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สถาบันวชิาการป้องกนัประเทศ

สมาพนัธ์ผู้ให้บริการโลจิสตกิส์ไทย

- บทความทุกเร่ืองท่ีตีพิมพเ์ผยแพร่ ไดผ้า่นการตรวจสอบทางวิชาการโดยผูท้รงคุณวฒิุในสาขาวิชา 
- บทความและงานวจิยัท่ีตีพิมพเ์ป็นขอ้คิดเห็น ขอ้คน้พบ และความรับผิดชอบของผู้เขยีนเจ้าของผลงาน        
และจะตอ้งรับผิดชอบต่อผลท่ีอาจเกิดข้ึนจากบทความและงานวจิยันั้น 

- บทความตน้ฉบบัท่ีตีพิมพไ์ดผ้า่นการตรวจสอบคาํพิมพแ์ละเคร่ืองหมายต่างๆ โดยผู้เขยีนเจ้าของผลงาน            
ก่อนการรวมเล่มเป็นเอกสารประกอบการประชุมฯ 

Ran
gs

it U
niv

ers
ity



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 9 ปีการศึกษา 2557 

 

วนัพฤหสับดทีี ่16 ตุลาคม พ.ศ.2557 หน้า  ก  อาคาร Digital Multimedia Complex  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

 
 

สารจากอธิการบด ี มหาวทิยาลยัรังสิต 
มหาวิทยาลยัรังสิต เป็นสถาบนัอุดมศึกษาท่ีให้ความสําคญัในการหล่อหลอมนกัศึกษาให้ใส่ใจในการ

ศึกษาวิจยั เพ่ือพฒันาองคค์วามรู้ท่ีมีประโยชน์ แต่มิไดจ้าํกดัเฉพาะดา้นเศรษฐกิจ หากครอบคลุมทุกสาขาวิชา 
เพื่อความสมดุลของการพฒันาประเทศในอนาคต  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดบับณัฑิตศึกษา  ซ่ึงในปัจจุบนั
มหาวิทยาลัยรังสิตได้ขยายสาขา ทั้ งในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ   วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี 
ศึกษาศาสตร์และสังคมศาสตร์  และศิลปกรรม ครอบคลุมระดบัดุษฎีบณัฑิตและระดบัมหาบณัฑิต ส่งเสริมทั้ง
ทางดา้นแผนการศึกษาวิจยัเพื่อทาํวิทยานิพนธ์และแผนการศึกษาคน้ควา้อิสระ 

การประชุมนาํเสนอผลงานวิจยัระดบับณัฑิตศึกษา คร้ังท่ี 9 ประจาํปีการศึกษา 2557 ภายใตแ้นวคิดหลกั
“Opportunities and Security’s Challenges of Logistics in ASEAN” เป็นการจดัร่วมกนัระหว่างมหาวิทยาลยัรังสิต 
มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  สถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ และสมาพนัธ์ผูใ้ห้บริการโลจิสติกส์ไทย ในวนัท่ี 16 
ตุลาคม 2557 ณ มหาวิทยาลยัรังสิตนั้น ถือว่าเป็นเร่ืองสาํคญัยิง่ในโอกาสท่ีจะกา้วเขา้สู่การเปิดเสรีอาเซียนในปี
หนา้ เพราะถึงแมว้่าไทยเราอยูใ่นตาํแหน่งท่ีไดเ้ปรียบในการคมนาคม จนมีบางกลุ่มคาดหวงัว่าเราอาจจะกา้วเขา้
ไปเป็น  “Logistics Hub of Southeast Asia”  แต่กย็งัมีขอ้จาํกดัอีกมากมายท่ีทา้ทายเราอยู ่โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเร่ือง
ของกฎหมายและมาตรการสนบัสนุนต่างๆ จากภาครัฐ  และการต่ืนตวัเตรียมพร้อมเตม็ท่ีในเวทีแข่งขนัของบรรดา
คู่แข่งใน ASEAN  จึงเป็นการดีท่ีให้นักศึกษาระดับบณัฑิตจากสถาบนัต่างๆ ทัว่ประเทศเขา้มาร่วมนําเสนอ
ผลงานวิจยัเก่ียวกบัเร่ืองน้ี ซ่ึงนอกจากจะเป็นการสานสัมพนัธ์ระหว่างสถาบนั  ยงัสอดรับกับความตอ้งการ
เร่งด่วนของชาติบา้นเมือง ในการนาํความรู้ท่ีไดรั้บไปประยกุตใ์ชไ้ดก้วา้งขวางยิง่ข้ึน 
   “ประโยชน์ของความรู้ มิใช่อยู่ในตํารา 
   ขึ้นห้ิงไม่นําพา  หลังค้นคว้ามามากมาย 
   แลกเปลี่ยนเรียนจากกนั ประโยชน์พลันมีมากหลาย 
   ต่อยอดผลิพรรณราย  สร้างค่าให้ไทยพฒันา” 
 

 

                                                                                                                     ดร.อาทิตย ์ อุไรรัตน ์
                                                  16 ตุลาคม 2557 
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สารจากอธิการบด ี มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย 
 

การประชุมนําเสนอผลงานวิจยัระดบับณัฑิตศึกษา เป็นดชันีช้ีวดัหน่ึงท่ีแสดงถึงมาตรฐาน
การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ถือเป็นเวทีในการนาํเสนอผลงานทางวิชาการสู่สาธารณชนและเป็นการ
เปิดโอกาสให้มีการแลกเปล่ียนผลงานและขอ้มูลทางวิชาการ ระหว่างนักศึกษา และคณาจารย ์จาก
สถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อพฒันาคุณภาพงานวิจัย ดิฉันหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า การประชุมนําเสนอ
ผลงานวิจยัระดบับณัฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557 น้ี จะเป็นก้าวหน่ึงของโอกาสให้กบันักศึกษาของ
สถาบนัการศึกษาต่างๆ ในการนาํองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากงานวิจยัไปประยกุตใ์ชใ้ห้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอยา่งแทจ้ริงกบัองคก์ร สงัคม และประเทศชาติในอนาคตต่อไป 
 

 
         รองศาสตราจารย ์ดร.เสาวณีย ์ไทยรุ่งโรจน์ 
                 16 ตุลาคม 2557 
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สารจากผู้บัญชาการ  สถาบันวชิาการป้องกนัประเทศ 
 

 ในโอกาสการประชุมนาํเสนอผลงานวิจยับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๗ หน้าท่ี
สําคญัประการหน่ึงของสถาบนัการศึกษา คือ เป็นแหล่งผลิตผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพและเป็น
ประโยชน์สาํหรับประชาชนทัว่ไป ภาคเอกชน และหน่วยงานราชการต่างๆ ไดน้าํผลงานนั้นไปใชก่้อ
เกิดประโยชน์ต่อการพฒันาองค์กรสังคมและประเทศชาติในด้านต่างๆ อย่างต่อเน่ือง เวทีของการ
ประชุมวิชาการและนาํเสนอผลงานวิจยับณัฑิตศึกษาในแต่ละปี นบัว่าเป็นส่ิงสาํคญัท่ีจะเปิดโอกาสให้
บณัฑิตท่ีจบการศึกษา ไดเ้ผยแพร่ผลงานวิจยัของตนเองสู่สาธารณชน และสาธารณชนท่ีสนใจจะไดน้าํ
ผลงานนั้นๆ ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์อยา่งเป็นรูปธรรม 
 ความร่วมมือระหว่าง ๓ สถาบนั ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย มหาวิทยาลยัรังสิต และ
สถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ นั้น ทาํให้การประชุมนาํเสนอผลงานวิจยัมีความหลากหลาย รวมทั้งมี
การเผยแพร่ในกรอบความร่วมมือท่ีกวา้งข้ึน และในโอกาสท่ีประเทศไทย จะเขา้สู่ประชาคมอาเซียนใน
โอกาสอนัใกล ้ประกอบกบัทาํเลท่ีตั้งของประเทศไทย นบัวา่มีความสาํคญัและเหมาะสมอยา่งยิง่ต่อการ
จดัการประชุมนําเสนอผลงานวิจยับณัฑิตศึกษา ในหัวขอ้ “Opportunities and Security’s Challenges of 
Logistics in ASEAN” ซ่ึงจะทาํให้เราไดท้ราบถึงโอกาสและความทา้ทายทางดา้นความมัน่คงของการ
ขนส่งของประเทศในกลุ่มอาเซียน ทั้ งน้ี เพื่อเตรียมความพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงจะเกิดประโยชน์ในการพฒันาประเทศไทยเอง และประเทศในกลุ่มอาเซียนต่อไป 
 

 
     พลเอก 
                  (วฒิุนนัท ์ ลีลายทุธ) 
ผูบ้ญัชาการสถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ 

                                                                                           ๒๖ กนัยายน ๒๕๕๗ 
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สารจากประธานสมาพนัธ์ผู้ให้บริการโลจิสตกิส์ไทย 
 

 ในหลายๆ ประเทศท่ีพฒันาแลว้  ให้ความสําคญัของการคน้ควา้พฒันาวิจยันวตักรรมใหม่ๆ  
ก่อให้เกิดเปล่ียนแปลงองค์ความรู้ ความก้าวหน้า และเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาประเทศเพ่ือสร้าง 
ความได้เปรียบทางการค้าเหนือคู่แข่ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต ได้จัดงานนําเสนอวิจัย 
ของบัณฑิตศึกษาคร้ังน้ีนั้ น นับเป็นคร้ังแรกท่ีสมาพันธ์ผูใ้ห้บริการโลจิสติกส์ไทย ได้มีส่วนร่วม
สนับสนุนในการจดังาน ทางสมาพนัธ์ฯ ตระหนักถึงความสําคญัของงานดงักล่าว ท่ีมีส่วนพฒันาองค์
ความรู้  ก่อให้เกิดความกา้วหน้าของวิชาการของประเทศโดยรวม อีกทั้งผลงานของบณัฑิตศึกษานั้น  
เป็นงานการศึกษาคน้ควา้จากบณัฑิตซ่ึงมีคุณค่าทางวิชาการ สมาพนัธ์ฯ หวงัวา่จะไดน้าํผลงานของบณัฑิต
ไปประยกุตใ์ช ้ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อวงการโลจิสติกส์ของประเทศและสามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้น
องคก์รของภาคเอกชน เพ่ือให้เกิดการปฏิบติังาน และลดตน้ทุนให้กบัผูป้ระกอบการโลจิสติกส์ของคน
ไทย อีกทั้งเพื่อให้สอดคลอ้งกบันโยบายและแผนยทุธศาสตร์พฒันาธุรกิจโลจิสติกส์ของประเทศเพราะท่ี
ผ่านมาวงการธุรกิจโลจิสติกส์ของประเทศส่วนใหญ่จะใช้เคร่ืองมือเทคโนโลยีและนวตักรรมจาก
ต่างประเทศ ซ่ึงสมาพนัธ์ฯเช่ือมัน่ถึงความรู้ความสามารถของบณัฑิตไทยท่ีสามารถคิดคน้ พฒันา และวิจยั
นวตักรรมใหม่ ท่ีแข่งขนักบัต่างประเทศไดเ้พียงแต่ขาดการสนบัสนุน และนาํไปประยกุตใ์ชใ้นทางธุรกิจ
ไดจ้ริง สมาพนัธ์ฯมีเจตนารมณ์แน่วแน่ ท่ีจะส่งเสริมและสนบัสนุนผลงานวิจยัของบณัฑิตศึกษา 
 สมาพนัธ์ฯ ยืนยนัตามเจตนารมณ์ท่ีจะมีส่วนร่วมและสนบัสนุนการจดังานตลอดทั้งโครงการ  
อีกทั้งจะสนบัสนุนให้ความช่วยเหลือในดา้นวิชาการแหล่งความรู้ คน้ควา้ วิจยั และเป็นสถานท่ีเรียนรู้
การปฏิบติังานไดจ้ริงและนาํเสนอ ถ่ายทอดองคค์วามรู้ใหก้บับณัฑิตเพื่อสร้างสรรคผ์ลงานดา้นวิจยัของ
บณัฑิตท่ีดี สร้างรากฐานในการพฒันาใหก้บัประเทศสืบต่อไปในอนาคต 
 
 
 

(วิสาร  ฉนัทเ์ศรษฐ)์ 
                 ประธานสมาพนัธ์ผูใ้หบ้ริการโลจิสติกส์ไทย 
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สารจากคณบดบัีณฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรังสิต 
 

 การจดัการประชุมวิชานาํเสนอผลงานวิจยัระดบับณัฑิตศึกษา มีข้ึนเป็นประจาํทุกปีการศึกษา 
โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสําคญัท่ีเปิดโอกาสให้เกิดการเผยแพร่ผลงานวิจยั และการแลกเปล่ียน
วิชาการระหว่างนักวิจยั คณาจารย  ์และนักศึกษาของมหาวิทยาลยัรังสิต ซ่ึงสอดคลอ้งกับมาตรการท่ี
กระทรวงศึกษาธิการมีในเกณฑม์าตรฐานของการสาํเร็จการศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษา รวมทั้งเป็นการ
ใหค้วามรู้และความเขา้ใจภายใตแ้นวคิดหลกัท่ีน่าสนใจของการจดังานในแต่ละปีการศึกษา 

การประชุมนาํเสนอผลงานวิจยัระดบับณัฑิตศึกษาคร้ังท่ี 9 ประจาํปีการศึกษา 2557 มีแนวคิด
หลักภายใต้เร่ือง “Opportunities and Security’s Challenges of Logistics in ASEAN” ซ่ึงเป็นการจัด
ร่วมกนัระหว่างมหาวิทยาลยัรังสิต มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  สถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ และ
สมาพนัธ์ผูใ้หบ้ริการโลจิสติกส์ไทย โดยมีการนาํเสนอผลงานวิจยัแยกเป็น 8 กลุ่มสาขาวิชา ไดแ้ก่ กลุ่ม
สาขาวิชาบริหารและการจัดการ กลุ่มสาขาวิชาศึกษาศาสตร์  กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  กลุ่มสาขาวิชาศิลปกรรม วิจิตรศิลป์ และประยกุตศิ์ลป์  และกลุ่ม
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยบทความวิจยัทั้งหมดท่ีนาํเสนอในท่ีประชุมและตีพิมพใ์นเอกสาร
การประชุม ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากคณะกรรมการบณัฑิตวิทยาลยัและผูท้รงคุณวุฒิทั้ ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัรังสิต เพื่อใหบ้ทความวิจยัมีคุณภาพในระดบัหน่ึง 

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัรังสิต หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารการประชุมฉบับน้ี  จะเป็น
ประโยชน์ต่อผูเ้ขา้ร่วมงานประชุมและผูส้นใจทุกท่าน  จนนาํไปสู่การพฒันาประเทศไดใ้นอนาคต  
และในโอกาสน้ีขอขอบคุณท่านผูท้รงคุณวุฒิทุกท่านท่ีให้เกียรติในการให้ความรู้แก่ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
รวมถึงคณะกรรมการอาํนวยการการจดัการประชุมนาํเสนอผลงานวิจยับณัฑิตศึกษา และคณะกรรมการ
ฝ่ายอ่ืนๆ ทุกท่านท่ีทาํใหก้ารประชุมวิชาการคร้ังน้ี ประสบผลสาํเร็จตามวตัถุประสงคข์องการจดังาน 

 

       
                                                                 ผศ.ร.ต.หญิง ดร.วรรณี  ศุขสาตร 

                                                                  16 ตุลาคม 2557

Ran
gs

it U
niv

ers
ity



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 9 ปีการศึกษา 2557 

 

วนัพฤหสับดทีี ่16 ตุลาคม พ.ศ.2557 หน้า  ฉ  อาคาร Digital Multimedia Complex  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

 
 

สารจากคณบดบัีณฑติวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย 

 
การจดัประชุมผลงานวิจยับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 2557 น้ี จดัข้ึนดว้ยความตั้งใจให้

เป็นเวทีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางดา้นวิชาการระหว่างสถาบนัการศึกษา คือ บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัรังสิต สถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ และ
สมาพนัธ์ผูใ้หบ้ริการโลจิสติกส์ไทย  รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสใหเ้ผยแพร่องคค์วามรู้ท่ีเกิดจากการวิจยั
ของนักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา จากสถาบนัการศึกษาทั้ งของภาครัฐและภาคเอกชน และเป็นเวที
เสวนาและแลกเปล่ียนความรู้ระหว่างนักศึกษา คณาจารย  ์และบุคคลภายนอกท่ีสนใจ เพื่อพฒันา
คุณภาพและมาตรฐานผลงานวิจยั ตลอดจนสร้างเสริมประสบการณ์ และพฒันาทกัษะการนําเสนอ
ผลงานวิจยัของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ผลงานท่ีตีพิมพแ์ละเผยแพร่ สู่สาธารณชนในการประชุมน้ี 
เป็นงานวิจัยท่ีมีคุณภาพและผ่านการประเมินเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จึงหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็น
ประโยชน์ต่อผูเ้ขา้ร่วมงานประชุมและผูท่ี้สนใจทุกท่าน ในการนาํไปพฒันางานวิจยัและนวตักรรมท่ี
เก่ียวขอ้งต่อไป 
 

 
       ดร.พีรพงษ ์ฟูศิริ 
              คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 
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กําหนดการ 
การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา คร้ังที่ 9 ประจําปการศึกษา 2557 

วันพฤหัสบดท่ีี 16 ตุลาคม 2557 ณ  มหาวิทยาลัยรังสิต 
----------------------------------------- 

08:00 – 09:00 น. ลงทะเบียนเขารวมงาน 
09:00 – 09:10 น. กลาวรายงาน โดย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 
09:10 – 09:30 น. กลาวตอนรับ และเปดการประชุม  
 โดย อธิการบดี มหาวิทยาลัยรังสิต 
09:30 – 09:40 น. พิธีมอบรางวัลงานวิจัยดีเดน ของสามสถาบัน ประจําปการศึกษา 2556 
  โดย อธิการบดี  มหาวิทยาลัยรังสิต 
        อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
        ผูบัญชาการสถาบันวิชาการปองกันประเทศ กองทัพไทย 
09:40 – 11.00 น. เสวนา หัวขอ “Opportunities and Challenges of Logistics in ASEAN”  

โดย วิทยากรผูทรงคุณวุฒิ จาก ภาคธุรกิจ ภาครัฐบาล ภาคความม่ันคงของประเทศและภาคการศึกษา 
ภาคธุรกิจ: คุณเตชะ  บุณยะชัย 

 รองประธานสภาผูสงสินคาทางเรือแหงประเทศไทย 
ภาครัฐบาล: คุณพีระพล  ถาวรสุภเจริญ 

 ผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร 
ภาคความมั่นคงของประเทศ: พลตรี ไชยอนันต จันทคณานุรักษ 

 ผูอํานวยการศูนยศึกษายุทธศาสตร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ 
ภาคการศึกษา: รศ.ดร.สมพงษ  ศิริโสภณศิลป 

 รองศาสตราจารย วิศวกรรมขนสง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  และ 
        รศ.ดร.วันชัย รัตนวงษ 
 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

ดําเนินรายการโดย: ผศ.พัฒน พิสิษฐเกษม 
 ผูอํานวยการศูนยศึกษาสาทรธานี 

11.00 – 11.30 น. พิธีเปดการนําเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร และผลงานดาน Logistics 
11:30 – 12:30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
12:30 – 16:30 น. การนําเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย/โปสเตอร 
13:30 – 15:30 น. คณะกรรมการวิพากษโปสเตอร เยี่ยมชมการนําเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร 
16:30 – 16.45 น.  พิธีมอบเกียรติบัตรแกผูนําเสนอผลงาน และปดการประชุม 
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ตารางการนําเสนอผลงานวจิัยบัณฑติศึกษา ภาคบรรยาย 
วนัพฤหัสบดทีี ่16 ตุลาคม 2557 ณ  มหาวทิยาลยัรังสิต 
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 Room No. 106 (1st Floor) 
Time ID Title Author-Institute

12:30-
12:45 

BA0122 THE ELECTRIC VEHICLE DEVELOPMENT TREND IN
THAILAND 

Liu Ting 
Rangsit University

12:45-
13:00 

SO3020 THE EFFECTS OF INTERNATIONAL TRADE ON EMPLOYMENT 
OF ASEAN-5 

Kaung Myat Ko
University of the Thai 
Chamber of Commerce

13:00-
13:15 

ED4172 THE EFFECTIVENESS OF COOPERATIVE LEARNING
APPROACH LEARNING ACHIEVEMENT AND OPINION OF 
EIGHTH GRADE STUDENTS TOWARDS MATHEMATICS, 
BHUTAN 

LOBZANG 
NAMGYAL 
Rangsit University 

13:15-
13:30 

ED4171 THE EFFECTS OF THE STORY GRAMMAR STRATEGY ON 
GRADE EIGHTH BHUTANESE ESL STUDENTS’ READING 
COMPREHENSION OF NARRATIVE TEXTS

KARMA 
WANGMO 
Rangsit University

13:30-
13:45 

ED4168 THE EFFECTS OF TOP-LEVEL INSTRUCTION ON GRADE 
EIGHT BHUTANESE ESL STUDENTS’ READING 
COMPREHENSION AND WRITTEN SYNTHESIS

PEMA 
Rangsit University 

13:45-
14:00 

ED4169 EFFECTIVENESS OF ACTIVITY BASED LEARNING APPROACH 
ON LEARNING ACHIEVEMENT AND SATISFACTION OF 7TH 
GRADE STUDENTS TOWARDS MATHEMATICS

KINLEY 
WANGMO 
Rangsit University

14:00-
14:15 

ED4170 PROJECT-BASED APPROACHES TO ENHANCE ENGLISH 
WRITING SKILLS AND COLLABORATION IN GEOGRAPHY 
AMONG GRADE 8 STUDENTS IN LOWER SECONDARY 
SCHOOL IN BHUTAN

SONAM PENJOR
Rangsit University 

14:15-
14:30 

SO2047 A SURVEY OF ENGLISH WRITING PROBLEMS OF EMPLOYEES 
IN DKT HEALTHCARE (THAILAND) CO.,LTD. 

ภควรรณ สอนสืบ
Rangsit University 

14:30-
14:45 

SO2070 AN ANALYSIS OF NOUN PHRASAL STRUTURES OF NEWS 
HEADLINES ON WWW.BBC.COM

สุรัสวดี พิมมะศรี
Rangsit University 

14:45-
15:00 

SO2126 A STUDY ON ENGLISH PROFICIENCY OF THE YOUNG GUIDES 
AT WAT PRA PATHOMCHEDI SCHOOL TOWARDS LEARNING 
ENGLISH 

เบญจวรรณ บุญวจิิตร
Rangsit University 

15:00-
15:15 

SO2130 AN ANALYSIS OF ACADEMIC VOCABULARY OF POLITICAL 
NEWS IN THE NATION

อุทุมพร ยอดคาํ
Rangsit University 
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ห้องนําเสนอ 114 (ช้ัน 1) 
เวลา รหัสบทความ ช่ือเร่ือง ผู้นําเสนอ-สถาบัน

12:30-
12:45 

SO0034 การประกอบสร้างความหมายของภาพถ่ายเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว
อุทยานประวติัศาสตร์ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

วทิวสั วงศว์ิวฒัน์
มหาวทิยาลยัรังสิต

12:45-
13:00 

SO0042 สัญลกัษณ์ภาพท่ีส่ือการสอนเพ่ือการไม่ด่ืมสุรา ในภาพจิตรกรรม 
ฝาผนงั โรงมหรสพทางวญิญาณ สวนโมกขพลาราม จงัหวดัสุราษฎร์-
ธานี 

พระอธิการอานนท ์
อตฺถยตฺุโต สมศกัด์ิ 
มหาวทิยาลยัรังสิต

13:00-
13:15 

SO0048 ความตอ้งการ การใชป้ระโยชน์ และความพึงพอใจท่ีมีต่อรายการ
ธรรมะ ทางสถานีวทิยกุระจายเสียงพระพทุธศาสนาแห่งชาติและ
สังคม คล่ืนปัญญานนัทะเรดิโอ ของพทุธศาสนิกชนในจงัหวดั
นนทบุรี 

วโิรจน์ หลอมนาค
มหาวทิยาลยัรังสิต 

13:15-
13:30 

SO0035 การเปิดรับข่าวสารจากส่ือกระแสหลกัและส่ือใหม่ การรับรู้และ
ทศันคติท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ของนกัร้องลูกทุ่งไทย กรณีศึกษา “ใบเตย 
อาร์สยาม” 

วราภรณ์ ใจซ่ือดี
มหาวทิยาลยัรังสิต 

13:30-
13:45 

SO0141 รหสัภาพและประสิทธิภาพทางการส่ือสารระหวา่งบุคคลของภาพ
สต๊ิกเกอร์ 

สุทธิ ชาติประเสริฐ
มหาวทิยาลยัรังสิต

13:45-
14:00 

SO0148 การใชส่ื้อใหม่ในการสร้างกระแสนิยมสินคา้ประเภทอาหารเสริมเพื่อ
สุขภาพ ยีห่อ้ Colly Collagen

นฎัชญัญ ์อศัวพงศสุ์กฤตา
มหาวทิยาลยัรังสิต

14:00-
14:15 

SO8010 ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมใน
ประเทศไทย 

ณฎัฐณ์ชัชา ไชยประเสริฐ
มหาวทิยาลยัรังสิต

14:15-
14:30 

SO8013 สิทธิในการไดรั้บการสันนิษฐานวา่เป็นผูบ้ริสุทธ์ิ : ศึกษากรณีขอบเขต
ของการตรากฎหมายกาํหนดขอ้สันนิษฐานความรับผดิทางอาญา 

อิสริยาภรณ์ รักษวณิ
มหาวทิยาลยัรังสิต

14:30-
14:45 

SO8052 ปัญหาทางกฎหมาย ในการบงัคบัใช ้ระบบ การดูแล ผลประโยชน์
ของคู่สัญญา ตาม พระราชบญัญติั การดูแล ผลประโยชน์ของคู่สัญญา 
พ.ศ.2551  ศึกษากรณี ภาค ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย์

ธิติพนธ์ เอ่ียมเจริญ
มหาวทิยาลยัรังสิต 

14:45-
15:00 

SO8060 ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัสิทธิของผูเ้ช่าช่วง กิตติพงศ ์คชเพชร
มหาวทิยาลยัรังสิต

15:00-
15:15 

SO8066 ขอ้ยกเวน้การจดสิทธิบตัรโดยเหตุอนัเน่ืองจากการขดัต่อความสงบ
เรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของประชาชน

กฤษณะ วจิิตร
มหาวทิยาลยัรังสิต

15:15-
15:30 

SO8067 การพฒันากฎหมายเพ่ือคุม้ครองสิทธิความเป็นส่วนตวั นพมาศ เกิดวิชยั
มหาวทิยาลยัรังสิต

15:30-
15:45 

SO8077 LEGAL MECHANISM OF ANTI-MONEY LAUNDERING ON 
DRUG CRIMES

GUO  YONGBO
มหาวทิยาลยัรังสิต

15:45-
16:00 

SO8102 ปัญหาทางกฏหมายในการใหลู้กหน้ีตกเป็นบุคคลลม้ละลาย ปฐว ีมณีโชติ
มหาวทิยาลยัรังสิต

16:00-
16:15 

SO8179 การรับฟังพยานหลกัฐานแวดลอ้มในคดีอาญา สิทธิภทัร พลายเพช็ร
มหาวทิยาลยัรังสิต
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ห้องนําเสนอ 226 (ช้ัน 2 ห้องประชุมใหญ่) 
เวลา รหัสบทความ ช่ือเร่ือง ผู้นําเสนอ-สถาบัน

12:30-
12:45 

SO0014 งานสร้างสรรคอ์อกแบบสวนในฐานะพ้ืนท่ีส่ือกลางเพื่อการ
ส่ือสารระหวา่งบุคคล

พิชญสิ์นี มงคลนฏั
มหาวทิยาลยัรังสิต

12:45-
13:00 

SO0056 สัญลกัษณ์เพ่ือการรณรงคต่์อตา้นการทุจริต คอรัปชัน่ท่ี
สะทอ้นผา่นส่ือวดิีทศัน์ออนไลน์

ณชรต อ่ิมณะรัญ
มหาวทิยาลยัรังสิต

13:00-
13:15 

SO0152 การผลิตส่ือมลัติมีเดียแบบนาํชมเสมือนจริง (Virtual Tour) 
ผา่นส่ืออินเทอร์เน็ตในการขายบา้นมือสอง

จิราภรณ์ แสงสีจนัทร์
มหาวทิยาลยัรังสิต

13:15-
13:30 

FA0001 งานจกัสาน : รายละเอียดทางเทคนิคท่ีนาํไปสู่การออกแบบ
เคร่ืองประดบั 

วรรณพร รธนิธย์
มหาวทิยาลยัรังสิต

13:30-
13:45 

FA0059 การออกแบบชุดเคร่ืองใชส้าํหรับโตะ๊อาหารตามยคุสมยัท่ีมี
ความสัมพนัธ์ระหวา่งคนกบัวตัถุ

ตน้ขา้ว นิทศักาญจนานนท์
มหาวทิยาลยัรังสิต

13:45-
14:00 

FA0142 โครงการออกแบบผลิตภณัฑจ์ากวสัดุเหลือของการเกษตรใน
ชุมชน 

จกัรกฤช โรจนากร
มหาวทิยาลยัรังสิต

14:00-
14:15 

FA4030 โครงการศึกษาใบหนา้ของมนุษยเ์พ่ือส่ืออารมณ์ตวัละครสัตว์
ประหลาดในงานแอนิชนั 3 มิติ แนวแฟนตาซี

หทยัชนก เชียงทอง
มหาวทิยาลยัรังสิต

14:15-
14:30 

FA4033 การออกแบบเทคนิคการเคล่ือนไหว แอนิเมชนั 2 มิติ ดว้ย
เคร่ืองมือ PUPPET PIN

พฤทธ์ศภรณ์ เทพเจริญนิรันดร์
มหาวทิยาลยัรังสิต

14:30-
14:45 

FA4037 โครงการศึกษาอารมณ์และการแสดงออกของเดก็เร่ร่อนเพ่ือ
การออกแบบแอนิเมชนัแนวแฟนตาซี

อณุรุจ วงศท์องสรรค์
มหาวทิยาลยัรังสิต

14:45-
15:00 

FA4061 การออกแบบแอนิเมชนัท่ีตวัละครมีพฤติกรรมขดัแยง้กบั
รูปลกัษณ์ภายนอกผา่นโครงเร่ืองหนูนอ้ยหมวกแดง

กานดา วสุิทธ์ิสิริ
มหาวทิยาลยัรังสิต

15:00-
15:15 

FA4084 ส่ือแอนิเมชนัสองมิติเพ่ือส่งเสริมใหเ้ยาวชนระดบัอุดมศึกษารู้
ความหมายของอิสรภาพทางการเงินโดยใชก้ารส่ือสาร
เชิงสัญญะ จากแนวคิดของชาร์ลส์ เพียร์ซ

ธนัยพร คู่พิทกัษ์
มหาวทิยาลยัรังสิต 

15:15-
15:30 

FA4094 การออกแบบภาพยตร์แอนนิเมชัน่ 2 มิติแนวสยองขวญั “หยดุ
ทาํแทง้” 

สุดารัตน์ สดช่ืน 
มหาวทิยาลยัรังสิต

15:30-
15:45 

FA4133 รถไฟไทยเพ่ืออนาคต : ส่ืออินโฟกราฟิก เพ่ือปรับเปล่ียน
พฤติกรรมของประชาชนใหห้นัมาใชบ้ริการและสนบัสนุน
การคมนาคมทางราง

ชยัวฒัน์ ไมคู้่แผน่ดิน
มหาวทิยาลยัรังสิต 

15:45-
16:00 

FA4143 ใกล ้: แอนิเมชัน่ 2 มิติ จิติศกัด์ิ  ศิริมากุล
มหาวทิยาลยัรังสิต
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ห้องนําเสนอ 301 (ช้ัน 3) 
เวลา รหัสบทความ ช่ือเร่ือง ผู้นําเสนอ-สถาบัน

12:30-
12:45 

BA0069 ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการสาย
การบินนกแอร์ท่ีท่าอากาศยานดอนเมือง

อมรรัตน์ โพธิสิงห์
มหาวทิยาลยัรังสิต

12:45-
13:00 

BA0090 การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งแนวดนตรีท่ีผูบ้ริโภคสนใจกบั
กิจกรรมซีเอสอาร์ในเขตกรุงเทพมหานคร

ผองภูมิ สิริเวชชะพนัธ์
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย

13:00-
13:15 

BA0095 การศึกษาความแตกต่างดา้นพฤติกรรมการซ้ือและการใชก้ระเป๋า
ถือระหวา่งผูบ้ริโภคกระเป๋าถือมียีห่อ้กบัผูบ้ริโภคกระเป๋าถือไม่มี
ยีห่อ้ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร

ภาคิณ รักเรือง
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

13:15-
13:30 

BA0097 การศึกษาการประเมินดา้นความพึงพอใจในการใชบ้ริการท่ีทาํการ
ไปรษณียไ์ทยสาขาระยองในดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
7Ps 

กมลพฒัน์ ศิริลน้
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

13:30-
13:45 

BA0121 การใชบ้ริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีมีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการทาํงานของเจา้หนา้ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด

วจิิตรา นาใจ
มหาวทิยาลยัรังสิต 

13:45-
14:00 

BA0160 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผูป้กครองในการตดัสินใจใชบ้ริการรถราง
รับ-ส่งนกัเรียนในเขตอาํเภอเมืองจงัหวดันครราชสีมา

พีรชานนท ์รวมใหม่
มหาวทิยาลยัรังสิต

14:00-
14:15 

BA2029 กลยทุธ์การตลาดเชิงประสบการณ์ผา่นสัมผสัทั้งหา้ (Sensory 
Marketing) ส่งผลต่อความภกัดีในตราสินคา้อาฟเตอร์ย ู(After 
you dessert café) ของกลุ่มวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร

สุธีรา กนัธารักษ์
มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

14:15-
14:30 

BA2039 การตลาดแบบผสมผสานท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินซ้ือไอศกรีม
แมก็นัม่ของกลุ่มคนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร

ธาริตา ดวงพตัรา
มหาวทิยาลยักรุงเทพ

14:30-
14:45 

BA2073 ความแตกต่างดา้นความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด
ของกลุ่มผูบ้ริโภคระหวา่งกลุ่มลูกคา้ Tesco Lotus Express และ 
กลุ่มลูกคา้ Mini Big C ในเขตกรุงเทพมหานคร

สุทธาศิณี ดวงสุข
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

14:45-
15:00 

BA2092 การศึกษาความแตกต่างดา้นปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคใชใ้นการเลือกช่องทาง
จาํหน่ายของสินคา้ประเภทเส้ือผา้ระหวา่งกลุ่มลูกคา้ในตลาด
ออนไลน์ กบักลุ่มลูกคา้ในตลาดออฟไลน์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ธีรเจต เหล่าสุนทรียา
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

15:00-
15:15 

BA2096 การแบ่งกลุ่มลูกคา้ บีทูเอส โดยใชปั้จจยัดา้นความพึงพอใจต่อ
ส่วนประสมทางการตลาดบริการกรณีศึกษา สาขาเซ็นทรัล
ลาดพร้าว 

ทศันีพรรณ สิวราวฒิุ
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

15:15-
15:30 

BA2101 ระดบัความสาํคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบั
พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการร้านคาร์แคร์ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร

พรทิพย ์ยงยิง่ศกัด์ิถาวร
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

15:30-
15:45 

BA2129 ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีดินเปล่า
จงัหวดันนทบุรี

โกญจนาท รัตนวงศ์
มหาวทิยาลยัรังสิต

15:45-
16:00 

BA4155 ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการใชบ้ริการธุรกิจขนส่งสินคา้ โดย
รถบรรทุก 

จิราพร จนัทศรี
มหาวทิยาลยัรังสิต
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ห้องนําเสนอ 302 (ช้ัน 3) 
เวลา รหัสบทความ ช่ือเร่ือง ผู้นําเสนอ-สถาบัน

12:30-
12:45 

BA4017 การเพ่ิมประสิทธิภาพการเดินทางเพื่อลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายในการ
เขา้พบลูกคา้ กรณีศึกษาบริษทัดิจิเกท เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) 
จาํกดั 

คงพล เลิศจิราการ
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

12:45-
13:00 

BA4022 การปรับปรุง Layout ของคลงัสินคา้และการบริหารจดัการสินคา้
คงคลงัเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการส่งมอบสินคา้ กรณีศึกษาของ 
บริษทั โฮยาเลนส์ ไทยแลนด ์จาํกดั

พงศก์านต ์อคัรวฒันเ์บญญาภา
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

13:00-
13:15 

BA4023 การพฒันารูปแบบการขนส่งของเกษตรกรผูป้ลูกสับปะรด
กรณีศึกษา สหกรณ์เครดิตยเูนียนบา้นหนองเกด-กยุบุรี จาํกดั

ประพนัธ์ โพธิสาร
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย

13:15-
13:30 

BA4040 การศึกษาการปรับปรุงประสิทธิภาพการขนส่งและการเขา้สู่
ตลาดใหม่ 

จีรายสุ ธิวะกะลิน
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย

13:30-
13:45 

BA4041 การประยกุตใ์ชแ้นวคิดลีนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการรับ
สินคา้ บริษทั ABC จาํกดั สาขาสุพรรณบุรี

สิยาโน วฒันพรพรหม
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย

13:45-
14:00 

BA4044 การศึกษาปรับปรุงและพฒันาประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ 
บริษทั BBB 

สกนธ์ สุกิจรัตนาภรณ์
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย

14:00-
14:15 

BA4057 การพฒันาระบบ Supply Chain ของธุรกิจเพาะพนัธ์ุและส่งออก
ปลาหมอสี Cross breed กรณีศึกษา ร้าน Friends & Fish

สุธิดา ธีระวฒันะชาติ
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย

14:15-
14:30 

BA4058 การบริหารบรรจุภณัฑค์งคลงัเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดาํเนินงาน 
กรณีศึกษา บริษทั เล่ียงฮะเฮงอินเตอร์เนชัน่แนล รับเบอร์ จาํกดั 

สุกญัญา อินทสร
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย

14:30-
14:45 

BA4074 การเพ่ิมประสิทธิภาพการทาํงาน และเพ่ิมยอดขายในธุรกิจคา้ปลีก 
กรณีศึกษา ABC จาํกดั

ภทัราภรณ์ กองประมูล
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย

14:45-
15:00 

BA4082 การปรับปรุงการจดัการโซ่อุปทาน เพ่ือรองรับการขยายตวัของ
ธุรกิจ บริษทั AAA จาํกดั

เบญจมาภรณ์  แน่นอุดร
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย

15:00-
15:15 

BA4083 การวเิคราะห์ปัญหาและควบคุมปริมาณสินคา้คงคลงั กรณีแผน่
พ้ืนคอนกรีต บริษทั XXX จาํกดั

สังวาลย ์กงชุน
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย

15:15-
15:30 

BA4087 การเพ่ิมประสิทธิภาพ Inbound Logistics ของนํ้านมดิบก่อนส่ง
มอบ กรณีศึกษา วรัิตน์ฟาร์ม

มาริษา จิตชุ่ม
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย

15:30-
15:45 

BA4091 การศึกษาเพ่ือหาแนวทางการลดตน้ทุนการขนส่งกระจายสินคา้
กลุ่มผลิตภณัฑท์าํความสะอาด

พชรมน ทองอร่าม
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย

15:45-
16:00 

BA4104 การเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้และการขนส่งสินคา้ 
กรณีศึกษา บริษทั ขนส่งและจาํหน่ายเมลด็พืชอบ ABC

จริยา รอดธรรม
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย
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ห้องนําเสนอ 303 (ช้ัน 3) 
เวลา รหัสบทความ ช่ือเร่ือง ผู้นําเสนอ-สถาบัน

12:30-
12:45 

BA2045 ปัจจยัท่ีมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใชบ้ริการ
ร้านอาหารของผูบ้ริโภคในเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

ดารณี ปาตาน 
มหาวทิยาลยัรังสิต

12:45-
13:00 

BA2135 ปัจจยัการรับรู้ส่ือทางการตลาดท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้
สะดวกซ้ือของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี

นวรัตน์ จนัทร์เพง็
มหาวทิยาลยัรังสิต

13:00-
13:15 

BA2078 การแบ่งกลุ่มผูซ้ื้อเคร่ืองแต่งกายมือสองในจงัหวดับุรีรัมย์
ทางดา้นพฤติกรรมไทย

กรกนก พิริยพลกลุ
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย

13:15-
13:30 

BA2085 ความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัความสาํคญัของส่วนประสมทาง
การตลาดกบัพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองสาํอางท่ีเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้มของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

อสันา มัน่ปกป้อง
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

13:30-
13:45 

BA2086 การประเมินผลความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์
มือสองต่อส่วนประสมทางการตลาดของ บมจ.ธนาคารไทยเครดิต
เพ่ือรายยอ่ย ในเขตกรุงเทพมหานคร

ปภชัญา สิทธิชูรักษ์
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

13:45-
14:00 

BA3103 การแบ่งกลุ่มลูกคา้ท่ีตดัสินใจซ้ือประกนัอุบติัเหตุกบัธนาคาร
กรุงเทพ จาํกดั มหาชน ภาคนครหลวง A โดยใชส่้วนความพึง
พอใจและประสมทางการตลาด

สิทธิเดช ชลภูมิ
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

14:00-
14:15 

BA4125 การศึกษาการวางแผนและพฒันาธุรกิจขนมบะหม่ีกรอบ คมั คมั 
ไปยงัต่างประเทศ กรณีศึกษาขนมบะหม่ีกรอบ คมั คมั (Kum 
Kum) 

คณารัฐ สกุลวอ่งมงคล
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

14:15-
14:30 

BA4131 การปรับปรุงประสิทธิภาพและกระบวนการทาํงานของแผนก
บรรจุสินคา้ โกดงั 14 ท่าเรือคลองเตย

เสาวลกัษณ์ นิลแวว
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย

14:30-
14:45 

BA4166 การจดัเส้นทางเพ่ือการลดตน้ทุน กรณีศึกษา บริษทั ทีทีเค โลจิ
สติกส์ จาํกดั 

วศิน ศรีเสน 
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย

14:45-
15:00 

BA4167 การลดตน้ทุนการขนส่งเงินสดดว้ยวธีิลดเวลาการส่งมอบและการ
เพ่ิมรอบในการขนส่งสินคา้ใหก้บัธนาคารสาขากบัตูก้ดเงินสด 

ปรัชญ ์บุญแซม
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย

15:00-
15:15 

BA4175 การพฒันาธุรกิจเคมีภณัฑป์ระเภทนํ้ายาทาํความสะอาดผา้ส่งออก
ไปยงัประเทศเวียดนาม กรณีศึกษา ร้านเคมีภณัฑบุ์ญคงวริิยะ

พรพธุ เหลืองวริิยะ
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย

15:15-
15:30 

BA4176 การเพ่ิมศกัยภาพการแข่งขนั ธุรกิจเคมีเกษตรในจงัหวดัระยอง 
กรณีศึกษา ร้านสองเกษตร

กิตติ บุญรักษา
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย

15:30-
15:45 

BA4177 การคาํนวณหาตน้ทุนฐานกิจกรรม กรณีศึกษาบริษทั ABC จาํกดั บรรพชนม ์มีลือการ
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย

15:45-
16:00 

BA4178 การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการรับส่งพสัดุในจงัหวดัสระบุรี 
ระหวา่งการขนส่งผา่นศูนยก์ระจายสินคา้กบัผา่นตวัแทน เพ่ือ
วางแผนการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนั กรณีศึกษาบริษทั 
ซคัเซส เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั

อภิญญา สิงขร
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
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 ห้องนําเสนอ 305 (ช้ัน 3) 
เวลา รหัสบทความ ช่ือเร่ือง ผู้นําเสนอ-สถาบัน

12:30-
12:45 

BA6018 ผลของการเปล่ียนพนัธ์ุขา้วท่ีมีต่อตน้ทุนการปลูกขา้วของเกษตรกร 
อาํเภอค่ายบางระจนั จงัหวดัสิงห์บุรี

ทาริกา กรอบประดบั
มหาวทิยาลยัรังสิต

12:45-
13:00 

BA6019 ผลกระทบของการรับรู้รายการผลประโยชน์พนกังานท่ีมีต่อฐานะ
การเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กรณีกลุ่มอุตสาหกรรมพลงังานและ
สาธารณูปโภคกบักลุ่มอุตสาหกรรมวสัดุก่อสร้าง

คาํเพียร ตนัยศ
มหาวทิยาลยัรังสิต 

13:00-
13:15 

BA6021 ความสัมพนัธ์ระหวา่งสัดส่วนการถือครองหุน้ของสมาชิกใน
ครอบครัวกบัค่าตอบแทนกรรมการ

ณฏัฐ ์ศรีเมืองทอง
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

13:15-
13:30 

BA6028 ลกัษณะทางการเงินของบริษทัท่ีถูกเพิกถอนออกจากตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

ทิฆมัพร ไทรหอมหวล
มหาวทิยาลยัรังสิต

13:30-
13:45 

BA6031 ความคิดเห็นของผูส้อบบญัชีภาษีอากรต่อการทาํกิจกรรมเพื่อบริหาร
ความเส่ียงในการตรวจสอบบญัชีภาษีอากร: เขตกรุงเทพมหานคร 

นิตยา แกว้พนู
มหาวทิยาลยัรังสิต

13:45-
14:00 

BA6038 ความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงินกบัอตัราผลตอบแทน
การลงทุนของหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

ดวงนภา สุขมุาลพนัธ์
มหาวทิยาลยัรังสิต

14:00-
14:15 

BA6064 การวเิคราะห์เปรียบเทียบตน้ทุน และผลตอบแทนจากเกษตรกร
ผูท้าํสวนยางพาราระหวา่งการปลูกแบบท่ี 1 (ยางต่อตา) กบั การ
ปลูกแบบท่ี 2 (ยางชาํถุง) กรณีศึกษา : เกษตรกรผูท้าํสวนยางพารา 
อาํเภอรัตภูมิ จงัหวดัสงขลา

รัตนา วะดี 
มหาวทิยาลยัรังสิต 

14:15-
14:30 

BA3062 การศึกษาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของการลงทุนใน
หลกัทรัพยห์มวดการแพทย ์โดยใชแ้บบจาํลองการกาํหนดราคา
หลกัทรัพย ์(CAPM)

ปิยนนัท ์มัน่คง
มหาวทิยาลยัรังสิต 

14:30-
14:45 

BA3134 การวเิคราะห์อตัราผลตอบแทน ความเส่ียง และประเมินมูลค่า
หลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมบริการหมวดธุรกิจขนส่งและโลจิ
สติกส์ โดยใชแ้บบจาํลองการกาํหนดราคาหลกัทรัพย์ (CAPM) 

จิราพร เกิดผล
มหาวทิยาลยัรังสิต 

14:45-
15:00 

BA3146 ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงดชันีราคาหุน้
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  กรณีศึกษาดชันีราคาหุน้กลุ่ม
ธนาคาร 

ช่ืนกมล ศกัดา
มหาวทิยาลยัรังสิต 

15:00-
15:15 

BA3151 พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการธนาคารพาณิชย ์ในจงัหวดัปทุมธานี จุฬารัตน์ สองจนัทร์
มหาวทิยาลยัรังสิต

15:15-
15:30 

BA8153 ผลกระทบของการส่งออกท่ีมีต่อผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ
ของประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ธนวฒัน์ ประวติราวงศ์
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่

15:30-
15:45 

BA8154 การวดัระดบัความสุขและวเิคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขของ
ประชากรในพ้ืนท่ีเมืองเก่าน่าน

ปิณฑิรา วรีจิตโต
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่

15:45-
16:00 

ET9124 การเพ่ิมประสิทธิภาพการจาํแนกขอ้มูลโดยใชก้ารเลือกคุณลกัษณะ
ท่ีเหมาะสมร่วมกบัโมเดลในการจาํแนกขอ้มูลและนาํไปใช้
ประโยชน์ในการวเิคราะห์ความเส่ียงสินเช่ือ 

เศวตฉตัร ม่วงพนัธ,์ ขวญันภา 
ราชวาณิชย ์และ ชนาพร สุรีย์
เหลืองขจร 
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย
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ห้องนําเสนอ 401 (ช้ัน 4) 

เวลา รหัสบทความ ช่ือเร่ือง ผู้นําเสนอ-สถาบัน 
12:30-
12:45 

SO3089 สลากกินแบ่ง : การพนนัหรือการเส่ียงโชค ศรัณย ์ธิติลกัษณ์ 
มหาวทิยาลยัรังสิต 

12:45-
13:00 

BA0145 ทศันคติ และการมีส่วนร่วมเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา
ของคณะกรรมการนกัศึกษาประจาํคณะ มหาวทิยาลยัรังสิต 

ราณี ถนอมภูมิ 
มหาวทิยาลยัรังสิต 

13:00-
13:15 

BA0156 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการเลือกงานของนกัศึกษา 
ปีท่ี 4 คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 

มนสันนัท ์คาํปาแฝง 
มหาวทิยาลยัรังสิต 

13:15-
13:30 

SO2055 การวเิคราะห์การปรับบทแปลและกลวิธีการแปลวรรณกรรมเยาวชน
เร่ือง “ถึงแม่เพ้ียนหนูกรั็ก” 

ทิพรัตน์ รัตนวเิชียร 
มหาวทิยาลยัรังสิต 

13:30-
13:45 

SO1072 การรับรู้ความเส่ียงและภาพลกัษณ์ของประเทศไทย: ความคิดเห็น
ของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติก่อนและหลงัเดินทางมาท่องเท่ียวใน
ประเทศไทย 

กลุวดี ตระการพูลทรัพย ์
มหาวทิยาลยัรังสิต 

13:45-
14:00 

SO3043 ความสาํคญัของภาษาองักฤษต่อการปฏิบติังานของตาํรวจท่องเท่ียว ธญัวรินทร์ เกษแกว้ 
มหาวทิยาลยัรังสิต 

14:00-
14:15 

SO7158 ปัญหาอุปสรรคการปฏิบติังานของอาสาสมคัรตาํรวจชุมชน: 
กรณีศึกษาอาํเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก 

สุรพรรณ นิลวลิยั 
มหาวทิยาลยัรังสิต 

14:15-
14:30 

SO3107 การเป็นผูน้าํของนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน  
เวนิ เจียเป่า 

Yanmiao Huang 
มหาวทิยาลยัรังสิต 

14:30-
14:45 

SO3150 ภาวะผูน้าํของจกัรพรรดิถงัไท่จง ศึกษาช่วงครองราชย ์ค.ศ.626-649 อรอนงค ์ตั้งจิตกวนิ 
มหาวทิยาลยัรังสิต 

14:45-
15:00 

SO3149 การศึกษาปัญหาในการใชแ้รงงานต่างดา้วของผูป้ระกอบการ
ประมงทะเล กรณีศึกษา: การประมงทะเลในพ้ืนท่ี  อาํเภอกนัตงั 
จงัหวดัตรัง 

ชลลดา ชยัวริิยะกลุ 
มหาวทิยาลยัรังสิต 

15:00-
15:15 

SO3159 การดาํเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา 
พนกังาน บริษทั เควพีี ออโต ้เอน็เตอร์ไพรส์ จาํกดั 

กฤษฏ์ิชวินทร์ รตนบุญเสริฐ
มหาวทิยาลยัรังสิต 

15:15-
15:30 

SO3162 ความพร้อมดา้นนวตักรรมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
กบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

ศีรวสัส์ ตนัสุวรรรณรัตน์ 
มหาวทิยาลยัรังสิต 

15:30-
15:45 

SO3163 ภาพลกัษณ์ของสมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถมัภ ์

จิตสิรินท ์ดิษยะศริน 
มหาวทิยาลยัรังสิต 

15:45-
16:00 

SO3147 ความคาดหวงัและความพึงพอใจของมหาบณัฑิตและนกัศึกษาต่อ
การศึกษาในหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาผูน้าํทาง
สังคม ธุรกิจ และการเมือง มหาวิทยาลยัรังสิต 

วโรดม ตรัยอุปถมัภ ์
มหาวทิยาลยัรังสิต 
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เวลา รหัสบทความ ช่ือเร่ือง ผู้นําเสนอ-สถาบัน

12:30-
12:45 

ET4109 การหาราคาออปชนั ดว้ยวธีิมอนติคาร์โลแบบดั้งเดิมและวธีิ
บูตสแทรพ 

ธิติพล ศรัทธาพร
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย

12:45-
13:00 

ET4110 ผลกระทบของส่วนต่างระหวา่งเงินเฟ้อของประเทศผูล้งทุนกบั
ประเทศผูรั้บทุนต่อมูลค่าเงินลงทุนทางตรงจากต่างประเทศท่ีมา
ลงทุนในประเทศไทย

พีรวฒัน์ ผอ่งพฒัน์
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

13:00-
13:15 

ET4111 การศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของหุน้
สามญัและกองทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ใน
ประเทศไทย 

สุปราณี วงศข์วญั
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

13:15-
13:30 

ET4112 การประมาณความผนัผวนของดชันีหลกัทรัพยโ์ดยเปรียบเทียบ เฉลิมพล เนียมศรี
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย

13:30-
13:45 

ET4113 มูลค่าของความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน กษิติธร ขาํประนต
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย

13:45-
14:00 

ET4114 การบริหารความเส่ียงจากการลงทุนในกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์มีอตัรา
ผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงโดยใชมู้ลค่าความเส่ียง

จิรกร มโนปิยอนนัต์
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย

14:00-
14:15 

ET4115 แบบจาํลองความผนัผวนในกลุ่ม GARCH ท่ีเหมาะสมกบัช่วง
แนวโนม้ของตลาดหลกัทรัพยไ์ทย

ณฐัวฒิุ พงศาธิรัตน์
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย

14:15-
14:30 

ET4116 ความตอ้งการถือเงินของประเทศไทยภายใตน้โยบายการเงิน
แบบเป้าหมายเงินเฟ้อ

ธชัณรงค ์ ธญัญศรี
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย

14:30-
14:45 

ET4117 การวเิคราะห์โครงสร้างเงินทุนกองทรัสตเ์พ่ือการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์

นิชาภา ดีวนิชช์
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย

14:45-
15:00 

ET4118 การประเมินราคาตราสารสิทธิแบบมีระดบัราคาดว้ยวธีิการ
ห่วงโซ่มาร์คอฟ

พีรศิลป ศิลปบรรเลง
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย

15:00-
15:15 

ET4119 การวเิคราะห์ราคาเบ้ียประกนัชีวติและอตัราผลตอบแทนดว้ยวธีิ
คณิตศาสตร์การเงิน

อนุสรา มะลิซอ้น
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย

15:15-
15:30 

ET4120 การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลทางบญัชีและอตัรา
ผลตอบแทนของกลุ่มสถาบนัการเงินท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

วภิาดา แพทยจ์ะเกร็ง
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

15:30-
15:45 

ET4123 การประเมินมูลค่าอเมริกนัออปชัน่แบบมีเง่ือนไขราคาดว้ย
เทคนิคการแยกส่วน

อรรถพล วรรณวจิิตร
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย

15:45-
16:00 

ET9132 การจาํแนกขอ้มูลการสะทอ้นกลบัของสัญญาณเรดา้จากชั้น
บรรยากาศไอโอโนเฟียร์ดว้ยการใชว้ธีิการจดักลุ่มขอ้มูลดว้ย
เทคนิคเคมีนร่วมดว้ยเทคนิคโรเทชนัฟอเรส 

อญัชลิน พว่งมหา, ชนาพร 
สุรียเ์หลืองขจร และ ผสุชา 
อกัษรโสฬส 
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย

16:00-
16:15 

PS0098 ปัจจยัท่ีมีผลต่อสมบติัของแผน่ยางธรรมชาติท่ีเตรียมดว้ยวธีิการ
หล่อนํ้ายาง 

รัชดาภรณ์ จิตตารมย์
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
วทิยาเขตหาดใหญ่
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ห้องนําเสนอ 403 (ช้ัน 4) 
เวลา รหัสบทความ ช่ือเร่ือง ผู้นําเสนอ-สถาบัน

12:30-
12:45 

HS5004 ความสามารถของผูดู้แลและการติดเช้ือทางเดินปัสสาวะของผูห้ญิงท่ีเป็น
โรคหลอดเลือดสมองท่ีไดรั้บโปรแกรมสนบัสนุนและใหค้วามรู้ผูดู้แล 

วฒันาศิลป์ แปงพงังา
มหาวทิยาลยัรังสิต

12:45-
13:00 

HS5005 ความรู้และการปฏิบติัของพยาบาลเพ่ือป้องกนัและดูแลภาวะเยือ่บุช่องปาก
อกัเสบในผูเ้ป็นมะเร็งท่ีไดรั้บรังสีรักษา และ/หรือเคมีบาํบดั

อญัมณี อศัวพรหมเลิศ
มหาวทิยาลยัรังสิต

13:00-
13:15 

HS5011 การพฒันาระบบปฏิบติัการพยาบาลในการนาํแนวปฏิบติัการดูแลผูมี้
กลุ่มอาการติดเช้ือในกระแสเลือดไปใชใ้นแผนกอุบติัเหตุและฉุกเฉิน 

สมพร ศรีทนัดร
มหาวทิยาลยัรังสิต

13:15-
13:30 

HS5063 ประสิทธิผลของโปรแกรมการดูแลต่อเน่ืองในผูป่้วยหลงัผา่ตดัล้ินหวัใจ
ท่ีไดรั้บยาวาร์ฟารินต่อความสมํ่าเสมอในการรับประทานยาวาร์ฟาริน
และพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

จุฑามาศ จินาทิตย์
มหาวทิยาลยัมหิดล 

13:30-
13:45 

HS5075 ความสัมพนัธ์ระหวา่งอาการในระยะฟ้ืนตวัและความทุกขท์รมานทาง
จิตใจกบัภาวะการทาํหนา้ท่ีดา้นร่างกายในผูป่้วยหลงัผา่ตดัสอดสายสวน
เพ่ือรักษาโรคหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องทอ้งโป่งพองท่ีไม่มีอาการ 

พชัรินทร์ พรมสอน
มหาวทิยาลยัมหิดล 

13:45-
14:00 

HS5140 คุณภาพการจดัการดูแลผูเ้ป็นโรคหลอดเลือดสมองท่ีมารับการรักษาท่ี
แผนกอุบติัเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึงในจงัหวดัเชียงใหม่ 

นนัทวรรณ จึงตระกลู
มหาวทิยาลยัรังสิต

14:00-
14:15 

HS3071 การศึกษาความพึงพอใจผลการรักษาผูป่้วยโรคเริมระหวา่งการทาครีม
พญายอและ Acyclovir Cream กรณีศึกษาในผูป่้วยโรคเริม จาํนวน 30 
คนโรงพยาบาลสวรรคป์ระชารักษ์

สมาพร ใจสัมฤทธ์ิ
มหาวทิยาลยัรังสิต 

14:15-
14:30 

ET5036 การทาํนายภาวะไตวายเร้ือรังในกลุ่มผูป่้วยโรคเบาหวานโดยใชเ้ทคนิค
เหมืองขอ้มูล 

อภนัตรี สีวงกต
มหาวทิยาลยัรังสิต

14:30-
14:45 

ET6128 การพฒันาแนวทางการส่ือสารอิเลก็ทรอนิกส์สาํหรับนกัศึกษากองทุน
เงินใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษามหาวทิยาลยัรังสิต

อาํภา อุตะมี
มหาวทิยาลยัรังสิต

14:45-
15:00 

ET6105 การพฒันาตวับ่งช้ีสมรรถนะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร
สาํหรับอาจารยค์ณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยัเอกชน ใน
จงัหวดัปทุมธานี 

นงคนุ์ช ขนัอา้ย
มหาวทิยาลยัรังสิต 

15:00-
15:15 

ET6027 การพฒันาระบบรับบริจาคออนไลน์ของวดัพระธรรมกาย พระมหานพพร บุญญธรรม
มหาวทิยาลยัรังสิต

15:15-
15:30 

ET6003 การพฒันายทุธศาสตร์การจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
เพ่ือการจดัการนวตักรรมของบริษทัโทรคมนาคม ABC

ทรงเกียรติ ปัญจมาโนชญ์
มหาวทิยาลยัรังสิต

15:30-
15:45 

ET6136 การรับรู้พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระทาํความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2550 ของบุคลากรดา้นไอที

ทิพยสุ์ดา ขาวสาํอางค์
มหาวทิยาลยัรังสิต

15:45-
16:00 

ET5032 การพฒันาเกณฑใ์นการตดัสินใจเลือกซอฟตแ์วร์สาํเร็จรูปสาํหรับการ
บริหารทรัพยากรมนุษยท่ี์เหมาะสมกบัความตอ้งการดา้นซอฟตแ์วร์ของ
บุคลากรฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์ กรณีศึกษา บริษทั เดม็โก ้จาํกดั (มหาชน) 

ใกลรุ่้ง มูลรัตน์
มหาวทิยาลยัรังสิต 

16:00-
16:15 

ET8065 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตฉนวนกนัความร้อน กรณีศึกษากระบวนการ 
Vacuum and Sealing

เพียงจนัทร์ โกญจนาท
มหาวทิยาลยัรังสิต
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ห้องนําเสนอ 405 (ช้ัน 4) 
เวลา รหัสบทความ ช่ือเร่ือง ผู้นําเสนอ-สถาบัน

12:30-
12:45 

BA2026 การศึกษาเคร่ืองมือการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวทิยาลยัรังสิต ชั้น
อนุบาลและประถมศึกษา

วษุิณีย ์จีนะสุทธ์ิ
มหาวทิยาลยัรังสิต 

12:45-
13:00 

BA2046 การตลาดแบบมุ่งเนน้ความสัมพนัธ์ของคุณภาพบริการ ความพึง
พอใจ และความจงรักภกัดีของลูกคา้  กรณีศึกษาโรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวทิยาลยัรังสิต

กรรณิการ์ คงคา
มหาวทิยาลยัรังสิต 

13:00-
13:15 

SO3165 การเปล่ียนแปลงการเรียนการสอนภาษาฝร่ังเศส กรณีศึกษา จงัหวดั
สุราษฎร์ธานี 

วราพจน์ ดุริยานนท์
มหาวทิยาลยัรังสิต

13:15-
13:30 

ED1108 การศึกษาภาวะผูน้าํทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดั
สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการบริหารงานวชิาการ

สันตธ์วชั  ศรีคาํแท้
มหาวทิยาลยัรังสิต 

13:30-
13:45 

ED1127 การพฒันารูปแบบการส่งเสริมการทาํวจิยัในชั้นเรียนของครู สังกดั
สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

ธีติมา ถาวรรัตน์
มหาวทิยาลยัรังสิต

13:45-
14:00 

ED1161 รูปแบบการพฒันาครูคณิตศาสตร์ในการใชภ้าษาองักฤษเป็นส่ือใน
การจดัการเรียนการสอนสาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
โรงเรียนมธัยมศึกษา จงัหวดัพทัลุง

ประสิทธ์ิ  รัตนสุภา
มหาวทิยาลยัรังสิต 

14:00-
14:15 

ED4007 การศึกษาผลของการเล่านิทานประกอบการแสดงบทบาทสมมติท่ีมี
ต่อจริยธรรมของนกัเรียนอนุบาลศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวทิยาลยัรังสิต

สิเลียม แกว้เกตุ
มหาวทิยาลยัรังสิต 

14:15-
14:30 

ED4008 การประดิษฐท่์ารํานาฏศิลป์พ้ืนบา้น ชุด รําอิฐมอญ สาระนาฏศิลป์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเซนตโ์ยเซฟเมืองเอก

ชุลีกร บุญเสริมสุขเจริญ
มหาวทิยาลยัรังสิต

14:30-
14:45 

ED4009 การประเมินหลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบวัแกว้เกษร สังกดั
สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 โดยใชแ้นวคิด 
BALANCED  SCORECARD

ประภาสิริ คลา้ยคลึง
มหาวทิยาลยัรังสิต 

14:45-
15:00 

ED4139 การศึกษาจิตวทิยาศาสตร์และผลการเรียนรู้ เร่ืองอาหารและสารอาหาร 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โดย
ใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT ร่วมกบัแผนผงัความคิด

ศิริญญา ดาจง
มหาวทิยาลยัรังสิต 

15:00-
15:15 

ED6137 การพฒันาแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองทอร์กและโมเมนต์
ความเฉ่ือย 

ศุภชยั ทองเขม็
มหาวทิยาลยัรังสิต

15:15-
15:30 

ED6138 การพฒันาชุดสาธิตองคป์ระกอบคล่ืนตามขวาง ประวณีา อาจสมยั
มหาวทิยาลยัรังสิต

15:30-
15:45 

ED8054 กิจกรรมการอ่านเพิ่มเติมภาษาองักฤษเพ่ือพฒันาทกัษะการอ่าน
ภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นประกาศนียบตัรวชิาชีพปีท่ี 1 : 
กรณีศึกษาของวิทยาลยัเทคนิคดอนเมือง

ณฏัฐชชัฎา เจนจาฏุพฒัน์
มหาวทิยาลยัรังสิต 

15:45-
16:00 

ED8100 บทบาทสมมติและการพดูภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 5 ในบริบทของโรงเรียนประถมศึกษา จงัหวดัปทุมธานี

มณีกานต ์ สิริพชัรสกลุ
มหาวทิยาลยัรังสิต
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รายช่ือการนําเสนอผลงานวจิัยบัณฑติศึกษา ภาคโปสเตอร์ 
วนัพฤหัสบดทีี ่16 ตุลาคม 2557 ณ  มหาวทิยาลยัรังสิต 

 
บทความวจัิย กลุ่มสาขาวชิาบริหารและการจัดการ 
รหัสบทความ ช่ือเร่ือง ผู้นําเสนอ-สถาบัน 

BA0079 ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัองคก์รของพนกังานธนาคาร
ไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

นาถนภา ทองแยม้ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถมัภ์ 

BA0080 การบริหารทรัพยากรอาคารท่ีมีผลต่อคุณภาพการ
ใหบ้ริการซอฟตแ์วร์พาร์ค 

ปริณดา ทองแยม้ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถมัภ์ 

BA0081 การตดัสินใจซ้ือโปรแกรมบริหารจดัการทรัพยากรองคก์ร 
(ERP) ของลูกคา้บริษทั PPE จาํกดั 

วนิดา สารมะโน   

มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถมัภ์ 

 
บทความวจัิย กลุ่มสาขาวชิาศึกษาศาสตร์ 
รหัสบทความ ช่ือเร่ือง ผู้นําเสนอ-สถาบัน 

ED1157 การศึกษาสภาพปัจจุบนัของการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยชีั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ของโรงเรียนในสังกดั
สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ประทีป มะลิแกว้   
มหาวิทยาลยัรังสิต 

ED4068 การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมวทิยาศาสตร์
เร่ือง เซลลส่ิ์งมีชีวติและการดาํรงชีวิตของพืชรายวชิาวทิยาศาสตร์  ชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 

อรญาณิศวร์ ธนกลุไกรวฒิุ  
สาํนักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 4

ED4144 ผลการจดัการเรียนการสอนโดยใชส่ื้อประสม เร่ือง แรงและพลงังาน 
ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวทิยาศาสตร์และเจตคติต่อ
วทิยาศาสตร์ของนกัเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 กลุ่มโรงเรียนหนัคา 
จงัหวดัชยันาท 

ปัญจมาภรณ์ ทาเอ้ือ 
มหาวิทยาลยัสุโขทัย-           
ธรรมาธิราช 
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บทความวจัิย กลุ่มสาขาวชิาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
รหัสบทความ ช่ือเร่ือง ผู้นําเสนอ-สถาบัน 

SO2024 ปัญหาการเรียนภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
แผนการเรียนภาษาองักฤษ-ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสารวทิยา 
กรุงเทพมหานคร 

จารุวรรณ สุขทอง 
มหาวิทยาลยัรังสิต 

SO2025 การสาํรวจการส่ือสารภาษาองักฤษของพนกังานในบริษทั ยฟิูกซ์ 
แอร์พอร์ต โซลูชัน่ ประเทศไทย จาํกดั

จิราพร ธรรมรัตน์เมธี 
มหาวิทยาลยัรังสิต 

SO7049 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการประกอบอาชญากรรมท่ีเก่ียวกบัชีวิต ร่างกาย และ
ทรัพยสิ์นของแรงงานต่างดา้วในอาํเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดั
สมุทรปราการ 

ดนยัมาศ บุญวงศ ์
มหาวิทยาลยัรังสิต 

SO7051 สาเหตุการเกิดอาชญากรรมภายในวดั: กรณีศึกษาวดัในอาํเภอวฒันา
นคร จงัหวดัสระแกว้ 

พระครูสมุห์เผนิ โจมรัมย ์
มหาวิทยาลยัรังสิต 

 

บทความวจัิย กลุ่มสาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี

รหัสบทความ ช่ือเร่ือง ผู้นําเสนอ-สถาบัน 
ET3173 สภาวะการเพาะงอกถัว่เหลืองเพื่อผลิตเคร่ืองด่ืมจากถัว่เหลืองงอก 

(พนัธ์ุ CM 9513-3) ผสมแอนโทไซยานินจากขา้วโพดม่วง
ผศ.เบญ็จรัก วายภุาพ 
มหาวิทยาลยัรังสิต 

ET3174 
 

การศึกษาการเพาะเมลด็ลูกผสมของสับปะรดดว้ยวธีิการเพาะเล้ียง
คพัภะ (Embryo culture) 

สมฤทยั วงศว์รัิตนา 
มหาวิทยาลยัรังสิต 

 

บทความวจัิย กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

รหัสบทความ ช่ือเร่ือง ผู้นําเสนอ-สถาบัน 
HS3012 มะเร็งตบั: ประสบการณ์และคุณภาพชีวิตของ ผูป่้วยท่ีเขา้รับการรักษา

ท่ีอโรคยศาล วดัคาํประมง จงัหวดัสกลนคร 
พระครูปลดัปภพ (กตปุญโญ) 
เร่งสมบูรณ์   
มหาวิทยาลยัรังสิต 

HS3053 ภูมิปัญญาหมอพ้ืนบา้นภาคกลางและภาคอีสานของประเทศไทยในการ
รักษาผูป่้วยโรคมะเร็งตบั 

ฉตัรชนก ชาญปภชัพล   
มหาวิทยาลยัรังสิต 

HS5006 พฤติกรรมการจดัการตนเองและภาวะนํ้าเกินในผูป่้วยลา้งไตทางช่อง
ทอ้งชนิดถาวร ท่ีไดรั้บโปรแกรมการจดัการตนเอง

สุรียว์รรณ รัตนกิจสุนทร 
มหาวิทยาลยัรังสิต   

HS5015 ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัจาํนวนวนันอนโรงพยาบาลในผูป่้วยท่ี
ไดรั้บการผา่ตดัใหญ่ช่องทอ้ง

ลดาวลัย ์มาลยัเจริญ  
มหาวิทยาลยัรังสิต 

HS5016 การสนบัสนุนทางสังคมและคุณภาพชีวิตในผูป่้วยโรคไตเร้ือรังระยะ
สุดทา้ยท่ีไดรั้บการรักษาดว้ยการลา้งไตทางช่องทอ้ง

วรัิตน์ ศรีทองแท ้   
มหาวิทยาลยัรังสิต 
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สารบัญ 
หน้า 

สารจากอธิการบดี มหาวทิยาลยัรังสิต ก 
สารจากอธิการบดี มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ข 
สารจากผูบ้ญัชาการสถาบนัป้องกนัประเทศ ค 
สารจากนายกสมาพนัธ์ผูใ้หบ้ริการโลจิสติกส์ไทย ง 
สารจากคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรังสิต จ 
สารจากคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ฉ 
กาํหนดการการประชุมนาํเสนอผลงานวจิยับณัฑิตศึกษา ประจาํปีการศึกษา 2557 ช 
ตารางการนาํเสนอผลงานวจิยับณัฑิตศึกษา ภาคบรรยาย ซ 
รายช่ือการนาํเสนอผลงานวจิยับณัฑิตศึกษา ภาคโปสเตอร์ ท 
สารบญั น 

บทความวจัิย กลุ่มสาขาวชิาบริหารและการจัดการ 
BA0069 ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการสายการบินนกแอร์ 1 
 ท่ีท่าอากาศยานดอนเมือง  
  อมรรัตน์ โพธิสิงห์ และ วา่ท่ีร้อยตรี ดร.ภูริพฒัน์ ชาญกิจ 

BA0079 ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัองคก์รของพนกังานธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 9 
  นาถนภา ทองแยม้  รศ.วรุณี เชาวน์สุขมุ และ รศ.ดร.ดวงตา สราญรมย ์

BA0080 การบริหารทรัพยากรอาคารท่ีมีผลต่อคุณภาพการใหบ้ริการซอฟตแ์วร์พาร์ค 18 
  ปริณดา ทองแยม้ รศ.วรุณี เชาวน์สุขมุ และ ผศ.เจษฎา ความคุย้เคย 

BA0081 การตดัสินใจซ้ือโปรแกรมบริหารจดัการทรัพยากรองคก์ร (ERP) ของลูกคา้บริษทั PPE จาํกดั 28 
  วนิดา สารมะโน  รศ.วรุณี เชาวน์สุขมุ และ รศ.ดร.ดวงตา สราญรมย ์

BA0090 การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งแนวดนตรีท่ีผูบ้ริโภคสนใจกบักิจกรรมซีเอสอาร์ในเขต 37 
 กรุงเทพมหานคร 
  ผองภูมิ สิริเวชชะพนัธ์ และ ดร.ศิวฤทธ์ สุนทรเสณี   

BA0095 การศึกษาความแตกต่างดา้นพฤติกรรมการซ้ือและการใชก้ระเป๋าถือระหวา่งผูบ้ริโภคกระเป๋าถือ 46 
 มียีห่อ้กบัผูบ้ริโภคกระเป๋าถือไม่มียีห่อ้ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

  ภาคิณ รักเรือง และ ฐิติกานท ์สจัจะบุตร 

BA0097 การศึกษาการประเมินดา้นความพึงพอใจในการใชบ้ริการท่ีทาํการไปรษณียไ์ทยสาขาระยอง   54 
 ในดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7Ps 
  กมลพฒัน์ ศิริลน้ และ สุทธาวรรณ จีระพนัธุ 

BA0121 การใชบ้ริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการทาํงานของเจา้หนา้ท่ี 62 
 สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 
  วจิิตรา นาใจ และ ดร.ศศิธร งว้นพนัธ์ 
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BA0122 THE ELECTRIC VEHICLE DEVELOPMENT TREND IN THAILAND   69 
  Liu Ting and Mo Yinan 

BA0145 ทศันคติ และการมีส่วนร่วมเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการ   73
 นกัศึกษาประจาํคณะ มหาวทิยาลยัรังสิต 

  ราณี ถนอมภูมิ และ ดร.ภทัรณชัชา โชติคุณากิตติ 

BA0156 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการเลือกงานของนกัศึกษาปีท่ี 4 คณะบริหารธุรกิจ    79 
 มหาวทิยาลยัรังสิต 
  มนสันนัท ์คาํปาแฝง และ ดร.ศศิธร งว้นพนัธ์ 

BA0160 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผูป้กครองในการตดัสินใจใชบ้ริการรถรางรับ-ส่งนกัเรียนในเขตอาํเภอเมือง   85 
 จงัหวดันครราชสีมา 
  พีรชานนท ์รวมใหม่  และ ดร.วธุพงศ ์ลาภเจริญ 

BA2026 การศึกษาเคร่ืองมือการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อ   93 
 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวทิยาลยัรังสิต ชั้นอนุบาลและประถมศึกษา 
  วษุิณีย ์จีนะสุทธ์ิ และ ดร.ศศิธร งว้นพนัธ์   

BA2029 กลยทุธ์การตลาดเชิงประสบการณ์ผา่นสัมผสัทั้งหา้ (Sensory Marketing) ส่งผลต่อความภกัดี 101 
 ในตราสินคา้อาฟเตอร์ย ู(After you dessert café) ของกลุ่มวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร 
  สุธีรา กนัธารักษ ์และ ศศิประภา ชยัประสิทธ์ิ 

BA2039 การตลาดแบบผสมผสานท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินซ้ือไอศกรีมแมก็นัม่ของกลุ่มคนวยัทาํงาน 108 
 ในเขตกรุงเทพมหานคร 
  ธาริตา ดวงพตัรา และ ศศิประภา ชยัประสิทธ์ิ 
BA2045 ปัจจยัท่ีมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารของผูบ้ริโภคในเขต 117 
 ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
  ดารณี  ปาตาน และ ผศ.ดร.รุจาภา  แพ่งเกษร 
BA2046 การตลาดแบบมุ่งเนน้ความสัมพนัธ์ของคุณภาพบริการ ความพึงพอใจ และความจงรักภกัดี 123 
 ของลูกคา้  กรณีศึกษาโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวทิยาลยัรังสิต 
  กรรณิการ์ คงคา และ ดร.ธีระ เตชะมณีสถิตย ์

BA2073 ความแตกต่างดา้นความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่มผูบ้ริโภคระหวา่ง 132
 กลุ่มลูกคา้ Tesco Lotus Express และ กลุ่มลูกคา้ Mini Big C ในเขตกรุงเทพมหานคร 

  สุทธาศิณี ดวงสุข และ ดร.ฐิติกานต ์สจัจะบุตร 

BA2078 การแบ่งกลุ่มผูซ้ื้อเคร่ืองแต่งกายมือสองในจงัหวดับุรีรัมยท์างดา้นพฤติกรรมไทย 140 
  กรกนก พิริยพลกลุ และ ดร.สุทธาวรรณ จีระพนัธุ 

BA2085 ความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมการซ้ือ 148 
 เคร่ืองสาํอางท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

  อสันา มัน่ปกป้อง และ ผศ.ดร.เอกชยั อภิศกัด์ิกลุ 

BA2086 การประเมินผลความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตมื์อสองต่อส่วนประสม 156 
 ทางการตลาดของ บมจ.ธนาคารไทยเครดิตเพ่ือรายยอ่ย ในเขตกรุงเทพมหานคร 
  ปภชัญา สิทธิชูรักษ ์และ ดร.สุทธาวรรณ จีระพนัธุ 
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BA2092 การศึกษาความแตกต่างดา้นปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคใชใ้นการเลือกช่องทางจาํหน่ายของสินคา้ 164
 ประเภทเส้ือผา้ระหวา่งกลุ่มลูกคา้ในตลาดออนไลน์ กบักลุ่มลูกคา้ในตลาดออฟไลน์  

 ในเขตกรุงเทพมหานคร 
  ธีรเจต เหล่าสุนทรียา และ ดร.ฐิติกานต ์ สจัจะบุตร 

BA2096 การแบ่งกลุ่มลูกคา้ บีทูเอส โดยใชปั้จจยัดา้นความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ 175 
 กรณีศึกษา สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว 
  ทศันีพรรณ สิวราวฒิุ  ผูช่้วยศาสตราจารยอ์ศัน์อุไร เตชะสวสัด์ิ และ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กญัช ์อินทรโกเศศ 

BA2101 ระดบัความสาํคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการ 183 
 ร้านคาร์แคร์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

  พรทิพย ์ยงยิง่ศกัด์ิถาวร และ ผศ.ยพุิน พิทยาวฒันชยั 

BA2129 ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีดินเปล่า จงัหวดันนทบุรี 192 
  โกญจนาท รัตนวงศ ์และ ชนะเกียรติ  สมานบุตร   

BA2135 ปัจจยัการรับรู้ส่ือทางการตลาดท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้สะดวกซ้ือของผูบ้ริโภคในจงัหวดั 201 
 ปทุมธานี 
  นวรัตน์ จนัทร์เพง็ และ ผศ.ดร.รุจาภา  แพง่เกษร  

BA3062 การศึกษาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของการลงทุนในหลกัทรัพยห์มวดการแพทย ์ 207 
 โดยใชแ้บบจาํลองการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์(CAPM) 
  ปิยนนัท ์มัน่คง และ มุกดา โควหกลุ 

BA3103 การแบ่งกลุ่มลูกคา้ท่ีตดัสินใจซ้ือประกนัอุบติัเหตุกบัธนาคารกรุงเทพ จาํกดั มหาชน  215 
 ภาคนครหลวง A โดยใชส่้วนความพึงพอใจและประสมทางการตลาด 
  สิทธิเดช ชลภูมิ  และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นภวรรณ คณานุรักษ ์

BA3134 การวเิคราะห์อตัราผลตอบแทน ความเส่ียง และประเมินมูลค่าหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรม 224 
 บริการหมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ โดยใชแ้บบจาํลองการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์(CAPM) 
  จิราพร เกิดผล และ  ดร.ภทัรณชัชา โชติคุณากิตติ 

BA3146 ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงดชันีราคาหุน้ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง 232 
 ประเทศไทย  กรณีศึกษาดชันีราคาหุน้กลุ่มธนาคาร 

  ช่ืนกมล ศกัดา และ  ผศ.มุกดา โควหกุล 

BA3151 พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการธนาคารพาณิชย ์ในจงัหวดัปทุมธานี 239 
  จุฬารัตน์ สองจนัทร์ และ ผศ.มุกดา โควหกลุ 

BA4017 การเพ่ิมประสิทธิภาพการเดินทางเพื่อลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายในการเขา้พบลูกคา้ กรณีศึกษา 246 
 บริษทัดิจิเกท เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จาํกดั 

  คงพล เลิศจิราการ และ รวนิกานต ์ศรีนนท ์

BA4022 การปรับปรุง Layout ของคลงัสินคา้และการบริหารจดัการสินคา้คงคลงัเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ 253 
 การส่งมอบสินคา้ กรณีศึกษาของ บริษทั โฮยาเลนส์ ไทยแลนด ์จาํกดั 

  พงศก์านต ์อคัรวฒัน์เบญญาภา และ รวนิกานต ์ ศรีนนท ์
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BA4023 การพฒันารูปแบบการขนส่งของเกษตรกรผูป้ลูกสับปะรด กรณีศึกษา สหกรณ์เครดิตยเูนียน 262 
 บา้นหนองเกด-กยุบุรี จาํกดั 
  ประพนัธ์ โพธิสาร, วชัรว ีจนัทรประกายกลุ  และ อรรถพล สืบพงศกร 

BA4040 การศึกษาการปรับปรุงประสิทธิภาพการขนส่งและการเขา้สู่ตลาดใหม่ 270 
  จีรายสุ ธิวะกะลิน, วชัรว ีจนัทรประกายกลุ และ เฉลิมชมน์ ไวศยดาํรง 

BA4041 การประยกุตใ์ชแ้นวคิดลีนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการรับสินคา้ บริษทั ABC จาํกดั  279 
 สาขาสุพรรณบุรี 
  สิยาโน วฒันพรพรหม และ กาญจนา กาญจนสุนทร 

BA4044 การศึกษาปรับปรุงและพฒันาประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ บริษทั BBB 289 
  สกนธ์ สุกิจรัตนาภรณ์ และ สถาพร อมรสวสัด์ิวฒันา 

BA4057 การพฒันาระบบ Supply Chain ของธุรกิจเพาะพนัธ์ุและส่งออกปลาหมอสี Cross breed  299 
 กรณีศึกษา ร้าน Friends & Fish 

  สุธิดา ธีระวฒันะชาติ  และ รจนาฎ ไกรปัญญาพงศ ์

BA4058 การบริหารบรรจุภณัฑค์งคลงัเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดาํเนินงาน กรณีศึกษา บริษทั เล่ียง- 308 
 ฮะเฮงอินเตอร์เนชัน่แนล รับเบอร์ จาํกดั 
  สุกญัญา อินทสร และ รจนาฎ ไกรปัญญาพงศ ์

BA4074 การเพ่ิมประสิทธิภาพการทาํงาน และเพ่ิมยอดขายในธุรกิจคา้ปลีก กรณีศึกษา ABC จาํกดั 316 
  ภทัราภรณ์ กองประมูล และ ดร.สถาพร อมรสวสัด์ิวฒันา 
BA4082 การปรับปรุงการจดัการโซ่อุปทาน เพ่ือรองรับการขยายตวัของธุรกิจ บริษทั AAA จาํกดั 326 
  เบญจมาภรณ์  แน่นอุดร และ กาญจนา กาญจนสุนทร 
BA4083 การวเิคราะห์ปัญหาและควบคุมปริมาณสินคา้คงคลงั กรณีแผน่พ้ืนคอนกรีต บริษทั XXX จาํกดั 337 
  สงัวาลย ์กงชุน  กาญจนา กาญจนสุนทร  วชัรว ีจนัทรประกายกลุ และ มณิสรา บารมีชยั 
BA4087 การเพ่ิมประสิทธิภาพ Inbound Logistics ของนํ้านมดิบก่อนส่งมอบ กรณีศึกษา วรัิตน์ฟาร์ม 349 

 มาริษา จิตชุ่ม และ วนัชยั รัตน์วงษ ์

BA4091 การศึกษาเพ่ือหาแนวทางการลดตน้ทุนการขนส่งกระจายสินคา้กลุ่มผลิตภณัฑท์าํความสะอาด 361 
  พชรมน ทองอร่าม และ ดร.พงษธ์นา วณิชยก์อบจินดา 

BA4104 การเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้และการขนส่งสินคา้ กรณีศึกษา บริษทั ขนส่งและ 369 
 จาํหน่ายเมลด็พืชอบ ABC 
  จริยา รอดธรรม และ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. กาญจนา  กาญจนสุนทร 

BA4125 การศึกษาการวางแผนและพฒันาธุรกิจขนมบะหม่ีกรอบ คมั คมั ไปยงัต่างประเทศ กรณีศึกษา  378 
 ขนมบะหม่ีกรอบ คมั คมั (Kum Kum) 
  คณารัฐ สกลุวอ่งมงคล, วชัรว ีจนัทรประกายกลุ และ อรรถพล สืบพงศกร 

BA4131 การปรับปรุงประสิทธิภาพและกระบวนการทาํงานของแผนกบรรจุสินคา้ โกดงั 14  387 
 ท่าเรือคลองเตย 
  เสาวลกัษณ์  นิลแวว, ดร.นนัทิ สุทธิการนฤนยั 
BA4155 ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการใชบ้ริการธุรกิจขนส่งสินคา้ โดยรถบรรทุก 398 
  จิราพร จนัทศรี และ ผศ.พฒัน์ พิสิษฐเกษม 
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BA4166 การจดัเส้นทางเพ่ือการลดตน้ทุน กรณีศึกษา บริษทั ทีทีเค โลจิสติกส์ จาํกดั 404 
  วศิน ศรีเสน และ นนัทิ สุทธิการนฤนยั 

BA4167 การลดตน้ทุนการขนส่งเงินสดดว้ยวธีิลดเวลาการส่งมอบและการเพิ่มรอบในการขนส่งสินคา้ 414 
 ใหก้บัธนาคารสาขากบัตูก้ดเงินสด 
  ปรัชญ ์บุญแซม และ ดร.นนัทิ สุทธิการนฤนยั 

BA4175 การพฒันาธุรกิจเคมีภณัฑป์ระเภทนํ้ายาทาํความสะอาดผา้ส่งออกไปยงัประเทศเวยีดนาม   419 
 กรณีศึกษา ร้านเคมีภณัฑบุ์ญคงวิริยะ 
  พรพธุ เหลืองวริิยะ และ รจนาฎ ไกรปัญญาพงศ ์

BA4176 การเพ่ิมศกัยภาพการแข่งขนั ธุรกิจเคมีเกษตรในจงัหวดัระยอง กรณีศึกษา ร้านสองเกษตร 428 
  กิตติ บุญรักษา และ วรินทร์ วงษม์ณี 
BA4177 การคาํนวณหาตน้ทุนฐานกิจกรรม กรณีศึกษาบริษทั ABC จาํกดั 436 
  บรรพชนม ์มีลือการ และ ดร.นนัทิ สุทธิการนฤนยั 
BA4178 การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการรับส่งพสัดุในจงัหวดัสระบุรี ระหวา่งการขนส่ง 443 
 ผา่นศูนยก์ระจายสินคา้กบัผา่นตวัแทน เพ่ือวางแผนการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนั  
 กรณีศึกษาบริษทั ซคัเซส เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั 
  อภิญญา สิงขร และ นนัทิ สุทธิการนฤนยั 
BA6018 ผลของการเปล่ียนพนัธ์ุขา้วท่ีมีต่อตน้ทุนการปลูกขา้วของเกษตรกร อาํเภอค่ายบางระจนั  453 
 จงัหวดัสิงห์บุรี 

  ทาริกา  กรอบประดบั และ ดร.น่ิมนวล วเิศษสรรพ ์

BA6019 ผลกระทบของการรับรู้รายการผลประโยชน์พนกังานท่ีมีต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 464 
 ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กรณีกลุ่มอุตสาหกรรมพลงังานและ 
 สาธารณูปโภคกบักลุ่มอุตสาหกรรมวสัดุก่อสร้าง 
  คาํเพียร ตนัยศ  และ ผศ.สุปราณี ศุกระเศรณี 

BA6021 ความสัมพนัธ์ระหวา่งสัดส่วนการถือครองหุน้ของสมาชิกในครอบครัวกบัค่าตอบแทนกรรมการ 472 
  ณฏัฐ ์ศรีเมืองทอง  รศ.ดร.จินดา ขนัทอง และ ผศ.ดร.ขวญัสกลุ เตง็อาํนวย 

BA6028 ลกัษณะทางการเงินของบริษทัท่ีถูกเพิกถอนออกจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 480 
  ทิฆมัพร ไทรหอมหวล และ ดร.คณิตศร เทอดเผา่พงศ ์

BA6031 ความคิดเห็นของผูส้อบบญัชีภาษีอากรต่อการทาํกิจกรรมเพื่อบริหารความเส่ียงในการ 492 
 ตรวจสอบบญัชีภาษีอากร: เขตกรุงเทพมหานคร 
  นิตยา แกว้พนู และ ผศ.สุปราณี ศุกระเศรณี 

BA6038 ความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงินกบัอตัราผลตอบแทนการลงทุนของหลกัทรัพย ์ 504 
 กลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
  ดวงนภา สุขมุาลพนัธ์ และ ดร.ภทัรณชัชา โชติคุณากิตติ 

BA6064 การวเิคราะห์เปรียบเทียบตน้ทุน และผลตอบแทนจากเกษตรกรผูท้าํสวนยางพาราระหวา่งการ 512 
 ปลูกแบบท่ี 1 (ยางต่อตา) กบั การปลูกแบบท่ี 2 (ยางชาํถุง) กรณีศึกษา : เกษตรกรผูท้าํสวน 
 ยางพารา อาํเภอรัตภูมิ จงัหวดัสงขลา 
  รัตนา วะดี และ ผศ.ดร.ประยรูโตสงวน 
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BA8153 ผลกระทบของการส่งออกท่ีมีต่อผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศของประเทศสมาชิก 523 
 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  ธนวฒัน์ ประวติราวงศ ์และ ดร. อนสัปรีย ์ไชยวรรณ 
BA8154 การวดัระดบัความสุขและวเิคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขของประชากรในพื้นท่ีเมืองเก่าน่าน 531 
  ปิณฑิรา วรีจิตโต และ รศ.ดร.ประเสริฐ ไชยทิพย ์

 

บทความวจัิย กลุ่มสาขาวชิาศึกษาศาสตร์ 539 

 ED1108 การศึกษาภาวะผูน้าํทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 540 
  ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวชิาการ 
   สนัตธ์วชั ศรีคาํแท ้และ ดร.สุพตัรา ประดบัพงศ ์
 ED1127 การพฒันารูปแบบการส่งเสริมการทาํวจิยัในชั้นเรียนของครู สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 549 
  ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 

  ธีติมา ถาวรรัตน์ และ ดร.สุพตัรา ประดบัพงศ ์
ED1157 การศึกษาสภาพปัจจุบนัของการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 557 
 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ของโรงเรียนในสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
 นครศรีธรรมราช เขต 3 
  ประทีป มะลิแกว้  รศ.ดร.รุจา ผลสวสัด์ิ  และ ดร.สุพตัรา ประดบัพงศ ์  
ED1161 รูปแบบการพฒันาครูคณิตศาสตร์ในการใชภ้าษาองักฤษเป็นส่ือในการจดัการเรียนการสอน 565 
 สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนมธัยมศึกษา จงัหวดัพทัลุง 
  วา่ท่ีร.ต.ประสิทธ์ิ  รัตนสุภา และ ดร.สุพตัรา ประดบัพงศ ์
ED4007 การศึกษาผลของการเล่านิทานประกอบการแสดงบทบาทสมมติท่ีมีต่อจริยธรรมของนกัเรียน 572 
 อนุบาลศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวทิยาลยัรังสิต 

  สิเลียม แกว้เกตุ และ ดร.ศรีสมร พุม่สะอาด   
ED4008 การประดิษฐท่์ารํานาฏศิลป์พ้ืนบา้น ชุด รําอิฐมอญ สาระนาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  582 
 โรงเรียนเซนตโ์ยเซฟเมืองเอก 
  ชุลีกร บุญเสริมสุขเจริญ และ ดร.ศรีสมร  พุม่สะอาด 
ED4009 การประเมินหลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบวัแกว้เกษร สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 590 
 มธัยมศึกษา เขต 4 โดยใชแ้นวคิด BALANCED  SCORECARD 
  ประภาสิริ คลา้ยคลึง และ ดร.ศรีสมร พุม่สะอาด   
ED4068 การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมวทิยาศาสตร์เร่ือง เซลลส่ิ์งมีชีวิตและ 599 
 การดาํรงชีวติของพืชรายวิชาวทิยาศาสตร์  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
  อรญาณิศวร์ ธนกลุไกรวฒิุ  รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม และ ผศ.ดร.ชาตรี เกิดธรรม 
ED4139 การศึกษาจิตวทิยาศาสตร์และผลการเรียนรู้ เร่ืองอาหารและสารอาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ 605 
 วทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT ร่วมกบั 
 แผนผงัความคิด 
  ศิริญญา ดาจง และ ดร.ศรีสมร พุม่สะอาด 
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ED4144 ผลการจดัการเรียนการสอนโดยใชส่ื้อประสม เร่ือง แรงและพลงังาน ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทาง 612 
 การเรียนวชิาวทิยาศาสตร์และเจตคติต่อวทิยาศาสตร์ของนกัเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  
 กลุ่มโรงเรียนหนัคา จงัหวดัชยันาท 
  ปัญจมาภรณ์ ทาเอ้ือ ผศ.ดร.ดวงเดือน พินสุวรรณ์ และ รศ.ดร.ทวศีกัด์ิ  จินดานุรักษ ์  
ED4168 THE EFFECTS OF TOP-LEVEL INSTRUCTION ON GRADE EIGHT BHUTANESE ESL  620 
 STUDENTS’ READING COMPREHENSION AND WRITTEN SYNTHESIS 
  PEMA AND DR. MANEEPEN APIBALSRI 

ED4169 EFFECTIVENESS OF ACTIVITY BASED LEARNING APPROACH ON LEARNING  626 
 ACHIEVEMENT AND SATISFACTION OF 7TH GRADE STUDENTS TOWARDS  
 MATHEMATICS 

 KINLEY WANGMO AND ASST.PROF.SOMCHANOK PHUAMPAI 

ED4170 PROJECT-BASED APPROACHES TO ENHANCE ENGLISH WRITING SKILLS AND  632 
 COLLABORATION IN GEOGRAPHY AMONG GRADE 8 STUDENTS IN LOWER  
 SECONDARY SCHOOL IN BHUTAN 
  SONAM PENJOR AND ASST.PROF.UBON SANPATCHAYAPONG, ED.D. 

ED4171 THE EFFECTS OF THE STORY GRAMMAR STRATEGY ON GRADE EIGHTH  638 
 BHUTANESE ESL STUDENTS’ READING COMPREHENSION OF NARRATIVE TEXTS 

  KARMA WANGMO AND DR.MANEPEEN APIBALSRI 

ED4172 THE EFFECTIVENESS OF COOPERATIVE LEARNING APPROACH LEARNING  645 
 ACHIEVEMENT AND OPINION OF EIGHTH GRADE STUDENTS TOWARDS  
 MATHEMATICS, BHUTAN 
  LOBZANG NAMGYAL AND ASST. PROF. DR.SOMCHANOK PHUAMPAI 
ED6137 การพฒันาแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองทอร์กและโมเมนตค์วามเฉ่ือย 651 
  ศุภชยั ทองเขม็ และ กาญจนา จนัทร์ประเสริฐ 
ED6138 การพฒันาชุดสาธิตองคป์ระกอบคล่ืนตามขวาง 657 
  ประวณีา อาจสมยั และ กาญจนา จนัทร์ประเสริฐ 
ED8054 กิจกรรมการอ่านเพิ่มเติมภาษาองักฤษเพ่ือพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้น 664 
 ประกาศนียบตัรวชิาชีพปีท่ี1 : กรณีศึกษาของวทิยาลยัเทคนิคดอนเมือง 
  ณฏัฐชชัฎา เจนจาฏุพฒัน์  ดร.มานิต บุญประเสริฐ และ ดร.วนิดา พลอยสงัวาลย ์
ED8100 บทบาทสมมติและการพดูภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ในบริบทของ 675 
 โรงเรียนประถมศึกษา จงัหวดัปทุมธานี 
  มณีกานต ์สิริพชัรสกลุ และ ผศ.ดร.อุบล สรรพชัญพงษ ์  

 

บทความวจัิย กลุ่มสาขาวชิาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 680 

 SO0014 งานสร้างสรรคอ์อกแบบสวนในฐานะพ้ืนท่ีส่ือกลางเพ่ือการส่ือสารระหวา่งบุคคล 681 
   พิชญสิ์นี มงคลนฏั และ รศ.ดร.กฤษณ์ ทองเลิศ 
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SO0034 การประกอบสร้างความหมายของภาพถ่ายเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวอุทยานประวติัศาสตร์ 689 
 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
  วทิวสั วงศว์วิฒัน์ และ รศ.ดร.กฤษณ์ ทองเลิศ 
SO0035 การเปิดรับข่าวสารจากส่ือกระแสหลกัและส่ือใหม่ การรับรู้และทศันคติท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ของ 698 
 นกัร้องลูกทุ่งไทย กรณีศึกษา “ใบเตย อาร์สยาม” 
  วราภรณ์ ใจซ่ือดี และ ผศ.ดร.ลกัษณา คลา้ยแกว้ 
SO0042 สัญลกัษณ์ภาพท่ีส่ือการสอนเพ่ือการไม่ด่ืมสุรา ในภาพจิตรกรรมฝาผนงั โรงมหรสพทาง 705 
 วญิญาณ สวนโมกขพลาราม จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
  พระอธิการอานนท ์อตฺถยตฺุโต, สมศกัด์ิ และ รศ.ดร.กฤษณ์ ทองเลิศ 
SO0048 ความตอ้งการ การใชป้ระโยชน์ และความพึงพอใจท่ีมีต่อรายการธรรมะ ทางสถานีวทิย ุ 715 
 กระจายเสียงพระพทุธศาสนาแห่งชาติและสังคม คล่ืนปัญญานนัทะเรดิโอ ของพุทธศาสนิกชน 
 ในจงัหวดันนทบุรี 
  วโิรจน์ หลอมนาค และ ผศ.ดร.ลกัษณา คลา้ยแกว้ 
SO0056 สัญลกัษณ์เพ่ือการรณรงคต่์อตา้นการทุจริต คอรัปชัน่ท่ีสะทอ้นผา่นส่ือวดิีทศัน์ออนไลน์ 722 
  ณชรต อ่ิมณะรัญ และ รศ.ดร.กฤษณ์ ทองเลิศ 
SO0141 รหสัภาพและประสิทธิภาพทางการส่ือสารระหวา่งบุคคลของภาพสต๊ิกเกอร์ 732 
  สุทธิ ชาติประเสริฐ และ รศ.ดร.กฤษณ์ ทองเลิศ   
SO0148 การใชส่ื้อใหม่ในการสร้างกระแสนิยมสินคา้ประเภทอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ยีห่อ้ Colly Collagen 740 
  นฎัชญัญ ์อศัวพงศสุ์กฤตา และ ผศ.ดร.ลกัษณา คลา้ยแกว้ 

SO0152 การผลิตส่ือมลัติมีเดียแบบนาํชมเสมือนจริง (Virtual Tour) ผา่นส่ืออินเทอร์เน็ตในการขาย 749 
 บา้นมือสอง 
  จิราภรณ์ แสงสีจนัทร์ และ ผศ.ดร.ลกัษณา คลา้ยแกว้ 
SO1072     การรับรู้ความเส่ียงและภาพลกัษณ์ของประเทศไทย: ความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 758 
 ก่อนและหลงัเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทย 
  กลุวดี ตระการพลูทรัพย ์ และ ผศ.ดร.พรพิมล ชุติศิลป์ 
SO2024 ปัญหาการเรียนภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 แผนการเรียนภาษาองักฤษ -  768 
 ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพมหานคร 
  จารุวรรณ สุขทอง และ ปวริศร ซ่อมศิลป์ 
SO2025 การสาํรวจการส่ือสารภาษาองักฤษของพนกังานในบริษทั ยฟิูกซ์ แอร์พอร์ต โซลูชัน่  773 
 ประเทศไทย จาํกดั 
  จิราพร ธรรมรัตน์เมธี, ปวริศร ซ่อมศิลป์ และ ดร.นครเทพ ทิพยศุภราษฎร์ 
SO2047 การสาํรวจปัญหาการเขียนภาษาองักฤษในการทาํงานของพนกังาน บริษทั ดีเคที เฮลธ์แคร์ 778 

 (ประเทศไทย) จาํกดั 
  ภควรรณ สอนสืบ  ปวริศร ซ่อมศิลป์ และ ดร.นครเทพ ทิพยศุภราษฎร์ 
SO2055 การวเิคราะห์การปรับบทแปลและกลวิธีการแปลวรรณกรรมเยาวชนเร่ือง “ถึงแม่เพ้ียนหนูกรั็ก” 784 
  ทิพรัตน์ รัตนวเิชียร และ นครเทพ ทิพยศุภราษฎร์ 
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SO2070 การวเิคราะห์โครงสร้างของนามวลีท่ีพบในการพาดหวัข่าวบนเวบ็ไซตบี์บีซี 792 
  สุรัสวดี พิมมะศรี  ปวริศร ซ่อมศิลป์ และ ดร.นครเทพ ทิพยศุภราษฎร์ 
SO2126 การศึกษาความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษของมคัคุเทศกน์อ้ยโรงเรียนวดัพระปฐมเจดีย ์ 797 
 ท่ีมีต่อการเรียนภาษาองักฤษ 
  เบญจวรรณ บุญวจิิตร, ดร.ฐิตาภา สินธุรัตน์ และ ดร.นครเทพ ทิพยศุภราษฎร์ 
SO2130 การวเิคราะห์คาํศพัทท์างวชิาการในข่าวการเมืองของหนงัสือพิมพเ์ดอะเนชัน่ 803 
  อุทุมพร ยอดคาํ  ดร.ฐิตาภา สินธุรัตน์ และ ดร.นครเทพ ทิพยศุภราษฎร์ 
SO3020 THE EFFECTS OF INTERNATIONAL TRADE ON EMPLOYMENT OF ASEAN-5 809 
  Kaung Myat Ko, Assoc Prof.Dr.Poomthan Rangkakulnuwat, Dr.Sasiwimon Warunsiri Paweenawat 

SO3043 ความสาํคญัของภาษาองักฤษต่อการปฏิบติังานของตาํรวจท่องเท่ียว 816 
  ธญัวรินทร์ เกษแกว้ และ ผศ.ดร.มานวภิา อินทรทตั 
SO3089 สลากกินแบ่ง : การพนนัหรือการเส่ียงโชค 822 
  ศรัณย ์ ธิติลกัษณ์ 
SO3107 การเป็นผูน้าํของนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เวนิ เจียเป่า 830 
  Yanmiao Huang และ ดร.ศรัณย ์ธิติลกัษณ์ 
SO3147 ความคาดหวงัและความพึงพอใจของมหาบณัฑิตและนกัศึกษาต่อการศึกษาในหลกัสูตร 836 
 ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง มหาวทิยาลยัรังสิต 
  วโรดม ตรัยอุปถมัภ ์และ ดร.เกสรา สุขสวา่ง 
SO3149 การศึกษาปัญหาในการใชแ้รงงานต่างดา้วของผูป้ระกอบการประมงทะเล กรณีศึกษา: 845 
 การประมงทะเลในพ้ืนท่ี  อาํเภอกนัตงั จงัหวดัตรัง 
  ชลลดา ชยัวริิยะกลุ และ ดร.ศรัณย ์ ธิติลกัษณ์    
SO3150 ภาวะผูน้าํของจกัรพรรดิถงัไท่จง ศึกษาช่วงครองราชย ์ค.ศ.626-649 852 
  อรอนงค ์ตั้งจิตกวนิ และ ดร.ศรัณย ์ธิติลกัษณ์ 
SO3159 การดาํเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา พนกังาน บริษทั เควีพี ออโต ้ 858 
 เอน็เตอร์ไพรส์ จาํกดั 
  กฤษฎ์ิชวนิทร์ รตนบุญเสริฐ และ ดร.ฉตัรวรัญ องคสิงห์ 
SO3162 ความพร้อมดา้นนวตักรรมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มกบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 873 
  ศีรวสัส์ ตนัสุวรรณรัตน์ และ ดร.ฉตัรวรัญ องคสิงห์ 
SO3163 ภาพลกัษณ์ของสมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์ 883 
  จิตสิรินท ์ดิษยะศริน และ ดร.เกสรา สุขสวา่ง 
SO3165 การเปล่ียนแปลงการเรียนการสอนภาษาฝร่ังเศส กรณีศึกษา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 891 
  วราพจน์  ดุริยานนท ์และ ผศ.ดร.มานวภิา อินทรทตั 
SO7049 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการประกอบอาชญากรรมท่ีเก่ียวกบัชีวิต ร่างกาย และทรัพยสิ์นของแรงงาน- 899 
 ต่างดา้วในอาํเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 
  ดนยัมาศ บุญวงศ,์ อรรถพล ควรเล้ียง และ ปิยะพร ตนัณีกลุ 
SO7051 สาเหตุการเกิดอาชญากรรมภายในวดั: กรณีศึกษาวดัในอาํเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ 908 
  พระครูสมุห์เผนิ โจมรัมย,์ อรรถพล ควรเล้ียง และ กมล สุปรียสุนทร 
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SO7158 ปัญหาอุปสรรคการปฏิบติังานของอาสาสมคัรตาํรวจชุมชน: กรณีศึกษาอาํเภอเมือง  921 

 จงัหวดัพิษณุโลก 

  ร.ต.อ.สุรพรรณ นิลวลิยั   ผศ.ดร.อรรถพล ควรเล้ียง และ พ.ต.ท.ดร.กฤษณพงค ์พตูระกลู 
SO8010 ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมในประเทศไทย 928 
  ณฏัฐณ์ชัชา ไชยประเสริฐ  ดร.สุรพล ศรีวทิยา และ น.อ.หญิง ดร.ศิรภา จาํปาทอง 
SO8013 สิทธิในการไดรั้บการสันนิษฐานวา่เป็นผูบ้ริสุทธ์ิ : ศึกษากรณีขอบเขตของการตรากฎหมาย 934 
 กาํหนดขอ้สันนิษฐานความรับผิดทางอาญา 
  อิสริยาภรณ์ รักษวณิ, นาวาเอกหญิง ดร.ศิรภา จาํปาทอง  และ รองศาสตราจารย ์มานิตย ์จุมปา 

SO8052 ปัญหาทางกฎหมาย ในการบงัคบัใช ้ระบบ การดูแล ผลประโยชน์ของคู่สัญญา ตาม  942 
 พระราชบญัญติั การดูแล ผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ.2551  ศึกษากรณี ภาค ธุรกิจพฒันา 
 อสังหาริมทรัพย ์
  วา่ท่ี ร.ต.ธิติพนธ์ เอ่ียมเจริญ, นาวาเอกหญิง ดร.ศิรภา จาํปาทอง และ รองศาสตราจารย ์มานิตย ์จุมปา 
SO8060 ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัสิทธิของผูเ้ช่าช่วง 950 
  กิตติพงศ ์ คชเพชร  นาวาเอก หญิง ดร.ศิรภา จาํปาทอง  และ พ.ต.ท.ดร.สุธี เอ่ียมเจริญยิง่   
SO8066 ขอ้ยกเวน้การจดสิทธิบตัรโดยเหตุอนัเน่ืองจากการขดัต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดี 959 
 ของประชาชน 
  กฤษณะ วจิิตร  นาวาเอกหญิง ดร.ศิรภา จาํปาทอง และ พ.ต.ท.ดร.สุธี เอ่ียมเจริญ 
SO8067 การพฒันากฎหมายเพ่ือคุม้ครองสิทธิความเป็นส่วนตวั 965 
  นพมาศ เกิดวชิยั  นาวาเอกหญิง ดร.ศิรภา จาํปาทอง และ ศาสตราจารย ์(พิเศษ) กลุพล  พลวนั 
SO8077 LEGAL MECHANISM OF ANTI-MONEY LAUNDERING ON DRUG CRIMES 973 
  GUO YONGBO AND DR.SURAPHOL SRIVITHAYA 
SO8102 ปัญหาทางกฏหมายในการใหลู้กหน้ีตกเป็นบุคคลลม้ละลาย 981 
  ปฐว ีมณีโชติ และ นาวาเอก หญิง ดร.ศิรภา จาํปาทอง 
SO8179 การรับฟังพยานหลกัฐานแวดลอ้มในคดีอาญา 985 
  สิทธิภทัร พลายเพช็ร และ นาวาเอกหญิง ดร.ศิรภา จาํปาทอง 

 

บทความวจัิย กลุ่มสาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี  989 

 ET3173 สภาวะการเพาะงอกถัว่เหลืองเพื่อผลิตเคร่ืองด่ืมจากถัว่เหลืองงอก (พนัธ์ุ CM 9513-3)  990 
  ผสมแอนโทไซยานินจากขา้วโพดม่วง 
   ผศ.เบญ็จรัก วายภุาพ 
 ET3174 การศึกษาการเพาะเมลด็ลูกผสมของสับปะรดดว้ยวธีิการเพาะเล้ียงคพัภะ (Embryo culture) 1000 
   สมฤทยั วงศว์รัิตนา และ ผศ.ดร.วราพร ลกัษณลมา้ย 

ET4109 การหาราคาออปชนั ดว้ยวธีิมอนติคาร์โลแบบดั้งเดิมและวธีิบูตสแทรพ 1007 
  ธิติพล ศรัทธาพร และ สมพร ป่ันโภชา 

 ET4110 ผลกระทบของส่วนต่างระหวา่งเงินเฟ้อของประเทศผูล้งทุนกบัประเทศผูรั้บทุนต่อมูลค่า 1015 
  เงินลงทุนทางตรงจากต่างประเทศท่ีมาลงทุนในประเทศไทย 
   พีรวฒัน์ ผอ่งพฒัน์ และ ดร.รติดนยั หุ่นสวสัด์ิ 
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 ET4111 การศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของหุน้สามญัและกองทรัสต ์ 1020 
  เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ในประเทศไทย 
   สุปราณี วงศข์วญั และ ผศ.ดร.ธนโชติ บุญวรโชติ 
 ET4112 การประมาณความผนัผวนของดชันีหลกัทรัพยโ์ดยเปรียบเทียบ 1028 
   เฉลิมพล เนียมศรี และ ธนโชติ บุญวรโชติ 
 ET4113 มูลค่าของความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 1035 
   กษิติธร ขาํประนต และ บาํรุง พว่งเกิด 
 ET4114 การบริหารความเส่ียงจากการลงทุนในกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์มีอตัราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูง 1043 
  โดยใชมู้ลค่าความเส่ียง 
   จิรกร มโนปิยอนนัต ์และ บาํรุง พว่งเกิด 
 ET4115 แบบจาํลองความผนัผวนในกลุ่ม GARCH ท่ีเหมาะสมกบัช่วงแนวโนม้ของตลาดหลกัทรัพยไ์ทย 1048 
   ณฐัวฒิุ พงศาธิรัตน์ และ สมพร ป่ันโภชา 
 ET4116 ความตอ้งการถือเงินของประเทศไทยภายใตน้โยบายการเงินแบบเป้าหมายเงินเฟ้อ 1056 
   ธชัณรงค ์ธญัญศรี และ รศ.ภูมิฐาน รังคกลูนุวฒัน์ 
 ET4117 การวเิคราะห์โครงสร้างเงินทุนกองทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ 1064 
   นิชาภา ดีวนิชช ์และ ธนโชติ บุญวรโชติ 
 ET4118 การประเมินราคาตราสารสิทธิแบบมีระดบัราคาดว้ยวธีิการห่วงโซ่มาร์คอฟ 1072 
   พีรศิลป ศิลปบรรเลง และ สมพร ป่ันโภชา 
 ET4119 การวเิคราะห์ราคาเบ้ียประกนัชีวติและอตัราผลตอบแทนดว้ยวธีิคณิตศาสตร์การเงิน 1081 
   อนุสรา มะลิซอ้น และ สมพร ป่ันโภชา 
 ET4120 การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลทางบญัชีและอตัราผลตอบแทนของกลุ่มสถาบนั- 1090 
  การเงินท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
   วภิาดา แพทยจ์ะเกร็ง และ กมล บุษบา 
 ET4123 การประเมินมูลค่าอเมริกนัออปชัน่แบบมีเง่ือนไขราคาดว้ยเทคนิคการแยกส่วน 1097 
   อรรถพล วรรณวจิิตร และ สมพร ป่ันโภชา 
 ET5032 การพฒันาเกณฑใ์นการตดัสินใจเลือกซอฟตแ์วร์สาํเร็จรูปสาํหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 1105 
  ท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการดา้นซอฟตแ์วร์ของบุคลากรฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์ กรณีศึกษา  
  บริษทั เดม็โก ้จาํกดั (มหาชน) 
   ใกลรุ่้ง มูลรัตน์ และ วฒิุพงษ ์ชินศรี 
 ET5036 การทาํนายภาวะไตวายเร้ือรังในกลุ่มผูป่้วยโรคเบาหวานโดยใชเ้ทคนิคเหมืองขอ้มูล 1116 
   อภนัตรี สีวงกต  และ ดร.กฤษฏา ศรีแผว้ 
 ET6003 การพฒันายทุธศาสตร์การจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร เพ่ือการจดัการนวตักรรม  1122 
  ของบริษทัโทรคมนาคม ABC 
   ทรงเกียรติ ปัญจมาโนชญ ์และ ดร.จิรัชฌา วเิชียรปัญญา 
 ET6027 การพฒันาระบบรับบริจาคออนไลน์ของวดัพระธรรมกาย 1133 
   พระมหานพพร บุญญธรรม และ ดร.จิรัชฌา วเิชียรปัญญา 
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 ET6105 การพฒันาตวับ่งช้ีสมรรถนะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารสาํหรับอาจารย ์ 1142 
  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเอกชน ในจงัหวดัปทุมธานี 
   นงคนุ์ช ขนัอา้ย และ ดร.จิรัชฌา วเิชียรปัญญา 
 ET6128 การพฒันาแนวทางการส่ือสารอิเลก็ทรอนิกส์สาํหรับนกัศึกษากองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษา  1151 
  มหาวทิยาลยัรังสิต 
   อาํภา อุตะมี และ ดร.จิรัชฌา วเิชียรปัญญา 
 ET6136 การรับรู้พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระทาํความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ของ 1163 
  บุคลากรดา้นไอที  
   ทิพยสุ์ดา ขาวสาํอางค ์และ ชุติมา เบ้ียวไข่มุข 

ET8065 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตฉนวนกนัความร้อน กรณีศึกษากระบวนการ Vacuum and Sealing  1176
  เพียงจนัทร์ โกญจนาท 

 ET9124 การเพ่ิมประสิทธิภาพการจาํแนกขอ้มูลโดยใชก้ารเลือกคุณลกัษณะท่ีเหมาะสมร่วมกบัโมเดล 1183 
  ในการจาํแนกขอ้มูลและนาํไปใชป้ระโยชน์ในการวเิคราะห์ความเส่ียงสินเช่ือ 
   เศวตฉตัร ม่วงพนัธ ์ ขวญันภา ราชวาณิชย ์และ ชนาพร สุรียเ์หลืองขจร 
 ET9132 การจาํแนกขอ้มูลการสะทอ้นกลบัของสัญญาณเรดา้จากชั้นบรรยากาศไอโอโนเฟียร์ดว้ยการใช ้ 1193 
  วธีิการจดักลุ่มขอ้มูลดว้ยเทคนิคเคมีนร่วมดว้ยเทคนิคโรเทชนัฟอเรส 
   อญัชลิน พว่งมหา, ชนาพร สุรียเ์หลืองขจร และ ผสุชา อกัษรโสฬส 
 

บทความวจัิย กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ  1203 

 PS0098 ปัจจยัท่ีมีผลต่อสมบติัของแผน่ยางธรรมชาติท่ีเตรียมดว้ยวธีิการหล่อนํ้ายาง 1204 
   รัชดาภรณ์ จิตตารมย,์ ปุญญานิช อินทรพฒัน์, ปราโมทย ์ทานอุทิศ, ธีรนนัท ์เลาหวริิยะกมล และนทีั อินา 
 PS0099 การเตรียมและการใชน้ํ้ ามนัเมลด็สบู่ดาํอิพอกซิไดซ์เป็นสารช่วยแปรรูปในยางธรรมชาติ 1215 
   อุปสรา สิทธิพงษ,์ ปุญญานิช อินทรพฒัน์  และ ชวนพิศ ขาวคง 
 

บทความวจัิย กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ  1223 

 HS3012 มะเร็งตบั: ประสบการณ์และคุณภาพชีวิตของ ผูป่้วยท่ีเขา้รับการรักษาท่ีอโรคยศาล  1224
  วดัคาํประมง จงัหวดัสกลนคร 
   พระครูปลดัปภพ (กตปุญโญ) เร่งสมบูรณ์, ผศ.ดร.รตนพร ศุภลกัษณ์นารี  
   และ ศ. (พิเศษ) ดร.พญ.สมบูรณ์ เกียรตินนัทน์  

 HS3053 ภูมิปัญญาหมอพ้ืนบา้นภาคกลางและภาคอีสานของประเทศไทยในการรักษาผูป่้วยโรคมะเร็งตบั 1231 
   ฉตัรชนก ชาญปภชัพล, ผศ.ดร.รตนพร ศุภลกัษณ์นารี, ศ.ดร.ชยนัต ์พิเชียรสุนทร, รศ.ชุมพจต ์อมาตยกลุ 
    และ ดร.ณภทัรดิศ สุริยกมลจินดา 
 HS3071 การศึกษาความพึงพอใจผลการรักษาผูป่้วยโรคเริมระหวา่งการทาครีมพญายอและ 1242 
  Acyclovir Cream กรณีศึกษาในผูป่้วยโรคเริม จาํนวน 30 คนโรงพยาบาลสวรรคป์ระชารักษ ์  
   สมาพร ใจสมัฤทธ์ิ และ ผศ.ดร.รตนพร ศุภลกัษณ์นารี 

 HS5004 ความสามารถของผูดู้แลและการติดเช้ือทางเดินปัสสาวะของผูห้ญิงท่ีเป็นโรคหลอดเลือดสมอง 1248 
  ท่ีไดรั้บโปรแกรมสนบัสนุนและใหค้วามรู้ผูดู้แล 
   วฒันาศิลป์ แปงพงังา  ดร.วารินทร์ บินโฮเซ็น และ ดร.นํ้าออ้ย ภกัดีวงศ ์
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 HS5005 ความรู้และการปฏิบติัของพยาบาลเพ่ือป้องกนัและดูแลภาวะเยือ่บุช่องปากอกัเสบในผูเ้ป็นมะเร็ง 1263 
ท่ีไดรั้บรังสีรักษา และ/หรือเคมีบาํบดั 

อญัมณี อศัวพรหมเลิศ  ดร.นํ้าออ้ย ภกัดีวงศ ์ และดร.วารินทร์ บินโฮเซ็น 
 HS5006 พฤติกรรมการจดัการตนเองและภาวะนํ้าเกินในผูป่้วยลา้งไตทางช่องทอ้งชนิดถาวร ท่ีไดรั้บ 1275 

โปรแกรมการจดัการตนเอง 
สุรียว์รรณ รัตนกิจสุนทร  วลยัพร นนัทศุ์ภวฒัน์  และ อาํภาพร นามวงศพ์รหม 

 HS5011 การพฒันาระบบปฏิบติัการพยาบาลในการนาํแนวปฏิบติัการดูแลผูมี้กลุ่มอาการติดเช้ือใน 1284 
กระแสเลือดไปใชใ้นแผนกอุบติัเหตุและฉุกเฉิน 
 สมพร ศรีทนัดร  ดร.วารินทร์ บินโฮเซ็น  และดร.นํ้าออ้ย ภกัดีวงศ ์

 HS5015 ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัจาํนวนวนันอนโรงพยาบาลในผูป่้วยท่ีไดรั้บการผา่ตดัใหญ่ช่องทอ้ง 1296 
 ลดาวลัย ์มาลยัเจริญ  รศ.ดร.วลยัพร นนัทศุ์ภวฒัน์  ดร.นํ้าออ้ย ภกัดีวงศ ์

 HS5016 การสนบัสนุนทางสังคมและคุณภาพชีวิตในผูป่้วยโรคไตเร้ือรังระยะสุดทา้ยท่ีไดรั้บการรักษา 1303 
ดว้ยการลา้งไตทางช่องทอ้ง 

วรัิตน์ ศรีทองแท ้  วลยัพร นนัทศุ์ภวฒัน์  และ อาํภาพร นามวงศพ์รหม 
 HS5063 ประสิทธิผลของโปรแกรมการดูแลต่อเน่ืองในผูป่้วยหลงัผา่ตดัล้ินหวัใจท่ีไดรั้บยาวาร์ฟารินต่อ 1310 

ความสมํ่าเสมอในการรับประทานยาวาร์ฟารินและพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
จุฑามาศ จินาทิตย ์ อุษาวดี อศัดรวเิศษ  วนัเพญ็ ภิญโญภาสกลุ และ วรวงศ ์ศลิษฎอ์รรถกร 

 HS5075 ความสัมพนัธ์ระหวา่งอาการในระยะฟ้ืนตวัและความทุกขท์รมานทางจิตใจกบัภาวะการทาํหนา้ท่ี 1321 
ดา้นร่างกายในผูป่้วยหลงัผา่ตดัสอดสายสวนเพื่อรักษาโรคหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องทอ้ง 
โป่งพองท่ีไม่มีอาการ 

พชัรินทร์ พรมสอน  รศ.ดร เกศรินทร์ อุทริยะประสิทธ์ิ  ผศ.ดร.ทิพา ต่อสกลุแกว้ ดร.เกศศิริ วงษค์งคาํ  
และ ผศ.นพ.คามิน ชินศกัด์ิชยั 

HS5140 คุณภาพการจดัการดูแลผูเ้ป็นโรคหลอดเลือดสมองท่ีมารับการรักษาท่ีแผนกอุบติัเหตุและฉุกเฉิน 1330 
โรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึงในจงัหวดัเชียงใหม่ 

นนัทวรรณ  จึงตระกลู   ดร.วารินทร์ บินโฮเซ็น และ ดร.นํ้าออ้ย ภกัดีวงศ ์

บทความวจัิย กลุ่มสาขาวชิาศิลปกรรม วจิิตรศิลป์ และประยุกต์ศิลป์  1339 

FA0001 งานจกัสาน : รายละเอียดทางเทคนิคท่ีนาํไปสู่การออกแบบเคร่ืองประดบั 1340
วรรณพร รธนิธย ์รศ.สุวทิย ์รัตนานนัท ์และ David Marc Schafer 

FA0059 การออกแบบชุดเคร่ืองใชส้าํหรับโตะ๊อาหารตามยคุสมยัท่ีมีความสัมพนัธ์ระหวา่งคนกบัวตัถุ 1350 
ตน้ขา้ว นิทศักาญจนานนท ์  ร.ศ.ไพจิตร อ่ิงศิริวฒัน์  และ David Marc Schafer 

FA0142 โครงการออกแบบผลิตภณัฑจ์ากวสัดุเหลือของการเกษตรในชุมชน 1359
จกัรกฤช โรจนากร  DAVID MARC SHAFER และ รศ.สุวทิย ์รัตนานนท ์

FA4030 โครงการศึกษาใบหนา้ของมนุษยเ์พ่ือส่ืออารมณ์ตวัละครสัตวป์ระหลาดในงานแอนิเมชนั 3 มิติ  1367 
แนวแฟนตาซี 

หทยัชนก  เชียงทอง  รศ.พรรณเพญ็ ฉายปรีชา  และชยัพร พานิชรุทติวงศ ์
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FA4033 การออกแบบเทคนิคการเคล่ือนไหว แอนิเมชนั 2 มิติ ดว้ยเคร่ืองมือ PUPPET PIN 1374 
พฤทธ์ศภรณ์  เทพเจริญนิรันดร์   ผศ.ธรรมศกัด์ิ เอ้ือรักสกุล และอาจารยช์ยัพร พานิชรุทติวงศ ์

FA4037 โครงการศึกษาอารมณ์และการแสดงออกของเดก็เร่ร่อนเพ่ือการออกแบบแอนิเมชนัแนวแฟนตาซี 1380 
อณุรุจ วงศท์องสรรค ์ รศ. พรรณเพญ็ ฉายปรีชา  และชยัพร พานิชรุทติวงศ ์

FA4061 การออกแบบแอนิเมชนัท่ีตวัละครมีพฤติกรรมขดัแยง้กบัรูปลกัษณ์ภายนอกผา่นโครงเร่ือง 1389 
หนูนอ้ยหมวกแดง 

กานดา วิสุทธิ์สิริ   อวิรุทธิ์ เจรญิทรัพย์  และ ชัยพร พานชิรุทติวงศ ์
FA4084 ส่ือแอนิเมชนัสองมิติเพ่ือส่งเสริมใหเ้ยาวชนระดบัอุดมศึกษารู้ความหมายของอิสรภาพ 1395 

ทางการเงินโดยใชก้ารส่ือสารเชิงสัญญะ จากแนวคิดของชาร์ลส์ เพียร์ซ 
ธนัยพร คู่พิทกัษ์   ผศ. ดร.วลยัภรณ์ นาคพนัธุ ์และ อาจารยช์ยัพร พานิชรุทติวงศ ์

FA4094 การออกแบบภาพยตร์แอนนิเมชัน่ 2 มิติแนวสยองขวญั “หยดุทาํแทง้” 1403
สุดารัตน์ สดช่ืน   ธรรมศกัด์ิ เอ้ือรักสกุล  และ ชยัพร พานิชรุทติวงศ์

FA4133 รถไฟไทยเพ่ืออนาคต : ส่ืออินโฟกราฟิก เพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรมของประชาชนใหห้นัมาใช ้ 1409 
บริการและสนบัสนุนการคมนาคมทางราง 

ชยัวฒัน์ ไมคู่้แผน่ดิน  ผศ.ธรรมศกัด์ิ เอ้ือรักสกลุ  และ ชยัพร พานิชรุทติวงศ ์
FA4143 ใกล ้: แอนิเมชัน่ 2 มิติ 1418

จิติศกัด์ิ ศิริมากลุ   ผศ.ธรรมศกัด์ิ เอ้ือรักสกลุ  และ ชยัพร พานิชรุทติวงศ ์

รายช่ือผู้เช่ียวชาญประเมนิผลบทความ 1428
กองบรรณาธิการเอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวจิัยบัณฑิตศึกษา คร้ังที ่9  1432 

ประจําปีการศึกษา 2557 
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กลุ่มสาขาวชิาบริหารและการจัดการ 
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ปัจจัยส่วนประสมการตลาดทีมี่ผลต่อพฤตกิรรมการใช้บริการ 
สายการบินนกแอร์ทีท่่าอากาศยานดอนเมือง 

MARKET MIX AND RELEVANT INFLUENCES TOWARDS USER BEHAVIORS  
OF NOKAIR AT DONMUANG AIRPORT 

 

อมรรัตน์ โพธิสิงห์1  และว่าทีร้่อยตรี ดร. ภูริพฒัน์ ชาญกจิ2 
1 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการ มหาวทิยาลยัรังสิต 

2 อาจารยป์ระจาํ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 

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

บทคดัย่อ      

 การคน้ควา้อิสระในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสาํคญัของปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการใน
การเลือกใชบ้ริการสายการบินนกแอร์ท่ีท่าอากาศยานดอนเมือง เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการสายการบินนกแอร์
ของผูใ้ชบ้ริการท่ีท่าอากาศยานดอนเมือง และเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความสําคญัของปัจจยัส่วนประสม
การตลาดบริการกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการสายการบินนกแอร์ของผูใ้ชบ้ริการท่ีท่าอากาศยานดอนเมือง ประชากรท่ี
ใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ ผูโ้ดยสารท่ีเคยใชบ้ริการสายการบินนกแอร์ จาํนวน 
400 คน เกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป และสถิติท่ีใชใ้นการศึกษา
คร้ังน้ี ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทาํการทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติไควสแควร์ 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ เพศ มีความสาํคญักบัวตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการ ประเภทท่ีใชบ้ริการ
สายการบิน และวนัท่ีใช้บริการอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 อายุมีความสําคญักบัวตัถุประสงค์ในการใช้
บริการ ประเภทท่ีใชบ้ริการสายการบิน จาํนวนคร้ังท่ีใชบ้ริการต่อปี วนัท่ีใชบ้ริการ และค่าใชจ่้ายท่ีใชบ้ริการต่อคร้ัง
อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สถานภาพ มีความสําคญักบัวตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการ ประเภทท่ีใชบ้ริการ
สายการบิน และผูมี้อิทธิพลต่อการใชบ้ริการอยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ระดบัการศึกษามีความสําคญักบั
วตัถุประสงค์ในการใช้บริการ ประเภทท่ีใช้บริการสายการบิน จาํนวนคร้ังท่ีใช้บริการต่อปี วนัท่ีใช้บริการ และ
ค่าใชจ่้ายท่ีใชบ้ริการต่อคร้ังอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 อาชีพและรายไดต่้อเดือน มีความสาํคญักบัประเภทท่ี
ใชบ้ริการสายการบิน จาํนวนคร้ังท่ีใชบ้ริการต่อปี วนัท่ีใชบ้ริการ และค่าใชจ่้ายท่ีใชบ้ริการต่อคร้ัง อยา่งมีนัยสําคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05  ดา้นผลิตภณัฑ์มีความสําคญักบัประเภทท่ีใชบ้ริการสายการบิน วนัท่ีใชบ้ริการ ค่าใชจ่้ายท่ีใช้
บริการต่อคร้ัง และผูมี้อิทธิพลต่อการใช้บริการอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ด้านราคา มีความสําคญักับ
วตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการ ประเภทท่ีใชบ้ริการสายการบิน จาํนวนคร้ังท่ีใชบ้ริการต่อปี และค่าใชจ่้ายท่ีใชบ้ริการ
ต่อคร้ังอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย มีความสําคญักบัวตัถุประสงค์ในการใช้
บริการ ประเภทท่ีใชบ้ริการสายการบิน จาํนวนคร้ังท่ีใชบ้ริการต่อปี วนัท่ีใชบ้ริการ และค่าใชจ่้ายท่ีใชบ้ริการต่อคร้ัง
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดา้นการส่งเสริมการตลาดมีความสาํคญักบัวตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการ จาํนวน
คร้ังท่ีใชบ้ริการต่อปี และค่าใชจ่้ายท่ีใชบ้ริการต่อคร้ังอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดา้นบุคลากร มีความสาํคญั
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กับประเภทท่ีใช้บริการสายการบิน และค่าใช้จ่ายท่ีใช้บริการต่อคร้ังอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ด้าน
กระบวนการใหบ้ริการมีความสาํคญักบัผูมี้อิทธิพลต่อการใชบ้ริการอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

คาํสําคญั: นกแอร์, ส่วนประสมการตลาด, บริการ 
 

Abstract 

Aim of this independent research is to find the significance of market mix when it comes to choosing the 
service of Nokair at Donmuang Airport in order to study the behaviors of users at the respective airport as well as to 
study the relationship between market mix and the behaviors of users. The survey group consisted of 400 persons 
who have used the services provided by Nokair. Information was gathered through questionnaires and analyzed 
through softwares. Statistical analyses include percentages, averages, standard deviations and hypothesis testing 
using chi-square. 

Hypothesis testings reveal that gender affect reasons why users choose Nokair, types of usages and date 
of flights, with a statistical significance of .05. Age affect reasons why users choose the airline, quantity of annual 
flights, date of flights and fees per trip, with a statistical significance of .05. Status affect reasons why users choose 
Nokair, types of usages and how users are influenced by others, with a statistical significance of .05. Education 
affect reasons why users choose Nokair, types of usages, quantity of annual flights, date of flights and fees per trip, 
with a statistical significance of .05. Occupation and monthly income affect types of usages, quantity of annual 
flights, date of flights and fees per trip, with a statistical significance of .05. Product typologies affect types of 
usages, date of flights, fees per trip and how users are influenced by others to use the airline, with a statistical 
significance of .05. Pricing structure affect reasons why users choose Nokair, types of usages, quantity of annual 
flights and fees per trip, with a statistical significance of .05. Distribution channels affect reasons why users choose 
Nokair, types of usages, types of usages, quantity of annual flights, date of flights and fees per trip, with a statistical 
significance of .05. Marketing promotions affect reasons why users choose Nokair, quantity of annual flights, and 
fees per trip, with a statistical significance of .05. Personnels affect types of usages and fees per trip, with a 
statistical significance of .05. Lastly, services processes influence how users are influenced by others to use the 
airline, with a statistical significance of .05. 

 

KEYWORDS: nokair, market mix, service 

1. บทนํา 
สาํหรับธุรกิจการบินในประเทศไทย สายการบินนกแอร์ ซ่ึงไดรั้บประโยชน์จากนโยบายการยา้ยฐานการบิน

มาท่ีสนามบินดอนเมือง ท่ีผ่านมาผูป้ระกอบการทั้ งสองสายการบินได้บุกเบิก ปรับตัวและพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการมาอยา่งต่อเน่ืองและมีอตัราการเติบโตของผูใ้ชบ้ริการเพ่ิมมากข้ึน จากปัจจยัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ถึงอยา่งไรก็
ตามธุรกิจการบินเป็นธุรกิจเสรี จึงมีผูใ้ห้บริการทีแข่งขนัหลายบริษทั ไดแ้ก่ ไทยแอร์เอเชีย ไทเกอร์แอร์ บางกอกแอร์
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เวยส์ วนั-ทู-โก ซ่ึงสายการบินนกแอร์จาํเป็นจะตอ้งวางแผนปรับกลยทุธ์ทางการตลาด และคุณภาพในการให้บริการ
เพ่ือรองรับการขยายตวัของเศรษฐกิจและการแข่งขนัการใหบ้ริการสายการบินตน้ทุนตํ่าท่ีรุนแรงข้ึนทั้งภายในประเทศ
และในภูมิภาคอาเซียน  
 ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ทาํให้ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษา ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ
ใชบ้ริการสายการบินนกแอร์ท่ีท่าอากาศยานดอนเมือง ซ่ึงผลจากการศึกษาในคร้ังน้ีจะนาํขอ้มูลท่ีไดม้าใชเ้ป็นแนวทาง
ในการวางแผนและพฒันากลยุทธ์ดา้นการบริการให้สอดคลอ้งและเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย และเพื่อปรับปรุงพฒันา
รูปแบบการใหบ้ริการใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากยิง่ข้ึน 
 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพ่ือศึกษาความสาํคญัของปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการในการเลือกใชบ้ริการสายการบินนกแอร์ท่ี
ท่าอากาศยานดอนเมือง 

2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการสายการบินนกแอร์ของผูใ้ชบ้ริการท่ีท่าอากาศยานดอนเมือง 
3. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความสาํคญัของปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการกบัพฤติกรรมการใช้

บริการสายการบินนกแอร์ของผูใ้ชบ้ริการท่ีท่าอากาศยานดอนเมือง 
 
3. การดาํเนินการวจิัย 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ ผูโ้ดยสารท่ีเคยใชบ้ริการสาย
การบินนกแอร์ จํานวน 400 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ลักษณะ
ประชากรศาสตร์ ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการการเลือกใชบ้ริการสายการบินนกแอร์ พฤติกรรมการกใชบ้ริการ
สายการบินนกแอร์ท่ีท่าอากาศยารดอนเมือง และขอ้เสนอแนะ โดยแบบสอบถามมีค่าความเช่ือมัน่ 0.977 วิเคราะห์
ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป และสถิติท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และทาํการทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติไควสแควร์  
 
4. ผลการวจิัย 
 ขอ้มูลลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม สามารถนาํมาสรุปไดด้งัน้ี  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 54.75 ส่วนใหญ่ มีอายรุะหวา่ง 15 – 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.75 เกือบคร่ึงหน่ึงมีสถานภาพ
สมรส คิดเป็นร้อยละ 48.75 มากกว่าคร่ึงมีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 55.50 กลุ่มตวัอยา่ง
ส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 30.75 ส่วนใหญ่ มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 15.000 – 
30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.75   
 ความสําคัญของส่วนประสมการตลาดบริการด้านผลิตภัณฑ์โดยรวม มีระดับความสําคัญมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญมากท่ีสุด ได้แก่ ขนาด/ความสะดวกสบายของท่ีนั่งบน
เคร่ืองบิน มีระดบัความสําคญัมาก รองลงมาความใหม่ของเคร่ืองบินโดยสาร มีระดบัความสําคญัมาก มีจาํนวน
เท่ียวบินเพียงพอต่อความตอ้งการ มีระดบัความสาํคญัมาก มีช่วงเวลาการบินท่ีเหมาะสม มีระดบัความสาํคญัมาก อายุ
การใชง้านของเคร่ืองบิน มีระดบัความสําคญัปานกลาง มีจาํนวนของเคาน์เตอร์เช็คอินเพียงพอ มีระดบัความสําคญั
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ปานกลาง และในลาํดบัสุดทา้ย ไดแ้ก่ เลือกท่ีนัง่บนเคร่ืองบินไดต้ามความพอใจ และมีการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม
บนเคร่ืองบิน มีระดบัความสาํคญัปานกลาง ตามลาํดบั 
 ความสําคัญของส่วนประสมการตลาดบริการด้านราคาโดยรวม มีระดับความสําคัญปานกลาง เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งให้ความสําคญัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ . มีการแจง้ยอดค่าโดยสารและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 
อยา่งละเอียด มีระดบัความสาํคญัมาก รองลงมาราคาของเคร่ืองด่ืมของวา่ง/ของท่ีระลึกบนเคร่ืองบินมีความเหมาะสม 
มีระดบัความสําคญัปานกลาง และในลาํดบัสุดทา้ย ไดแ้ก่ อตัราค่าโดยสายมีความเหมาะสมกบัระยะทางการบิน มี
ระดบัความสาํคญัปานกลาง ตามลาํดบั 
 ความสําคญัของส่วนประสมการตลาดบริการดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายโดยรวม มีระดบัความสําคญั
ปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งให้ความสําคญัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ มีการสํารองท่ีนัง่หรือซ้ือบตัร
โดยสารทางเว็บไซด์ มีระดับความสําคญัมาก รองลงมามีการสํารองท่ีนั่งซ้ือบัตรโดยสารทางโทรศพัท์ มีระดับ
ความสาํคญัมาก ท่ีตั้งของสํานกังานขายในท่าอากาศยานหาง่าย สะดวก มีระดบัความสาํคญัปานกลาง มีการสํารองท่ี
นัง่หรือบตัรโดยสารจากสํานกังานขาย มีระดบัความสาํคญัปานกลาง และในลาํดบัสุดทา้ย ไดแ้ก่ ท่ีตั้งของสํานกังาย
ขายกระจายหลากหลายทัว่ถึงภูมิภาค มีระดบัความสาํคญัปานกลางตามลาํดบั 
 ความสาํคญัของส่วนประสมการตลาดบริการดา้นการส่งเสริมการตลาดโดยรวม มีระดบัความสาํคญัปาน
กลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  กลุ่มตวัอยา่งให้ความสําคญัในระดบัปานกลางทุกขอ้ ขอ้ท่ีมีคะแนนมากท่ีสุด 
ไดแ้ก่ มีการจดักิจกรรมร่วมกบัชุมชนหรือสังคมเพ่ือให้ผูใ้ชบ้ริการเลือกใชน้กแอร์ รองลงมามีศูนยบ์ริการลูกคา้เพ่ือ
บริการสอบถามขอ้มูล มีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์โดยใชส่ื้อต่างๆ เช่น วิทย/ุโทรทศัน์/หนงัสือพิมพ/์ป้ายโฆษณา มี
เวบ็ไซดท่ี์ใหข้อ้มูลครบถว้ยและเป็นประโยชน์ และในลาํดบัสุดทา้ย ไดแ้ก่ มีการส่งเสริมการขายเช่น สามารถซ้ิอบตัร
โดยสารในราคาท่ีตํ่ากวา่อตัราค่าโดยสารปกติเม่ือสาํรองท่ีนัง่ล่วงหนา้ตามลาํดบั 
 ความสําคญัของส่วนประสมการตลาดบริการดา้นบุคลากรโดยรวม มีระดบัความสําคญัปานกลาง เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัในระดบัปานกลางทุกขอ้ ขอ้ท่ีมีคะแนนมากท่ีสุด ไดแ้ก่ มี
จาํนวนพนักงานท่ีให้บริการเพียงพอ รองลงมาพนักงานท่ีให้บริการไดรั้บการฝึกอบรมและมีความรู้ พนักงานท่ี
ให้บริการมีความเป็นมิตรและอธัยาศยัดี มีพนกังานท่ีให้บริการแต่งกายและพูดจาสุภาพ และในลาํดบัสุดทา้ย ไดแ้ก่ 
นกับินมีความชาํนาญและมีประสบการณ์การบินสูง ตามลาํดบั 
 ความสําคญัของส่วนประสมการตลาดบริการดา้นลกัษณะทางกายภาพโดยรวม มีระดบัความสําคญันอ้ย 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ การออกแบบตกแต่งสาํนกังานจุดบริการ มี
ระดบัความสําคญัปานกลาง รองลงมาบรรยากาศภายในเคร่ืองบิน มีระดบัความสําคญัปานกลาง สภาพของอุปกรณ์
และเคร่ืองใชภ้ายในเคร่ืองบิน มีระดบัความสาํคญันอ้ย และในลาํดบัสุดทา้ย ไดแ้ก่ การตกแต่งลวดลายและสัญลกัษณ์
ของสายการบินสวยงาม มีระดบัความสาํคญันอ้ย ตามลาํดบั 

ความสําคญัของส่วนประสมการตลาดบริการดา้นกระบวนการให้บริการโดยรวม มีระดบัความสําคญัปาน
กลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  กลุ่มตวัอยา่งให้ความสําคญัในระดบัปานกลางทุกขอ้ ขอ้ท่ีมีคะแนนมากท่ีสุด 
ไดแ้ก่  เท่ียวบินเดินทางและถึงท่ีหมายตามกาํหนดเวลา รองลงมาการรอรับสัมภาระปลายทางรวดเร็ว การเช็คอิน
รวดเร็ว การออกแบบตกแต่งสาํนกังานจุดบริการ และในลาํดบัสุดทา้ย ไดแ้ก่ การข้ึนเคร่ืองบินเป็นไปอยา่งเรียบร้อย
และรวดเร็ว ตามลาํดบั 
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 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ ใชบ้ริการสายการบินนกแอร์เพ่ือเดินทางท่องเท่ียว คิดเป็นร้อยละ 47.00 ส่วนใหญ่
ใชบ้ริการเส้นทางบินในประเทศ ส่วนใหญ่ ใชบ้ริการ 3 – 4 คร้ังต่อปี คิดเป็นร้อยละ 46.75 ส่วนใหญ่ ใชบ้ริการวนั
เสาร์-วนัอาทิตยแ์ละวนัหยุดนักขตัฤกษ์ คิดเป็นร้อยละ 83.3 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีจาํนวนเงินท่ีใชบ้ริการ 2,001 – 
5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.25 ส่วนใหญ่ใชบ้ริการจากเพ่ือน คิดเป็นร้อยละ 49.50  
 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐาน 1 ลกัษณะประชากรศาสตร์มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการสายการบินนกแอร์ของ
ผูใ้ชบ้ริการท่ีท่าอากาศยานดอนเมือง 
 เพศ มีความสัมพนัธ์กบัวตัถุประสงค์ในการใช้บริการ ประเภทบริการท่ีใชบ่้อยท่ีสุดท่ี วนัท่ีใช้บริการ 
ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ .05 และ เพศ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัจาํนวนคร้ังท่ีใชบ้ริการต่อปี ค่าใชจ่้ายท่ีใชบิ้รการต่อคร้ัง ผู ้
มีอิทธิพลต่อการใชบ้ริการ ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ .05 
  อายุ มีความสัมพนัธ์กบัวตัถุประสงค์ในการใชบ้ริการ ประเภทบริการท่ีใชบ่้อยท่ีสุด จาํนวนคร้ังท่ีใช้
บริการต่อปี วนัท่ีใชบ้ริการ ค่าใชจ่้ายท่ีใชบิ้รการต่อคร้ัง ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ .05 และอายไุม่มีความสัมพนัธ์กบัผู ้
มีอิทธิพลต่อการใชบ้ริการท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ .05 
 สถานภาพ มีความสัมพนัธ์กบัวตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการ ประเภทบริการท่ีใชบ่้อยท่ีสุด ผูมี้อิทธิพลต่อ
การใชบ้ริการ ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ .05 และสถานภาพ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัจาํนวนคร้ังท่ีใชบ้ริการต่อปี วนัท่ีใช้
บริการ ค่าใชจ่้ายท่ีใชบ้ริการต่อคร้ัง ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ .05 
 ระดบัการศึกษา มีความสัมพนัธ์กบัวตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการ ประเภทบริการท่ีใชบ่้อยท่ีสุด จาํนวน
คร้ังท่ีใชบ้ริการต่อปี วนัท่ีใชบ้ริการ ค่าใชจ่้ายท่ีใชบ้ริการต่อคร้ัง ท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติ .05 และระดบัการศึกษา 
ไม่มีความสัมพนัธ์กบัผูมี้อิทธิพลต่อการใชบ้ริการท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ .05 
 อาชีพ มีความสัมพนัธ์กับประเภทบริการท่ีใช้บ่อยท่ีสุด จาํนวนคร้ังท่ีใช้บริการต่อปี วนัท่ีใช้บริการ 
ค่าใชจ่้ายท่ีใชบ้ริการต่อคร้ัง ท่ีระดบันัยสําคญัทางสถิติ .05 และอาชีพ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัวตัถุประสงคใ์นการใช้
บริการ ผูมี้อิทธิพลต่อการใชบ้ริการ ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ .05 
 รายไดต่้อเดือน มีความสัมพนัธ์กบัประเภทบริการท่ีใชบ่้อยท่ีสุด จาํนวนคร้ังท่ีใชบ้ริการต่อปี ท่ีวนัท่ีใช้
บริการ ค่าใช้จ่ายท่ีใช้บริการต่อคร้ัง ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 และรายได้ต่อเดือน  ไม่มีความสัมพันธ์กับ
วตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการ ผูมี้อิทธิพลต่อการใชบ้ริการ ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ .05 
 สมมติฐาน 2 ความสําคญัของปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้
บริการสายการบินนกแอร์ของผูใ้ชบ้ริการท่ีท่าอากาศยานดอนเมือง 
 ความสําคญัดา้นผลิตภณัฑ์ มีความสัมพนัธ์กบัวตัถุประสงค์ในการใชบ้ริการ ประเภทบริการท่ีใชบ่้อย
ท่ีสุด จาํนวนคร้ังท่ีใชบ้ริการต่อปี ค่าใชจ่้ายท่ีใชบ้ริการต่อคร้ัง ผูมี้อิทธิพลต่อการใชบ้ริการ ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 
.05 และความสาํคญัดา้นผลิตภณัฑ ์ไม่มีความสัมพนัธ์กบัวนัท่ีใชบ้ริการ ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ .05 
 ความสําคญัดา้นราคา มีความสัมพนัธ์กบัวตัถุประสงค์ในการใชบ้ริการ ประเภทบริการท่ีใชบ่้อยท่ีสุด 
จาํนวนคร้ังท่ีใชบ้ริการต่อปี ค่าใชจ่้ายท่ีใชบ้ริการต่อคร้ัง ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ .05 และความสาํคญัดา้นราคา ไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัวนัท่ีใชบ้ริการ ผูมี้อิทธิพลต่อการใชบ้ริการ ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ .05 
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 ความสาํคญัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย มีความสัมพนัธ์กบัวตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการ ประเภทบริการ
ท่ีใชบ่้อยท่ีสุด จาํนวนคร้ังท่ีใชบ้ริการต่อปี วนัท่ีใชบ้ริการ ค่าใชจ่้ายท่ีใชบ้ริการต่อคร้ัง ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ .05 
และความสาํคญัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ไม่มีความสัมพนัธ์กบัผูมี้อิทธิพลต่อการใชบ้ริการ ท่ีระดบันยัสาํคญัทาง
สถิติ .05 
 ความสาํคญัดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัวตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการ จาํนวนคร้ังท่ีใช้
บริการต่อปี ค่าใชจ่้ายท่ีใชบ้ริการต่อคร้ัง ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ .05 และความสาํคญัดา้นการส่งเสริมการตลาด ไม่
มีความสัมพนัธ์กบัประเภทบริการท่ีใชบ่้อยท่ีสุด วนัท่ีใชบ้ริการ ผูมี้อิทธิพลต่อการใชบ้ริการ ท่ีระดบันัยสําคญัทาง
สถิติ .05 
 ความสาํคญัดา้นบุคลากร มีความสัมพนัธ์กบัประเภทบริการท่ีใชบ่้อยท่ีสุด ค่าใชจ่้ายท่ีใชบ้ริการต่อคร้ัง ท่ี
ระดับนัยสําคญัทางสถิติ .05 และความสําคญัด้านบุคลากร ไม่มีความสัมพนัธ์กับวตัถุประสงค์ในการใช้บริการ 
จาํนวนคร้ังท่ีใชบ้ริการต่อปี วนัท่ีใชบ้ริการ มีอิทธิพลต่อการใชบ้ริการท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ .05 
 ความสําคญัดา้นกระบวนการให้บริการ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัวตัถุประสงค์ในการใชบ้ริการ ประเภท
บริการท่ีใชบ่้อยท่ีสุด จาํนวนคร้ังท่ีใชบ้ริการต่อปี วนัท่ีใชบ้ริการ ค่าใชจ่้ายท่ีใชบ้ริการต่อคร้ัง และผูมี้อิทธิพลต่อการ
ใชบ้ริการท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ .05 
 ความสาํคญัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ มีความสัมพนัธ์กบัผูมี้อิทธิพลต่อการใชบ้ริการ ท่ีระดบันยัสาํคญั
ทางสถิติ .05 และความสําคัญด้านกระบวนการให้บริการ ไม่มีความสัมพันธ์กับวตัถุประสงค์ในการใช้บริการ 
ประเภทบริการท่ีใช้บ่อยท่ีสุด จาํนวนคร้ังท่ีใช้บริการต่อปี วนัท่ีใช้บริการ ค่าใช้จ่ายท่ีใช้บริการต่อคร้ัง ท่ีระดับ
นยัสาํคญัทางสถิติ .05 
 
5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 ความสําคัญของส่วนประสมการตลาดบริการด้านผลิตภณัฑ์โดยรวม มีระดับความสําคัญมาก  ทั้ งน้ี
เน่ืองจากสายการบินนกแอร์ให้ความสําคัญกับขนาด/ความสะดวกสบายของท่ีนั่งบนเคร่ืองบิน ความใหม่ของ
เคร่ืองบินโดยสาร มีจาํนวนเท่ียวบินเพียงพอต่อความตอ้งการ มีช่วงเวลาการบินท่ีเหมาะสม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัปาริชาติ  
ยานะตี (2548, บทคดัยอ่) ไดว้ิจยัเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสายการบิน
ตน้ทุนตํ่าของผูโ้ดยสารท่ีใชบ้ริการ ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญัต่อปัจจยั
ส่วนประสมการตลาดบริการในระดบัมาก  โดยปัจจยัในแต่ละดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดและผูต้อบแบบสอบถามให้
ความสาํคญัในระดบัมากในดา้นผลิตภณัฑ ์
 ความสําคญัของส่วนประสมการตลาดบริการด้านราคาโดยรวม มีระดับความสําคัญปานกลาง ทั้ งน้ี
เน่ืองจาก สายการบินนกแอร์มีการแจง้ยอดค่าโดยสารและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ อยา่งละเอียด ราคาของเคร่ืองด่ืมของวา่ง/ของ
ท่ีระลึกบนเคร่ืองบินมีความเหมาะสม อตัราค่าโดยสายมีความเหมาะสมกบัระยะทางการบิน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสุดา 
สุวรรณาภิรมย ์และวิชิต อู่อนั (2547) การกาํหนดราคา (Price) เม่ือธุรกิจไดมี้การพฒันาผลิตภณัฑ์ข้ึนมารวมทั้งหา
ช่องทางการจาํหน่ายและวิธีการแจกจ่ายตวัสินคา้ไดแ้ลว้ ส่ิงสาํคญัท่ีธุรกิจจะตอ้งดาํเนินการต่อไปอีก คือ กาํหนดราคา
ท่ีเหมาะสมใหก้บัผลิตภณัฑท่ี์จะนาํไปเสนอขาย หรือเพื่อขยายส่วนถือครองตลาด (Market Share) 

Ran
gs

it U
niv

ers
ity



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 9 ปีการศึกษา 2557 

 

วนัพฤหสับดทีี ่16 ตุลาคม พ.ศ.2557 หน้า  7  อาคาร Digital Multimedia Complex  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

 ความสําคญัของส่วนประสมการตลาดบริการดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายโดยรวม มีระดบัความสําคญั
ปานกลาง ทั้งน้ีเน่ืองจากสายการบินนกแอร์มีการสํารองท่ีนั่งหรือซ้ือบตัรโดยสารทางเวบ็ไซด์ มีการสํารองท่ีนั่งซ้ือ
บตัรโดยสารทางโทรศพัท ์ท่ีตั้งของสาํนกังานขายในท่าอากาศยานหาง่าย สะดวก มีการสาํรองท่ีนัง่หรือบตัรโดยสาร
จากสํานกังานขาย มีระดบัความสําคญัปานกลาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสุดา สุวรรณาภิรมย ์และวิชิต อู่อนั (2547) การจดั
จาํหน่าย (Place Distribution) ผลิตภณัฑ์ท่ีผูผ้ลิต ผลิตข้ึนมาไดน้ั้น ถึงแมว้่าจะมีคุณภาพดีเพียงใดก็ตามผูบ้ริโภคไม่
ทราบแหล่งซ้ือ และไม่สามารถจะจดัหาไดก้ไ็ม่สามารถตอบสนองความตอ้งการได ้
 ความสาํคญัของส่วนประสมการตลาดบริการดา้นการส่งเสริมการตลาดโดยรวม มีระดบัความสาํคญัปาน
กลาง ทั้งน้ีเน่ืองจากสายการบินนกแอร์มีการจดักิจกรรมร่วมกบัชุมชนหรือสังคมเพ่ือใหผู้ใ้ชบ้ริการเลือกใชน้กแอร์ มี
ศูนยบ์ริการลูกค้าเพื่อบริการสอบถามข้อมูล มีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์โดยใช้ส่ือต่างๆ เช่น วิทยุ/โทรทัศน์/
หนงัสือพิมพ/์ป้ายโฆษณา มีเวบ็ไซดท่ี์ใหข้อ้มูลครบถว้ยและเป็นประโยชน์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสุดา สุวรรณาภิรมย ์และ
วิชิต อู่อนั (2547) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการศึกษาเก่ียวกบักระบวนการติดต่อส่ือสารไปยงัตลาด
เป้าหมาย การส่งเสริมการตลาดเป็นวิธีการท่ีจะบอกให้ลูกคา้ทราบเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ท่ีเสนอขาย วตัถุประสงคข์อง
การส่งเสริมการตลาดเพื่อบอกใหลู้กคา้ทราบวา่มีผลิตภณัฑอ์อกจาํหน่ายในตลาด พยายามชกัชวนใหลู้กคา้ซ้ือและเพื่อ
เตือนความทรงจํากับตัวผู ้บริโภคการส่งเสริมการตลาดจะต้องมีการศึกษาถึงกระบวนการการติดต่อส่ือสาร 
(Communication Process) เพ่ือเขา้ใจถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งผูรั้บกบัผูส่้ง 
 ความสําคญัของส่วนประสมการตลาดบริการดา้นบุคลากรโดยรวม มีระดบัความสําคญัปานกลาง ทั้งน้ี
เน่ืองจากสายการบินนกแอร์มีจาํนวนพนักงานท่ีให้บริการเพียงพอ พนักงานท่ีให้บริการไดรั้บการฝึกอบรมและมี
ความรู้ พนกังานท่ีให้บริการมีความเป็นมิตรและอธัยาศยัดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคนอ่ืนๆ (2550) 
บุคลากร (People) จะครอบคลุม 2 ประเดน็บทบาทของบุคลากร สาํหรับธุรกิจบริการนอกจากจะทาํหนา้ท่ีผลิตบริการ
แลว้ยงัตอ้งทาํหนา้ท่ีขายผลิตภณัฑบ์ริการไปพร้อมๆ กนัดว้ย การสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ท่ีมีส่วนสาํคญัอยา่งมาก
สาํหรับงานบริการ ความสัมพนัธ์ระหวา่งลูกคา้ดว้ยกนั คุณภาพการบริการท่ีของลูกคา้อาจมาจากลูกคา้รายอ่ืนนะนาํมา 
เช่น ลูกคา้ร้านคอมพิวเตอร์บอกกนัต่อ  
 ความสําคญัของส่วนประสมการตลาดบริการดา้นลกัษณะทางกายภาพโดยรวม มีระดบัความสําคญันอ้ย 
ทั้งน้ีเน่ืองจากสายการบินนกแอร์มีการออกแบบตกแต่งสํานกังานจุดบริการ บรรยากาศภายในเคร่ืองบิน สภาพของ
อุปกรณ์และเคร่ืองใชภ้ายในเคร่ืองบิน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคนอ่ืนๆ (2550) ลกัษณะทางกายภาพ 
(Physical Evidence) ธุรกิจจาํนวนไม่นอ้ยท่ีตอ้งอาศยัลกัษณะทางกายภาพเขา้มาเก่ียวขอ้ง ดงันั้นลกัษณะทางกายภาพท่ี
ปรากฏออกมาก็จะมีผลต่อการตดัสินใจของลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการ โดยลกัษณะทางกายภาพหมายถึงสภาพแวดลอ้ม
ภายนอกเช่น การตกแต่งบรรยากาศ สีสัน รูปแบบร้าน ตวัอย่างบริการท่ีสามารถใช้ลกัษณะทางกายภาพไปช่วย
สนบัสนุนการขายได ้เช่น ร้านอาหารท่ีเนน้ความสะอาด 
 ความสาํคญัของส่วนประสมการตลาดบริการดา้นกระบวนการใหบ้ริการโดยรวม มีระดบัความสาํคญัปาน
กลาง ทั้งน้ีเน่ืองจากสายการบินนกแอร์มีเท่ียวบินเดินทางและถึงท่ีหมายตามกาํหนดเวลา การรอรับสัมภาระปลายทาง
รวดเร็ว การเช็คอินรวดเร็ว ซ่ึงสอดคลอ้งกบัศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคนอ่ืนๆ  (2550) กระบวนการให้บริการ (Process) 
ในกลุ่มธุรกิจบริการ กระบวนการส่งมอบบริการมีความสําคญัเช่นเดียวกบัเร่ืองทรัพยากร แมผู้ใ้ห้บริการจะมีความ
สนใจดูแลลูกคา้เป็นอยา่งเดียวแลว้กต็าม ยงัไม่สามารถแกปั้ญหาของลูกคา้ไดท้ั้งหมด เช่นการเขา้แถวรอระบบการส่ง
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มอบการครอบคลุมถึงนโยบายและกระบวนการท่ีนาํมาใช ้ระดบัการใชค้อมพิวเตอร์ในการให้บริการการให้อาํนวย
เพ่ือการตดัสินใจของพนักงาน การมีส่วนร่วมของลูกคา้ในกระบวนการให้บริการอย่างไรก็ตามความสําคญัของ
ประเดน็ดงักล่าวไม่เพียงจะมีความสาํคญัต่อฝ่ายปฏิบติัการยงัมีความสาํคญัต่อฝ่ายการตลาดดว้ยเน่ืองจากเก่ียวขอ้งกบั
ความพึงพอใจของลูกคา้ 
 ขอ้เสนอแนะเพ่ือการศึกษาคร้ังต่อไป 
 1. ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการสายการบินนกแอร์ท่ีท่าอากาศยานดอน
เมือง เป็นการศึกษาขอ้มูลเพียงสนามบินเดียว เพ่ือให้การศึกษามีความสมบูรณ์มากข้ึนจึงควรศึกษาเร่ืองดงักล่าวใน
สนามบินสุวรรณภูมิเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีความจริงมากท่ีสุด 
 2. ควรมีการศึกษาการเปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการสายการ
บินนกแอร์ท่ีท่าอากาศยานดอนเมือง กบัสายการบินอ่ืนๆ เช่น สายการบินแอร์เอเชีย 
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ปัจจัยทีมี่ผลต่อความผูกพนัองค์กรของพนักงานธนาคารไทยพาณชิย์ จํากดั (มหาชน) 
FACTORS AFFECTING ORGANIZATIONAL TO COMMITMENT OF  

THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
 

นาถนภา ทองแย้ม1 รองศาสตราจารย์วรุณี เชาวน์สุขุม2  และ รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงตา สราญรมย์2 
1 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถมัภ ์  

2 อาจารยป์ระจาํ สาขาวชิาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถมัภ ์  

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

บทคดัย่อ      

 การวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาระดบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั 
(มหาชน) และเพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพนัองค์กรของพนักงาน ธนาคารไทยพาณิชย  ์จาํกัด (มหาชน) 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ พนักงานธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ในเขตสํานักงานพื้นท่ีศูนยก์ารคา้ราม
อินทราและศูนยก์ารคา้รังสิต จาํนวน 530 คน ใชก้ารกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจากตารางกาํหนดขนาดตวัอยา่ง
ของเครชซ่ีและมอร์แกน ระดบัความคลาดเคล่ือนท่ี .05 ไดก้ลุ่มตวัอย่างจาํนวน 230 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล คือแบบสอบถาม และสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ความผูกพนัองคก์รของพนกังานธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ในเขตสํานกังานพื้นท่ีศูนยก์ารคา้รามอินทรา
และศูนยก์ารคา้รังสิต โดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก ความผูกพนัองคก์รของพนกังานธนาคาร ไทยพาณิชย ์จาํกดั 
(มหาชน) ในเขตสาํนกังานพ้ืนท่ีศูนยก์ารคา้รามอินทราและศูนยก์ารคา้รังสิต โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมีความ
ผูกพนัมาก การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองคก์รกบัความผูกพนัต่อองค์กรของ
พนกังานธนาคาร ไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ในเขตสาํนกังานพ้ืนท่ีศูนยก์ารคา้รามอินทราและศูนยก์ารคา้รังสิต ผล
การวิเคราะห์พบว่า คุณลกัษณะส่วนบุคคลมีผลทางบวกต่อความผูกพนัองค์กรของพนักงานธนาคาร ไทยพาณิชย ์
จาํกดั (มหาชน) ในเขตสํานกังานพ้ืนท่ีศูนยก์ารคา้รามอินทราและศูนยก์ารคา้รังสิต อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 และประสบการณ์การทาํงานมีผลทางบวกต่อความผูกพนัองค์กรของพนักงานธนาคาร ไทยพาณิชย  ์จาํกัด 
(มหาชน) ในเขตสํานักงานพื้นท่ีศูนยก์ารคา้รามอินทราและศูนยก์ารคา้รังสิต อยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
โดยคุณลกัษณะส่วนบุคคล และประสบการณ์การทาํงาน สามารถอธิบายความผนัแปรของความผูกพนัองค์กรของ
พนกังานธนาคาร ไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ในเขตสาํนกังานพ้ืนท่ีศูนยก์ารคา้รามอินทราและศูนยก์ารคา้รังสิต ได้
ร้อยละ 31.80 (R2 = .318) โดยมีค่าคงท่ีเท่ากบั 1.178 ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัองค์กรกบัความผูกพนัองค์กรของ
พนักงานธนาคาร ไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ในเขตสํานักงานพ้ืนท่ีศูนยก์ารคา้รามอินทราและศูนยก์ารคา้รังสิต 
เรียงลาํดบัจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ คุณลกัษณะส่วนบุคคล และประสบการณ์การทาํงาน ตามลาํดบั  

 

คาํสําคญั: ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัองคก์ร, ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั 
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Abstract 

 The purposes of this research were to study Factors Affecting Organizational to Commitment of The Siam 
Commercial Bank Public Company Limited was: to study level of organizational commitment of employees and to 
study factors affecting organizational to commitment of The Siam Commercial Bank Public Company Limited. The 
population of the study include the employees The Siam Commercial Bank Public Company Limited at in field 
offices and shopping malls Intra and Rangsit. The number of the population the appropriate sample size of 230 
samples was calculated from 530 samples. The research instrument used for collecting data was a questionnaire and 
analyzed with frequency, percentage, mean, standard deviation and Multiple Regression Analysis.  
 The findings showed that: Factors Affecting Organizational to Commitment of The Siam Commercial 
Bank Public Company Limited in field offices and shopping malls Intra and Rangsit. The overall at a high level.  
Organizational to Commitment of The Siam Commercial Bank Public Company Limited in field offices and 
shopping malls Intra and Rangsit. The overall and in each aspect at a high level. Analysis of the relationship 
between Factors affecting organizational commitment and Organizational commitment of The Siam Commercial 
Bank Public Company Limited in field offices and shopping malls Intra and Rangsit as follows personal 
characteristics have a positive impact on employee organizational commitment The Siam Commercial Bank Public 
Company Limited in field offices and shopping malls Intra and Rangsit. Statistically significant at the .05 level. 
Experience has a positive impact on employee organizational commitment The Siam Commercial Bank Public 
Company Limited in field offices and shopping malls Intra and Rangsit. Statistically significant at the .05 level. By 
personal characteristics and experience can explain the variation of commitment organization employees The Siam 
Commercial Bank Public Company Limited in field offices and shopping malls Intra and Rangsit 31.80 (R2 = .318) 
with a constant value equal to 1.178. Factors affecting commitment organizational commitment organization bank 
employees with The Siam Commercial Bank Public Company Limited in field offices and shopping malls Intra and 
Rangsit sort eescending include personal attribute. And experience respectively and can be expressed by the 
following equation. 
 

KEYWORDS:  FACTORS AFFECTING ORGANIZATIONAL TO COMMITMENT, THE SIAM 
COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
1. บทนํา 

องค์กรท่ีมีประสิทธิภาพสูงในดา้นการบริการก็สามารถท่ีจะช่วงชิงลูกคา้และสามารถสร้างผลกาํไรให้กบั
องคก์รไดดี้มากหากทาํให้องคก์รประสบความสําเร็จเป็นการสร้างขวญัและกาํลงัใจให้กบัผูป้ฏิบติังาน การปรับปรุง
เปล่ียนแปลงระบบการบริหารงานและขั้นตอนการปฏิบติังานของหน่วยงานตอ้งดาํเนินควบคู่กนัไป ธนาคารไทย
พาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ผูป้ฏิบติังานจึงควรทาํความเขา้ใจไปในทิศทางเดียวกนัองคก์รจึงจะประสบผลสําเร็จ แต่ใน
ขณะเดียวกนัก็มีจาํนวนพนักงานท่ีลาออกเฉล่ีย 8 คนต่อเดือน คิดเป็น 1.48% ส่วนจาํนวนพนักงานท่ีฝ่ายทรัพยากร
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บุคคลธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) รับเขา้เป็นพนักงานใหม่เฉล่ีย 20 คนต่อเดือนคิดเป็น 3.72% ซ่ึงจาํนวน
เปอร์เซ็นตไ์ม่แตกต่างกนัมาก อีกทั้งในแต่ละเดือนธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ไดเ้พ่ิมสาขาข้ึนอีกหลายสาขา
ทาํใหจ้าํนวนบุคลากรไม่เพียงพอต่อปริมาณสาขาท่ีเพ่ิมข้ึน ดงันั้นการสร้างความผกูพนัต่อองคก์รใหเ้กิดแก่บุคลากรจึง
เป็นเร่ืองสาํคญัท่ีองคก์รทุกๆ องคก์รไม่ควรละเลยและควรสนใจท่ีจะส่งเสริมใหบุ้คลากรมีความผกูพนัต่อองคก์รและ
อยูก่บัองคก์รไดน้าน ผูว้จิยัในฐานะพนกังานธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) มีความสนใจศึกษาความผกูพนัของ
พนักงานธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ในเขตสํานักงานพ้ืนท่ีศูนยก์ารคา้รามอินทราและศูนยก์ารคา้รังสิต 
เน่ืองจากผูว้ิจยัไดเ้ลง็เห็นความสาํคญัของผลการปฏิบติัท่ีมีประสิทธิภาพของบุคลากรในองคก์ร ซ่ึงนบัเป็นหัวใจของ
การนาํองคก์รไปสู่การบรรลุผลสาํเร็จของการดาํเนินงานต่อไป 
 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ในเขต
สาํนกังานพ้ืนท่ีศูนยก์ารคา้รามอินทราและศูนย ์การคา้รังสิต 
 2. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัองคก์รของพนักงาน ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ในเขต
สาํนกังานพ้ืนท่ีศูนยก์ารคา้รามอินทราและศูนยก์ารคา้รังสิต 
 

3. ขอบเขตของการวจิัย 
 ผูว้จิยัไดก้าํหนดขอบเขตของการวจิยัดงัต่อไปน้ี 
 1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัองค์กร ประกอบดว้ย คุณลกัษณะ
ส่วนบุคคล คุณลกัษณะงาน ประสบการณ์การทาํงาน และคุณลกัษณะโครงสร้าง ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความผูกพนัต่อ
องคก์รของพนกังานธนาคาร ไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ประกอบดว้ย ดา้นความรู้สึก ดา้นความต่อเน่ือง และดา้น
บรรทดัฐานทางสังคม  

2. ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ พนักงานธนาคาร
ไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ในเขตสาํนกังานพ้ืนท่ีศูนยก์ารคา้รามอินทราและศูนยก์ารคา้รังสิต ทั้งหมด 53 สาขา ซ่ึงมี
จาํนวนทั้งหมด 530 คน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ พนกังานธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) โดย
กาํหนดกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี เน่ืองจากประชากรมีจาํนวนแน่นอน (Finite Population) จึงกาํหนดขนาด
ของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชก้ารเปรียบเทียบจากตารางกาํหนดขนาดตวัอยา่งของเครชซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 
1970) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 222 คน  
 
3. แนวคดิ ทฤษฏีงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

แนวคิดเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์ร   
 สเตียร์ (Steers, 1977) ไดใ้ห้ความหมายของความผกูพนัต่อองคก์รวา่เป็นความรู้สึกของผูป้ฏิบติังานท่ีแสดง
ตนเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบัองคก์รมีจุดร่วมท่ีเหมือนกนัของสมาชิกในการเขา้ร่วมกิจกรรมขององคก์รและเตม็ใจท่ี
จะทุ่มเทกาํลงักายกาํลงัใจเพ่ือปฏิบติังานภารกิจขององคก์รความรู้สึกน้ีจะแตกต่างจากความผูกพนัต่อองคก์รโดยปกติ
ทัว่ไปอนัเน่ืองมาจากการเป็นสมาชิกขององค์กรโดยปกติตรงท่ีพฤติกรรมของผูป้ฏิบติังานท่ีมีความรู้สึกผูกพนัต่อ
องคก์รอยา่งแทจ้ริงจะมุ่งเนน้ความเตม็ใจท่ีจะปฏิบติังานให้บรรลุเป้าหมายขององคก์รดว้ยหรือกล่าวอีกนยัหน่ึงความ
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ผกูพนัต่อองคก์รประกอบดว้ยลกัษณะสาํคญัอยา่งนอ้ย 3 ประการ คือ ความเช่ือมัน่อยา่งแรงกลา้ท่ีจะยอมรับเป้าหมาย
และค่านิยมขององค์กร ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอยา่งมากเพ่ือประโยชน์ต่อองคก์ร และความปรารถนา
อยา่งแรงกลา้ท่ีจะดาํรงไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิกภาพขององคก์ร 
 อลันและเมเยอร์ (Alllen & Meyer, 1990 อ้างถึงใน นงเยาว์ แก้วมรกต, 2542) ให้นิยามความผูกพันต่อ
องค์การว่าเป็นความรู้สึกเป็นพวกเดียวกนั (Partisan) ความผูกพนัท่ีมีต่อเป้าหมายและค่านิยมขององค์การและการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทของตนเอง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ ซ่ึงความผูกพันต่อองค์การ
ประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบัองค์การ เป็นการแสดงออกจากเป้าหมายและค่านิยมของ
องคก์ารของผูป้ฏิบติังาน ความเก่ียวโยงกบัองคก์าร โดยการปฏิบติังาน ตามบทบาท ตามหนา้ท่ีของตนเองอยา่งเตม็ท่ี 
และความจงรักภกัดี ความรู้สึกรักและผกูพนัต่อองคก์าร 
 
4. วธีิดาํเนินการวจิัย 
 1. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็ขอ้มูล ผูว้จิยัได ้
ใชเ้คร่ืองมือในการเก็บรวมรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัไดพ้ฒันาเพ่ือถามระดบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่ง 
โดยแบ่งคาํถามออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคล ตอนท่ี 2 แบบสอบถาม
เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร และตอนท่ี 3  แบบสอบถามเก่ียวกบัความรู้สึกผกูพนัต่อองคก์ร  
 2. ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือ การสร้างแบบสอบถามศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และวธีิการสร้างแบบสอบถาม 
พิจารณาขอบเขตของเน้ือหาท่ีศึกษา วตัถุประสงค ์สมมติฐานและกรอบแนวคิดการวิจยั สร้างแบบสอบถามเก่ียวกบั
ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม สร้างแบบสอบถามหาค่าระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนั
องคก์ร และความรู้สึกเก่ียวกบัความรู้สึกผกูพนัต่อองคก์ร 
 3. การทดสอบเคร่ืองมือ การหาความเท่ียงตรง (Validity) เป็นการหาความเท่ียงตรงเชิงพินิจ แนวคิด สาํนวน
ภาษา และการใช้ข้อความท่ีเป็นการแสดงระดับความคิดเห็นของปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพันองค์กร โดยนํา
แบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนไปปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ จากนั้นจึงมาแกไ้ขปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งข้ึน นาํแบบสอบถาม
มาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์กร ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) เท่ากบั 
0.93 และลกัษณะความผูกพนั ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) เท่ากบั 1 การหาค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ ผูว้ิจยั
หาค่าความเช่ือมัน่ โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติโดยวธีิการของครอนบคั (Cronbach) ไดค้่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั
เท่ากบั 0.97 
 5. การเก็บรวบรวมขอ้มูล สําหรับการวิจยัคร้ังน้ี มีขั้นตอนการดาํเนินการดงัน้ี ผูว้ิจยัขอหนังสือขออนุญาต
แจกแบบสอบถาม เพ่ือขออนุญาตแจกแบบสอบถาม ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามแจกใหก้บักลุ่มตวัอยา่งโดยตรง ตลอดจน
รวบรวมแบบสอบ ถามกลบัคืนดว้ยตนเอง เม่ือไดข้อ้มูลครบถว้นแลว้ ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามไปทาํการวิเคราะห์ขอ้มูล
ตามวธีิทางสถิติต่อไป  
 6 การวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัไดน้าํแบบ สอบถามท่ีไดรั้บจากกลุ่มตวัอยา่งมาวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ ตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบบัท่ีไดรั้บกลบัคืนมา ทาํการกรอกขอ้มูลตาม
รหัสลงในโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล และแกไ้ขขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดจากการกรอก
ขอ้มูล 
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 7. สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ในขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ากแบบสอบถามจะนาํมาวเิคราะห์โดยใชส้ถิติเชิง
พรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ ใชอ้ธิบายลกัษณะขอ้มูลทัว่ไปของประชากร ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้อธิบายความคิดเห็นต่อองค์กรความผูกพนัต่อองค์กรและเปรียบเทียบ
ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มประชากรกบัความคิดเห็นต่อองคก์ร การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรดว้ยการวิเคราะห์
สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  
 
5. ผลการวจิัย 

ผลการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพันองค์กรของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย  ์จาํกัด (มหาชน) 
สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1. ผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัองคก์รของพนกังานธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 
โดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ คุณลกัษณะส่วนบุคคลอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากอยา่งยิ่ง 
รองลงมาคุณลกัษณะงาน ประสบการณ์การทาํงาน และคุณลกัษณะโครงสร้างอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก  
 

ตารางท่ี 1  ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั โดยรวม 
ลกัษณะความผกูพนั X  S.D. ระดบัความรู้สึก 

1. ดา้นความรู้สึก 3.97 .602 มีความผกูพนัมาก 
2. ดา้นความต่อเน่ือง 3.81 .613 มีความผกูพนัมาก 
3. ดา้นบรรทดัฐานทาง สังคม 4.03 .668 มีความผกูพนัมาก 

รวม 3.94 .557 มีความผกูพนัมาก 
 

 จากตารางท่ี 1 พบว่า ความผูกพนัต่อองค์กรของพนัก งานธนาคาร ไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ในเขต
สาํนกังานพื้นท่ีศูนยก์ารคา้รามอินทราและศูนยก์ารคา้รังสิต โดยรวมอยูใ่นระดบัมีความผูกพนัมาก เม่ือพิจารณาราย
ดา้นพบวา่ ดา้นบรรทดัฐานทางสังคมอยูใ่นระดบัมีความผกูพนัมาก รองลงมาดา้นความรู้สึกอยูใ่นระดบัมีความผกูพนั
มาก และดา้นความต่อเน่ืองอยูใ่นระดบัมีความผกูพนัมาก ตามลาํดบั 

2. ผลการวิเคราะห์ความผกูพนัองคก์รของพนกังานธนาคาร ไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ในเขตสาํนกังาน
พ้ืนท่ีศูนยก์ารคา้รามอินทราและศูนยก์ารคา้รังสิต โดยรวมอยูใ่นระดบัมีความผูกพนัมาก เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า 
ดา้นบรรทดัฐานทางสังคม ดา้นความรู้สึก และดา้นความต่อเน่ืองอยูใ่นระดบัมีความผกูพนัมาก  
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ตารางที ่2 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพนัองค์กรกบัความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานธนาคาร 

ไทยพาณชิย์ จํากดั (มหาชน)  

รูปแบบการวเิคราะห์ 
 ค่าสัมประสิทธ์ิ 

การวเิคราะห์ถดถอย 
ค่า t Sig. 

 B Beta   

ค่าคงท่ี  1.178  3.715* .000 

1. คุณลกัษณะส่วนบุคคล X1 0.272 0.325 3.817* .000 
2. คุณลกัษณะงาน X2 0.064 0.064 0.643 .521 
3. ประสบการณ์การทาํงาน X3 0.181 0.154 2.060* .041 
4. คุณลกัษณะโครงสร้าง X4 0.171 0.136 1.963 .051 

R = 0.564, R2 = 0.318, F = 26.256, Sig. = .000 
*  มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
จากตารางท่ี 2 ผลการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ พบวา่ คุณลกัษณะส่วนบุคคลมีผลทางบวกต่อความผกูพนั

องคก์รของพนกังานธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (B=0.272 ในรูปของ
คะแนนดิบ หรือ Beta=0.325 ในรูปของคะแนนมาตรฐาน) และประสบการณ์การทาํงานมีผลทางบวกต่อความผกูพนั
องคก์รของพนกังานธนาคาร ไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (B=0.181 ในรูปของ
คะแนนดิบ หรือ Beta=0.154 ในรูปของคะแนนมาตรฐาน) โดยคุณลกัษณะส่วนบุคคล และประสบการณ์การทาํงาน 
สามารถอธิบายความผนัแปรของความผูกพนัองค์กรของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ไดร้้อยละ 
31.80 (R2 =.318) โดยมีค่าคงท่ีเท่ากบั 1.178  จะเห็นวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัองคก์รกบัความผูกพนัองคก์รของ
พนกังานธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ในเขตสาํนกังานพ้ืนท่ีศูนยก์ารคา้รามอินทราและศูนยก์ารคา้รังสิต มีผล
ต่อความผกูพนัมากคือ คุณลกัษณะส่วนบุคคล และประสบการณ์การทาํงาน ตามลาํดบั  

 
5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 1. ผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัองค์กรของพนักงาน ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 
โดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี  
 1.1 ดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคล พนกังานมีความเห็นวา่อายท่ีุมากข้ึนทาํให้ไม่คิดท่ีจะเปล่ียนงาน การศึกษา
ในระดบัท่ีสูงข้ึนมีผลต่อการตดัสินใจในการเปล่ียนงาน ผลตอบแทนท่ีไดรั้บมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเปล่ียนงาน การ
ปฏิบติังานในองคก์รน้ีมานานจึงไม่คิดท่ีจะไปทาํงานท่ีอ่ืน และเพศมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเปล่ียนงาน สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของบรรพต ไชยกิจ (2552) ศึกษาเร่ืองความผูกพนัต่อองคก์ารของพนกังานบริษทัเวสเทิร์นดิจิตอล (ประเทศ
ไทย) จาํกดั พบวา่คุณลกัษณะส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารในภาพรวม ไดแ้ก่ อาย ุ
 1.2 ดา้นคุณลกัษณะของงาน พนกังานมีความเห็นว่างานบริการของธนาคารมีการให้ขอ้มูลยอ้นกลบัเพ่ือ
เป็นการประเมินผลงานและประเมินตนเอง เป็นงานท่ีตอ้งใชค้วามสามารถ สติปัญญา และความคิดสร้างสรรค์ มี
โอกาสปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนทาํให้ไดมี้โอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นก่อให้เกิดความหลากหลายในการพฒันา
ตนเองและพฒันางาน สอดคลอ้งกบังานวจิยัของพิมพช์นก ทรายแกว้ (2553) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อ
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องคก์รของพนกังานธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) พบวา่ปัจจยัดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติัมีความสัมพนัธ์ทางบวกต่อ
ระดบัความผกูพนัต่อองคก์ร  
 1.3 ดา้นประสบการณ์การทาํงาน พนกังานมีความเห็นวา่ระบบการประเมินผลการปฏิบติังานเป็นไปอยา่ง
โปร่งใสชดัเจนและยติุธรรม มีการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัระหวา่งผูร่้วมงาน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของจกัรพนัธ์ เทพ
พิทกัษ์ (2551) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงาน บริษทั ลาํพูนซิงเดนเก็น จาํกดั พบว่า
ดา้นประสบการณ์ในงานท่ีปฏิบติั พนกังานให้ความสาํคญัระดบัมากท่ีสุดในเร่ืองความสาํเร็จขององคก์รมาจากการท่ี
พนกังานมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค ์ 
 1.4 ดา้นโครงสร้างองคก์ร พนกังานมีความเห็นวา่มีการส่งเสริมใหเ้รียนรู้และสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ อยูเ่สมอ 
มีระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัท่ีไดม้าตรฐาน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กญัชลี นิลวรรณ (2554) 
ได้ทําการศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของพยาบาลต่อโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม ผลการศึกษาพบว่าพยาบาล
โรงพยาบาลเชียงใหม่รามมีความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รในดา้นโครงสร้างองคก์ร โดยรวมอยู่
ในระดบัเห็นดว้ยมาก 
 2. ผลการวิเคราะห์ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ในเขต
สาํนกังานพ้ืนท่ีศูนยก์ารคา้รามอินทราและศูนยก์ารคา้รังสิต โดยรวมอยูใ่นระดบัความผกูพนัมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้น ดงัน้ี 
 2.1 ดา้นความรู้สึก พนกังานมีความรู้สึกผูกพนัโดยเห็นวา่มีความภูมิใจท่ีไดท้าํงานในองคก์รแห่งน้ีรู้สึกวา่
องคก์รน้ีเปรียบเสมือนบา้น มีความภูมิใจท่ีจะบอกใครๆวา่เป็นพนกังานขององคก์รแห่งน้ี สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
สันต์ฤทยั ล่ิมวีรพนัธ์ (2550) ศึกษาความผูกพนัของพนักงานต่อองค์การ กรณีศึกษา บริษทัระยองเพียวริฟายเออร์ 
จาํกดั (มหาชน) พบว่าโดยรวมพนักงานมีความผูกพนัต่อองค์การในดา้นความรู้สึก พนักงานมีความรู้สึกว่าตนเป็น
ส่วนหน่ึงขององคก์าร 
 2.2 ดา้นความต่อเน่ือง พนักงานมีความ รู้สึกผูกพนัโดยเห็นว่าองคก์รให้ความมัน่คงในอนาคต ทุ่มเทใน
การทาํงานกบัองค์กรน้ีมากจนไม่อยากทาํงานท่ีอ่ืน สอดคลอ้งงานวิจยั สันต์ฤทยั ล่ิมวีรพนัธ์ (2550) ไดศึ้กษาความ
ผกูพนัของพนกังานต่อองคก์าร กรณีศึกษา บริษทั ระยองเพียวริฟายเออร์ จาํกดั (มหาชน) ความผกูพนัต่อองคก์ารดา้น
ความต่อเน่ือง พบวา่โดยรวมพนกังานมีความผกูพนัต่อองคก์ารในดา้นความต่อเน่ืองพนกังานมีความปรารถนาท่ีจะอยู่
กบัองคก์ารต่อไป 
 2.3 ดา้นบรรทดัฐานทางสังคม พนกังานมีความรู้สึกผูกพนัโดยเห็นวา่เป็นหน้ีบุญคุณองคก์รน้ี ตอ้งทาํงาน
กบัองคก์รน้ีต่อไปเพื่อตอบแทนบุญคุณ ถึงแมจ้ะมีขอ้เสนอท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองแต่มีความรู้สึกวา่เป็นเร่ืองท่ีไม่
ถูกตอ้งท่ีจะผละจากองค์กรในตอนน้ี สอดคลอ้งงานวิจยัของ อรอุมา ชาํรวย (2552) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง
บรรยากาศองค์กรกบัความผูกพนัของพนักงานในศูนยก์ระจายสินคา้ท่ีมีต่อองคก์ร ศึกษาเฉพาะกรณีในเขตพื้นท่ีวงั
น้อย จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา พบว่า มีปัจจยัความผูกพนัต่อองค์กรดา้นบรรทดัฐานมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั
บรรยากาศองคก์ร  
 3. ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัองคก์รกบัความผูกพนัต่อองคก์รของ
พนักงานธนาคาร ไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัองค์กรท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความ
ผูกพนัต่อองคก์รอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผูกพนัต่อองคก์ร สอดคลอ้ง
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งานวิจยัของ กญัชลี นิลวรรณ (2554) ศึกษาความผูกพนัต่อองคก์รของพยาบาลต่อโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม พบว่า 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัความผูกพนัต่อองคก์ร มีความ สัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัความผูกพนัต่อองคก์รในภาพรวม อยา่งมี
นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และพบวา่ระดบัความผูกพนัของพยาบาลโรงพยาบาลเชียงใหม่รามมีความผูกพนัต่อ
องคก์รมาก 

4. ขอ้เสนอแนะเพ่ือการวจิยัคร้ังต่อไป 
 4.1 ควรมีการวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัของพนกังาน ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ใน
เขตต่างๆ และสาํนกังานใหญ่  
 4.2 ควรมีการวิจัยถึงผลท่ีตามมาของความผูกพนัต่อองค์กร เช่น พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องคก์ร ความพึงพอใจในการทาํงาน ปัจจยัท่ีสร้างแรงจูงใจในการทาํงาน บรรยากาศองคก์รมีความสัมพนัธ์กบัความ
ผกูพนัต่อองคก์ร  
 
6. บทสรุป 
 สรุปงานวิจยัน้ีปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัองคก์รของพนกังานธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ในเขต
สาํนกังานพ้ืนท่ีศูนยก์ารคา้รามอินทราและศูนยก์ารคา้รังสิต โดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากและความผูกพนัองคก์ร
ของพนกังานธนาคาร ไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ในเขตสาํนกังานพ้ืนท่ีศูนยก์ารคา้รามอินทราและศูนยก์ารคา้รังสิต 
โดยรวมมีความผกูพนัมาก  
 
กติติกรรมประกาศ  
 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารยว์รุณี  เชาวน์สุขุม ประธานท่ีปรึกษาภาคนิพนธ์ รองศาสตราจารย ์
ดร.ดวงตา  สราญรมย ์กรรมการท่ีปรึกษาภาคนิพนธ์ ท่านไดใ้ห้ความเมตตาเป็นท่ีปรึกษาขอ้ช้ีแนะ และให้ความ
ช่วยเหลือในหลายส่ิงหลายอยา่ง จนกระทัง่ลุล่วงไปไดด้ว้ยดีทาํให้ ภาคนิพนธ์ฉบบัน้ีเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ ผูว้ิจยัขอ
กราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ ท่ีน้ี 
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การบริหารทรัพยากรอาคารทีมี่ผลต่อคุณภาพการให้บริการซอฟต์แวร์พาร์ค 
FACILITY MANAGEMENT AFFECTING THE SERVICE QUALITY OF SOFTWARE PARK 

 

ปริณดา ทองแย้ม1 รองศาสตราจารย์วรุณี เชาวน์สุขุม2 และผู้ช่วยศาสตราจารย์ เจษฎา ความคุ้ยเคย2 
1 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์

2 อาจารยป์ระจาํ สาขาวชิาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์

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

บทคดัย่อ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาระดับการบริหารทรัพยากรอาคารของผูใ้ช้บริการ
ซอฟต์แวร์พาร์ค  2)  เพ่ือศึกษาระดบัคุณภาพบริการของผูใ้ช้บริการซอฟต์แวร์พาร์ค และ 3) เพ่ือศึกษาการ
บริหารทรัพยากรอาคารท่ีมีผลต่อคุณภาพการให้บริการซอฟต์แวร์พาร์ค กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ
ผูใ้ชบ้ริการท่ีทาํงานอยูใ่นหน่วยงานต่างๆ ภายในเขตอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์ประเทศไทย ไดม้าโดยคาํนวณ
ขนาดกลุ่มตวัอยา่งของสูตรทาโร ยามาเน่  (Yamane, 1973) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 349 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การวิจยัเป็นแบบสอบถาม มาตราส่วนประมาณค่าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยวิธีการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าที ค่าเอฟ และหาผลวิเคราะห์พยากรณ์ระหว่างตวัแปรโดยใช้การวิเคราะห์ถดถอย 
ผลการวจิยัพบวา่  

ผูใ้ช้บริการท่ีทํางานอยู่ในหน่วยงานต่างๆ ภายในอาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ประเมินการบริหาร
ทรัพยากรอาคารโดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาตามรายขอ้พบวา่ การบริหารทรัพยากรอาคารดา้น
อาคารสถานท่ี มีค่าเฉล่ียสูงสุด อยูใ่นระดบัปานกลาง และดา้นกระบวนการ มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด อยูใ่นระดบัปาน
กลาง  

ผูใ้ช้บริการท่ีทาํงานอยู่ในหน่วยงานต่างๆ ภายในอาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ประเมินระดบัคุณภาพ
บริการโดยรวม อยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาตามรายขอ้พบว่า คุณภาพบริการดา้นความมีมารยาท มี
ค่าเฉล่ียสูงสุด อยูใ่นระดบัมาก และคุณภาพบริการดา้นการตอบสนอง มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด อยูใ่นระดบัปานกลาง  

การบริหารทรัพยากรอาคารท่ีมีผลต่อคุณภาพการให้บริการซอฟต์แวร์พาร์ค พบว่า การบริหาร
ทรัพยากรอาคารมีผลต่อคุณภาพการให้บริการของซอฟตแ์วร์พาร์ค อยูใ่นระดบัตํ่า (R = .240, R2 = .058) โดย
สามารถอธิบายความแปรปรวนของคุณภาพบริการ ไดร้้อยละ 5.80 และในการวิเคราะห์การถดถอย พบวา่ มี
ตวัแปรอิสระในดา้นการบริหารทรัพยากรอาคารท่ีมีค่าสัมประสิทธิการทาํนายอย่างน้อย 1 ตวั ท่ีส่งผลต่อ
คุณภาพบริการของซอฟตแ์วร์พาร์ค อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 คือ การบริหารทรัพยากรอาคารดา้น
ผูค้นในอาคารโดยส่วนรวม และดา้นการบริหารทรัพยากรอาคารดา้นอาคารสถานท่ี  

 

คาํสําคญั: การบริหารทรัพยากรอาคาร, คุณภาพการใหบ้ริการ, ซอฟตแ์วร์พาร์ค 
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Abstract 

The purposes of this research were to 1) Study level of the facility management of the Software 
Park 2) Study level of the service quality of the Software Park, and 3) Study facility management affecting 
to the service quality of Software Park. The populations of the study include the users working of Software 
Park. The number of the population the appropriate sample 349 samples was calculated from 2,730 samples 
by Taro Yamane (Yamane, 1973). The research instrument used for collecting data was a questionnaires and 
analyzed with percentage, mean, T-Test, F-Test, standard deviation and Multiple Regression Analysis. 

The findings showed that: 
Users working in various departments in the Software Park, evaluation of the overall building 

management at the moderate level. When considering that the belief item found. Administrative resources of 
the buildings on the premises. The highest average at the moderate and the process at the moderate  

Users working in various departments in the Software Park assess the quality of the overall 
service. Is moderate Based on that item. Quality services with courtesy Highest mean At a high level And 
quality services to meet the average.  

Resource buildings affects the quality of service resource management software park building that 
can affect the quality of service of a Park. Is low (R = .240, R2  = .058) of the variance in the quality of 
service was 5.80 and the regression analysis showed that the independent variables in terms of resource 
management, building a coefficient. at least one prediction that affect the quality of the software park. A 
statistical significance level of .05. Resource management is building on the people in the building as a 
whole. And management resources, building on the premises. 
   

KEYWORDS: FACILITY MANAGEMENT, SERVICE QUALITY, SOFTWARE PARK 
 
1. บทนํา 

ซอฟตแ์วร์พาร์ค เป็นหน่วยงานท่ีมีภารกิจหลกัในการส่งเสริมและสนบัสนุนให้เกิดความเข็มแข็ง
ในแก่ธุรกิจและอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในประเทศ อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์จดัให้เป็นหน่ึงในอุตสาหกรรม 
ยทุธศาสตร์ของประเทศ เช่นเดียวกบัอุตสาหกรรมการเกษตร และอาหาร แฟชัน่ ท่องเท่ียว ยานยนต ์และอญั
มณี เน่ืองจากความตอ้งการซอฟต์แวร์มีแนวโน้มสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยมีปัจจยัเสริมจากการเติบโตของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอีกดว้ย ปัจจุบนัภาครัฐจะไดจ้ดัตั้งหน่วยงานเพ่ือมาดาํเนินการ ให้ความ
ช่วยเหลือรวมทั้งในการส่งเสริมหรือสนบัสนุนอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์ข้ึนหลายหน่วยงาน แต่พบวา่อุปสรรคท่ี
สาํคญัประการหน่ึงในการให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ คือความเขา้ใจตวัอุตสาหกรรมอยา่งแทจ้ริง 
หน่ึงในสาเหตุหลกัคือ การขาดแคลนขอ้มูลท่ีสะท้อนถึงสถานะภาพท่ีแท้จริงของอุตสาหกรรม ส่งผลให้
มาตรการหรือความช่วยเหลือต่างๆท่ีภาครัฐจดัทาํข้ึนนั้นไม่ประสบผลตามท่ีคาดหมายไว ้ 
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และซอฟต์แวร์พาร์ค มีบริการให้เช่าพ้ืนท่ีสํานักงานสําหรับบริษทัท่ีทาํธุรกิจเก่ียวกบัการพฒันา
ซอฟต์แวร์ เพ่ือเป็นแหล่งรวมสร้างคลสัเตอร์ สําหรับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ โดยสนับสนุนให้บริษทัได้
แลกเปล่ียนประสบการณ์ ความร่วมมือทางธุรกิจและเทคโนโลยี นอกจากน้ียงัมีบริการห้องฝึกปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ซ่ึงติดตั้งเทคโนโลยีในการฝึกอบรมท่ีทนัสมยั พร้อมบริการอินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง ห้อง
ประชุม/สัมมนา สาํหรับการประชุม/สัมมนาขนาดเลก็ และกลาง ซ่ึงรองรับผูเ้ขา้ร่วมประชุม/สัมมนาไดต้ั้งแต่ 
10-70 ท่าน บริการห้องประชุมขนาดใหญ่ซ่ึงสามารถรองรับผูเ้ขา้ร่วมงานไดถึ้ง 300 ท่าน พ้ืนท่ีกวา้งขวาง 
พร้อมอุปกรณ์ครบครัน เพ่ืออาํนวยความสะดวก และลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายสาํหรับผูป้ระกอบการ 

การให้บริการของซอฟต์แวร์พาร์ค เน้นบริการท่ีจะทาํให้เกิดความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการเป็น
สําคญั และสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช้บริการให้มากท่ีสุด ตามท่ีองค์กรธุรกิจจัดเสนอขาย
อรรถประโยชน์ท่ีลูกคา้ไดรั้บจึงรวบถึงการบริการท่ีประกอบดว้ยผลิตภณัฑ์ สินคา้หรือบริการอยา่งเดียว การ
ใหบ้ริการท่ีดีอยา่งต่อเน่ืองและเพียงพอจะทาํใหลู้กคา้ท่ีมาใชบ้ริการ เกิดความพึงพอใจ ดงันั้นการท่ีธุรกิจเสนอ
การบริการต่างๆ ใหก้บัลูกคา้ ไม่วา่จะเป็นการให้บริการตอ้นรับ การอาํนวยความสะดวก การปฏิบติัรับใช ้การ
ช่วยเหลือปัญหา การให้ขอ้มูลข่าวสาร การให้คาํแนะนาํปรึกษา หรือการปฏิบติัตนเพ่ือผูอ่ื้นในเร่ืองต่างๆ ลว้น
แสดงถึงพฤติกรรมและวิสัยทศัน์ของผูใ้หก้ารบริการ ปัจจุบนัธุรกิจการใหบ้ริการจดักิจกรรม การใหก้ารบริการ
เช่าอาคาร สถานท่ี นบัวนัจะมีมากยิ่งข้ึนเร่ือยๆ ดงันั้นการประกอบธุรกิจประเภทน้ีจาํเป็นตอ้งอาศยัการบริการ
เป็นกลยทุธ์ในการแข่งขนัทางตลาด เพ่ือจูงใจลูกคา้สมยัใหม่ท่ีให้ความสาํคญักบัการบริการ เม่ือธุรกิจสามารถ
เขา้ใจจิตใจของลูกคา้และสนองการบริการท่ีถูกใจลูกคา้ ทาํให้เกิดการซ้ือซํ้ าในหมู่ลูกคา้ใหม่และขยายไปสู่
ลูกคา้ใหม่ๆอนัส่งผลให้ธุรกิจประสบความสําเร็จเจริญเติบโตข้ึนไปเร่ือยๆ ผูใ้ห้บริการจดัไดว้่าเป็นกุญแจ
สําคญัของการดาํเนินธุรกิจบริการก็ว่าได ้เพราะเป็นผูท่ี้มีบทบาทสําคญัในการนาํเสนอการบริการท่ีจะทาํให้
เกิดภาพพจน์ของการบริการของธุรกิจนั้นๆ 

ปัจจุบนัน้ีทางซอฟต์แวร์พาร์ค กาํลงัประสบปัญหาหลายประการท่ีมีผลกระทบต่อการให้บริการ
ของผูท่ี้ใชบ้ริการท่ีมีเพ่ิมมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นดา้นอาคาร สถานท่ี การจาํหน่ายอาหาร ส่ิงอาํนวยความสะดวก
ต่างๆ ท่ีมีอยูไ่ม่เพียงพอต่อผูม้าใชบ้ริการ ดว้ยจาํนวนของผูใ้ชบ้ริการซอฟตแ์วร์พาร์คเพ่ิมข้ึน คิดเป็น 15.90% 
(ท่ีมา: ฐานขอ้มูลสํามะโนประชากร ประจาํปี 2556, สืบคน้โดยเจา้หน้าท่ีฝ่ายบุคคลของซอฟต์แวร์พาร์ค) 
ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการบริหารทรัพยากรอาคาร และระดบัความสําคญัคุณภาพบริการของ
ซอฟตแ์วร์พาร์ค วา่อยูใ่นระดบัใด ซ่ึงผลการวิจยัจะทาํให้ทราบถึงระดบัการจดัการส่ิงอาํนวยความสะดวกและ
การบริหารจดัการทรัพยากร รวมทั้งระดบัคุณภาพบริการของผูใ้ชบ้ริการ และนาํขอ้มูลมาใชใ้นการปรับปรุง 
พฒันาคุณภาพบริการใหดี้และมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน ต่อไป 
 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพ่ือศึกษาระดบัการบริหารทรัพยากรอาคารของผูใ้ชบ้ริการซอฟตแ์วร์พาร์ค 
2. เพ่ือศึกษาระดบัคุณภาพบริการของผูใ้ชบ้ริการซอฟตแ์วร์พาร์ค  

 3. เพ่ือคน้หาการบริหารทรัพยากรอาคารท่ีมีผลต่อคุณภาพการใหบ้ริการซอฟตแ์วร์พาร์ค 
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3. ขอบเขตของการวจิัย 
ในการวิจยัคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาการบริหารทรัพยากรอาคารท่ีมีผลต่อคุณภาพการให้บริการ

ซอฟตแ์วร์พาร์ค ผูว้จิยัจึงไดก้าํหนดขอบเขตของการวจิยัดงัต่อไปน้ี 

1. ขอบเขตดา้นพ้ืนท่ี ในการวิจยัคร้ังน้ีจะทาํการศึกษาวจิยัเฉพาะซอฟตแ์วร์พาร์ค 
2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ปัจจยัการบริหารทรัพยากรอาคารประกอบดว้ย ผูค้นใน

อาคาร กระบวนการทํางาน และอาคารสถานท่ี ตัวแปรตาม ได้แก่ คุณภาพบริการของซอฟต์แวร์พาร์ค 
ประกอบดว้ย การเขา้ถึงบริการ การส่ือสาร ความสามารถ ความมีมารยาท ความน่าศรัทธา ความน่าเช่ือถือ การ
ตอบสนอง ความปลอดภยั ลกัษณะทางกายภาพ และการเขา้ใจ  

3. ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ จาํนวนผูใ้ชบ้ริการท่ี
ทาํงานอยูใ่นหน่วยงานต่างๆ ภายในซอฟตแ์วร์พาร์ค จาํนวน 71 หน่วยงาน ซ่ึงมีประชากรรวมทั้งหมดจาํนวน 
2,730 คน (ท่ีมาของขอ้มูล: ฐานขอ้มูลสํามะโนประชากร ประจาํปี 2556, สืบคน้โดยเจา้หน้าท่ีฝ่ายบุคคลของ
ซอฟตแ์วร์พาร์ค)โดยจะใชก้ลุ่มตวัอยา่งโดยการคาํนวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจากสูตรคาํนวณของทาโร ยามา
เน่ (Yamane, 1973) ท่ีระดบัความคาดเคล่ือน .05 ไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 348.88 คน ผูว้ิจยัจึงเลือก
เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 349 คน จากประชากรทั้งหมด จาํนวน 2,730 คน การเลือกกลุ่มตวัอยา่ง ใช้
วธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) โดยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ 1. การ
เลือกโดยวิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้นภูมิ (Proportional Stratified Random Sampling) โดยแบ่งกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีจะสุ่มเป็นสัดส่วนตามแต่ละประเภทธุรกิจ ซ่ึงแยกออกเป็น 4 ประเภท ประกอบดว้ย หน่วยงาน
ภาครัฐ และธุรกิจบริการ ธุรกิจสารสนเทศ และสถาบนัการเงิน จากนั้นผูว้ิจยัไดท้าํการแยกออกเป็นหน่วยงาน
ยอ่ยแต่ละองคก์รอีกคร้ัง 2. การสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple random sampling) โดยวิธีการจบัฉลากจากบญัชี
รายช่ือของบุคลากรของแต่ละหน่วยงานทั้งหมด 71 หน่วยงาน ซ่ึงไดแ้บ่งไวต้ามอตัราส่วนตอนตน้แลว้จนได้
ครบตามจาํนวน 349 คน 

4. ขอบเขตระยะเวลา ใชร้ะยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่เดือนมกราคม 2556 – มิถุนายน 2557 
5. นิยามศพัทท่ี์ใชใ้นการวิจยั 

 - การบริหารทรัพยากรอาคาร หมายถึง การนาํเคร่ืองมือ อุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรือการ
ให้บริการท่ีใชส้ําหรับลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการโดยเฉพาะ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดบนพื้นฐานของความ
ตอ้งการชองผูใ้ชบ้ริการแต่ละบุคคล อนัประกอบดว้ย ผูค้นในอาคาร กระบวนการทาํงาน และอาคารสถานท่ี 
ไดแ้ก่ อาคาร ตึก หรือสถานท่ีใหบ้ริการ เป็นตน้ ตามแนวคิดดา้นการบริหารทรัพยากรอาคารของบาเรตและบา
ลดราย (Barrelt & Baldry, 2003) 
 - คุณภาพบริการ หมายถึง ระดบัความพึงพอใจหรือการรับรู้บริการ ความรู้สึกท่ีดี หรือ ทศันคติท่ีดี
ของผูใ้ชบ้ริการเขตอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์ประเทศไทย ประกอบดว้ย การเขา้ถึงบริการ ดา้นการส่ือสาร ดา้น
ความสามารถ ดา้นความมีมารยาท ดา้นความน่าศรัทธา ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นการตอบสนอง ดา้นความ
ปลอดภยั ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นการเขา้ใจ ตามแนวคิดดา้นคุณภาพการบริการของพาราเซอร์แมน
และคณะ (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1986: 86-108)  
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4. การดาํเนินการวจิัย 
1. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยเคร่ืองมือดงักล่าวท่ี

ใชใ้นการวิจยัคร้ังแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดงัน้ี ตอนท่ี 1 เป็นคาํถามท่ีสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคล ตอนท่ี 2 
คาํถามเก่ียวกบัปัจจยัทางธุรกิจ ตอนท่ี 3 เป็นคาํถามเก่ียวกบัระดบัปฏิบติัการบริหารทรัพยากรอาคาร ตอนท่ี 4 
เป็นคาํถามเก่ียวกบัระดบัคุณภาพบริการของผูใ้ชบ้ริการซอฟตแ์วร์พาร์ค  
 2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั การสร้างแบบสอบถามศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และวิธีการสร้าง
แบบสอบถามพิจารณาจากขอบเขตของเน้ือหาท่ีศึกษา วตัถุประสงค์ สมมติฐานและกรอบแนวคิดการวิจยั 
สร้างแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม สร้างแบบสอบถามหาค่าปัจจยัการบริหาร
ทรัพยากรอาคาร สร้างแบบสอบถามขอ้มูลความสาํคญัเก่ียวกบัคุณภาพบริการของผูใ้ชบ้ริการซอฟตแ์วร์พาร์ค
  3. การทดสอบเคร่ืองมือ การหาค่าความเท่ียงตรง (Validity) เป็นการหาค่าความเท่ียงตรงเชิงพินิจ 
แนวคิด สาํนวนภาษา และการใชข้อ้ความท่ีเป็นการแสดงระดบัความสาํคญัของการบริหารทรัพยากรท่ีมีผลต่อ
คุณภาพบริการ โดยนาํแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนไปปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัคาํถามในแต่ละขอ้ตรงตาม
วตัถุประสงคข์องการศึกษาหรือไม่ จากนั้นจึงนาํมาแกไ้ขปรับปรุงใหเ้หมาะสมยิง่ข้ึน 
 4. การเก็บรวบรวมขอ้มูล สําหรับการวิจยัคร้ังน้ี มีขั้นตอนการดาํเนินการดงัน้ี ผูว้ิจยัขอหนังสือขอ
อนุญาตแจกแบบสอบถาม เพ่ือขออนุญาตแจกแบบสอบถาม ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามแจกให้กบักลุ่มตวัอยา่ง
โดยตรง ตลอดจนรวบรวมแบบสอบถามกลบัคืนดว้ยตนเอง เม่ือไดข้อ้มูลครบถว้นแลว้ ผูว้ิจยันาํแบบสอบถาม
ไปทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติต่อไป 
 5. การวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดจ้ากกลุ่มตวัอย่างมาวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติโดยใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ในการประมวลผล ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล 
และแกไ้ขขอ้ผดิพลาดท่ีเกิดจากการกรอกขอ้มูล 
 6. สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ในขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ากแบบสอบถามจะนาํมาวิเคราะห์โดยใช้
สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard 
Deviation) ค่าสถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐานไดแ้ก่ วิเคราะห์ตวัพยากรณ์ปัจจยัการบริหารทรัพยากรอาคารมีผล
ต่อคุณภาพบริการของเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) 
 
5. ผลการวจิัย 
 ผลการศึกษาการบริหารทรัพยากรอาคารท่ีมีผลต่อคุณภาพการให้บริการซอฟต์แวร์พาร์ค สามารถ
สรุปไดด้งัน้ี 

1. ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผูใ้ช้บริการท่ีทาํงานอยู่ในหน่วยงานต่างๆ ภายใน
อาคารซอฟตแ์วร์พาร์ค จาํนวน 349 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 203 คน คิดเป็นร้อยละ 58.17 มีอาย ุ20 ปี – 30 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 53.58 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 85.39 มีสถานภาพการสมรส
เป็นโสด คิดเป็นร้อยละ 83.09 และมีต่อรายไดต่้อเดือนประมาณ 30,001 - 40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.58 
ตามลาํดบั 
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  2. ปัจจยัทางธุรกิจ พบวา่ ธุรกิจของกลุ่มตวัอยา่งหรือหน่วยงานต่างๆ ภายในอาคารซอฟตแ์วร์พาร์ค 
ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจสารสนเทศ คิดเป็นร้อยละ 73.64 มีพนกังาน/บุคลากร จาํนวนมากกวา่ 40 คน คิดเป็นร้อย
ละ 73.64.64 และอายขุององคก์รอยูท่ี่ 16 – 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 57.88 ตามลาํดบั 

3. การบริหารทรัพยากรอาคาร พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูใ้ชบ้ริการท่ีทาํงานอยูใ่นหน่วยงานต่างๆ 
ภายในอาคารซอฟต์แวร์พาร์ค มีความคิดเห็นต่อการบริหารทรัพยากรอาคารโดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง 
เม่ือพิจารณาตามรายขอ้พบวา่ การบริหารทรัพยากรอาคารดา้นอาคารสถานท่ี มีค่าเฉล่ียสูงสุด อยูใ่นระดบัปาน
กลาง และดา้นกระบวนการ มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด อยูใ่นระดบัปานกลาง  

4. คุณภาพบริการ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูใ้ชบ้ริการท่ีทาํงานอยูใ่นหน่วยงานต่างๆ ภายในอาคาร
ซอฟตแ์วร์พาร์ค มีความคิดเห็นต่อระดบัคุณภาพบริการโดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาตามรายขอ้
พบว่า คุณภาพบริการด้านความมีมารยาท มีค่าเฉล่ียสูงสุด อยู่ในระดับมาก และคุณภาพบริการด้านการ
ตอบสนอง มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด อยูใ่นระดบัปานกลาง   

5 วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากรอาคารกบัคุณภาพการให้บริการซอฟต์แวร์
พาร์ค พบว่า การบริหารทรัพยากรอาคารดา้นผูค้นในอาคาร มีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพการให้บริการของ
ซอฟตแ์วร์พาร์ค 2 ประการ ไดแ้ก่ การตอบสนอง และความปลอดภยั และมี 8 ประการ คือ การเขา้ถึงบริการ, 
การส่ือสาร, ความสามารถ, ความมีมารยาท, ความน่าศรัทธา, ความน่าเช่ือถือ, ลกัษณะทางกายภาพ และการ
เขา้ใจ ท่ีไม่มีความสัมพนัธ์ 
 การบริหารทรัพยากรอาคารดา้นกระบวนการทาํงาน มีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพการให้บริการของ
ซอฟตแ์วร์พาร์ค 4 ประการ ไดแ้ก่ การส่ือสาร, ความน่าศรัทธา, การตอบสนอง และความปลอดภยั และมี 6 
เหตุผล คือ การเขา้ถึงบริการ, ความสามารถ, ความมีมารยาท, ความน่าเช่ือถือ, ลกัษณะทางกายภาพ และการ
เขา้ใจ ท่ีไม่มีความสัมพนัธ์ 
 และการบริหารทรัพยากรอาคารดา้นอาคารสถานท่ี มีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพการให้บริการของ
ซอฟตแ์วร์พาร์ค 4 ประการ ไดแ้ก่ การเขา้ถึงบริการ, การตอบสนอง, ความปลอดภยั และลกัษณะทางกายภาพ 
และมี 6 เหตุผล คือ การส่ือสาร, ความสามารถ, ความมีมารยาท, ความน่าศรัทธา, ความน่าเช่ือถือ, และการ
เขา้ใจ ท่ีไม่มีความสัมพนัธ์ 

6. ผลวิเคราะห์พยากรณ์ระหว่างตัวแปรด้านการบริหารทรัพยากรอาคารท่ีมีผลต่อคุณภาพการ
ให้บริการซอฟต์แวร์พาร์ค โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอย (Multiple Regression Analysis)  พบว่า การบริหาร
ทรัพยากรอาคารมีผลต่อคุณภาพการให้บริการของซอฟตแ์วร์พาร์ค อยูใ่นระดบัตํ่า (R = .240, R2 = .058) โดย
สามารถอธิบายความแปรปรวนของคุณภาพบริการ ไดร้้อยละ 5.80 และในการวิเคราะห์การถดถอย พบวา่ มี
ตวัแปรอิสระในดา้นการบริหารทรัพยากรอาคารท่ีมีค่าสัมประสิทธิการทาํนายอยา่งน้อย 1 ตวั ท่ีจะส่งผลต่อ
คุณภาพบริการของซอฟตแ์วร์พาร์ค อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 คือ การบริหารทรัพยากรอาคารดา้น
ผูค้นในอาคารโดยส่วนรวม เม่ืออ่านค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยไดเ้ท่ากบั .059 แสดงให้เห็นวา่ถา้หากจาํนวน
ของผูค้นในอาคารโดยส่วนรวมเพิ่มข้ึน 1 หน่วย ท่ีส่งผลให้คุณภาพบริการของซอฟตแ์วร์พาร์ค เพ่ิมข้ึน .059 
หน่วย และดา้นการบริหารทรัพยากรอาคารดา้นอาคารสถานท่ี เม่ืออ่านค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยไดเ้ท่ากบั 
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.088 แสดงให้เห็นว่าถา้หากจาํนวนของอาคารสถานท่ี โดยส่วนรวมเพ่ิมข้ึน 1 หน่วย จะส่งผลให้คุณภาพการ
ใหบ้ริการของซอฟตแ์วร์พาร์ค เพ่ิมข้ึน .088 หน่วย  
  
6. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 สรุปผลการวิจยัการศึกษาการบริหารทรัพยากรอาคารท่ีมีผลต่อคุณภาพการให้บริการซอฟต์แวร์
พาร์ค มีประเดน็ท่ีน่าสนใจและนาํมาอภิปรายดงัน้ี 
 1. การบริหารทรัพยากรอาคาร พบวา่ ระดบัความคิดเห็นต่อการบริหารทรัพยากรอาคารโดยรวม อยู่
ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาตามรายขอ้พบว่า การบริหารทรัพยากรอาคารดา้นอาคารสถานท่ี มีค่าเฉล่ีย
สูงสุด อยูใ่นระดบัปานกลาง และดา้นกระบวนการ มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด อยูใ่นระดบัปานกลาง ทั้งน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่ 
ผูใ้ชบ้ริการท่ีทาํงานอยูใ่นหน่วยงานต่างๆ ภายในอาคารซอฟต์แวร์พาร์ค พึงพอใจในการจดัส่ิงอาํนวยความ
สะดวกในการให้บริการ และการให้บริการในเวลาท่ีเหมาะสม ซ่ึงถือไดว้่าทางซอฟตแ์วร์พาร์คไดป้ฏิบติัต่อ
ผูใ้ชบ้ริการไดเ้ป็นอยา่งดี รับรู้ไดว้่าบริเวณสถานท่ีมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย และตาํแหน่งสถาน
ท่ีตั้ งของสํานักงานทะเบียนก็ยงัมีความเหมาะสมและชัดเจน ถึงแม้ว่าผูใ้ช้บริการจะมองว่าขั้นตอนการ
ใหบ้ริการมีความยุง่ยากซบัซอ้น ไม่มีความคล่องตวั และการปฏิบติังานไม่มีระบบเป็นขั้นตอนมากเท่าไหร่นกั 
แต่ทางซอฟตแ์วร์พาร์คกไดมี้การจดัส่ิงอาํนวยความสะดวกในการให้บริการดา้นอ่ืนๆ เช่น ดา้นการจดัอาคาร
สถานท่ีท่ีสะดวก  มีการให้การบริการท่ีสุภาพอ่อนโยน ให้บริการท่ีเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบติั มาเป็นตวัช่วย
เสริมการจดัการอาคารอีกทางหน่ึง จึงส่งผลใหผู้ใ้ชบ้ริการต่างประเมินการบริหารทรัพยากรอาคาร อยูใ่นระดบั
ปานกลาง เป็นตน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของภคพร ชอ้นทอง (2551)  สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสุรเดช เติม
เจิม (2551)       

2. คุณภาพบริการ พบว่า ระดบัความความคิดเห็นต่อคุณภาพบริการโดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง 
เม่ือพิจารณาตามรายข้อพบว่า คุณภาพบริการด้านความมีมารยาท มีค่าเฉล่ียสูงสุด อยู่ในระดับมาก และ
คุณภาพบริการดา้นการตอบสนอง มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด อยูใ่นระดบัปานกลาง ทั้งน้ีแสดงให้เห็นว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ี
ทาํงานอยูใ่นหน่วยงานต่างๆ ภายในอาคารซอฟตแ์วร์พาร์ค รับรู้ถึงการบริการท่ีมีมารยาทและสุภาพต่อการมา
รับการบริการในทุกดา้น ไม่วา่จะเป็น เจา้หนา้ท่ีกล่าวทกัทายทุกคร้ังเม่ือมาใชบ้ริการ รับฟังความคิดเห็นและ
ปัญหาของผูใ้ชบ้ริการ ตอบปัญหาหรือช้ีแจงต่างๆ ดว้ยความเตม็ใจ รู้สึกถึงความเป็นมิตรและอบอุ่นใจเม่ือมา
ใช้บริการ มีการให้บริการเป็นกันเอง ไม่เลือกปฏิบัติ ให้ความสนใจและเอาใจใส่ผูใ้ช้บริการเสมอ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เสาวลกัษณ์ วรสุข (2553)   สอดคลอ้งกบังานวิจยัของชลธิรา ตนัประดิษฐ์ (2551) 
สอดคล้องกับงานวิจัยของณรงค์ ไวปัญญา (2551)  สอดคล้องกับงานวิจัยของเอธัส ฤกษ์ปฏิมา (2551)   
สอดคล้องกับงานวิจัยของประชา จิตวิทยากร (2552)  สอดคล้องกับงานวิจัยของขวญัฤทัย สุริยงค์  (2552)   
สอดคล้องกับงานวิจัยของปิยะพล พุ่มเพ็ชร์ (2552)   สอดคล้องกับงานวิจัยของวีรวรรณ วิชญธาดา (2553)      
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของคิม ( Kim, 2005)  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของนิเทค (Nitecki , 2005)  สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของโทเอลล ์(Toelle, 2006)  และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของแจนโควสกา (Jankowska, 2006)   
 3. วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากรอาคารกบัคุณภาพการให้บริการซอฟตแ์วร์
พาร์ค พบว่า การบริหารทรัพยากรอาคารดา้นผูค้นในอาคารมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพการให้บริการของ
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ซอฟต์แวร์พาร์ค 2 ประการ ไดแ้ก่ การตอบสนอง และความปลอดภยั  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของขวญัฤทยั 
สุริยงค ์(2552)  และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของคิม ( Kim,2005)   

4. วิเคราะห์การบริหารทรัพยากรอาคารท่ีมีผลต่อคุณภาพการให้บริการซอฟตแ์วร์พาร์ค พบว่า การ
บริหารทรัพยากรอาคารมีผลต่อคุณภาพการให้บริการของซอฟต์แวร์พาร์ค อยู่ในระดบัตํ่า (R = .240, R2 = 
.058) โดยสามารถอธิบายความแปรปรวนของคุณภาพบริการ ไดร้้อยละ 5.80 และในการวิเคราะห์การถดถอย 
พบว่า มีตวัแปรอิสระในดา้นการบริหารทรัพยากรอาคารท่ีมีค่าสัมประสิทธิการทาํนายอยา่งน้อย 1 ตวั ท่ีจะ
ส่งผลต่อคุณภาพบริการของซอฟตแ์วร์พาร์ค อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 คือ การบริหารทรัพยากร
อาคารดา้นผูค้นในอาคาร และดา้นการบริหารทรัพยากรอาคารดา้นอาคารสถานท่ี  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
ซิน (Shin, 2006) และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของณฐัพงศ ์เทพวงศ ์(2554)    

 
7. บทสรุป 
 จากผลการวิจยั พบวา่ หากซอฟตแ์วร์พาร์คตอ้งการจดัการบริหารทรัพยากรอาคารใหมี้ประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน และเพื่อช่วยการวางกลยุทธ์แข่งขันให้อยู่เหนือคู่แข่ง และสนองต่อความต้องการใช้งานของ
ผูบ้ริโภคมากยิง่ข้ึน ซอฟตแ์วร์พาร์คควรนาํหลกัการเหล่าน้ีไปปฏิบติั ดงัน้ี 

1. ดา้นกระบวนการ ซอฟต์แวร์พาร์คควรพิจารณาปรับขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อนและมีความคล่องตวัมากยิ่งข้ึน ไม่วา่จะเป็นในแง่ของเอกสารและฟอร์มกรอกขอ้มูลท่ีจะตอ้งทาํให้มี
ความชดัเจน บ่งช้ีถึงการปฏิบติังานอย่างมีระบบเป็นขั้นตอน มีความชดัเจนในการอธิบาย ช้ีแจงขอ้มูลและ
ข่าวสารต่างๆ พร้อมทั้งทาํการประชาสัมพนัธ์ดว้ยความรวดเร็วและทัว่ถึง เป็นตน้ 

2. ด้านผู ้คนในอาคาร เจ้าหน้าท่ีของซอฟต์แวร์พาร์คควรมีความตรงต่อเวลาในการ
ปฏิบัติงาน ให้บริการด้วยความซ่ือสัตยไ์ม่เรียกร้องค่าตอบแทนใดๆ บริการด้วยความสุภาพและเต็มใจ
ให้บริการทุกคร้ังและปฏิบติัเช่นเดียวกนัน้ีกบัทุกคนท่ีมาใชบ้ริการ ไม่ควรเลือกปฏิบติั และควรตอ้ง ใฝ่หา
ความรู้ในเร่ืองท่ีตนเองตอ้งให้บริการอยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือให้การบริการนั้นตอบสนองต่อความตอ้งการของ
ผูใ้ชบ้ริการไดอ้ยา่งดี และมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด   

3. ดา้นอาคารสถานท่ี ซอฟตแ์วร์พาร์คควรจดัแผนผงัตาํแหน่งท่ีตั้งของการให้บริการต่างๆ 
มีความเหมาะสมต่อการให้บริการ เน้นไปท่ีความสะดวกต่อการมารับบริการในแต่ละคร้ัง บริเวณสถานท่ี
จะตอ้งมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย มีการกาํหนดเวลาการให้บริการท่ีเหมาะสม พร้องทั้งควรมีการจดั
ส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ ไม่วา่จะเป็น ปากกา สมุด เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ท่ีใชใ้นการให้บริการนั้นจะตอ้งมี
ปริมาณท่ีเพียงพอต่อการใชง้าน เป็นตน้  

จากผลการวจิยัของระดบัคุณภาพบริการ มีประเดน็ท่ีผูว้จิยัเสนอแนะดงัน้ี 
 1. ความผูกพนัอนัเน่ืองมาจากอารมณ์ สาํนกังานโยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดัควรเช่ือมัน่

และยอมรับในความสามารถของเจ้าหน้าท่ีว่าสามารถปฏิบัติงานไดเ้ป็นอย่างได้ดี ทาํให้เจ้าหน้าท่ีมีความ
ภาคภูมิใจ มีความตั้งใจและเตม็ใจทุ่มเทกบัการทาํงาน และจะก่อใหเ้กิดมีความผกูพนัต่อองคก์ารได ้

2. ความผูกพนัอนัเน่ืองมาจากผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจากองคก์าร สํานกังานโยธาธิการและ
ผงัเมืองจงัหวดัควรพิจารณาผลตอบแทน สวสัดิการต่างๆ ให้เหมาะสม มีการสร้างขวญัและกาํลงัใจท่ีดีแก่
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เจา้หนา้ท่ี ส่งเสริมใหค้วามรู้เพ่ิมทกัษะและประสบการณ์ต่าง ๆ แก่เจา้หนา้ท่ี เพ่ือทาํใหเ้จา้หนา้ท่ีรู้สึกรัก ผกูพนั 
และจงรักภกัดีต่อองคก์ารมากข้ึน  

 3. ความผูกพนัตามบรรทดัฐานของสังคม สํานักงานโยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดัควร
สร้างภาพลกัษณ์ใหเ้ด่นชดัข้ึน สร้างผลงานให้โดดเด่นกวา่สถาบนัอ่ืนๆ เพ่ือทาํให้ไดรั้บเช่ือมัน่และยอมรับใน
ค่านิยมทางสังคมเพ่ิมข้ึน และจะทาํให้เจา้หนา้ท่ีรู้สึกภูมิใจในการไดเ้ป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร และพร้อมท่ีจะ
ทาํทุกอยา่งให้องคก์ารมีความเจริญกา้วหนา้ มีความจงรักภกัดีต่อการปฏิบติังาน พร้อมท่ีจะตอบแทนองคก์าร 
ทาํใหอ้งคก์รมีความเจริญกา้วหนา้และประสบความสาํเร็จไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
 ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป 

   1) ควรทาํการศึกษาการบริหารทรัพยากรอาคารของหน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือนาํมาเปรียบเทียบ
กนั จะไดน้าํผลท่ีไดม้าวิเคราะห์วางแนวทางการปรับปรุง พฒันาการทาํงานและการให้บริการของซอฟตแ์วร์
พาร์ค ใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน  

  2) ควรทําการศึกษาโดยพิจารณาตัวแปรอ่ืนๆ  ท่ี มีผลต่อคุณภาพการให้บริการของ
ซอฟตแ์วร์พาร์ค มาใชใ้นการวจิยั ท่ีนอกเหนือจากปัจจยัการบริหารทรัพยากรอาคาร 
 
กติตกิรรมประกาศ  

ขอกราบขอบพระคุณ  รองศาสตราจารยว์รุณี เชาวน์สุขุม ประธานท่ีปรึกษาภาคนิพนธ์ ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์เจษฎา ความคุย้เคย กรรมการท่ีปรึกษาภาคนิพนธ์ ท่านไดใ้ห้ความเมตตาเป็นท่ีปรึกษาขอ้ช้ีแนะ 
และให้ความช่วยเหลือในทุกๆดา้น จนสําเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี และทาํให้ภาคนิพนธ์ฉบบัน้ีเสร็จเรียบร้อย
สมบูรณ์ ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ ท่ีน้ี 
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การตัดสินใจซ้ือโปรแกรมบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (ERP) ของลูกค้าบริษัท PPE จํากดั 
The Purchasing Decision on Enterprise Resource Planning (ERP) System  

by Customer of PPE Company Limited 
 

วนิดา สารมะโน1  รองศาสตราจารย์วรุณี เชาวน์สุขุม2  และรองศาสตราจารย์ ดร.ดวงตา สราญรมย์3  
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาบริหารธุรกิจ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์  

2 อาจารยป์ระจาํ สาขาวชิาบริหารธุรกิจ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ 
3 อาจารยป์ระจาํ สาขาวชิาบริหารธุรกิจ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ 

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

บทคดัย่อ   

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือโปรแกรมบริหารจดัการทรัพยากร
องคก์ร (ERP) และศึกษาถึงความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีใชโ้ปรแกรมบริหารจดัการทรัพยากรองคก์ร (ERP) ของบริษทั 
PPE จาํกดั เป็นการวิจยัท่ีใชร้ะเบียบวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยการวิจยัเชิงคุณภาพเกบ็รวบรวมขอ้มูล
จากผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัคือ ผูมี้อาํนาจในการตดัสินใจซ้ือโปรแกรมบริหารจดัการทรัพยากรองคก์ร (ERP) จาํนวนรวม 15 
คน จากทั้งหมด 5 บริษทั รวบรวมขอ้มูลโดยใชก้ารสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกต ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ
โดยการวิเคราะห์แบบอุปนยัและการวิเคราะห์โดยเปรียบเทียบขอ้มูล ส่วนการวิจยัเชิงปริมาณใชป้ระชากรในการศึกษา 
คือกลุ่มผูใ้ชง้าน (End Users) คาํนวณหากลุ่มตวัอยา่งดว้ยสูตรของเครซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970) การ
สุ่มตวัอย่างใช้วิธีแบบแบ่งชั้นก่อนจากนั้นจึงสุ่มตวัอย่างแบบง่าย จนครบจาํนวน 155 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลคือแบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติเชิงพรรณนาแสดงค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแตกต่างดว้ย t-test และ F-test โดยกาํหนดระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการตดัสินใจซ้ือโปรแกรมบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (ERP) นั้นควร
พิจารณาปัจจยัให้ครอบคลุมทุกดา้น ไม่วา่จะเป็นดา้นคุณสมบติัของซอฟตแ์วร์, ดา้นบริษทัผูผ้ลิตหรือผูจ้าํหน่ายและ
บริษทัผูซ้ื้อ เพราะเม่ือผูซ้ื้อใช้ปัจจัยการตดัสินใจครบทุกดา้นย่อมส่งผลทาํให้โอกาสในการติดตั้งและการใช้งาน
โปรแกรม ERP ประสบความสําเร็จไดเ้ป็นอย่างดี และปัจจยัหลกัดา้นคุณสมบติัของระบบซอฟต์แวร์เป็นปัจจยัท่ี
บริษทัผูซ้ื้อ และบริษทัผูผ้ลิตซอฟต์แวร์ควรให้ความสําคญัและใส่ใจมากกว่าปัจจยัอ่ืนๆ เพราะเม่ือใดก็ตามถา้ผูซ้ื้อ
ไดรั้บการบริการและไดใ้ชโ้ปรแกรม ERP ท่ีมีความเหมาะสมกบักระบวนการทาํงานของผูซ้ื้อมากท่ีสุด ผูซ้ื้อจะเกิด
การรับรู้วา่การตดัสินใจซ้ือไดเ้กิดประโยชน์แก่องคก์รอยา่งแทจ้ริง และคุม้ค่าแก่การลงทุนมากท่ีสุด เป็นตน้ อีกทั้งใน
การวิจยัเชิงปริมาณเพ่ือวดัระดบัความพึงพอใจในการใชโ้ปรแกรม ERP ของกลุ่มผูใ้ชง้าน (End Users) พบวา่ มีความ
พึงพอใจอยู่ในระดบัสูงท่ีสุด แสดงให้เห็นว่า โปรแกรม ERP มีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบักระบวนการทาํงานของ
องค์กรและตอบสนองต่อความตอ้งการของผูซ้ื้อไดเ้ป็นอย่างดี ดงันั้นบริษทัผูผ้ลิตโปรแกรม ERP ควรนาํขอ้มูลท่ี
ไดรั้บจากงานวิจยัน้ีไปใชใ้นการปรับปรุงพฒันาโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพ่ือนาํไปสู่การขยายตลาด
ใหม่และยงัคงรักษาฐานลูกคา้เดิมไวไ้ดต่้อไป 
คาํสําคญั: โปรแกรมบริหารจดัการทรัพยากรองคก์ร (ERP), การตดัสินใจซ้ือโปรแกรม ERP, ความพึงพอใจในการใช้

โปรแกรม ERP 
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Abstract 

The objective of this research was to study the purchasing decision and satisfaction in the use on 
Enterprise Resource Planning (ERP) System of PPE Company Limited. This research employed both the qualitative 
and quantitative research methodologies. As for the qualitative research, data were collected from key informants 
including authority to decide to buy Enterprise Resource Management Software (ERP) of a total of 15 people from 
5 companies. The employed data collecting methods were in-depth interviews and observations were analyzed 
using qualitative data analysis and inductive analysis by comparing data. The quantitative research, data were 
collected from the sample for this study were 155 people of end user. The instrument for this study was 
questionnaire as rating scale. Data analysis was made by statistical programs namely percentage, arithmetic mean, 
standard deviation and to test hypothesis by t-test and F-test at the.05 level of significance. The research results 
were found as follows:  

The decision to purchase an Enterprise Resource Management (ERP) to cover all the factors that should 
be considered. Whether the features of the software, the manufacturer or supplier and the buyer.  Because of the 
potential buyers to factor in all the decision-making opportunities will result in the installation and use of an ERP 
success as well. And the property of software systems is a key factor of the purchaser. And the software should be a 
priority. And attention than other factors because whenever the buyer receives the service and ERP application is 
appropriate to the work of most buyers. Buyers are going to recognize that the decision to purchase a truly benefit 
the organization. And worth the investment, as well as in most quantitative research to measure the satisfaction 
levels of ERP applications user (End Users) found that job satisfaction is at the highest level. Shows that ERP 
software has features to suit your organization's workflow and respond to the needs of buyers as well. Therefore, 
manufacturers should take the information gained from this research is used to improve the program even more 
effective. To contribute the growth of new and maintain existing customer base in the future.  
 

KEYWORDS: Enterprise Resource Planning (ERP) System, Purchasing Decision on ERP System, Satisfaction in 
the Use of ERP System  

 
1. บทนํา 

ปัจจุบนัระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศกลายเป็นส่วนประกอบท่ีสําคญัในการดาํเนินธุรกิจ 
สามารถช่วยให้องคก์รประสบความสําเร็จตามเป้าหมายไดง่้ายและรวดเร็วข้ึน ดว้ยการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอ้มทาง
ธุรกิจท่ีรวดเร็ว สภาวะการแข่งขนัทางธุรกิจท่ีทวีความรุนแรงมากยิง่ข้ึนในปัจจุบนัทาํใหทุ้กองคก์รเร่ิมใหค้วามสนใจ
ในระบบสารสนเทศมากข้ึนไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่ระดบัมหาชน องค์กรขนาดเล็กอย่างเช่นวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่ม (SMEs) หรือแมแ้ต่หน่วยงานราชการเองก็ตาม แต่ดว้ยการนาํระบบโปรแกรม ERP เขา้มาใชใ้น
การในองคก์ารหน่ึงๆนั้น ตอ้งใชท้รัพยากรอยา่งมากทั้งเงินและเวลา โดยตน้ทุนในโครงการวางระบบ ERP หน่ึงๆของ
โครงการขนาดเล็กจะอยูท่ี่ราว 1 – 4 ลา้นบาท องกรคข์นาดกลางจะอยูท่ี่ราว 5 – 10 ลา้นบาท และองกรคข์นาดใหญ่
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ตน้ทุนจะสูงกว่า 10 ลา้นบาทข้ึนไป ซ่ึงระยะเวลาในการวางระบบจะอยู่ท่ีราว 1 – 4 ปี ข้ึนอยู่กบัความซับซ้อนของ
ระบบธุรกิจ (Yu, 2006 อา้งโดย ธีรวฒัน์ อรุโณศรีสกลุ, 2550) 

ดงันั้นหากองคก์รใดตอ้งการนาํโปรแกรม ERP เขา้ไปใชใ้นองคก์รควรจะตอ้งมีการศึกษาปัจจยัต่างๆ เช่น 
โปรแกรมมีความสอดคลอ้งและเหมาะสมกบัธุรกิจของตนเองหรือไม่ เม่ือซ้ือใชแ้ลว้จะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายส่วนอ่ืนๆ
ตามมาอีกหรือไม่  บุคลากรท่ีต้องเก่ียวข้องกับระบบมีความรู้หรือมีประสบการณ์มากเพียงพอ  โปรแกรมมี
ความสามารถในการใชง้านตรงตามกบัความตอ้งการของกิจการ และจดัการรายงานเพ่ือช่วยให้การบริหารงานของ
กิจการเป็นไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด เป็นตน้ ดงันั้นการเลือกซ้ือโปรแกรมมาใชง้านโดยไม่มีหลกัเกณฑน์ั้น
อาจทาํให้กิจการตอ้งเสียเงินและเวลาโดยเปล่าประโยชน์ ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ทาํให้ผูว้ิจยัสนใจและเล็งเห็น
ความสําคญัในการศึกษาหาขอ้มูลการตดัสินใจซ้ือโปรแกรมบริหารจดัการทรัพยากรองคก์ร (ERP) ของลูกคา้บริษทั 
PPE จาํกดั เพ่ือนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวจิยัมาสรุปและวิเคราะห์ถึงปัจจยัความตอ้งการซ้ือ และความพึงพอใจหลงัการใช้
ของลูกคา้ เพ่ือท่ีจะนาํขอ้มูลท่ีไดรั้บไปใชป้รับปรุงและพฒันาโปรแกรมให้มีความเหมาะสมกบัความตอ้งการของ
องคก์รต่างๆ และเพ่ือเป็นการขยายตลาดใหม่ใหไ้ดม้ากยิง่ข้ึนและรักษาลูกคา้เดิมไวไ้ดต่้อไป 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือโปรแกรมบริหารจดัการทรัพยากรองคก์ร (ERP) ของลูกคา้

บริษทั PPE จาํกดั 
2. เพ่ือศึกษาถึงความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีใชโ้ปรแกรมบริหารจดัการทรัพยากรองคก์ร (ERP) ของบริษทั 

PPE จาํกดั 
 

3. การดาํเนินการวจิัย  
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  
ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี แบ่งเป็น 2 ส่วน ประกอบดว้ย คือ  

1. ผูมี้อาํนาจในการตดัสินใจซ้ือโปรแกรมบริหารจดัการทรัพยากรองค์กร (ERP) ของบริษทั PPE จาํกดั 
จาํกดั จาํนวน 5 บริษทั บริษทัละ 3 คน รวมเป็นจาํนวน 15 คน การเลือกกลุ่มตวัอย่างจะเลือกกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็น
เจา้ของกิจการหรือตวัแทน ผูบ้ริหารสูงสุดหรือกรรมการบริษทั ตวัแทนกลุ่มและหัวหนา้แผนกของแต่ละแผนกท่ีนาํ
โปรแกรมไปใชง้าน  

2. กลุ่มผูใ้ชง้าน (End Users) ใน 5 บริษทัท่ีซ้ือโปรแกรมบริหารจดัการทรัพยากรองคก์ร (ERP) ของบริษทั 
PPE จาํกดั ไปใชง้านจาํนวน 258 คน และคาํนวณกลุ่มตวัอยา่งดว้ยสูตรของ เครซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 
1970) ไดจ้าํนวน 155 คน การสุ่มตวัอยา่งโดยใชว้ิธีสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้นภูมิตามแต่ละบริษทั จากนั้นจึงทาํการสุ่ม
ตวัอยา่งแบบง่ายโดยใชว้ธีิการจบัฉลากรายช่ือพนกังานผูใ้ชง้านโปรแกรม จนไดก้ลุ่มตวัอยา่งครบตามตอ้งการ  

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลการวิจัยท่ีสมบูรณ์ต่อการวิเคราะห์ผลการวิจัยท่ีสุด ผูว้ิจัยจึงแยกเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

ออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี  
1. การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research) ด้วยการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร  รายงานผล

ประกอบการบริษทั บทความและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัโปรแกรมบริหารจดัการทรัพยากรองคก์ร (ERP) ประกอบกบั
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การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-Depth Interview) ผูบ้ริหารหรือตวัตวัแทน เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
โปรแกรมบริหารจดัการทรัพยากรองคก์ร (ERP)  

2. ศึกษาวิจยัเชิงปริมาณ เพ่ือวิเคราะห์ถึงความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีไดใ้ชโ้ปรแกรมบริหารจดัการทรัพยากร
องคก์ร (ERP) เกบ็ขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire)  
 
4. ผลการวจิัย 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูบ้ริหารและผูมี้อาํนาจในการตดัสินใจซ้ือ รวมทั้งวิเคราะห์ถึงความพึงพอใจในการใช้
งานโปรแกรมบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (ERP) ของบริษทั PPE จาํกดั มีประเด็นท่ีน่าสนใจและสามารถนํา
ผลการวจิยัมาอภิปรายผลดงัน้ี  

1. ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือโปรแกรมบริหารจดัการทรัพยากรองคก์ร (ERP) การตดัสินใจซ้ือโปรแกรม
บริหารจดัการทรัพยากรองคก์ร (ERP) ของบริษทั PPEโดยทาํการวเิคราะห์แยกออกเป็น 3 ดา้น ดงัน้ี 
 1.1 ดา้นผูจ้าํหน่าย หมายถึง ปัจจยัท่ีผูจ้ะซ้ือใชพิ้จารณาว่าผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัจาํหน่ายนั้นมีคุณลกัษณะเช่นไร 
บริษทัมีความน่าเช่ือถือหรือไม่ เป็นตน้ และจากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมองว่าองค์ประกอบในดา้น
บริษทัผูผ้ลิตและผูจ้าํหน่ายซอฟตแ์วร์นั้นไม่ใช่ประเดน็หลกัท่ีนาํมาใชใ้นการพิจารณาซ้ือมากนกัโดยเฉพาะอยา่งยิง่ใน
เร่ืองของขนาดองคก์ร เงินทุนในการจดทะเบียน ผูซ้ื้อมกัจะไม่มองเลย แต่ประเดน็หลกัๆ ท่ีผูซ้ื้อจะใหค้วามสาํคญัมาก
ท่ีสุดคือการไดรั้บการบริการและสนบัสนุนท่ีดีจากบริษทัผูจ้าํหน่ายซอฟตแ์วร์ (Support and Service) หรือไม่ เพราะ
นั้นหมายถึงเม่ือผูซ้ื้อไดรั้บการบริการท่ีดียอ่มแสดงใหเ้ห็นวา่เม่ือใดกต็ามท่ีเขาไดต้ดัสินใจซ้ือโปรแกรม ERP น้ีใชง้าน
แลว้นั้น เขากจ็ะไดรั้บการบริการระหวา่งการพฒันาระบบ และบริการหลงัการขายท่ีดีดว้ยเช่นกนั  

 และเม่ือพิจารณาในการตดัสินใจของผูซ้ื้อดา้นความเช่ือมัน่ พบว่า ผูซ้ื้อส่วนใหญ่มองช่ือเสียงและความ
น่าเช่ือถือของบริษทัผูจ้าํหน่ายซอฟตแ์วร์จากโครงการ (Project) ท่ีบริษทัอ่ืนๆ ไดมี้การซ้ือและนาํไปใชง้านแลว้ โดย
พิจารณาดูว่าบริษัทเหล่านั้ นเขาได้รับผลสําเร็จเป็นเช่นไร รวมทั้ งผลลัพธ์และกระบวนการทาํงานนั้ นๆ มีความ
เหมาะสมท่ีจะนาํมาใชก้บัองคก์รของตนหรือไม่ เป็นตน้ และพบวา่ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุดคือ 
การบอกต่อ เพราะจะเห็นไดว้า่เม่ือใดท่ีผูซ้ื้อไดรั้บคาํแนะนาํจากบริษทัคู่คา้ บริษทัเพ่ือนท่ีประกอบธุรกิจคลา้ยคลึงกนั 
วา่องคก์รพวกเขานั้นใชโ้ปรแกรมอะไร และซ้ือมาจากท่ีใด และสามารถตอบโจทยปั์ญหาองคก์รของเขาไดเ้ป็นอยา่งดี
จะทาํใหบ้ริษทัผูซ้ื้อตดัสินใจซ้ือไดง่้ายข้ึนและไม่สนใจถึงปัจจยัอ่ืนๆ เช่น ราคา ขอ้จาํกดัของโปรแกรม ขนาดและเงิน
ลงทุนของบริษทัผูจ้าํหน่ายซอฟตแ์วร์ มากเท่าไหร่หนกั ซ่ึงเรียกไดว้า่การพูดถึงโปรแกรม ERP แบบบอกต่อ หรือปาก
ต่อปาก น้ีเป็นส่ิงดีอยา่งยิง่เพราะพบวา่เป็นการตอกย ํ้าความน่าเช่ือถือใหแ้ก่บริษทัผูผ้ลิตและจาํหน่ายซอฟตแ์วร์ไดเ้ป็น
อยา่งดี  

1.2 ดา้นผูซ้ื้อ คือปัจจยัเก่ียวกบัองคก์ร หรือความตอ้งการดา้นผูซ้ื้อใชพิ้จารณาวา่ ผูซ้ื้อตอ้งการซ้ือโปรแกรม
มาใชง้านเพ่ืออะไร ปัญหาองคก์รของตนเองเป็นอยา่งไรและจะนาํมาแกไ้ขในส่วนใด เป็นตน้ ซ่ึงจากการศึกษาพบวา่ 
ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสาํคญักบัลกัษณะ กระบวนการผลิตและประเภทของอุตสาหกรรมของบริษทัตนเองเป็น
หลกั โดยทาํการพิจารณาวา่บริษทัของตนเองมีลกัษณะการทาํงานอยา่งไร จาํเป็นจะตอ้งนาํโปรแกรม ERP ไปใชใ้น
องคก์รหรือไม่ และเม่ือนาํมาใชแ้ลว้สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการทาํงาน เพ่ิมความยดืหยุน่ใหแ้ก่องคก์ร และสามารถ
นาํไปปรับสร้างกลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจและการบริหารขององคก์รไดม้ากนอ้ยเพียงใด โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกลยทุธ์
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ของการบริหารระบบห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) ท่ีผูซ้ื้อมองว่ากลยุทธ์น้ีจะสามารถทาํให้องค์กร
สามารถอยูเ่หนือคู่แข่ง และผลประกอบการท่ีไดรั้บก็เป็นท่ีน่าพอใจเช่นกนั จึงสามารถสรุปไดว้า่ ปัจจยัท่ีผูซ้ื้อนาํมา
พิจารณาในการประกอบการตดัสินใจซ้ือนั้นประกอบดว้ย ปัญหาจากการติดตามงานการผลิตสินคา้ การสั่งซ้ือและ
การส่งมอบท่ีล่าชา้ทาํใหเ้สียโอกาสทางการคา้ได ้และไม่สามารถตรวจสอบสินคา้คงหลงัไดต้ลอดทนัที บางคร้ังทาํให้
ตอ้งสต๊อกสินคา้เกินความจาํเป็น มีการรับรู้ตน้ทุนการผลิตและรายไดท่ี้แทจ้ริงจากการผลิตหรือการขายสินคา้นั้นๆ 
ได ้เป็นตน้  

นอกจากน้ีกลุ่มตวัอย่างไดเ้ล็งเห็นความสําคญัและจาํเป็นตอ้งมีระบบ ERP มาใชง้านเพราะไดรั้บอิทธิพล
หรือความตอ้งการจากบริษทัคู่คา้ของตน ดว้ยเหตุผลท่ีว่าการจะเขา้ไปทาํการคา้ขายกบับริษทัใหญ่ๆ และมีช่ือเสียง 
เช่น บริษทัฮอนดา้ บริษทัโตโยตา้ นั้นจาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีตอ้งสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ลูกคา้วา่บริษทัสามารถตอบสนอง
ต่อการผลิตของเขาไดอ้ย่างรวดเร็ว มีระบบในการติดตามงาน มีการสํารองขอ้มูล และเอกสารต่างๆก็จะตอ้งเป็น
แบบฟอร์มท่ีออกมาจากระบบอย่างมีมาตรฐาน เป็นตน้ และพบว่าเม่ือใดท่ีบริษทัหรือองค์กรของผูซ้ื้อมีการขยาย
กิจการหรือขยายการคา้ท่ีกวา้งข้ึน บริษทัผูซ้ื้อกพ็ร้อมท่ีจ่ายเงินเพ่ิม เพ่ือพฒันาโปรแกรมให้สามารถใชง้านใหไ้ดอ้ยา่ง
ท่ีองคก์รตอ้งการเพ่ือเพ่ิมเสถียรภาพการทาํงานมากข้ึนต่อไป  

1.3 ดา้นคุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์คือปัจจยัเก่ียวกบัคุณลกัษณะของผลิตภณัฑท่ี์ผูซ้ื้อคาดหวงัในการนาํไปใช้
กบัองคก์ร และจากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นคุณสมบติัของระบบซอฟตแ์วร์เป็นส่ิงท่ีผูซ้ื้อไดใ้หค้วามสาํคญัมาก โดย
อาจกล่าวไดว้่าให้ความสําคญัท่ีสุดกว่าปัจจยัอ่ืนๆท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ก็ว่าได ้เน่ืองดว้ยผูซ้ื้อมองว่าเม่ือใดก็ตามท่ีมีการ
จัดซ้ือโปรแกรม ERP มาใช้งาน บริษัทจะตอ้งสูญเสียทั้ งเงินในการซ้ือ เสียเวลาในการข้ึนระบบ และอาจจะเสีย
ทรัพยากรดา้นแรงงานในการทาํงานท่ีลดลง เพราะจะตอ้งมีการเสียเวลาอบรมพนกังานเหล่านั้น ทาํให้พนกังานไม่มี
เวลาในการทาํงานท่ีเตม็ท่ีอยา่งมีประสิทธิผลกไ็ด ้ดงันั้นจึงกล่าวไดว้า่เม่ือใดกต็ามท่ีผูซ้ื้อมีความตอ้งการซ้ือโปรแกรม
หรือระบบต่างๆไปใชง้านนั้นบริษทัจะพิจารณาถึงประสิทธิภาพและความสามารถของโปรแกรม ดงัน้ี โปรแกรม
จะตอ้งสอดคลอ้งกบักระบวนการทาํงานขององคก์รเหมาะสมกบัวิธีการดาํเนินธุรกิจมากท่ีสุด ใชง้านไดง่้าย มีความ
เป็นอิสระและมีความยืดหยุ่นในการทาํงาน และขอ้มูลท่ีไดรั้บจากโปรแกรมนั้นจะตอ้งมีความถูกตอ้ง โปร่งใส มี
ความน่าเช่ือถือและแสดงรายละเอียดได้ชัดเจน มีฟังก์ชันการทาํงานท่ีหลากหลายมีการเช่ือมโยงระหว่างโมดูล 
สามารถอพัเกรด (Upgrade) ปรับแต่งค่าต่างๆ ไดง่้ายตามความตอ้งการ และในดา้นความปลอดภยัของขอ้มูล บริษทัผู ้
ซ้ือจะให้ความสําคญักบัการทาํระบบสํารองและกูคื้นขอ้มูลเป็นอยา่งมาก โดยจะตอ้งทาํการกูคื้นให้ไดท้ั้งหมด 100 
เปอร์เชนต ์และผลการวิจยัดา้นคุณสมบติัของผลิตภณัฑท่ี์ผูซ้ื้อใหค้วามสาํคญั และมีการกล่าวถึงนอ้ยมากคือ คู่มือการ
ใชง้านท่ีหลากหลายภาษา และเมนูการช่วยเหลือ เพราะผูซ้ื้อมีความตอ้งการให้มีเจา้หนา้ท่ีไวค้อยใหค้าํปรึกษาแนะนาํ
ในการใชง้านโปรแกรมไวค้อยบริการและแกปั้ญหามากกวา่ความตอ้งการดา้นคู่มือการใชง้าน  

2. ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีใชโ้ปรแกรมบริหารจดัการทรัพยากรองคก์ร (ERP) ของบริษทั PPE จาํกดั พบวา่  
2.1 คุณลกัษณะจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ กลุ่มผูใ้ชง้าน (End Users) จาํนวน 155 คน กลุ่มตวัอยา่ง

ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุต ํ่ากว่า 25 ปี มีระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี เป็นพนักงานในระดบัปฏิบติัการ และ
บริษทัของลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีลกัษณะการดาํเนินกิจกรรมของบริษทัเป็นแบบดาํเนินการผลิตสินคา้และจาํหน่าย
เองทั้งหมด 

2.2 ระดบัความพึงพอใจในการใชโ้ปรแกรมบริหารจดัการทรัพยากรองคก์ร (ERP) 
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ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจในการใชโ้ปรแกรมบริหารจดัการทรัพยากรองคก์ร (ERP) แบบสรุป 
แต่ละดา้น 

 ความพงึพอใจในการใช้โปรแกรม 
บริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (ERP) 

x  S.D. ระดบัความพงึพอใจ 

1 ดา้นความถูกตอ้งแม่นยาํ 4.38 .533 มากท่ีสุด 
2 ดา้นความครบถว้นสมบูรณ์ 4.20 .681 มาก 
3 ดา้นความยดืหยุน่ 3.76 .348 มาก 
4 ดา้นความน่าเช่ือถือ 3.49 .390 มาก 
5 ดา้นการประหยดัค่าใชจ่้าย 4.12 .391 มาก 
6 ดา้นตรงกบัความตอ้งการ 4.34 .413 มากท่ีสุด 
7 ดา้นความเขา้ใจง่าย 4.02 .558 มาก 
8 ดา้นความปลอดภยั 3.44 .467 มาก 

รวม 3.97 .247 มาก 
 

จากตารางท่ี 1 พบว่า กลุ่มผูใ้ช้งาน (End Users) มีระดับความพึงพอใจในการใช้โปรแกรมบริหารจัดการ
ทรัพยากรองคก์ร (ERP) โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ ดา้นความถูกตอ้งแม่นยาํมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และดา้นความปลอดภยัมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด อยูใ่นระดบัมาก  

2.3 วิเคราะห์ความพึงพอใจในการใชโ้ปรแกรมบริหารจดัการทรัพยากรองคก์ร (ERP) จาํแนกตามปัจจยัส่วน
บุคคล 
ตารางที ่2 เปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจในการใชโ้ปรแกรมบริหารจดัการทรัพยากรองคก์ร (ERP) จาํแนกตามเพศ  

ชาย (n=106) หญิง (n=49) 
t-test Sig. 

x  S.D. x  S.D. 
3.99 .250 3.93 .238 .134 .715 

    *มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

จากตารางท่ี 2 พบว่า กลุ่มผูใ้ช้งาน (End Users) ท่ีมีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้โปรแกรมบริหาร
จดัการทรัพยากรองคก์ร (ERP) ไม่แตกต่างกนั  
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจในการใชโ้ปรแกรมบริหารจดัการทรัพยากรองคก์ร (ERP) จาํแนกตามอาย,ุ 
ระดบัการศึกษา , ตาํแหน่งงาน, และลกัษณะการดาํเนินกิจกรรมของบริษทั 

การทดสอบความแตกต่าง F Sig. 
อาย ุ 8.511 .000* 

ระดบัการศึกษา 24.591 .000* 
ตาํแหน่งงาน 26.053 .000* 

 ลกัษณะการดาํเนินกิจกรรมของบริษทั .310 .579  

    *มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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จากตารางท่ี 3 พบว่า กลุ่มผูใ้ช้งาน (End Users) ท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย อายุ ระดับการศึกษา และ
ตาํแหน่งงาน ท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการใชโ้ปรแกรมบริหารจดัการทรัพยากรองคก์ร (ERP) แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และกลุ่มผูใ้ชง้าน (End Users) ท่ีลกัษณะการดาํเนินกิจกรรมของบริษทั ท่ีแตกต่างกนัมี
ความพึงพอใจในการใชโ้ปรแกรมบริหารจดัการทรัพยากรองคก์ร (ERP) ไม่แตกต่างกนั  

  
5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

ในการการศึกษาถึงการตดัสินใจซ้ือโปรแกรมบริหารจดัการทรัพยากรองค์กร (ERP) ของลูกคา้บริษทั PPE 
จาํกดั ผูว้จิยัสามารถนาํผลการวจิยัมาอภิปรายโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดงัน้ี  

1. การตดัสินใจซ้ือโปรแกรมบริหารจดัการทรัพยากรองคก์ร (ERP) ของลูกคา้บริษทั PPE จาํกดั พบว่า กลุ่ม
ตวัอยา่งไดใ้ห้ความสําคญัการพิจารณาซ้ือดว้ยทางดา้นคุณสมบติัของระบบซอฟตแ์วร์มากท่ีสุด และให้ความสําคญั
ดา้นบริษทัผูซ้ื้อซอฟตแ์วร์ และดา้นบริษทัผูผ้ลิตและผูจ้าํหน่ายซอฟตแ์วร์ ตามลาํดบั แสดงให้เห็นวา่ผูซ้ื้อไดพิ้จารณา
การซ้ือน้ีท่ีตวัสินคา้หรือตวัโปรแกรมเป็นหลกั โดยคาํนึงถึงขอบเขตการทาํงานของโปรแกรม ประสิทธิภาพและ
คุณสมบัติของโปรแกรมมากกว่าจะพิจารณาท่ีบริษทัผูซ้ื้อและผูผ้ลิตหรือผูจ้าํหน่ายซอฟต์แวร์ ซ่ึงสอดคลอ้งกับ
งานวิจยัของสุตราวดี บวัเทศ (2547) สอดคลอ้งกบังานวิจยัของอโณทยั ม่วงทิพย ์(2551) สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
Chau (1995) สอดคลอ้งกบังานวิจัยของ Everdingen, Hillegersberg และ Waarts (2000) สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
Bernroider และ Koch (2001) สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ Baki และ Cakar (2005) สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ Poon 
และ Yu (2006) และสนบัสนุนงานวจิยัของ Kumar, Maheshwari และ Kumar (2002)   

2. ปัจจยัท่ีนาํมาวดัประสิทธิผลของโปรแกรมบริหารจดัการทรัพยากรองคก์ร (ERP) โดยใชก้ารวดัจากความพึง
พอใจของกลุ่มผูใ้ชง้าน (End Users) พบวา่ ผูใ้ชไ้ดรั้บประโยชน์สูงสุด 8 ดา้น คือ 1. ดา้นความถูกตอ้งแม่นยาํ 2. ดา้น
ความครบถว้นสมบูรณ์ 3. ความยดืหยุน่ 4. ความน่าเช่ือถือ 5. การประหยดัค่าใชจ่้าย 6. ตรงกบัความตอ้งการ 7. ความ
เขา้ใจง่าย และ 8. ความปลอดภยั โดยพบวา่โดยรวมแลว้กลุ่มผูใ้ชง้านมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก แสดงใหเ้ห็นวา่
โปรแกรมบริหารจดัการทรัพยากรองคก์ร (ERP) ของบริษทั PPE มีประสิทธิภาพในการทาํงานท่ีดีในระดบัหน่ึง และ
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นความถูกตอ้งแม่นยาํและดา้นตรงกบัความตอ้งการมีความพึงพอใจในการใชง้าน
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด แสดงใหเ้ห็นวา่โปรแกรมบริหารจดัการทรัพยากรองคก์ร (ERP) ของบริษทั PPE มีประสิทธิภาพ
ในการทาํงานได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน สามารถประมวลผลได้อย่างถูกต้องแม่นยาํและความ
น่าเช่ือถือ ขอ้มูลและรายงานท่ีไดรั้บเป็นท่ีตอ้งการอย่างแทจ้ริง และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการในแต่ละหน้าท่ีท่ี
เก่ียวขอ้ง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุตราวดี บวัเทศ (2547) สอดคลอ้งกบังานวิจยัของอโณทยั ม่วงทิพย ์(2551) 
และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Suwardy, Ratnatunga และ Sohal (2003)  
 

6. บทสรุป 
จากผลการวิจยัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ผูว้ิจยัสามารถสรุปงานวิจยัและขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ

ตดัสินใจซ้ือโปรแกรมบริหารจดัการทรัพยากรองคก์ร (ERP) นั้นควรพิจารณาให้ครอบคลุมทุกดา้น ไม่วา่จะเป็นดา้น
คุณสมบติัของสินคา้หรือโปรแกรม ดา้นบริษทัผูผ้ลิตจาํหน่ายซอฟตแ์วร์ และดา้นบริษทัผูซ้ื้อเอง เพราะเม่ือใดกต็ามท่ี
ท่านผูซ้ื้อตอ้งการซ้ือระบบซอฟตแ์วร์ไปใชง้านยอ่มมีโอกาสเป็นไปไดสู้งมากท่ีองคก์รท่านจะไดรั้บผลสาํเร็จในการ
จดัซ้ือและการนาํไปใชง้าน และปัจจยัดา้นคุณสมบติัของระบบซอฟต์แวร์เป็นปัจจยัท่ีบริษทัผูซ้ื้อ และบริษทัผูผ้ลิต
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ซอฟตแ์วร์ควรให้ความสําคญัและใส่ใจจุดน้ีมากท่ีสุด เพราะเม่ือใดก็ตามถา้องคก์รของผูซ้ื้อไดรั้บการบริการและได้
โปรแกรม ERP ไปใชง้านท่ีเหมาะสมกบักระบวนการทาํงานของตนมากท่ีสุด นั้นย่อมแสดงให้เห็นว่าส่ิงท่ีองค์กร
ไดรั้บนั้นมีความคุม้ค่าแก่การลงทุนมากท่ีสุด และเกิดประโยชน์แก่องคก์รสูงสุด ส่วนดา้นผูผ้ลิตและผูจ้าํหน่ายขอ้มูล
ในส่วนน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการนาํใชใ้นการพฒันาโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อความตอ้งการ
ของผูซ้ื้อมากท่ีสุด ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นการสร้างจุดแขง็ใหก้บัผลิตภณัฑ ์และเป็นจุดเด่นขององคก์รให้อยูเ่หนือบริษทั
คู่แข่งไดเ้ช่นกนั  

และจากการศึกษาถึงความพึงพอใจของกลุ่มผูใ้ชง้าน (End Users) พบว่า กลุ่มผูใ้ชง้านมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบัมาก แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมบริหารจดัการทรัพยากรองคก์ร (ERP) ของบริษทั PPE มีประสิทธิภาพในการ
ทาํงานท่ีดีในระดบัหน่ึง โดยดา้นความถูกตอ้งแม่นยาํและดา้นตรงกบัความตอ้งการตามท่ีผูใ้ชง้านตอ้งการ มีความพึง
พอใจอยูใ่นระดบัสูงท่ีสุด และพึงพอใจดา้นความปลอดภยัในระดบัตํ่าสุด จึงแสดงให้เห็นว่าจุดแข็งของโปรแกรม
บริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (ERP) ของบริษัท PPE คือโปรแกรมมีประสิทธิภาพในการทาํงานโดยสามารถ
ประมวลผลไดอ้ยา่งถูกตอ้งแม่นยาํ ถูกตอ้งตามขั้นตอนการปฏิบติังานของบริษทัลูกคา้ แต่บริษทั PPE จาํกดัควรเนน้
ความปลอดภยัในการเขา้ถึงขอ้มูล การเก็บล็อกไฟล์ (Log file) ในการเขา้ใชง้าน และการสํารองขอ้มูลให้ได ้100% 
เพ่ือเป็นการเพิ่มความน่าเช่ือถือใหก้บัสินคา้และองคก์รของผูผ้ลิตไดเ้ป็นอยา่งดี  
  
กติติกรรมประกาศ  

วิจยัคร้ังน้ีสําเร็จลงดว้ยดี ดว้ยการไดรั้บการสนับสนุนและคาํปรึกษาแนะนาํจากผูท้รงคุณวุฒิหลายท่าน 
บุคลากรขององค์กรท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัน้ีทุกท่าน ท่ีให้ความร่วมมือในการให้ขอ้มูลรวมทั้งกาํลงัใจในการทาํวิจยั 
ผูว้จิยัจึงขอขอบคุณไว ้ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารยว์รุณี เชาวน์สุขุม และรองศาสตราจารย ์ดร. ดวงตา สราญรมย ์อาจารยท่ี์
ปรึกษา ท่ีกรุณาให้คาํปรึกษาแนะแนวทางการศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูลและช่วยแนะนําตรวจสอบแก้ไข ปรับปรุง
ขอ้บกพร่องของการทาํภาคนิพนธ์ฉบบัน้ีให้ถูกตอ้งจนสมบูรณ์ รวมทั้งขอขอบพระคุณ ดร.วงศ์ธีรา สุวรรณิน ดร.
เจษฎา ความคุน้เคย และ ดร.ธเนส เตชะเสน ท่ีให้ขอ้เสนอแนะและขอ้คิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์สําหรับการศึกษา
คน้ควา้ขอ้มูลภาคนิพนธ์ฉบบัน้ี 

สุดทา้ยน้ีผูว้ิจยัขอขอบพระคุณบิดา มารดา คุณเสริมศกัด์ิ พลาศิลป์มงคล เจา้ของลิขสิทธ์โปรแกรมบริหาร
จัดการทรัพยากรองค์กร (ERP) ท่ียินยอมให้เปิดเผยขอ้มูลของโปรแกรม และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกๆ ท่าน ท่ีให้ความ
ช่วยเหลือแก่ผูว้ิจัยท่ีมิได้กล่าวถึงในท่ีน้ี  โดยผู ้วิจัยหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าภาคนิพนธ์ฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณชน สมดงัเจตนาของทุกๆ ท่าน ท่ีไดใ้หค้วามอนุเคราะห์และเป็นกาํลงัใจในการทาํภาคนิพนธ์ฉบบัน้ีเสมอมา 
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การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างแนวดนตรีทีผู้่บริโภคสนใจกบักจิกรรมซีเอสอาร์ 
ในเขตกรุงเทพมหานคร  

(EFFECT OF MUSIC GENRE ON PLEASANTNESS OF CSR ACTIVITIES IN BANGKOK) 
 

ผองภูมิ สิริเวชชะพนัธ์1 และ ดร.ศิวฤทธ์ สุนทรเสณี2     
1 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

2 อาจารยท่ี์ปรึกษา  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

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

บทคดัย่อ      

งานวิจัยน้ี ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแนวดนตรีท่ีผู ้บ ริโภคสนใจกับกิจกรรมซี เอสอาร์ในเขต
กรุงเทพมหานครเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 200 คนในเขตกรุงเทพมหานคร ผล
การศึกษาพบว่ากลุ่มเป้าหมายของกิจกรรมท่ีผูบ้ริโภคแนวดนตรีต่างๆตอ้งการเขา้ไปมีส่วนร่วมคือกลุ่มเยาวชนและ
การช่วยเหลือผูท่ี้ดอ้ยโอกาสทางสังคม  สาํหรับความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มผูบ้ริโภคแนวดนตรีต่างๆและประเด็นการ
ทาํกิจกรรมซีเอสอาร์พบวา่ผูบ้ริโภคแนวดนตรีป็อปและผูบ้ริโภคแนวดนตรีอินด้ีมีการมุ่งเนน้ประเด็นเดียวกนัคือจะ
มุ่งประเด็นในเร่ืองของส่ิงแวดลอ้มและวฒันธรรมผูบ้ริโภคดนตรีแนวร็อคจะมุ่งประเด็นในเร่ืองสังคมและการเมือง 
ผูบ้ริโภคดนตรีแนวฮิพฮอพจะมุ่งประเดน็เร่ืองเศรษฐกิจและความยติุธรรมในท่ีทาํงาน 

  

คาํสําคญั: ความสัมพนัธ์ระหวา่งแนวดนตรีท่ีผูบ้ริโภคสนใจกบักิจกรรมซีเอสอาร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
  

Abstract 

 This studies aim to determine how music genre can effect the consumers pleasantness of CSR activities. 
Data were collected by using questionnaires from 200 respondents in Bangkok. The music genres are separated into 
four categories: pop, rock, hip-hop, and Indies. The results show that the Pop-music and the Indies-music 
consumers focus on the environmental and cultural activity while Rock-music consumers focus on the political 
activity and social welfare. In addition, Hip-Hop music consumers focus the activity of economic and social justice 
in the workplace. All music-genre consumer prefer to volunteer work and opportunities for underprivileged 
children charity. Furthermore, our finding demonstrate that music genre can alter the consumer pleasantness and 
overall impression of CSR activities  
 

 KEYWORDS: Effect of music genre on pleasantness of CSR activity 
 

1. บทนํา 
บริษทัและองค์กรธุรกิจขนาดกลางจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ต่างให้ความสนใจกบักิจกรรมหรือกลไกใน

ระบบการทํางานท่ีเรียกว่า Corporate Social Responsibility  หรือซีเอสอาร์ (CSR) ซ่ึงความหมายนั้ นก็คือการทํา
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กิจกรรมทั้งภายในและภายนอกบริษทัหรือองค์กรท่ีมีการคาํนึงถึงผลกระทบต่อสังคมทั้ งในบริษทัหรือองค์กรคิด
คาํนึงถึงสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์รทั้งระดบัใกลแ้ละระดบัไกล ดว้ยการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่นองคก์รหรือทรัพยากร
จากภายนอกองค์กร เพ่ือท่ีทาํให้บริษทัและองค์กรมีส่วนร่วมท่ีทาํให้เกิดประโยชน์ท่ีดีต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม
แวดลอ้ม (ยอดพฤติการ, 2555) ทาํใหอ้งคก์รธุรกิจจึงไดใ้ห้ถึงความสาํคญัต่อการทาํกิจกรรมประเภทซีเอสอาร์มากข้ึน
ในปัจจุบนั 

กิจกรรมทางดา้นซีเอสอาร์กบัรูปแบบงานจดัเทศกาลดนตรี กาํลงักลายเป็นกิจกรรมอีกรูปแบบหน่ึงท่ีไดรั้บ
ความสนใจในปัจจุบนั แต่กิจกรรมรูปแบบต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํซีเอสอาร์ท่ีไดเ้กิดข้ึนผูศึ้กษาพบวา่ผูบ้ริโภคท่ีได้
เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีถูกจดัข้ึน ส่วนใหญ่จะสนใจกิจกรรมเสริมอยา่งเช่น การจดัการแสดงดนตรีและการแสดงรูปแบบ
ต่างๆมากกวา่ในส่วนทางการจดักิจกรรมซีเอสอาร์ซ่ึงเป็นเน้ือหาหลกัในการเกิดกิจกรรม ทาํให้ผูศึ้กษาตอ้งการศึกษา
ในประเดน็น้ี โดยยกตวัอยา่งแนวดนตรีท่ีผูบ้ริโภคส่วนใหญ่นิยมในเขตกรุงเทพมหานครเช่นแนวดนตรีประเภท ป็อป 
ร็อค ฮิพฮอพ และอินด้ี  ซ่ึงในการวิจยัผูศึ้กษาจะใชก้ารอา้งอิงทฤษฎีในเร่ืองประเภทพฤติกรรมคนกลุ่มฟังดนตรีของ 
ณรุทธ์ สุทธจิตต ์ผูเ้ขียนหนงัสือ “จิตวิทยาการสอนดนตรี” และไขแสง ศุขะวฒันะ ผูเ้ขียนหนงัสือ “สังคีตนิยมวา่ดว้ย: 
ดนตรีตะวนัตก” มาทาํการศึกษาในเร่ืองการพฤติกรรมการฟังดนตรีและนาํมาใชป้ระยกุตป์ระกอบการวจิยั 

ในการศึกษาคร้ังน้ีนอกจากการอธิบายความหมายในประเภทกิจกรรมซีเอสอาร์ ผูศึ้กษาไดน้าํทฤษฎีในเร่ือง
องค์ประกอบการจดักิจกรรมเพ่ือนํามาใช้ในการทาํวิจยัเก่ียวกบัการเกิดข้ึนของกิจกรรมและแนวคิดในการสร้าง
กิจกรรม โดยผูศึ้กษาจะนําแนวคิดการตลาดเชิงกิจกรรมคือเคร่ืองมือทางการตลาดในรูปแบบกิจกรรมท่ีแต่ละ
ผลิตภณัฑจ์ะคิดข้ึนมา เพ่ือดึงดูดลูกคา้เป้าหมายให้มาเจอกบัสินคา้และบริษทัสามารถสร้างยอดขาย ณ บริเวณจดังาน
ไดท้นัทีการทาํกิจกรรมมีหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น การจดัประกวด การจดัการแข่งขนั การจดัฉลอง การทาํแรลล่ี 
การสัมมนา เป็นตน้ (กาญจนะโภคิน, 2550) ซ่ึงผูศึ้กษาจะนาํมาประยกุตใ์ชใ้ห้สอดคลอ้งตามการจดักิจกรรมซีเอสอาร์
ในชนิดและประเภทต่างๆ 

สําหรับงานวิจยัเก่ียวขอ้งผูศึ้กษาจะนาํการวิจยัในห้วขอ้ การศึกษาความผูกพนัของพนักงานการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทยต่อองค์กรทีใชแ้นวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม ซ่ึงผลการวิจยัพบว่าพนักงานมีระดบัความ
ผูกพนัตวัองค์การในระดบัสูงและพบว่าปัจจยัลกัษณะงานและความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรมีผลต่อความ
ผกูพนัในระดบัสูง (รุ่งวาณิชกลุ, 2553) 
 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1.เพ่ือศึกษาความสนใจแนวดนตรีของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ตามลกัษณะทางประชากร ศาสตร์
ของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

2.เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่ง ความสนใจแนวดนตรีของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กบั ประเภท
กิจกรรมซีเอสอาร์ท่ีสนใจ 

 
3. การดาํเนินการวจิัย 

ใน ศึกษาในการวิจัย น้ี  มีประชากรใน เขตกรุงเทหมหานครและใน ปี  2555 มีประชากรใน เขต
กรุงเทพมหานคร  จํานวน  5 ,673,560  คน  (แห ล่งข้อ มูล : สํ านักบ ริหารการทะเบี ยน  กรมการปกครอง 
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กระทรวงมหาดไทย) ดังนั้ นจึงกาํหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรของเครซีและมอร์แกน(Krejci and Mogan) ท่ี 
1,000,000 คน จึงไดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ี  n =  384 แต่เน่ืองจากขอ้จาํกดัในดา้นเวลาและงบประมาณ ผูว้ิจยัจึงไดท้าํการเก็บ
ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 200 ชุด 

แผนการเกบ็ขอ้มูลจากแบบสอบถาม 
วนั เดือน ปี เวลา สถานท่ี จาํนวน 
14 ธ.ค. 56 15.00 – 19.00 น. เขตราชเทว ี                    30 ชุด 
15 ธ.ค. 56 13.00 – 17.00 น. เขตดินแดง                    30 ชุด 
21 ธ.ค. 56 14.00 – 18.00 น. เขตหว้ยขวางและเขตจตุจกัร    60 ชุด 
22 ธ.ค. 56 13.00 – 17.00 น. เขตลาดพร้าว                    30 ชุด 
25ธ.ค. 56 15.00 – 19.00 น. “แบบสอบถามออนไลน์”    50 ชุด 
การวิเคราะห์ Multiple Correspondence Analysis (MCA) หรือเรียกอีกอย่างว่า การวิเคราะห์ความเหมือน 

(Homogeneity Analysis) เป็นเทคนิคการวิเคราะห์ตัวแปรพหุเชิงพรรณนา (Multivariate Descriptive Statistical 
Analysis) ใชใ้นการอธิบายความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีมีขอ้มูลอยูใ่นระดบั(Nominal Data) เรียงลาํดบั (Ordinal Data) 
หรือตวัแปรเชิงกลุ่ม (Categorical Data) มากกว่าสองตวัแปรข้ึนไป ซ่ึงนอกจากจะอธิบายความสัมพนัธ์ระหว่างตวั
แปรแลว้ ยงัสามารถอธิบายความสัมพนัธ์ระดบัต่างๆระหว่างตวัแปร และความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัต่างๆของตวั
แปรในกลุ่มอีกดว้ย การวิเคราะห์การ MCA เป็นสถิติเชิงพรรณนา โดยขอ้มูลไม่จาํเป็นตอ้งมีการแจกแจงแบบปกติ 
(Normality Assumption) เป็นเทคนิคท่ีเนน้การแสดงผลในรูปกราฟ (Graphical Display) 

สมการท่ีใช้ในการวิเคราะห์ Multiple Correspondence Analysis : dii '
2 = j (1/cj (pij /ri - p2

i ' j /ri ')) 
 ในสูตรน้ี dii '

2 คือ ระยะทางกาํลงัสองระหวา่งสองจุด cj คือการรวมทั้งหมดของคอลมัน์ j'th ในตารางความถ่ี
ท่ีเป็นมาตรฐาน (ท่ีผลรวมทั้งหมดเท่ากบั 1.0), pij คือรายการแต่ละเซลลใ์นตารางความถ่ีมาตรฐาน (แถว i, คอลมัน์ j) 
ri คือการรวมแถวของคอลมัน์ i'th ของตารางแจกแจงความถ่ีและผลรวมท่ีมีมากกว่าคอลมัน์ของตาราง ย ํ้าเพียง
ระยะทางระหวา่งจุดแถวและสอดคลอ้งกนัระหวา่งจุดคอลมัน์เป็น “interpretable” ในลกัษณะน้ี ระยะทางระหวา่งจุด
และจุดแถวคอลมัน์ไม่สามารถตีความ 
 อยา่งไรก็ตามการวิเคราะห์การสมนยัพหุคูณ (MCA) เป็นเทคนิคในการหาความสัมพนัธ์ระหวา่ง 2 ตวัแปร
หรือมากกวา่ โดยเนน้เพ่ือให้ไดค้าํตอบอยา่งแทจ้ริง ซ่ึงต่างจากการทดสอบสมมติฐานทัว่ไปท่ีจะไม่สามารถทดสอบ
ความสัมพันธ์ได้ถ้าในกรณีท่ีมีการปฎิเสธสมมติฐานไป  ดังนั้ นการวิเคราะห์การสมนัยพหุคูณ  (MCA) จึงไม่
จาํเป็นตอ้งมีการทดสอบตวัเลขทางสถิติมารองรับ (Greenacre, 1984) 
 
4. ผลการวจิัย 
 เน่ืองจากผูศึ้กษาไดท้าํการแตกประเดน็ขอ้มูลการดา้นประชากรศาสตร์และการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์
ระหวา่งแนวดนตรีท่ีผูบ้ริโภคสนใจกบักิจกรรมซีเอสอาร์เป็นหลายหวัขอ้ ดงันั้นการแสดงผลการวจิยัผูศึ้กษาจะนาํ
ประเดน็ศึกษาท่ีมีความโดดเด่นและน่าสนใจในการวจิยัคร้ังน้ี 
 4.1 ขอ้มูลเชิงพรรณา : พบวา่ส่วนใหญ่แลว้แนวดนตรีท่ีกลุ่มประชากรใหค้วามสนใจหลกัๆคือดนตรีป็อป 
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รูปท่ี 1 สัดส่วนจากการสอบถามแนวดนตรีท่ีผูบ้ริโภคสนใจในเขตกรุงเทพมหานครจากการวจิยั 

 
 4.2 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลความสัมพนัธ์ 
 ในการวิเคราะห์ขอ้มูลความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้ตวัแปรตาม ทั้งน้ีในการสอบถามในประชากรกลุ่ม
ตวัอยา่ง  
  4.2.1 ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้ริโภคแนวดนตรีต่างๆและขอ้มูลทางประชากรศาสตร์ 
  4.2.1.1 ความสัมพนัธ์ระหวา่งแนวดนตรีท่ีผูบ้ริโภคสนใจและขอ้มูลประชากรศาสตร์ดา้นอาย ุ
ตารางท่ี 1 การวเิคราะห์แบบเบิร์ท (Burt Table) ในขอ้ 4.2.1.1 

Genre 
Pop 

Genre 
HH 

Genre 
Rock 

Genre 
Indy 

Ages:19-23 37 8 12 22 
Ages:24-28 20 8 27 9 
Ages:29-33 4 3 9 3 
Ages:33- 1 0 7 3 
Ages:13-18 14 4 5 4 

 
ตารางท่ี 2 : การทดสอบไคสแควร์ Chi – Square ในขอ้ 4.2.1.1 

Statistics: Genre(4) x Ages(5)  

 Chi-square df p 

Pearson Chi-square 30.06328 df=12 p=.00273 

M-L Chi-square 32.23619 df=12 p=.00127 

 
 ตารางการทดสอบไคสแควร์ในหัวขอ้น้ีพบวา่ p-value จะมีค่าเท่ากบั .00273 ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่จะมีค่านอ้ย
ตํ่ากวา่ระดบันยัสําคญั α  = 0.05 ฉะนั้นจะทาํการปฎิเสธ Ho และแสดงให้เห็นวา่ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร Genre 
(แนวดนตรีผูบ้ริโภค) และตวัแปร Ages (กลุ่มอายผุูบ้ริโภค) มีความสัมพนัธ์ในระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 99 % 
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 y 

x 

รูปท่ี 2 ความสัมพนัธ์ระหวา่งแนวดนตรีท่ีผูบ้ริโภคสนใจและขอ้มูลประชากรศาสตร์ดา้นอาย ุ
 
 แนวดนตรีประเภทป็อปเป็นแนวดนตรีท่ีมีผูบ้ริโภคนิยมและสนใจท่ีสุดในช่วงอาย ุ13 - 18 ปีและช่วงอาย ุ19 
- 23 ปี ในขณะเดียวกนัความสนใจดนตรีดนตรีแนวอินด้ี ช่วงอายุคนฟังจะอยู่ในอายุ 19 - 23 ปีเช่นเดียวกบัดนตรี
แนวป็อป ส่วนในประเภทดนตรีร็อค นั้นจะอยูใ่นช่วงอายุ 24 - 28 ปี, 29 - 33 ปีและอาย ุ33 ปีข้ึนไป ในขณะท่ีดนตรี
แนวฮิพฮอพจะมีกระจายตวัและไม่มีการจบักลุ่มท่ีโดดเด่น จะกระจายตวัไปยงักลุ่มประชากรท่ีมีอายรุะหวา่ง 13 – 18 
ปี 19 – 23 ปี และ 24 – 28 ปี 
 
4.2.2 ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้ริโภคแนวดนตรีต่างๆและกิจกรรมซีเอสอาร์ 
   4.2.2.1 ความสัมพนัธ์ระหวา่งแนวดนตรีท่ีผูบ้ริโภคสนใจและกลุ่มเป้าหมายของในการ 
ทาํกิจกรรมช่วยเหลือสังคม 
   โดยตวัแปรกลุ่มเป้าหมายในกิจกรรมประเภทกิจกรรมช่วยเหลือสังคมผูศึ้กษาจะอกัษรยอ่เป็น
คาํวา่ "Seg." และต่อมาคือชนิดประเภทของกลุ่มเป้าหมายทางกิจกรรมมีอยู ่7 รูปแบบ และใชอ้กัษรยอ่เพ่ือประเมินค่า
ในเคร่ืองมือ MCA ไดแ้ก่ 
   1. คนดอ้ยโอกาสทางสังคม (UnQ) 
   2. ผูป้ระสบภยัพิบติั (Ref.) 
   3. เดก็และเยาวชน (Youth) 
   4. คนในชุมชนท่ีห่างไกลการพฒันา (Commu.) 
   5. กลุ่มคนทาํงานในพ้ืนท่ีเส่ียงภยั (Risk)  
   6. คนรอบตวัในท่ีทาํงานของท่าน (Co.L) 
   7. กิจกรรมอ่ืนๆท่ีเกิดจากการเสนอแนะนอกเหนือในแบบสอบบถาม (Other.S) 
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ตารางท่ี 3 การวเิคราะห์แบบเบิร์ท (Burt Table) ในขอ้ 4.2.2.1   
Seg. 

Youth 
Seg. 

Commu. 
Seg. 
Co.L 

Seg. 
UnQ 

Seg. 
Other.S 

 

Seg. 
Ref. 

Seg. 
Risk 

Genre:Pop 30 9 2 26 3 3 3 
Genre:HH 5 5 2 10 0 1 0 
Genre:Rock 14 9 3 20 4 4 6 
Genre:Indy 14 6 0 13 0 4 4 

 
ตารางท่ี 4 การทดสอบค่าไคสแควร์ Chi – Square ของขอ้ 4.2.2.1 

Statistics: Genre(4) x Seg.(7) 

 Chi-square df p 

Pearson Chi-square 18.92328 df=18 p=.39658 

M-L Chi-square 22.94584 df=18 p=.19271 

 
 ตารางการทดสอบไคสแควร์ในหัวขอ้น้ีพบวา่ p-value จะมีค่าเท่ากบั .39658 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าจะมากกว่า
ระดบันยัสําคญั α  = 0.05 ฉะนั้นจะทาํการยอมรับ Ho และแสดงให้เห็นวา่ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร Genre (แนว
ดนตรีผูบ้ริโภค) และตวัแปร Seg. (เป้าหมายของการทาํกิจกรรม) มีความแตกต่างนยัยะสาํคญัท่ี 61 % 

            y 

x 

รูปท่ี 3  ความสัมพนัธ์ระหวา่งแนวดนตรีท่ีผูบ้ริโภคสนใจและกลุ่มเป้าหมายของการ 
ทาํกิจกรรมช่วยเหลือสังคม 
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 กลุ่มแนวดนตรีเพลงป็อปจะมีความสนใจในเป้าหมายกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการช่วยเหลือคนดอ้ยโอกาสทาง
สังคมและกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัเด็กและเยาวชน กลุ่มแนวผูบ้ริโภคแนวดนตรีอินด้ีเองจะมีส่วนความสนใจคลา้ยดนตรีป็
อปคือกิจกรรมเด็กและเยาวชนและมีความสัมพนัธ์และความสนใจเป้าหมายกิจกรรมท่ีเก่ียวกบักลุ่มคนผูป้ระสบภยั
พิบติัเพ่ิมเติมข้ึนมา กลุ่มแนวดนตรีร็อคจะมีความสนใจในกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการช่วยเหลือคนดอ้ยโอกาสทางสังคม
และสนใจในกลุ่มเป้าหมายเก่ียวกบัเยาวชนคลา้ยกลุ่มแนวดนตรีป็อป แต่นอกจากน้ีความสนใจกบักิจกรรมคนใน
ชุมชนท่ีห่างไกลการพฒันาและกิจกรรมอ่ืนๆท่ีเกิดจากการเสนอแนะนอกเหนือในแบบสอบบถาม จะมีเน้ือหาท่ี
เก่ียวขอ้งกบักิจกรรมช่วยเหลือสัตวอ์ยา่งเช่น การสนบัสนุนกฎหมายคุม้ครองสัตวห์รือกิจกรรมผลกัดนั พรบ.คุม้ครอง
สัตว ์เป็นตน้ สําหรับแนวดนตรีฮิพฮอพยงัคงเป็นลกัษณะการจบักลุ่มความสัมพนัธ์ท่ีไม่เด่นชดัและกระจายตวั จาก
การวิเคราะห์ตามกราฟรูปภาพเป็นกลุ่มแนวดนตรีท่ีมีการกระจายความสัมพนัธ์ไปลกัษณะแบบเดียวกนักบักลุ่ม
ผูบ้ริโภคดนตรีแนวป็อปและดนตรีร็อค 
  
   4.2.2.2 ความสัมพนัธ์ระหวา่งแนวดนตรีท่ีผูบ้ริโภคสนใจและประเดน็ในการทาํกิจกรรม 
ช่วยเหลือสังคม 
   เป็นหัวขอ้ประเด็นศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้คือแนวดนตรีต่างๆท่ีผูบ้ริโภคสนใจ
และประเดน็ในการทาํกิจกรรมช่วยเหลือสังคม ผูศึ้กษาจะใชอ้กัษรในการวิจยัประเดน็ในการกิจกรรมช่วยเหลือสังคม
คือ "Point" และประเภทของประเดน็ในการทาํกิจกรรมมีอยู ่7 ประเภทไดแ้ก่ 
   1. ดา้นรักษาส่ิงแวดลอ้ม (Env.) 
   2. ความเป็นธรรมแก่สังคม (Social) 
   3. ดา้นการทาํงานท่ีเป็นธรรมในองคก์ร (Fair) 
   4. ดา้นเศรษฐกิจ (Eco) 
   5. ดา้นการเมือง (Poli.) 
   6. ดา้นวฒันธรรม (Cul.) 
   7. ประเดน็อ่ืนๆท่ีเกิดจากการเสนอแนะนอกเหนือในแบบสอบบถาม (Other.P) 
 
ตารางท่ี 5 การวเิคราะห์แบบเบิร์ท (Burt Table) ในขอ้ 4.2.2.2 

Point 
Env. 

Point 
Social 

Point 
Cul. 

Point 
Fair 

Point 
Poli. 

Point 
Eco 

Point 
Other.P 

Genre:Pop 35 14 16 3 1 4 3 
Genre:HH 8 2 5 2 0 4 2 
Genre:Rock 14 24 9 1 2 4 6 
Genre:Indy 15 13 9 1 0 2 1 
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ตารางท่ี 6 การทดสอบค่าไคสแควร์ Chi – Square ของขอ้ 4.2.2.2 
Statistics: Genre(4) x Point(7)  
 Chi-square df p 
Pearson Chi-square 27.16693 df=18 p=.07594 
M-L Chi-square 27.31922 df=18 p=.07323 

 
 ตารางการทดสอบไคสแควร์ในหัวขอ้น้ีพบวา่ p-value จะมีค่าเท่ากบั .07594 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าจะมากกว่า
ระดบันยัสําคญั α  = 0.05 ฉะนั้นจะทาํการยอมรับ Ho และแสดงให้เห็นวา่ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร Genre (แนว
ดนตรีผูบ้ริโภค) และตวัแปร Point (ประเดน็ของการทาํกิจกรรม) มีความแตกต่างนยัยะสาํคญัท่ี 93 % 

 y 

 x 

รูปท่ี 4 ความสัมพนัธ์ระหวา่งแนวดนตรีท่ีผูบ้ริโภคสนใจและประเดน็ในการทาํกิจกรรมช่วยเหลือสังคม 
 

 ในประเด็นการศึกษาน้ีจะมีการแบ่งกลุ่มค่อนขา้งชดัเจนมากดงัเช่น ผูบ้ริโภคดนตรีแนวป็อปและผูบ้ริโภค
แนวดนตรีอินด้ีจะมุ่งประเด็นในเร่ืองของส่ิงแวดลอ้มและวฒันธรรม ผูบ้ริโภคดนตรีแนวร็อคจะมุ่งประเด็นในเร่ือง
สังคมและการเมือง ผูบ้ริโภคดนตรีแนวฮิพฮอพจะมุ่งประเดน็เร่ืองเศรษฐกิจและความยติุธรรมในท่ีทาํงาน 
 
5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

จากผลลพัทท่ี์มีความหลากหลายของผูบ้ริโภคดงันั้นลกัษณะของการเขา้ไปกิจกรรมช่วยเหลือสังคมควรจะ
ออกในลกัษณะผสมผสานกนัอยา่งเช่น ไม่ควรทาํเป็นกิจกรรมท่ีเป็นการบริจาคส่ิงของเคร่ืองเขียนไปให้เด็กยากไร้
ตามพ้ืนท่ีต่างๆอยา่งเดียว แต่ควรมีการอบรมส่งเสริมให้ผูท่ี้เขา้ร่วมเขา้ใจถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน หรือเรียกว่าเป็นการทาํ
โครงการจิตอาสาร่วมมือกนัสร้างศูนยก์ารเรียนรู้และพฒันาอย่างย ัง่ยืนแทจ้ริงแก่เยาวชน เพ่ือให้ผูเ้ขาร่วมกิจกรรม
เขา้ถึงการทาํซีเอสอาร์แบบบรูณาการ หลากหลายลกัษณะรูปแบบ เช่นเดียวกับในเร่ืองของประเด็นของการทาํ
กิจกรรมซีเอสอาร์ท่ีไม่ควรเจาะจงแค่ประเด็นเดียวในโลกปัจจุบนัเพราะว่าประเด็นต่างๆไม่ว่าเป็น สังคม การเมือง 
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ส่ิงแวดลอ้ม และเศรษฐกิจ ลว้นมีความสัมพนัธ์ในการพฒันาในแบบยัง่ยืน ควรจะมีการประยุกต์ใชเ้พ่ือความเป็น
บูรณาการในกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนเช่น ควรเป็นกิจกรรมส่งเสริมในประเดน็ สังคมท่ียติุธรรมดี ส่ิงแวดลอ้มท่ีดี เศรษฐกิจท่ี
ดี เพ่ือทาํให้ประเทศชาติกา้วไกลในอนาคตในทางท่ีดี ทั้งน้ียงัเป็นการตอบสนองความตอ้งการท่ีหลากหลายของ
ผูบ้ริโภคในตวักิจกรรม 

 

6. บทสรุป 
 ผูบ้ริโภคแนวดนตรีต่างๆในกรุงเทพมหานครมีความสนใจในดนตรีแนวป็อปและดนตรีแนวร็อคโดยส่วน
ใหญ่ การศึกษาในความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้ริโภคในแนวดนตรีต่างๆและขอ้มูลประชากรศาสตร์ด้านอายุพบว่า
ผูบ้ริโภคในแต่ละช่วงอายุมีการบริโภคแนวดนตรีท่ีหลากหลายและสัมพนัธ์กนัเช่น ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุในช่วง 19 -23 
ไม่ไดมี้ความนิยมในดนตรีป็อปอยา่งเดียวแต่ยงัมีความชอบในดนตรีอินด้ี เป็นตน้  ในประเด็นเร่ืองกลุ่มเป้าหมายใน
การทาํกิจกรรมพบว่าผูบ้ริโภคในแนวดนตรีต่างๆส่วนใหญ่จะมีความสัมพนัธ์ในลกัษณะเดียวกนัมีความสนใจและ
ตอ้งการทาํกิจกรรมช่วยเหลือสังคมในกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นเยาวชนและกลุ่มคนท่ีด้อยโอกาสทางสังคม ในเร่ือง
ประเด็นในการเลือกทาํกิจกรรมพบว่าผูบ้ริโภคในแนวดนตรีต่างๆมีการเลือกประเด็นท่ีแตกต่างกนั แต่ส่วนใหญ่
ผูบ้ริโภคในแนวดนตรีต่างๆจะเลือกสนใจในประเด็นเก่ียวกบั ส่ิงแวดลอ้ม สังคมและวฒันธรรม ซ่ึงจากการศึกษาใน
หลายประเดน็จะแสดงใหเ้ห็นวา่การทาํกิจกรรมซีเอสอาร์ควรมีความหลากหลายในรูปแบบกิจกรรม เพ่ือรองรับความ
ตอ้งการท่ีหลากหลายของผูท่ี้เขา้ร่วมกิจกรรม 
 

กติติกรรมประกาศ  
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การศึกษาความแตกต่างด้านพฤติกรรมการซ้ือและการใช้กระเป๋าถือ ระหว่างผู้บริโภคกระเป๋าถือมียีห้่อ  
กบัผู้บริโภคกระเป๋าถือไม่มียีห้่อ ในเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 

The study of customers' purchasing behaviors and usages of handbags with brands versus 
without brands in Bangkok 

 

ภาคณิ รักเรือง1 และฐิตกิานท์ สัจจะบุตร2 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจ  สาขาวชิาการจดัการ  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

2 อาจารยท่ี์ปรึกษา สาขาวชิาการจดัการการท่องเท่ียว คณะบริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

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

บทคดัย่อ      
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความแตกต่างดา้นพฤติกรรมการซ้ือและการใชก้ระเป๋าถือ ระหวา่ง

ผูบ้ริโภคกระเป๋าถือมียี่ห้อกบัผูบ้ริโภคกระเป๋าถือไม่มียี่ห้อในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บ
ขอ้มูลคือแบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ คือ สถิติเชิงพรรณา และสถิติเชิงอนุมาน โดยใชโ้ปรแกรมวิเคราะห์
ขอ้มูลสําเร็จรูปทางสถิติในการทดสอบความแตกต่างของตวัแปรต่าง ๆ คือ Discriminant Analysis และ One-way 
ANOVA  ผลการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอาย ุ20 – 30 สถานภาพโสด มีระดบัการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน / หา้งร้าน มีรายไดต่้อเดือน 10,001 – 15,000 บาท โดยเพศ สถานภาพ 
และระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีผลในพฤติกรรมการซ้ือกระเป๋าถือแตกต่างกนั กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความถ่ีใน
การซ้ือกระเป๋าถือไม่มียี่ห้อซ้ือบ่อยท่ีสุด พฤติกรรมการซ้ือกระเป๋าถือดา้นช่องทางในการซ้ือมีความแตกต่างกนัโดยผู ้
ซ้ือกระเป๋าถือมียีห่อ้ชอบซ้ือท่ีหา้งสรรพสินคา้ทัว่ไป และผูซ้ื้อกระเป๋าถือไม่มียีห่อ้ชอบซ้ือท่ีตลาดนดั  
คาํสําคญั: พฤติกรรมการซ้ือ, ผูบ้ริโภคกระเป๋าถือ 
 

Abstract 
 This study aimed to determine the study of customers' purchasing behaviors and usages of 

handbags with brands versus without brands in Bangkok. The questionnaire was used as an instrument for 
collecting data. Descriptive statistics and Inferential Statistics were used for analyzing the data. The statistical 
packages used for testing different variables including Discriminant Analysis and One-way ANOVA. The results 
revealed that majority of respondents were female, age range 2 0  – 30 years old, single status, Bachelor’s degree, 
business employee/ company, monthly income of 10,001 – 15,000 baht. It found that the difference of gender, 
status, and education level had influence the difference of handbag buying behavior. The respondents had the most 
frequency of buying no logo handbag.  There was a difference of buying behavior in a term of channel of purchase 
among respondents; the logo handbag buyer preferred to buy at general department stores such as Central, The 
Mall, etc. while the no logo handbag preferred to buy at the market such as Chatuchak, Wang Lung, Suan Lum 
Night Bazaar, etc.  
KEYWORDS: Buying behavior, Handbag customer 
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1. บทนํา 
เคร่ืองนุ่งห่มเป็นปัจจยัสาํคญัของมนุษยเ์ช่นเดียวกบัท่ีอยูอ่าศยั อาหาร และยารักษาโรค ซ่ึงต่างก็เป็นปัจจยัท่ี

จาํเป็นสําหรับคนเรามาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นเช้ือชาติวรรณะไหนก็ตามความตอ้งการของคนเราในส่ิงเหล่าน้ีไม่มี
เปล่ียนแปลงจะมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัความพอใจและความจาํเป็นของแต่ละบุคคลตามแต่โอกาส สถานท่ีและฐานะ
จะอาํนวยให ้(วาริน, 2544) ในอดีตมนุษยใ์ชเ้ส้ือผา้เพ่ือปกปิดร่างกาย ปกป้องความร้อนหนาวจากสภาพดิน ฟ้า อากาศ 
และป้องกนัอนัตรายจากสัตวแ์ละแมลงโดยไม่ไดค้าํนึงถึงความสวยงาม แต่ในปัจจุบนักาํรใชเ้ส้ือผา้จะเนน้การตกแต่ง
ประดบัประดาใหส้วยงามโดยไม่ไดค้าํนึงถึงประโยชน์ใชส้อยแต่อยา่งใด การแต่งกายนั้นไม่เพียงแต่มีเส้ือผ ํ้าอยา่งเดียว
แต่ยงัตอ้งมีเคร่ืองประกอบการแต่งกายดว้ย เช่น รองเทา้ กระเป๋า ผา้พนัคอ เขม็ขดั ฯลฯ เพ่ือเสริมบุคลิกของผูส้วมใส่
และบ่งบอกถึงรสนิยม เช้ือชาติ วฒันธรรม ฐานะทางสังคมของผูส้วมใส่ (เสาวลกัษณ์, 2549)  

สาํหรับผูห้ญิงส่วนใหญ่ กระเป๋าถือไม่ไดเ้ป็นเคร่ืองประดบัตามแฟชัน่ แต่เป็นส่ิงจาํเป็นในการดาํรงชีวิต ซ่ึง
การมีกระเป๋าถือ 3-4 ใบไม่เพียงพอสาํหรับการใชส้อย ผลวิจยัพบวา่ผูห้ญิงอาย ุ30 ปี มีกระเป๋าถือในครอบครองเฉล่ีย
ถึง 21 ใบ และซ้ือใหม่ทุกๆ 3 เดือน หมดค่าใชจ้ ํ่ายทั้งส้ินกว่า 8,000 ปอนด์ (552,000 บาท) ผูต้อบแบบสอบถาม 5% 
ยอมรับวา่ขณะน้ีมีกระเป๋าถืออยูเ่กิน 100 ใบ และราคากระเป๋าแต่ละใบเฉล่ียแลว้อยูท่ี่ 76 ปอนด ์(5,244 บาท) และจาก
การสอบถาม กลุ่มตวัอยา่ง 1,500 คน พบวา่ ปกติแลว้ผูห้ญิงจะมีกระเป๋าท่ีถือประจาํอยู ่3 ใบสุดแลว้แต่โอกาส เส้ือผา้
และอารมณ์ในขณะนั้น ส่วนท่ีเหลือจะเก็บไวใ้นท่ีท่ีหยิบง่ายเพ่ือเลือกใช้ในกรณีท่ีจาํเป็น ซ่ึงกระเป๋าถือสํามารถ
เปล่ียนแปลงบุคลิกภาพของคนถือ และทาํให้เส้ือผา้ธรรมดาดูดีน่าประทบัใจ จากการสอบถามเก่ียวกบัส่ิงของท่ีอยูใ่น
กระเป๋า พบว่านอกจากจะมีของใชส้ําคญัอย่างเช่น โทรศพัท์มือถือ อุปกรณ์แต่งหน้าและกุญแจบา้นแลว้ ยงัมีพลา
สเตอร์ ยาแกป้วด วิตามิน หรือกระทัง่อุปกรณ์รักษาพยาบาลเบ้ืองตน้ ไหมขดัฟัน ถุงน่องสํารอง และยาทากนัแมลง 
รวมอยูด่ว้ย (แองเจลาํ, ม.ป.ป) 

จากท่ีกล่าวมาทัง่หมดจึงเป็นเหตุผลท่ีทาํใหผู้ว้จิยัสนใจท่ีจะการศึกษาความแตกต่างดา้นพฤติกรรมการซ้ือ
กระเป๋าถือ ระหวา่งผูบ้ริโภคกระเป๋าถือมียีห่อ้กบัผูบ้ริโภคกระเป๋าถือไม่มียีห่อ้ เพ่ือจะไดท้ราบพฤติกรรมการซ้ือของ
ผูบ้ริโภค โดยขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์สามารถนาํไปใชป้ระโยชน์กบัธุรกิจของพี่สาวของผูท้าํวจิยั เพ่ือทราบถึง
พฤติกรรมการซ้ือและใชก้ระเป๋าท่ีแตกต่างกนัระหวา่งกลุ่มผูบ้ริโภคกระเป๋าถือมียีห่อ้และกลุ่มผูบ้ริโภคถือไม่มียีห่อ้ 
จะช่วยใหบ้ริษทันาํขอ้มูลมาใชใ้นการพฒันาปรับปรุงธุรกิจกระเป๋าถือเร่ิมจากการคิดรูปแบบกระเป๋าใหต้รงตาม
ความชอบของผูบ้ริโภคและวตัถุประสงคใ์นการใช ้ การเลือกช่องทางการจดัจาํหน่ายและช่องทางการชาํระเงิน การ
ขยายตลาด การตั้งราคาและจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย การทราบถึงความสาํคญัของปัจจยัเหล่าน้ีจะช่วยใหผู้ว้ิจยั
สามารถเรียงลาํดบัวา่ควรลงทุนในดา้นปัจจยัใดเป็นหลกั  
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1.  เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นพฤติกรรมการซ้ือและการใชก้ระเป๋าถือของผูบ้ริโภคกระเป๋าถือมียีห่อ้ กบัผูบ้ริโภค

กระเป๋าถือไม่มียีห่อ้ 
2.  เพ่ือคน้หาปัจจยัดา้นพฤติกรรมการซ้ือและการใชก้ระเป๋าถือท่ีใชใ้นการจาํแนกกลุ่มผูบ้ริโภคกระเป๋าถือมี

ยีห่อ้ กบัผูบ้ริโภคกระเป๋าถือไม่มียีห่อ้ 
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3. การดาํเนินการวจิัย 
กรอบแนวความคดิในการวจิัย 

   ตวัแปรตนั     ตวัแปรตาม 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        พฤติกรรมของผูบ้ริโภค : โมเดล 7O’s 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากร 
ประชากรท่ีผูว้ิจยัใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีจาํนวนประชากรรวม

ทั้งหมด 5,673,560 คน (แหล่งขอ้มูล: สาํนกับริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 2555)  
กลุ่มตวัอย่าง 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้เคยซ้ือและใชก้ระเป๋าในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการเทียบหา

ขนาดกลุ่มตวัอยา่งจากตารางของ Krejcie and Morgan (1970) ไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีผูว้ิจยัควรทาํการศึกษาเท่ากบั 
384 ตวัอย่าง ซ่ึงเป็นค่าสูงสุดของขนาดกลุ่มตวัอย่างเม่ือเทียบกบัจาํนวนประชากร 1 ลา้นคน แต่เน่ืองจากผูว้ิจยัมี
ขอ้จาํกดัในเร่ืองของเวลาและงบประมาณ ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงมีความประสงคท่ี์จะเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งเป็นจาํนวน 
200 คน ซ่ึงเขา้เง่ือนไขในการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองมือทางสถิติ ดงัน้ี จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดตอ้งมีมากกวา่ 5 
เท่าของจาํนวนคาํถามท่ีใชใ้นการถามเก่ียวกบัตวัแปรตน้ทั้งหมด และจาํนวนกลุ่มตวัอย่างในแต่ละกลุ่มย่อยตอ้งมี
มากกวา่ 20 คนและมีมากกวา่จาํนวนคาํถามท่ีใชใ้นการถามเก่ียวกบัตวัแปรตน้ทั้งหมดอยา่งนอ้ย 1 คน 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบโควตา้ โดยตอ้งการกลุ่มตวัอย่างเฉพาะผูท่ี้เคยซ้ือกระเป๋าถือ 200 คน 

แบ่งเป็นผูบ้ริโภคกระเป๋าถือมียี่ห้อ100 คน ผูบ้ริโภคกระเป๋าถือไม่มียี่ห้อ 100 คนแลว้เลือกเดินแจกแบบสอบถาม
โดยการสังเกตุวา่ผูท่ี้ถือกระเป๋าถือมียีห่อ้หรือไม่ เลือกแจกแบบสอบถามตามหา้งสรรพสินคา้ในแต่ละเขต เน่ืองจาก
ห้างสรรพสินคา้สถานท่ีเหล่าน้ีเป็นศูนยร์วมประชากรท่ีมาจากหลายสถานท่ีและวิธีการน้ีทาํให้เกิดโอกาสท่ีจะพบ
กลุ่มตวัอย่างผูท่ี้เคยซ้ือกระเป๋าถือไดม้ากข้ึน ไดด้งัน้ี กรุงเทพกลาง : เซ็นทรัล พลาซ่า แกรนด์ พระรามเกา้ และ
ศูนยก์ารคา้ฟอร์จูนทาวน์, กรุงเทพใต ้:  เซ็นทรัลพลาซ่าบางนา, กลุ่มกรุงเทพเหนือ : เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว และ

ผูบ้ริโภคกระเป๋าถือมียีห่อ้ 

ผูบ้ริโภคกระเป๋าถือไม่มียีห่อ้ 
 

พฤตกิรรมการซ้ือถือกระเป๋า 

• ความถ่ี 

• เหตุผล 

• รูปแบบดีไซน์ 

• ช่องทาง 

• การชาํระเงิน 
พฤตกิรรมการใช้งานกระเป๋าถือ 

• ลกัษณะและวตัถุประสงค ์

• โอกาสหรือกิจกรรม 

• ลกัษณะการเปล่ียน 
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ยเูน่ียน มอลล,์ กรุงเทพตะวนัออก : เดอะมอลล ์บางกะปิ และแมค็โคร บางกะปิ, กรุงธนเหนือ : เซ็นทรัลพลาซ่า ป่ิน
เกลา้ และเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ป่ินเกลา้, กรุงธนใต ้: ซีคอนบางแค และเดอะมอลล ์บางแค โดยแต่ละพ้ืนท่ีจะกาํหนด
จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งพ้ืนท่ีละเฉล่ียเท่าๆกนั 33-34 ชุดจากกลุ่มตวัอยา่งเป็นจาํนวน 200 ชุด ตามบริเวณศูนยอ์าหาร 
และท่ีนัง่พกัท่ีทางหา้งสรรพสินคา้ไดจ้ดัเตรียมไว ้

 

4. ผลการวจิัย 
วเิคราะห์โดยใชส้ถิติค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว 

(One-way ANOVA) การทดสอบความเป็นอิสระต่อกนัของสองประชากร (Chi-Square Test) และการวิเคราะห์การ
จาํแนกกลุ่ม (Discriminant Analysis) สามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

1.ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ของกลุ่มตวัอยา่ง พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง มีช่วงอาย ุ20 – 30 ปี มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน / หา้งร้าน มีรายไดต่้อเดือน 10,001 – 15,000 บาท มี
สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยเพศ ระดับการศึกษาและสถานภาพแตกต่างกันมีผลใน
พฤติกรรมการซ้ือกระเป๋าถือแตกต่างกนั 

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านพฤติกรรมการซ้ือของกลุ่มผู้บริโภคมียี่ห้อ ปัจจยัท่ีมีความสําคญัในการเลือก
ซ้ือกระเป๋าถือของกลุ่มผูบ้ริโภคมียี่ห้อไดแ้ก่ รูปแบบดีไซน์แบบเรียบๆ แต่ดูดี ท่ีสามารถนําไปใช้ในหลากหลาย
กิจกรรมเช่น ไปทาํงาน ทาํกิจกรรมยามวา่ง หรือออกงานสังคม การมีช่องทางการจดัจาํหน่ายในหา้งสรรพสินคา้และ
ศูนยก์ารคา้ทัว่ไป การมีช่องทางในการชาํระเงินผา่นบตัรเครดิคและเดบิต การตกแต่งภายในของร้านคา้ การลดราคา
และโปรโมชัน่  

3. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลด้านพฤติกรรมการซ้ือของกลุ่มผู้บริโภคไม่มยีีห้่อ ปัจจยัท่ีมีความสาํคญัในการเลือก
ซ้ือกระเป๋าถือของกลุ่มผูบ้ริโภคไม่มียี่ห้อไดแ้ก่ การออกแบบกระเป๋าท่ีมีดีไซน์แบบอาร์ท มีศิลปะ หรือเป็นแบบลาย
การ์ตูนน่ารักและการมีช่องการจดัจาํหน่ายท่ีตลาดนดั เช่น จตุจกัร วงัหวงั สวนลุม 

4. ความแตกต่างด้านพฤติกรรมการซ้ือและการใช้กระเป๋าถือ กลุ่มผู้บริโภคกระเป๋าและกลุ่มผู้บริโภคกระเป๋า
ไม่มยีีห้่อ มีพฤติกรรมการซ้ือกระเป๋าถือแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ใน 18 ดา้นต่างๆดงัต่อไปน้ี 

1. ความถ่ีในการซ้ือกระเป๋าถือของท่าน   
2. ความถ่ีในการซ้ือกระเป๋าถือท่ีมียีห่อ้ของท่าน  
3. ท่านซ้ือกระเป๋าถือเพราะรูปแบบสวยดี   
4. ท่านซ้ือกระเป๋าถือเพราะร้านคา้จดัรูปแบบภายในตกแต่งไดดี้ ดึงดูดใจ   
5. ท่านซ้ือกระเป๋าถือเพราะมีการลดราคา และโปรโมชัน่   
6. ท่านชอบซ้ือกระเป๋าถือดีไซน์แบบเรียบๆ แต่ดูดี   
7. ท่านชอบซ้ือกระเป๋าถือดีไซน์แบบอาร์ท มีศิลปะ   
8. ท่านชอบซ้ือกระเป๋าถือดีไซน์แบบลายการ์ตูนน่ารัก   
9. ท่านชอบซ้ือกระเป๋าถือท่ีหา้งสรรพสินคา้ทัว่ไป เช่น เซ็นทรัล, เดอะมอลล ์ฯลฯ   
10. ท่านชอบซ้ือกระเป๋าถือท่ีศูนยก์ารคา้ทัว่ไป เช่น สยามเซ็นเตอร์, สยามดิสคฟัเวอร่ีเซ็นเตอร์ สยามสแควร์ ฯลฯ   
11. ท่านชอบซ้ือกระเป๋าถือท่ีตลาดนดั เช่น จตุจกัร, วงัหลงั, สวนลุมไนทบ์าซาร์ ฯลฯ  
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12. ท่านมกัจะชาํระผา่นบตัรเครดิต/บตัรเดบิต  ท่านชอบใชก้ระเป๋าถือขนาดกลางเพ่ือใส่ของใชป้ระจาํตวัท่ีจาํเป็น 
เช่นกระเป๋าสตางค ์ 

13. โทรศพัทมื์อถือ,เคร่ืองสาํอาง ,ยาประจาํตวั  
14. ท่านใชง้านกระเป๋าถือไปทาํงาน  ไปเรียน   
15. ท่านใชง้านกระเป๋าถือไปทาํกิจกรรมยามวา่ง เช่น ไปดูหนงั ,ฟังเพลง ,เดินเล่น ,ชอ้ปป้ิง 
16. ท่านใชก้ระเป๋าถือในโอกาสพิเศษต่างๆ เช่นออกงานสังคม  
17. ท่านชอบมีกระเป๋าถือหลายใบใหเ้ลือกเขา้กนักบัเส้ือผา้) 
18. ท่านชอบมีกระเป๋าถือหลายใบเพ่ือจะไดเ้ลือกใชใ้หเ้หมาะสมตามสถานท่ีและงาน  

ซ่ึงหากเรียงระดบัความสาํคญัของปัจจยัขา้งตน้นั้นจะพบวา่ คาํถามท่ีมีความสาํคญัในการจาํแนกความ
แตกต่างระหวา่ง 2 กลุ่มผูบ้ริโภคมากท่ีสุด 5 อนัดบัแรกคือ  1) ท่านชอบซ้ือกระเป๋าถือท่ีตลาดนดั เช่น จตุจกัร, วงัหลงั, 
สวนลุมไนทบ์าซาร์ ฯลฯ 2) ความถ่ีในการซ้ือกระเป๋าถือท่ีมียีห่อ้ของท่าน 3) ท่านใชง้านกระเป๋าถือไปทาํงาน  ไปเรียน 
4) ท่านมกัจะชาํระผา่นบตัรเครดิต/บตัรเดบิต และ 5) ท่านใชก้ระเป๋าถือในโอกาสพิเศษต่างๆ เช่นออกงานสังคม  และ
ในการศึกษาคร้ังน้ีค่าอตัราความถูกตอ้ง มีค่ามากกวา่ค่ามาตรฐานในการเปรียบเทียบ จึงทาํใหส้มการเส้นตรงท่ีใชใ้น
การจาํแนกกลุ่มของงานวจิยัน้ีมีความถูกตอ้งในระดบัท่ีสามารถยอมรับได ้

5.  ผลการทาํการทดสอบโดยใช้สถิต ิDiscriminant Analysis  ซ่ึงวเิคราะห์จากค่า  Wilk’s Lambda,  ค่า 
CPro, ค่า Hit Ratio,  ค่า Standardized discriminant Coefficient และค่า Discriminant Loading ใหผ้ลการวจิยัในแต่ละ
ค่า เป็นดงัต่อไปน้ี  

 

ตารางท่ี 1 แสดงค่า Wilks' Lambda 

Test of Function(s) Wilks' Lambda Chi-square df Sig. 

1 .281 231.107 32 .000 

จากตารางท่ี 1 แสดงค่า Wils' Lambda เท่ากบั 0.281 และแสดงค่า Sigificant เท่ากบั 0.000 ซ่ึงค่า Significant 
มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 บ่งบอกวา่ความสามารถในการจาํแนกกลุ่มของสมการเส้นตรงท่ีไดจ้ากการวจิยัน้ีอยูใ่นเกณฑดี์มาก 

 

ตารางท่ี 2  แสดงค่า Prior Probabilities for Group 

กระเป๋าท่ีท่านซ้ือเป็นกระเป๋าถือใบล่าสุด
มียีห่อ้หรือไม่ 

Prior Cases Used in Analysis 

Unweighted Weighted 

มียีห่อ้ .470 94 94.000 

ไม่มียีห่อ้ .530 106 106.000 

Total 1.000 200 200.000 

จากตารางท่ี 2  ค่า Prior  ของผูบ้ริโภคกระเป๋าถือมียี่หอ้ มีค่าเท่ากบั 0.470 และผูบ้ริโภคกระเป๋าถือไม่มียี่ห้อ
มีค่าเท่ากบั 0.530 คิดคาํนวณค่ามาตรฐานในการเปรียบเทียบ (C-Pro) ไดเ้ท่ากบั 50.18 % โดยงานวิจยัคร้ังน้ีไดเ้พ่ิม
ระดบัการยอมรับเขา้ไปอีก 25% จึงทาํใหค้่ามาตรฐานในการเปรียบเทียบเท่ากบั  62.72 % 
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ตารางท่ี 3  แสดงค่าความถูก (Hit Ratio) 

Classification Resultsa 

กระเป๋าท่ีท่านซ้ือเป็นกระเป๋าถือใบล่าสุด 
มียีห่อ้หรือไม่ 

Predicted Group Membership 

Total มียีห่อ้ ไม่มียีห่อ้ 

มียีห่อ้ 
ไม่มียีห่อ้ 

87 7 94 

5 101 106 

มียีห่อ้ 
ไม่มียีห่อ้ 

92.6 7.4 100.0 

4.7 95.3 100.0 

a. 94.0% of original grouped cases correctly classified. 

จากตารางท่ี 3 คาํนวณค่าอตัราความถูกตอ้ง (Hit Ratio) ซ่ึงไดเ้ท่ากับ 94.0% หมายถึง สมการเส้นตรงน้ี
สามารถพยากรณ์จาํแนกกลุ่มตัวอย่างได้ในระดับดี และเน่ืองจากค่าอตัราความถูกต้อง (Hit Ration 94.0%) มีค่า
มากกวา่ค่ามาตรฐานในการเปรียบเทียบ (C-Pro 62.72%) จึงทาํใหส้มการเส้นตรงท่ีใชใ้นการจาํแนกกลุ่มของงานวิจยั
น้ีมีความถูกตอ้งในระดบัท่ีสามารถยอมรับได ้

 

5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
การศึกษาความแตกต่างดา้นพฤติกรรมการซ้ือกระเป๋าถือระหว่างผูบ้ริโภคกระเป๋าถือมียี่ห้อ กบัผูบ้ริโภค

กระเป๋าถือไม่มียี่ห้อ ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครโดยเม่ือพิจารณาพฤติกรรมการซ้ือกระเป๋าถือมีความแตต่างทาง
ช่องทางในการซ้ือกระเป๋าถือ โดยผูบ้ริโภคกระเป๋าถือไม่มียี่ห้อ ส่วนใหญ่ท่านชอบซ้ือกระเป๋าถือท่ีตลาดนัด เช่น 
จตุจกัร, วงัหลงั, สวนลุมไนท ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของอายวุรรณ อจัฉริยวงศก์ุล  (2547) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมี
ผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้เลียนแบบแบรนดเ์นมต่างประเทศของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการสาํรวจ
กลุ่มตวัอยา่งในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่นิยมซ้ือเส้ือผา้ กระเป๋า และรองเทา้ 
โดยสถานท่ีท่ีผูบ้ริโภคนิยมซ้ือสินคา้เลียนแบบ คือ จตุจกัร มาบุญครอง และประตูนํ้า 
 มีประเดน็ท่ีควรนาํมาอภิปรายผล ดงัน้ี 
 จากผลการวิจัยพบว่าผูซ้ื้อกระเป๋าถือจะมีพฤติกรรมการซ้ือกระเป๋าถือท่ีมียี่ห้อและไม่มียี่ห้อท่ีต่างกัน 
นอกจากนั้นยงัแตกต่างความถ่ีในการซ้ือ, เหตุผลในการซ้ือ, รูปแบบดีไซน์, ช่องทางในการซ้ือ และการชาํระเงิน  
แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของพรรณณิษา เมืองผยุ (2551) ศึกษาวจิยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การซ้ือผลิตภณัฑก์ระเป๋ายีห่อ้ชั้นนาํของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่จะมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์
กระเป๋ายีห่อ้ Gucci, Prada, Salvatore, Ferragamo และยีห่อ้อ่ืน ๆ ต่างกนั นอกจากนั้นยงัแตกต่างดา้นของสี และบุคคล
ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ จาํนวนช้ินในการซ้ือ ค่าใชจ่้ายในการซ้ือ โอกาสท่ีซ้ือ และความถ่ีในการซ้ือ ผูบ้ริโภค
ท่ีมีปัจจยัดา้นจิตวิทยาแตกต่างกนั จะมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์กระเป๋ายีห่้อชั้นนาํแตกต่างกนั ผูบ้ริโภคท่ีให้
ความสาํคญักบัปัจจยัดา้นการตลาดแตกต่างกนั จะมีพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑก์ระเป๋ายีห่อ้ชั้นนาํแตกต่างกนั อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติ 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังนี ้
จากการศึกษาความแตกต่างด้านพฤติกรรมการซ้ือและใช้กระเป๋าถือ ระหว่างผูบ้ริโภคกระเป๋าถือมียี่ห้อ  กับ

ผูบ้ริโภคกระเป๋าถือไม่มียี่ห้อ ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร โดยอา้งอิงกรอบแนวคิดจากโมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภค
หรือโมเดล 7O’s  ไดข้อ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 
• ตลาดเป้าหมาย-Who constitutes the market? (Occupants)กลุ่มเป้าหมายเป็นเพศหญิง มีช่วงอาย ุ20 – 30ปี มีอาชีพ
พนกังานบริษทัเอกชน / ห้างร้าน มีรายไดต่้อเดือน 10,001 – 15,000 บาท มีสถานภาพโสด มีระดบัการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี ดงันั้นผูป้ระกอบการหรือผูท่ี้สนใจในธุรกิจประเภทผลิตกระเป๋าไม่มียี่ห้อควรมุ่งเน้นกลุ่มเป๋าหมายน้ี
เพราะผูห้ญิงมีพฤติกรรมการซ้ือกระเป๋าถือมีความถ่ีในการซ้ือบ่อยกวา่ผูช้าย 

• สินค้า -What does the market buy? (Object) กระเป๋ามีดีไซน์แบบอาร์ท มีศิลปะและดีไซน์แบบลายการ์ตูนน่ารัก 

ควรมุ่งเนน้ในรูปแบบและดีไซน์กระเป๋าถือท่ีใชส้าํหรับไปทาํงาน ไปเรียน ควรมีรูปแบบแบบเรียบ ง่าย แต่ดูดี 

รูปแบบดีไซน์ใหก้บักระเป๋าเพ่ือใหเ้ขา้กนักบัชุดของเส้ือผา้ เน่ืองจากผูบ้ริโภคกระเป๋าถือส่วนใหญ่ซ้ือกระเป๋าถือ

เพราะรูปแบบและดีไซน์สวย 

• เหตุผลในการซ้ือสินค้า-Why does the market buy? (Objectives) เพราะราคาสมเหตุสมผลการตั้งราคาควรตั้งราคา

ตํ่าเพ่ือใหส้ามารถแข่งขนักบัคู่แข่งอ่ืนได ้เน่ืองจากธุรกิจกระเป๋าถือผูบ้ริโภคมีราคาอา้งอิง (Reference Price) อยูใ่น

ใจราคาจึงมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค มีการจดัโปรโมชัน่เสริมต่าง เช่น ดงันั้นผูป้ระกอบการหรือผูท่ี้

สนใจในธุรกิจประเภทผลิตกระเป๋าไม่มียีห่อ้ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบราคากบักระเป๋าถือมียีห่อ้เพื่อตั้งราคาให้

เหมาะสมกบัคุณภาพและรูปแบบการดีไซน์ของกระเป๋าไม่มียีห่อ้ 

• ผู้บริโภคซ้ืออย่างไร-How does the market buy? (Operations) ซ้ือเงินสดเน่ืองจากมีพฤติกรรมสัมพนัธ์กบัช่องทาง

ในการซ้ือ ดงันั้นผูป้ระกอบการหรือผูท่ี้สนใจในธุรกิจประเภทผลิตกระเป๋าไม่มียีห่อ้ควรเพิ่งช่องทางในการชาํระ

เงินเน่ืองจากผลงานพบวา่กลุ่มผูบ้ริโภคกระเป๋าถือมียีห่อ้ส่วนใหญ่ชาํระผา่นบตัรเครดิต/บตัรเดบิตจึงควรเพ่ิงความ

ตอ้งการใหก้บัผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีดว้ย  

• ผู้บริโภคซ้ือเม่ือไร-When does the market buy? (Occasions)จากงานวิจยัพบวา่มีความจาํเป็นตอ้งใช ้เช่น ใบเก่าขาด
แล้วซ้ือใหม่มีค่าเฉล่ียสูงในพฤติกรรมการใช้ด้านลักษณะการเปล่ียนการใช้งานกระเป๋าถือไม่มียี่ห้อ ดังนั้ น
ผูป้ระกอบการหรือผูท่ี้สนใจในธุรกิจประเภทผลิตกระเป๋าไม่มียี่ห้อควรเพ่ิมรูปแบบดีไซน์กระเป๋าถือเขา้กนักบั
เส้ือผา้ และสามารถเลือกใชใ้หเ้หมาะสมตามสถานท่ีและงาน เพ่ือใหผู้บ้ริโภคมีความตอ้งการกระเป๋าถือใบใหม่ 

• ผู้บริโภคซ้ือที่ไหน-Where does the market buy? (Outlets) พบว่าผูบ้ริโภคซ้ือกระเป๋าไม่มียี่ห้อจากตลาดนัด เช่น 
จตุจกัร, วงัหลงั, สวนลุมไนทบ์าซาร์ ฯลฯ ดงันั้นผูป้ระกอบการหรือผูท่ี้สนใจในธุรกิจประเภทผลิตกระเป๋าไม่มียีห่อ้
ควรมุ่งเน้นขยายตลาดกบัแม่คา้พ่อคา้ท่ีขายของตามตลาดนัด โดยผูซ้ื้อกระเป๋าถือไม่มียี่ห้อส่วนใหญ่ ซ้ือมาจาก
แหล่งน้ี 
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ข้อเสนอแนะในการทาํวจิัยคร้ังต่อไป 
1. เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดท้าํการศึกษาเฉพาะภายในกรุงเทพมหานครจากกลุ่มตวัอยา่ง 200 คน 

ซ่ึงอาจจะไม่สามารถสะทอ้นพฤติกรรมแทจ้ริงของประชากรได ้ดงันั้นการวิจยัคร้ังต่อไปควรขยายขอบเขตการศึกษา
ให้ครอบคลุมถึงกลุ่มตวัอย่างในจังหวดัอ่ืนๆในประเทศ เพ่ือสามารถนําผลการวิจัยท่ีได้มาเปรียบเทียบระหว่าง
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และต่างจงัหวดั 

2. เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดศึ้กษาแค่สองกลุ่มคือผูท่ี้ซ้ือมียีห่้อกบัไม่มียี่ห้อซ่ึงในความเป็นจริงนั้น
ตามทอ้งตลาดยงัมีกระเป๋าถือปลอมตรามียีห่อ้ และกระเป๋าประเภทอ่ืนๆ จึงควรศึกษาความแตกต่างการซ้ือกระเป๋าถือ
ยีห่อ้ปลอม และกระเป๋าประเภทอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม  

3. เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดศึ้กษาดา้นพฤติกรรมการในซ้ือเพียงอยา่งเดียวในการออกการศึกษาใน
คร้ังต่อไป ผูศึ้กษาควรเพ่ิมประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดเพิ่มเติม เพ่ือให้ผลการศึกษา
สามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ไดค้รอบคลุมมากข้ึน 

 

6. บทสรุป 
1. ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการซ้ือและการใชก้ระเป๋าถือของผูบ้ริโภคกระเป๋าถือมียีห่อ้ พบวา่มีพฤติกรมการซ้ือ

กระเป๋าถือเพราะรูปแบบดีไซน์แบบเรียบๆ แต่ดูดี ท่ีสามารถนําไปใช้ในหลากหลายกิจกรรมเช่น ไปทาํงาน ทาํ
กิจกรรมยามว่าง หรือออกงานสังคม การมีช่องทางการจดัจาํหน่ายในห้างสรรพสินคา้และศูนยก์ารคา้ทัว่ไป การมี
ช่องทางในการชาํระเงินผา่นบตัรเครดิคและเดบิต การตกแต่งภายในของร้านคา้ การลดราคาและโปรโมชัน่ 

2. ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการซ้ือการใชก้ระเป๋าถือของผูบ้ริโภคกระเป๋าถือไม่มียี่ห้อ พบว่ามีพฤติกรมการซ้ือ
กระเป๋าถือเพราะการออกแบบกระเป๋าท่ีมีดีไซน์แบบอาร์ท มีศิลปะ หรือเป็นแบบลายการ์ตูนน่ารักและการมีช่องการ
จดัจาํหน่ายท่ีตลาดนดั เช่น จตุจกัร วงัหวงั สวนลุม 
 

กติติกรรมประกาศ  
        การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองเร่ืองน้ีสําเร็จไดด้ว้ยความกรุณาจากท่านอาจารยท่ี์ปรึกษา ดร. ฐิติกานต ์สัจจะบุตร 
อาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีให้ความกรุณาแนะนาํ ตรวจตราแกไ้ขเน้ือหา ตลอดจนให้กาํลงัใจในการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง
ดว้ยความเอาใจใส่อย่างดียิ่งเสมอมา รวมทั้ ง ผูช่้วยศาสตราจารย  ์ดร.กญัช์ อินทรโกเศศ ท่ีกรุณารับเป็นประธาน
กรรมการสอบ และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นภวรรณ คณานุรักษ ์ท่ีเป็นกรรมการในการสอบรายงานการศึกษาคน้ควา้
ดว้ยตนเองน้ี ดงันั้นทางผูจ้ดัทาํขอขอบพระคุณท่านต่างๆเหล่าน้ีเป็นอยา่งสูงขอบพระคุณผูบ้ริหาร บริษทั โปรเกรส
แม็กซ จาํกดั ท่ีกรุณาให้ขอ้มูล แนะนาํในการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองในคร้ังน้ี  ขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถาม ทุก
ท่านท่ีไดส้ละเวลาอนัมีค่าในการตอบแบบสอบถาม เหนือส่ิงอ่ืนใดผูว้ิจยักราบขอขอบพระคุณบิดา มารดา ท่ีมอบ
ความรักความปรารถนาดี เป็นกาํลงัใจและคอยสนบัสนุนสนบัสนุนการทาํวจิยัและทุนการศึกษา 
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การศึกษาการประเมินด้านความพงึพอใจในการใช้บริการทีท่าํการไปรษณย์ีไทย  
สาขาระยอง  ในด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7Ps 

A Study of  customers Satisfaction towards the services of the Post offices by Services 
marketing mix branch in Rayong of Thailand Post Co., Ltd. 

 

กมลพฒัน์  ศิริล้น1 และ สุทธาวรรณ จีระพนัธุ2 
1 นกัศึกษาปริญญาโท  หลกัสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการจดัการ  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

2 อาจารยป์ระจาํ สาขาวชิาการจดัการ คณะบริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

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

บทคดัย่อ      

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาถึงความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีทาํการไปรษณียไ์ทย สาขา
ระยอง และเพ่ือศึกษาเคร่ืองมือการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีทาํการไปรษณียไ์ทย สาขาระยอง พบว่า 
ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายมีความพึงพอใจสูงสุดคือ ท่ีทาํการไปรษณียต์ั้งอยู ่ณ ทาํเลท่ีสามารถหาไดง่้าย ไป – มา
สะดวก ดา้นการส่งเสริมการตลาดมีความพึงพอใจสูงสุดคือ ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการบริการท่ีประชาสัมพนัธ์ในท่ี
ทาํการสามารถเขา้ไปอ่านไดส้ะดวก ดา้นบุคลากรมีความพึงพอใจสูงสุดคือ พนักงานมีมารยาทดี ดา้นกระบวนการ
ให้บริการมีความพึงพอใจสูงสุดคือ ขั้นตอนในการให้บริการมีความสะดวกรวดเร็ว ไม่ยุง่ยากซับซ้อน ดา้นลกัษณะ
ทางกายภาพมีความพึงพอใจสูงสุดคือ การจดัสถานท่ีใหบ้ริการมีความสะอาด เป็นระเบียบ 

 

คาํสําคญั: ความพึงพอใจ, ส่วนประสมการตลาดบริการ 7Ps, บริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั 
 

Abstract 

 The purposes of this research were to study the customer satisfaction of Thailand Post Office branch in 

Rayong and to study the evaluation tool satisfaction of Thailand Post Office branch in Rayong. The research 
results revealed. Factor of place, the respondents rated their satisfaction at highest level for the post office is 
located in the prime location is easy to find. Factor of promotion, the respondents rated their satisfaction at highest 
level for the information about the services in the public relations can be read easy. Factor of people, the 
respondents rated their satisfaction at highest level for employees have good manners. Factor of process, the 
respondents rated their satisfaction at highest level for service process is convenient, fast, is not difficult. Factor of 
physical evidence, the respondents rated their satisfaction at highest level for the property is clean and tidy. 
   

KEYWORDS: SATISFACTION, MARKETING MIX 7Ps, THAILAND POST CO., LTD. 
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1. บทนํา 
ในปี 2555 ไปรษณียไ์ทยไดมี้การพฒันาและปรังปรุงหลายดา้น ทั้งในดา้นการให ้บริการ ดา้นระบบงานและ

ดา้นบริหาร เพ่ือให้การดาํเนินงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รวมทั้งตอบสนองความตอ้งการของ
ผูใ้ชบ้ริการและสังคม จึงเป็นสาเหตุใหผู้ศึ้กษาสนใจท่ีจะศึกษาถึงความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีทาํการไปรษณียไ์ทย 
สาขาระยอง โดยผลท่ีไดจ้ากการ ศึกษาจะสามารถนาํมาใชเ้ป็นขอ้มูลในการวิเคราะห์องคก์รเพื่อจะไดท้ราบจุดอ่อน 
จุดแข็ง โอกาส ภยัคุกคาม ตลอดจนเป็นแนวทางการวางแผนการปรังปรุง แกไ้ข หรือคงไว ้และพฒันาคุณภาพการ
ให้บริการเพ่ือสร้างความสาํเร็จให้กบัองคก์รและสร้างความพึงพอใจให้กบัประชาชนผูใ้ชบ้ริการให้ไดรั้บประโยชน์
สูงสุดไดอี้กดว้ย  

 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1.  เพ่ือศึกษาถึงความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีทาํการไปรษณียไ์ทย สาขาระยอง 
2.  เพ่ือศึกษาเคร่ืองมือการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีทาํการไปรษณียไ์ทย สาขาระยอง  

 

3. การดาํเนินการวจิัย  
ในการศึกษาการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีทาํการไปรษณียไ์ทย สาขาระยองนั้น จะมีการใช้

แบบสอบถามท่ีใช้จะทาํการวดัประเมินความพึงพอใจทั้ งหมด 5 ด้าน คือ ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการให้บริการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ (หมายเหตุ ดา้นผลิตภณัฑ ์
และดา้นราคา ไม่สามารถนาํมาทาํการประเมินไดเ้น่ืองจากเป็นนโยบายส่วนกลางของทางบริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั) 
ซ่ึงจะมีคาํถามใชใ้นการประเมินโดยใชร้ะดบัการประเมินแบบ Likert Scale ซ่ึงมีการกาํหนดระดบัคะแนนความพึง
พอใจเป็น 5 ระดบั คือ ระดบัคะแนน 5 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ ระดบั4 เห็นดว้ย ระดบั3 เฉยๆ ระดบั2 ไม่เห็นดว้ย ระดบั1 ไม่
เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล จะใชแ้บบสอบถามให้กลุ่มตวัอยา่งท่ีมาใชบ้ริการ โดยมีการกาํหนดกลุ่มตวัอยา่ง
จากจาํนวนประชากรท่ีเขา้มาใชบ้ริการในเดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 จาํนวน 3,500 คน แลว้นาํค่ามาคาํนวณจากตาราง
การเลือกกลุ่มตวัอยา่งของ Krejcie & Morgan ทาํให้ไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีจะมาทาํการศึกษาในคร้ังน้ีจาํนวน 346 
คน โดยระยะเวลาท่ีใช้ในการเก็บขอ้มูลนั้น ตั้งแต่วนัท่ี 16 มิถุนายน ถึง 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ในการวิเคราะห์
ขอ้มูลนั้นจะใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปในการวิเคราะห์ ประกอบดว้ย ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
การใชว้ธีิวเิคราะห์ Factor Analysis, One Way-ANOVA 
 

4. ผลการวจิัย 
ข้อมูลเชิงลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง 
จากการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 20 – 25 ปี การ ศึกษาระดบั

ปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทั/ลูกจา้ง/รัฐวสิาหกิจ มีรายไดต้ ํ่ากวา่ 15,000 บาท /เดือน  
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ตารางที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการที่ทําการไปรษณีย์ไทย สาขาระยอง  ในด้านส่วน
ประสมทางการตลาดบริการ 7Ps (หมายเหตุ ไม่สามารถนาํมา ใชใ้นการประเมินได ้2 ดา้นคือ ดา้นผลิตภณัฑแ์ละดา้นราคา เน่ืองจาก

นโยบายส่วนกลางของบริษทั)  
ด้านส่วนประสมการตลาด ความพงึพอใจมากที่สุด 

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (P3) ท่ีทาํการไปรษณียต์ั้งอยู ่ณ ทาํเลท่ีสามารถหาไดง่้าย ไป – มาสะดวก (ค่าเฉล่ีย 4.19) 

ด้านการส่งเสริมการตลาด (P4) 
ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการบริการท่ีประชาสัมพนัธ์ในท่ีทาํการสามารถเขา้ไปอ่านได้
สะดวก (ค่าเฉล่ีย 3.65) 

ด้านบุคลากร (P5) พนกังานมีมารยาทดี (ค่าเฉล่ีย 3.64) 

ด้านกระบวนการให้บริการ (P6) ขั้นตอนในการใหบ้ริการมีความสะดวกรวดเร็ว ไม่ยุง่ยากซบัซอ้น (ค่าเฉล่ีย 3.73) 

ด้านลกัษณะทางกายภาพ (P7) การจดัสถานท่ีใหบ้ริการมีความสะอาด เป็นระเบียบ(ค่าเฉล่ีย 3.69) 

 
ตารางที ่2 สรุปผลจากการทาํ Factor Rotation และตั้งช่ือกลุ่มของ Factor ตามลกัษณะทีเ่หมาะสมให้กบั Factor ทีไ่ด้ 

 ช่ือ ตัวแปร (คาํถาม) 

Factor 1 
ดา้นระบบการ
จดัการ 

1.มีเทคโนโลยี อุปกรณ์ท่ีทนัสมยัในการให้บริการ(P7) 2.ห้องนํ้ าให้ผูใ้ชบ้ริการเขา้ใชไ้ดอ้ยา่งเพียงพอ 
สะดวก สะอาด และปลอดภยั(P7) 3.การจดัวางอุปกรณ์สาํนกังาน ความมีระเบียบภายในสาํนกังาน(P7)  
4.การให้บริการนํ้ าด่ืมเพียงพอสําหรับผูใ้ช้บริการขณะรอรับบริการ(P7) 5.เจา้หน้าท่ีช่วยปฏิบติังาน
ในช่วงท่ีมีผูใ้ชบ้ริการหนาแน่น(P6)  6.ความเพียงพอของจาํนวนพนกังานในการใหบ้ริการ(P6)  

Factor 2 
ดา้นสถานท่ีใน
การใหบ้ริการ 

1.มีแสงสว่างเพียงพอในบริเวณพื้นท่ีท่ีให้บริการ(P3)  2.มีป้ายทางเขา้ - ออก อยา่งชดัเจน(P3) 3.ความ
สะดวกของสถานท่ีจอดรถ จอดง่าย สถานท่ีกวา้งขวาง(P3) 4.มีระบบปรับกาศท่ีดี มีอุณหภูมิท่ีพอเหมาะ 
เยน็สบายบริเวณพื้นท่ีให้บริการ(P3) 5.มีป้ายหรือขอ้ความแสดงจุดให้บริการท่ีเห็นเด่นชดั(P3) 6.ท่ีทาํ
การไปรษณียต์ั้งอยู ่ณ ทาํเลท่ีสามารถหาไดง่้าย ไป - มาสะดวก(P3)  7.ระบบตรวจสอบส่ิงของส่งทาง
ไปรษณียร์วดเร็ว ทนัใจ(P3) 

Factor 3 
ดา้นการใหข้อ้มูล
ประชาสมัพนัธ์ 

1.ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการบริการท่ีประชาสมัพนัธ์ในท่ีทาํการสามารถเขา้ไปอ่านไดส้ะดวก(P4) 2.การ
ให้ข้อมูลจากโปสเตอร์/ เอกสารแนะนําบริการต่างๆ(P4) 3.ข้อมูล/ข่าวสารท่ีประชาสัมพันธ์ให้
ประโยชน์ต่อผูใ้ชบ้ริการ(P4) 4.ประกาศ/แจง้ข่าวสาร เก่ียวกบับริการเป็นปัจจุบนั (P4) 5.การให้ขอ้มูล
ข่าวสารจากบอร์ด/แผงประชาสมัพนัธ์(P4) 

Factor 4 
ดา้นการ
ใหบ้ริการของ
พนกังาน 

1.พนกังานให้บริการรวดเร็ว(P5) 2.พนกังานอธิบายขอ้มูลดว้ยภาษาท่ีเขา้ใจง่าย(P5) 3.พนกังานมีความ
กระตือรือร้นในการให้บริการ(P5) 4.พนักงานท่ีประจาํช่องบริการมีจาํนวนเพียงพอต่อจาํนวนผูม้าใช้
บริการ(P5) 5.ความเอาใจใส่รับฟังปัญหาของผูใ้ชบ้ริการ(P5) 

Factor 5 
ดา้นขั้นตอนการ
ใหบ้ริการ 

1.ขั้นตอนในการให้บริการมีความสะดวกรวดเร็ว ไม่ยุง่ยากซบัซ้อน(P6) 2.สามารถให้บริการสาํเร็จใน
ช่องบริการเดียว (One Stop Service) (P6) 3.การจดับริการหลากหลายตามความตอ้งการ(P6)  

Factor 6 ดา้นภาพลกัษณ์ 
1.ความเสมอภาคในการใหบ้ริการ เช่น การใหบ้ริการลูกคา้มาตรฐานเดียวกนัในทุกระดบัชั้น(P7)  2.การ
จดัสถานท่ีให้บริการมีความสะอาด เป็นระเบียบ(P7)   3.มีท่ีพกัให้ผูใ้ช้บริการขณะรอรับบริการอยา่ง
เพียงพอและสะดวก(P7)   

Factor 7 
ดา้นมารยาทของ
พนกังาน 

1.พนกังานมีมารยาทดี(P5)   
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5. บทสรุป 
 จากการศึกษาถึงความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีทาํการไปรษณียไ์ทย สาขาระยอง พบวา่ ด้านช่องทางการ
จัดจําหน่าย  เม่ือพิจารณาจะมีระดบัของความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ท่ีทาํการไปรษณียต์ั้งอยู ่ณ ทาํเลท่ีสามารถหาได้
ง่าย ไป – มาสะดวก และความสะดวกของสถานท่ีจอดรถ จอดง่าย สถานท่ีกวา้งขวาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดเก่ียวกบั
ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการให้บริการ (จิตตินันท์ เดชะคุปต ์2542 : 19) การเขา้ถึงบริการไดส้ะดวกเม่ือผูรั้บบริการมี
ความตอ้ง การย่อมก่อให้เกิดความพึงพอใจต่อการบริการ ทาํเลท่ีตั้ง และการกระจายสถานท่ีบริการให้ทัว่ถึง เพ่ือ
อาํนวยความสะดวกแก่ผูรั้บบริการจึงเป็นเร่ืองสาํคญั  ด้านการส่งเสริมการตลาด  ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
ในการใช้บริการสูงสุดคือ ขอ้มูลข่าวสารเก่ียว กบัการบริการท่ีประชาสัมพนัธ์ในท่ีทาํการสามารถเขา้ไปอ่านได้
สะดวก สอดคลอ้งกบัแนวคิด (Payne Adrian, 1993 อา้งใน ปิยพรรณ กลัน่กล่ิน) การประชาสัมพนัธ์เป็นการพยายาม
ในการส่ือสารเพ่ือสร้างทศันคติท่ีดีต่อองคก์ร หรือผลิตภณัฑ์ เพ่ือสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูใ้ชบ้ริการ หรือเผยแพร่
ข่าวสารท่ีดี การสร้างภาพพจน์ท่ีดี  ด้านบุคลากร  ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการใชบ้ริการสูงสุด ในเร่ือง
ของ พนกังานมีมารยาทดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบั (จิตตินนัท ์เดชะคุปต ์(2542 : 19) ผูใ้หบ้ริการ ผูป้ระกอบการ หรือผูบ้ริหาร
การบริการ และผูป้ฏิบติังานบริการลว้นเป็นบุคคลท่ีมีบทบาทสาํคญัต่อการปฏิบติังานบริการใหผู้รั้บ บริการเป็นหลกั
ยอ่มสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการให้เกิดความพึงพอใจไดง่้าย และคลา้ยคลึงกบั ( Payne Adrian, 
1993 อา้งใน ปิยพรรณ กลัน่กล่ิน) พนกังานตอ้งมีความรู้ความชาํนาญในสายงานมีทศันคติท่ีดี มีบุคลิกภาพและการ
แต่งกายท่ีดี สร้างความน่าเช่ือ ถือ มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี ด้านกระบวนการให้บริการ  ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจในการใช้บริการสูงสุด ในเร่ืองของ ขั้นตอนในการให้บริการมีความสะดวกรวดเร็ว ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ซ่ึง
แนวคิด (Payne Adrian, 1993 อ้างใน ปิยพรรณ กลัน่กล่ิน)  กล่าวว่า กระบวนการให้บริการ  เป็นขั้นตอนในการ
ให้บริการเพ่ือส่งมอบคุณภาพในการบริการกบัลูกคา้ไดร้วดเร็วและประทบัใจลูกคา้ จะพิจารณาใน 2 ดา้น คือ ความ
ซับซ้อน และความหลากหลาย ในด้านความซับซ้อน จะตอ้งพิจารณาถึงขั้นตอนและความต่อเน่ืองของงานใน
กระบวนการ ด้านลกัษณะทางกายภาพ  ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการใชบ้ริการสูงสุด ในเร่ืองของ การ
จดัสถานท่ีให้ บริการมีความสะอาด เป็นระเบียบ สอดคลอ้งกบัแนวคิด (Payne Adrian, 1993 อา้งใน ปิยพรรณ กลัน่
กล่ิน) ในเร่ือง การสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ ซ่ึงภาพลกัษณ์หรือส่ิงท่ีผูบ้ริโภคสามารถสังเกตเห็นไดง่้าย
ทางกายภาพและเป็นส่ิงท่ีส่ือให้ผูบ้ริโภคไดรั้บรู้ถึงภาพลกัษณ์ของการบริการไดอ้ยา่งชดัเจนดว้ย เช่น สภาพแวดลอ้ม
ของสถานท่ีให้บริการ การออกแบบตกแต่ง และแบ่งส่วนหรือแผนกของพ้ืนท่ีในอาคาร ความมีระเบียบภายใน
สํานักงาน การจัดวางอุปกรณ์สํานักงาน ความสะอาดของสถานท่ี ความน่าเช่ือถือของตัวอาคารสถานท่ี การนํา
อุปกรณ์ทนัสมยัมาใช ้ 
         การวิจยัในคร้ังน้ีไดส้ร้างและทดสอบเคร่ืองมือเพ่ือใชว้ดัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีทาํการไปรษณีย์
ไทย สาขาระยอง โดยมีขอ้คาํถาม 30 ขอ้ สามารถจาํแนกออกเป็น 7 ดา้น เพ่ือให้มีลกัษณะท่ีแปลผลง่ายท่ีสุด โดยแต่
ละดา้นส่ือความหมายของความพึงพอใจในลกัษณะต่างๆ กนั ด้านระบบการจัดการ การศึกษาความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ริการท่ีทาํการไปรษณียไ์ทย สาขาระยอง พบวา่ ผูม้าใชบ้ริการพิจารณาในเร่ืองของการมีเทคโนโลยี อุปกรณ์ท่ี
ทนัสมยัในการให้บริการ ห้องนํ้ าให้ผูใ้ช้บริการเขา้ใช้ไดอ้ย่างเพียงพอ สะดวก สะอาด และปลอดภยั, การจดัวาง
อุปกรณ์สาํนกังาน ความมีระเบียบภายในสาํนกังาน, การใหบ้ริการนํ้าด่ืมเพียงพอสาํหรับผูใ้ชบ้ริการขณะรอรับบริการ 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฏีส่วนประสมทางการตลาดสาํหรับธุรกิจบริการ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 
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กล่าวคือ เป็นส่ิงท่ีผูม้าใชบ้ริการสังเกตเห็นไดง่้ายทางกายภาพ และเป็นส่ิงท่ีส่ือใหผู้ม้าใชบ้ริการไดรั้บรู้ถึงภาพลกัษณ์
ของการบริการได้อย่างชัดเจนด้วย และด้านกระบวนการให้บริการ (Process) เป็นส่วนประสมการตลาดท่ีมี
ความสําคญัมาก เป็นขั้นตอนในการให้บริการเพ่ือส่งมอบคุณภาพการบริการกบัลูกคา้ ตอ้งอาศยับุคลากร  เช่น มี
เจา้หน้าท่ีช่วยปฏิบติังานในช่วงท่ีมีผูใ้ชบ้ริการหนาแน่น, ความเพียงพอของจาํนวนพนักงานในการให้บริการ  ด้าน
สถานที่ในการให้บริการ พบวา่ ผูม้าใชบ้ริการพิจารณาในเร่ือง มีแสงสวา่งเพียงพอในบริเวณพ้ืนท่ีท่ีให้บริการ, มีป้าย
ทางเขา้ - ออก อย่างชัดเจน, ความสะดวกของสถานท่ีจอดรถ จอดง่าย สถานท่ีกวา้งขวาง, มีระบบปรับกาศท่ีดี มี
อุณหภูมิท่ีพอเหมาะ เยน็สบายบริเวณพ้ืนท่ีให้บริการ, มีป้ายหรือขอ้ความแสดงจุดให้บริการท่ีเห็นเด่นชดั, ท่ีทาํการ
ไปรษณียต์ั้งอยู ่ณ ทาํเลท่ีสามารถหาไดง่้าย ไป – มาสะดวก, ระบบตรวจสอบส่ิงของส่งทางไปรษณียร์วดเร็ว ทนัใจ 
ซ่ึงสอดคลอ้งกับทฤษฏีส่วนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย(Place) ด้าน
สถานท่ีให้บริการมีความสาํคญัมากโดยเฉพาะธุรกิจบริการท่ีผูม้าใชบ้ริการตอ้งไปรับบริการในสถานท่ีท่ีผูใ้ห้บริการ
จดัไว ้และสอดคลอ้งกบัแนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการให้บริการ (จิตตินันท์ เดชะคุปต ์2542 : 19) การ
เขา้ถึงบริการไดส้ะดวกเม่ือผูรั้บบริการมีความตอ้งการยอ่มก่อให้เกิดความพึงพอใจต่อการบริการ ทาํเลท่ีตั้ง และการ
กระจายสถานท่ีบริการให้ทั่วถึง เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ผูรั้บบริการจึงเป็นเร่ืองสําคัญ  ด้านการให้ข้อมูล
ประชาสัมพันธ์ พบวา่ ผูม้าใชบ้ริการพิจารณาในเร่ือง ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการบริการท่ีประชาสัมพนัธ์ในท่ีทาํการ
สามารถเข้าไปอ่านได้สะดวก , การให้ข้อมูลจากโปสเตอร์/ เอกสารแนะนําบริการต่างๆ , ข้อมูล/ข่าวสารท่ี
ประชาสัมพนัธ์ให้ประโยชน์ต่อผูใ้ชบ้ริการ, ประกาศ/แจง้ข่าวสาร เก่ียวกบับริการเป็นปัจจุบนั, การให้ขอ้มูลข่าวสาร
จากบอร์ด/แผงประชาสัมพนัธ์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฏีส่วนประสมทางการตลาดสาํหรับธุรกิจบริการ ดา้นการส่งเสริม
การตลาด (Promotion) การประชาสัมพันธ์เป็นการพยายามในการส่ือสารเพ่ือสร้างทัศนคติท่ีดีต่อองค์กร หรือ
ผลิตภณัฑ์ เพ่ือสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูใ้ชบ้ริการ หรือเผยแพร่ข่าวสารท่ีดี การสร้างภาพพจน์ท่ีดี (ศิริวรรณ   เสรี
รัตน์ 2541) ไดอ้า้งถึงแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดบริการไวว้่า การส่งเสริมการตลาด เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีมี
ความสําคญัในการติดต่อส่ือสารให้ผูม้าใชบ้ริการ โดยมีวตัถุประสงค์ท่ีแจง้ข่าวสารหรือชกัจูงให้เกิดทศันคติและ
พฤติกรรมการใชบ้ริการ ด้านการให้บริการของพนักงาน พบว่า ผูม้าใชบ้ริการพิจารณาในเร่ือง พนักงานให้บริการ
รวดเร็ว,พนักงานอธิบายขอ้มูลดว้ยภาษาท่ีเขา้ใจง่าย, พนักงานมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ, พนักงานท่ี
ประจาํช่องบริการมีจาํนวนเพียงพอต่อจาํนวนผูม้าใชบ้ริการ, ความเอาใจใส่รับฟังปัญหาของผูใ้ชบ้ริการ ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัทฤษฏีส่วนประสมทางการตลาดสาํหรับธุรกิจบริการ ดา้นบุคลากร (People) พนกังานตอ้งมีความรู้ความชาํนาญใน
สายงานมีทศันคติท่ีดี มีบุคลิกภาพและการแต่งกายท่ีดี สร้างความน่าเช่ือถือ มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี (จิตตินนัท ์เดชะคุปต ์
(2542 : 19) กล่าวว่า ผูใ้ห้บริการ ผูป้ระกอบการ หรือผูบ้ริหารการบริการ และผูป้ฏิบติังานบริการลว้นเป็นบุคคลท่ีมี
บทบาทสาํคญัต่อการปฏิบติังานบริการให้ผูรั้บ บริการเป็นหลกัยอ่มสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ
ให้เกิดความพึงพอใจไดง่้าย เช่นเดียวกบัผูป้ฏิบติังานบริการท่ีตระหนกัถึงผูรั้บบริการเป็นสาํคญั จะแสดงพฤติกรรม
การบริการและสนองบริการผูท่ี้มารับบริการตอ้งการดว้ยความสนใจเอาใจใส่อยา่งเตม็ท่ีดว้ยจิตสาํนึกของการบริการ 
ด้านขั้นตอนการให้บริการ พบว่า ผูม้าใชบ้ริการพิจารณาในเร่ือง ขั้นตอนในการให้บริการมีความสะดวกรวดเร็ว ไม่
ยุง่ยากซับซ้อน, สามารถให้บริการสาํเร็จในช่องบริการเดียว (One Stop Service), การจดับริการหลากหลายตามความ
ตอ้งการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฏีส่วนประสมทางการตลาดสาํหรับธุรกิจบริการ ดา้นกระบวนการให้บริการ (Process) 
และ (ศิริวรรณ   เสรีรัตน์ 2541) ไดอ้า้งถึงแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดบริการไวว้า่ กระบวนการให้บริการ เป็น
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กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติในด้านบริการท่ีนําเสนอให้กับผูม้าใช้บริการเพ่ือมอบการ
ใหบ้ริการอยา่งถูกตอ้งรวดเร็ว และทาํใหผู้ม้าใชบ้ริการเกิดความประทบัใจ ด้านมาตรฐานการให้บริการ  พบวา่ ผูม้าใช้
บริการพิจารณาในเร่ือง ความเสมอภาคในการให้ บริการ เช่น การให้บริการลูกคา้มาตรฐานเดียวกนัในทุกระดบัชั้น, 
การจดัสถานท่ีให้บริการมีความสะอาด เป็นระเบียบ, มีท่ีพกัใหผู้ใ้ชบ้ริการขณะรอรับบริการอยา่งเพียงพอและสะดวก 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฏีส่วนประสมทางการตลาดสาํหรับธุรกิจบริการ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 
และ (ศิริวรรณ   เสรีรัตน์ 2541) ไดอ้า้งถึงแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดบริการไวว้า่ ลกัษณะทางกายภาพ เป็นการ
สร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพให้กบัลูกคา้ โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม  ทั้งทางกายภาพและรูปแบบ
การให้บริการเพ่ือสร้างคุณค่าให้กบัผูม้าใชบ้ริการ ด้านมารยาทของพนักงาน พบว่า ผูม้าใชบ้ริการพิจารณาในเร่ือง 
พนักงานมีมารยาทดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฏีส่วนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ ดา้นบุคลากร (People) 
และ (ศิริวรรณ   เสรีรัตน์ 2541) ไดอ้า้งถึงแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดบริการไวว้่า บุคลากร ตอ้งอาศยัการ
คัดเลือก การฝึกอบรม การจูงใจ เพ่ือให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้ เป็นความสัมพนัธ์ระหว่าง
เจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการและผูม้าใชบ้ริการ 

ข้อเสนอแนะ สําหรับการศึกษาคร้ังนี ้พบว่า ด้านระบบการจัดการ ในดา้นระบบการจดัการนั้น จะเห็นไดว้า่ 
ผลจากความพึงพอใจของผูม้าใช้บริการนั้น สามารถมีส่วนช่วยให้บุคลาการนาํขอ้มูลไปใช้ในการพฒันาในเร่ือง 
ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ให้ดียิ่งข้ึน โดยเฉพาะในเร่ือง การมีเทคโนโลยี อุปกรณ์ท่ีทนัสมยัในการ
ให้บริการ, ห้องนํ้ าให้ผูใ้ชบ้ริการเขา้ใชไ้ดอ้ยา่งเพียงพอ สะดวก สะอาด และปลอดภยั, การจดัวางอุปกรณ์สาํนกังาน 
ความมีระเบียบภายในสํานักงาน, การให้บริการนํ้ าด่ืมเพียงพอสําหรับผูใ้ชบ้ริการขณะรอรับบริการ รวมถึงในเร่ือง
ของกระบวนการให้บริการ (Process) มีเจา้หน้าท่ีช่วยปฏิบติังานในช่วงท่ีมีผูใ้ชบ้ริการหนาแน่น, ความเพียงพอของ
จาํนวนพนกังานในการให้ บริการ ผูม้าใชบ้ริการมีความพึงพอใจ ซ่ึงควรตอ้งมีการพฒันาเพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพ
ในดา้นระบบการจดัการให้ดีอยูเ่สมอ ด้านสถานที่ในการให้บริการ  ในดา้นสถานท่ีในการให้บริการนั้นจะเห็นไดว้่า 
ผลจากความพึงพอใจของผูม้าใช้บริการนั้ น สามารถมีส่วนช่วยให้บุคลากรนําขอ้มูลไปใช้ในการพฒันาในเร่ือง
ช่องทางการจดัจาํหน่าย(Place) โดยเฉพาะในเร่ือง มีแสงสวา่งเพียงพอในบริเวณพื้นท่ีท่ีใหบ้ริการ, มีป้ายทางเขา้ - ออก 
อยา่งชดัเจน, ความสะดวกของสถานท่ีจอดรถ จอดง่าย สถานท่ีกวา้งขวาง, มีระบบปรับกาศท่ีดี มีอุณหภูมิท่ีพอเหมาะ 
เยน็สบายบริเวณพ้ืนท่ีใหบ้ริการ, มีป้ายหรือขอ้ความแสดงจุดใหบ้ริการท่ีเห็นเด่นชดั, ท่ีทาํการไปรษณียต์ั้งอยู ่ณ ทาํเล
ท่ีสามารถหาไดง่้าย ไป – มาสะดวก, ระบบตรวจ สอบส่ิงของส่งทางไปรษณียร์วดเร็ว ทนัใจ เพ่ือตอบสนองความพึง
พอใจของผูม้าใชบ้ริการให้ดียิง่ข้ึน ด้านการให้ข้อ มูลประชาสัมพันธ์ ในดา้นการให้ขอ้มูลประชาสัมพนัธ์นั้น จะเห็น
ไดว้า่ ผลจากความพึงพอใจของผูม้าใชบ้ริการนั้น สามารถมีส่วนช่วยให้บุคลากรนาํขอ้มูลไปใชใ้นการพฒันาในเร่ือง
การส่งเสริมการตลาด  (Promotion) ให้ ดียิ่งข้ึน  โดย  เฉพาะในเร่ืองของข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการบริการท่ี
ประชาสัมพนัธ์ในท่ีทาํการสามารถเขา้ไปอ่านไดส้ะดวก, การให้ขอ้มูลจากโปสเตอร์ /เอกสารแนะนาํบริการต่างๆ, 
ขอ้มูล/ข่าวสารท่ีประชาสัมพนัธ์ให้ประโยชน์ต่อผูใ้ชบ้ริการ, ประกาศ/แจง้ข่าวสาร เก่ียวกบับริการเป็นปัจจุบนั, การ
ให้ขอ้มูลข่าวสารจากบอร์ด/แผงประชาสัมพนัธ์  ซ่ึงในแต่ละเร่ืองนั้นตอ้งพิจารณาถึงความเหมาะสม รวมถึงความ
ครบถว้นของขอ้มูลข่าวสารท่ีจะทาํให้ผูม้าใชบ้ริการนั้นเกิดความพึงพอใจในการรับข่าวสาร ทั้งน้ี ผูม้าใชบ้ริการยงั
เพ่ิมเติมขอ้เสนอแนะในเร่ืองของการเพ่ิมเติมขอ้มูลท่ีจาํเป็นอยา่งยิง่ เช่น มีตวัอยา่งสาํหรับแนะนาํรูปแบบในการเขียน
เพ่ือความชดัเจนและถูกตอ้งของขอ้มูลต่างๆ เพ่ือป้องกนัความผิด พลาด ด้านการให้บริการของพนักงาน ในดา้นการ
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ให้บริการของพนักงาน จะเห็นไดว้่า ผลจากความพึงพอใจของผูม้าใชบ้ริการนั้น สามารถมีส่วนช่วยให้บุคลากรนาํ
ขอ้มูลไปใช้ในการพฒันาในเร่ืองบุคลากร (People) โดยเฉพาะในเร่ืองของ พนักงานให้บริการรวดเร็ว, พนักงาน
อธิบายขอ้มูลดว้ยภาษาท่ีเขา้ใจง่าย, พนักงานมีความกระตือรือร้นในการให้ บริการ, พนักงานท่ีประจาํช่องบริการมี
จาํนวนเพียงพอต่อจาํนวนผูม้าใชบ้ริการ, ความเอาใจใส่รับฟังปัญหาของผูใ้ช ้บริการ แต่ผูใ้ชบ้ริการยงัมีขอ้เสนอแนะ
เพ่ิมเติมในเร่ือง การเอาใจใส่ผูท่ี้มาใชบ้ริการดว้ยการรับฟัง และตอ้งมีความตั้งใจในการใหบ้ริการ ดงันั้นตอ้งมีการจดั
ฝึกอบรมให้บุคลากรเขา้ใจในงานบริการมากข้ึน ควรมีการปลูกฝังให้พนกั งานมีใจรักในงานบริการ ถา้งานบริการท่ี
ไม่ดี จะส่งผลให้ผูรั้บบริการมีทศันคติทั้งต่อตวัผูใ้ห้บริการและหน่วย งานท่ีให้บริการเป็นไปในทางลบ มีความไม่
ชอบและความไม่พึงพอใจ ตอ้งปรับเปล่ียนทศันคติของบุคลากร หน้าต่างบานแรกของหัวใจในการให้บริการคือ 
ความรู้สึก ความเต็มใจและความกระตือรือร้นท่ีจะให้บริการ การเอาใจเขามาใส่ใจเรา บุคลากรตอ้งนึกถึงความรู้สึก
ของคนมาติดต่อขอรับบริการ ผูม้าใชบ้ริการมุ่งหวงัไดรั้บความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว ความถูกตอ้ง ดว้ยไมตรีจาก
ผูใ้ห้บริการ การอธิบายในส่ิงท่ีผูม้ารับบริการไม่รู้ดว้ยความชัดเจน ภาษาท่ีเป่ียมไปดว้ยไมตรีจิต มีความเอ้ืออาทร 
ติดตามและให้ความสนใจต่องานท่ีรับบริการอยา่งเตม็ท่ี บุคลากรตอ้งตระหนกัถึงผูรั้บ บริการเป็นสาํคญั เพ่ือให้ผูม้า
ใชบ้ริการรู้สึกพึงพอใจกบังานบริการนั้น ด้านขั้นตอนการให้บริการ ในดา้นขั้น ตอนการให้บริการ จะเห็นไดว้่า ผล
จากความพึงพอใจของผูม้าใช้บริการนั้ น สามารถมีส่วนช่วยให้บุคลากรนําข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาในเร่ือง 
กระบวนการให้บริการ (Process) โดยเฉพาะในเร่ืองของขั้นตอนในการให้บริการมีความสะดวกรวดเร็ว ไม่ยุง่ยาก
ซับซ้อน, สามารถให้บริการสําเร็จในช่องบริการเดียว (One Stop Service), การจัดบริการหลากหลายตามความ
ตอ้งการ ดงันั้นบุคลากรควรใส่ใจการให้บริการมากเพ่ิมข้ึนไปเร่ือยๆ เพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจให้กบัผูม้าใชบ้ริการ และ
พฒันากระบวนการใหบ้ริการ ในแต่ละขั้นตอนใหเ้กิดประสิทธิภาพท่ีดียิง่ข้ึน เช่น การแบ่งช่องใหบ้ริการ ใหมี้ช่องท่ีผู ้
มาใช้บริการสามารถซ้ืออุปกรณ์ เช่น กล่อง ซอง ฯลฯ โดยเฉพาะ สะดวกไม่ปะปนกบัผูท่ี้มาใช้บริการอ่ืนๆ ด้าน
มาตรฐานการให้บริการ ในดา้นมาตรฐานการให้บริการ จะเห็นไดว้่า ผลจากความพึงพอใจของผูม้าใชบ้ริการนั้น 
สามารถมีส่วนช่วยให้บุคลากรนําข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาในเร่ือง ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 
โดยเฉพาะในเร่ือง ความเสมอภาคในการใหบ้ริการ เช่น การใหบ้ริการลูกคา้มาตรฐานเดียวกนัในทุกระดบัชั้น, การจดั
สถานท่ีใหบ้ริการมีความสะอาด เป็นระเบียบ, มีท่ีพกัใหผู้ใ้ชบ้ริการขณะรอรับบริการอยา่งเพียงพอและสะดวก เพ่ือให้
เป็นท่ีน่าพึงพอใจใหก้บัผูม้าใชบ้ริการมากข้ึน ใหผู้ม้าใชบ้ริการรู้สึกไดถึ้งความเอาใจใส่ของบุคลากรในเร่ืองมาตรฐาน
ของท่ีทาํการไปรษณียไ์ทย สาขาระยอง ด้านมารยาทของพนักงาน  ในดา้นมารยาทของพนกังาน จะเห็นไดว้า่ ผลจาก
ความพึงพอใจของผูม้าใชบ้ริการนั้น สามารถมีส่วนช่วยให้บุคลากรนาํขอ้มูลไปใชใ้นการพฒันาในเร่ือง บุคลากร 
(People) ให้มากข้ึน โดยเฉพาะในเร่ือง พนักงานมีมารยาทดี ดงันั้น ตอ้งมีการจดัฝึกอบรมให้บุคลากรเขา้ใจในงาน
บริการมากข้ึน ควรมีการปลูกฝังให้พนกังานมีใจรักในงานบริการ รวมถึงตอ้งปรับเปล่ียนทศันคติของพนกังาน และ
สร้างแรงจูงใจให้พนักงานอยากทาํงานมากข้ึน เพราะมารยาทของพนักงานก็เป็นเร่ืองสําคญัในงานบริการ ถา้งาน
บริการท่ีไม่ดี จะส่งผลให้ผูรั้บบริการมีทศันคติทั้งต่อตวัผูใ้ห้บริการและหน่วย งานท่ีให้บริการเป็นไปในทางลบ มี
ความไม่ชอบและความไม่พึงพอใจ  
               ข้อเสนอแนะการศึกษาคร้ังต่อไป 

จากการศึกษาในคร้ังน้ี เน้นในเร่ืองความพึงพอใจท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ 7Ps 
ดงันั้นคร้ังต่อไปน่าจะศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมาใชบ้ริการท่ีทาํการไปรษณียไ์ทย สาขาระยอง เพ่ือ ให้
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ทราบว่า ผูท่ี้มาใชบ้ริการท่ีทาํการไปรษณีย ์สาขาระยองนั้น มีกระบวนการตดัสินใจอยา่งไร และปัจจยัใดท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมของผูม้าใชบ้ริการ ควรศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูม้าใชบ้ริการในท่ีทาํการไปรษณียส์าขาอ่ืน ๆ 
ในจงัหวดัระยองดว้ย 
 

กติติกรรมประกาศ  
การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองเร่ืองน้ีสําเร็จไดด้ว้ยความกรุณาจากท่านอาจารย ์ดร. สุทธาวรรณ จีระพนัธุ 

อาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีให้ความกรุณาแนะนาํ ตรวจตราแกไ้ขเน้ือหา ตลอดจนให้กาํลงัใจในการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง
ด้วยดีเสมอมา รวมทั้ ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. กัญช์ อินทรโกเศศ ท่ีกรุณารับเป็นประธานกรรมการสอบ ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์ดร. นภวรรณ คณานุรักษ ์ท่ีเป็นกรรมการในการสอบรายงานการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองน้ี ดงันั้นทาง
ผูจ้ดัทาํขอขอบพระคุณท่านต่างๆ เหล่าน้ีเป็นอยา่งสูง 

ขอบพระคุณ คุณพอ่ คุณแม่ ครอบครัว ตลอดจนเพื่อนๆ ท่ีทาํงาน และเพ่ือน ๆ ในคณะสาขาวชิาการจดัการ 
และสาขาอ่ืนๆ ท่ีไดศึ้กษาร่วมกนัมาตลอดระยะตั้งแต่เขา้ศึกษาปีแรกจนถึงปีการศึกษาสุดทา้ยดว้ยดีเสมอมา 
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การใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ทีมี่ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการทาํงานของเจ้าหน้าที่
สํานักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ 

The Relativity of the officers’ working behavior and social network usage of the office of the 
narcotics control board 

 

วจิิตรา นาใจ1 และ  ดร.ศศิธร ง้วนพนัธ์2 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตร บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป มหาวิทยาลยัรังสิต 

2 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 
--------------------------------- 

 
บทคดัย่อ  

 การศึกษาเร่ืองการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการทํางานของ
เจา้หนา้ท่ีสํานกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการใชบ้ริการเครือข่าย
สังคมออนไลน์และพฤติกรรมการทาํงานของเจา้หน้าท่ีสํานักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด     
เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ ผลการศึกษา พบว่า ขอ้มูลลกัษณะประชากรศาสตร์ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศญิง       
อายุระหว่าง 31 – 40 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี สถานภาพโสด อัตราเงินเดือน 15001 – 25000  บาท และมี
ตาํแหน่งเป็นเจา้หน้าท่ี ขอ้มูลการใชบ้ริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ พบว่า กลุ่มตวัอย่างใชบ้ริการ Line  บ่อยท่ีสุด   
โดยใชบ้ริการเพ่ือใชใ้นการทาํงานกบั ป.ป.ส. ผา่นช่องทางโทรศพัท์แบบสมาร์ทโฟน แท๊บเล็ด ช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการ
ไม่แน่นอนข้ึนอยู่กบัความสะดวก ใชบ้ริการต่อวนัมากกว่า 8 – 12 ชัว่โมง และจาํนวนคร้ังท่ีใชบ้ริการต่อวนั 7 – 9   
คร้ังต่อวนั ขอ้มูลพฤติกรรมการทาํงานของเจา้หนา้ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด พบวา่ 
กลุ่มตวัอย่างมีการปรับปรุงวิธีการทาํงานเพื่อให้งานมีคุณภาพมากข้ึน มีความกระตือรือร้นและ ความตั้งใจในการ
ทาํงาน ลกัษณะทางกายภาพของส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ เช่น การเดินทาง การป้องกนัอุบัติเหตุ ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ทาํงาน แนวโน้มพฤติกรรมการทาํงานท่ีสํานักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด กลุ่มตวัอย่าง        
มีความเห็นวา่งานท่ีปฏิบติัอยูใ่นปัจจุบนัส่งเสริมความกา้วหนา้ ในหนา้ท่ีการงานดีอยูแ่ลว้  และมีความพึงพอใจในการ
ทาํงานมาก ตามลาํดบั 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการทํางานในการเพ่ิมผลผลิต           
และพฤติกรรมในการปฏิบติังาน ท่ีระดบันัยสําคญัทางสถิติ .05 อายุมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมในการปฏิบติังาน 
และลักษณะท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการทาํงาน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 อัตราเงินเดือนมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการทาํงานในการเพิ่มผลผลิต พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ลกัษณะท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการทาํงาน 
แนวโนม้พฤติกรรมการทาํงานท่ีสาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด  ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 
.05 เครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีใชบ้ริการ ช่องทางการใชบ้ริการส่ือสังคมออนไลน์ ระยะเวลาท่ีใชบ้ริการและจาํนวน
คร้ังท่ีใชบ้ริการต่อวนั มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการทาํงานของเจา้หน้าท่ีสํานักงานคณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามยาเสพติด วตัถุประสงคห์ลกัในการใชบ้ริการ และช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ

Ran
gs

it U
niv

ers
ity



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 9 ปีการศึกษา 2557 

 

วนัพฤหสับดทีี ่16 ตุลาคม พ.ศ.2557 หน้า  63  อาคาร Digital Multimedia Complex  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

ทาํงานในการเพ่ิมผลผลิต พฤติกรรมในการปฏิบติังาน ท่ีลกัษณะท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการทาํงาน แนวโนม้พฤติกรรม
การทาํงานท่ีสาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ .05  
 

คาํสําคญั: เจา้หนา้ท่ี, การใชบ้ริการเครือข่ายสังคมออนไลน์, เครือข่ายสังคมออนไลน์, พฤติกรรมการทาํงาน, 
สาํนกังาน ป.ป.ส. 

 

Abstract 

 The aim of the report is to study how social network usages and behaviors of officers of the Office of the 
Narcotics Control Board relate. The report is a quantitative research that reveal the following demographics 
information, i.e. that most of the individuals who participated in the study are female ages ranging from 31 to 40 
years old. of them have Bachelor’s Degree qualifications and are single, monthly incomes of 15001 to 25000 Thai 
Baht and are officers of the respective organization. Information of usages of social networks show that most of the 
participants use the application, Line. More than half the usages of Line is for communication with the 
organization. The application is primarily used through smart phones and tablet computers. Timing of Line usages 
is not exact as it is dependent on convenience of users. Participants use the application for more than 8 to 12 hours 
daily and uses it from 7 to 9 times on a daily basis. Behavior reports of the officers of the Office of the Narcotics 
Control Board reveal that of the participants are actively trying to improve performances at work, are agile and 
focused on what they are doing. Other physiological factors such as logistics and accident preventive measures 
affects their consumption behaviors. of the officers of the Office of the Narcotics Control Board who are 
participants posited that their current assignments are supportive and encouraging of their careers. 

Hypothesis testings reveal that gender relate to the officers’ work behaviors with regards to increasing 
productivity and carrying out duties, with a statistical significance of .05. Age relate to work behaviors and how 
work behaviors can be influenced, with a statistical significance of 0.05. Monthly salary rates relate to work 
behaviors with regards to increasing productivity, carrying out duties, how work behaviors can be influenced and 
inclinations of work behaviors with a statistical significance of .05.  Social networking platforms, channels of social 
networking services, duration of usages and quantity of usages are related to the behaviors of the officers of the 
Office of the Narcotics Control Board. The purpose of usages and time of usages are related to increasing 
productivity in the workplace, behaviors of officers while on duty, how work behaviors can be influenced and work 
behavior inclinations at the Office of the Narcotics Control Board, with a statistical significance of .05 
 

Keyword : officer, Social network usage, Social network, Work behaviors, Office of the Narcotics Control Board 
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1. บทนํา 
 เจา้หน้าท่ี ป.ป.ส. มีการใชบ้ริการส่ือสังคมออนไลน์เพ่ือการส่ือสารเร่ืองราวส่วนตวั และส่ือสารในการ

ปฏิบติังานดว้ย ผูว้ิจยัเป็นเจา้หนา้ท่ี ป.ป.ส. ท่ีใชบ้ริการส่ือสังคมออนไลน์ในการส่ือสารเร่ืองราวส่วนตวัเพ่ือการผอ่น
คลายจากการทาํงาน และใชใ้นการปฏิบติังานให้กบั ป.ป.ส. ซ่ึงการใชบ้ริการส่ือสังคมออนไลน์อาจส่งผลกระทบต่อ
การปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี ดว้ยเหตุผลและความสาํคญัดงักล่าว จึงเป็นเหตุจูงใจใหผู้ว้จิยัสนใจท่ีจะศึกษาถึง “การใช้
บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการทาํงานของเจา้หน้าท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด” โดยผลการวิจยัจะสะทอ้นถึงสภาพความเป็นจริงในการใชส่ื้อสังคมออนไลน์วา่มี
ผลกระทบอย่างไรต่อการทาํงาน เพ่ือนําผลการศึกษามาปรับปรุงแกไ้ขระบบการบริหารองค์กร อนัจะก่อให้เกิด
ประโยชน์และประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต 
 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการทาํงานของเจา้หนา้ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 
 2. เพ่ือศึกษาการใชบ้ริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ของเจา้หน้าท่ีสํานักงานคณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามยาเสพติด  
 3. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการใชบ้ริการเครือข่ายสังคมออนไลน์กบัพฤติกรรมการทาํงานของ
เจา้หนา้ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 
 
3.  วธีิดาํเนินการวจิัย 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ เจา้หน้าท่ีท่ีปฏิบติังานในสํานักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม      
ยาเสพติดจาํนวน 1,315 คนและกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 350 คน ใชก้ารสุ่มตวัอยา่งโดยไม่ใชค้วามน่าจะเป็น ดว้ยวิธีการ
เลือกกลุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ (Accidental sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตวัอย่างเจา้หน้าท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด เพ่ือให้ไดจ้าํนวนตามตอ้งการโดยไม่มีหลกัเกณฑ์ จนครบตามจาํนวน 350 คน       
ใช้การคาํนวณกลุ่มตวัอย่างจากสูตร yamane ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 %  เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม    
จากกลุ่มตัวอย่างจะเป็นแบบสอบถามแบบ (Personal Interview Questionnaire) โดยให้กลุ่มตัวอย่างเป็นผูก้รอก
แบบสอบถามเอง วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป และสถิติท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสาํหรับขอ้มูลทัว่ไป และทาํการทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติไควสแควร์เพ่ือหาความสัมพนัธ์ 

 
4. ผลการวจิัย 
 ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 71.14 อายุ
ระหว่าง 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 52.86 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 66.29 มีสถานภาพโสด คิดเป็น  
ร้อยละ 52.29 อตัราเงินเดือน 15001 – 25000 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.86 และมีตาํแหน่งเป็นเจา้หน้าท่ี คิดเป็นร้อยละ 
66.00 ตามลาํดบั 
 ขอ้มูลการใชบ้ริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งใชบ้ริการ Line บ่อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
50.57 โดยใช้บริการเพ่ือใชใ้นการทาํงานกบั ป.ป.ส. คิดเป็นร้อยละ 50.57 ผ่านช่องทางโทรศพัท์แบบสมาร์ทโฟน 
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แท๊บเลด็ คิดเป็นร้อยละ 44.57 ช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการไม่แน่นอนข้ึนอยูก่บัความสะดวก คิดเป็นร้อยละ 51.43 ใชบ้ริการ
ต่อวนัมากกว่า 8 – 12 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 52.86  และจาํนวนคร้ัง ท่ีใช้บริการ ต่อวนั 7 – 9  คร้ังต่อวนั คิดเป็นร้อยละ 
53.43 
 ขอ้มูลพฤติกรรมการทาํงานของเจา้หนา้ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด พบวา่ 
กลุ่มตวัอยา่งมีการปรับปรุงวิธีการทาํงานเพื่อให้งานมีคุณภาพมากข้ึน คิดเป็นร้อยละ 52.00 มีความกระตือรือร้นและ
ความตั้งใจในการทาํงาน คิดเป็นร้อยละ 44.29 ลกัษณะทางกายภาพของส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ เช่น การเดินทาง การป้องกนั
อุบัติ เหตุ  ส่งผลต่อพฤติกรรมการทํางาน  คิดเป็นร้อยละ 39.43 แนวโน้มพฤติกรรมการทํางานท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กลุ่มตวัอย่างมีความเห็นว่างานท่ีปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันส่งเสริม
ความกา้วหนา้ในหน้าท่ีการงานดีอยูแ่ลว้ คิดเป็นร้อยละ 37.43 แล มีความพึงพอใจในการทาํงานมาก คิดเป็นร้อยละ 
51.43 ตามลาํดบั 

สมมติฐาน 1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการทาํงานของเจา้หนา้ท่ีสาํนกังาน
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด  พบวา่  

เพศมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการทํางานในการเพ่ิมผลผลิต พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ท่ีระดับ
นยัสาํคญัทางสถิติ .05  

อายุมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ลกัษณะท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการทาํงาน ท่ีระดับ
นยัสาํคญัทางสถิติ .05 

อตัราเงินเดือนมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการทาํงานในการเพ่ิมผลผลิต พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน 
ลกัษณะท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการทาํงาน แนวโน้มพฤติกรรมการทาํงานท่ีสํานักงานคณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามยาเสพติด  ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ .05 

สมมติฐาน 2 การใชบ้ริการเครือข่ายสังคมออนไลน์มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการทาํงานของเจา้หน้าท่ี
สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด พบวา่ 

 เครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีใชบ้ริการมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการทาํงานในการเพ่ิมผลผลิต พฤติกรรม
ในการปฏิบติังาน ลกัษณะท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการทาํงาน แนวโนม้พฤติกรรมการทาํงานท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด และความพึงพอใจในการทาํงานท่ีสาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม
ยาเสพติดท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ .05 

 วตัถุประสงคห์ลกัในการใชบ้ริการ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการทาํงานในการเพ่ิมผลผลิต พฤติกรรม
ในการปฏิบัติงาน ท่ีลักษณะท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการทํางาน และแนวโน้มพฤติกรรมการทํางานท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ .05 

ช่องทางการใช้บริการส่ือสังคมออนไลน์  มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการทาํงานในการเพิ่มผลผลิต 
พฤติกรรมในการปฏิบติังาน ลกัษณะท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการทาํงาน แนวโน้มพฤติกรรมการทาํงานท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด และความพึงพอใจในการทาํงานท่ีสํานกังานคณะกรรมการป้องกนั
และปราบปรามยาเสพติด ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ .05 
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 ช่วงเวลาท่ีใช้บริการมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการทํางานในการเพ่ิมผลผลิต พฤติกรรมในการ
ปฏิบติังาน ลกัษณะท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการทาํงาน แนวโนม้พฤติกรรมการทาํงานท่ีสาํนกังานคณะกรรมการป้องกนั
และปราบปรามยาเสพติด ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ .05 

ระยะเวลาท่ีใช้บริการมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการทํางานในการเพิ่มผลผลิต พฤติกรรมในการ
ปฏิบติังาน ลกัษณะท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการทาํงาน แนวโนม้พฤติกรรมการทาํงานท่ีสาํนกังานคณะกรรมการป้องกนั
และปราบปรามยาเสพติด และความพึงพอใจในการทาํงานท่ีสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม           
ยาเสพติดท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ .05 

 จาํนวนคร้ังท่ีใชบ้ริการต่อวนัมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการทาํงานในการเพิ่มผลผลิต พฤติกรรมในการ
ปฏิบติังาน ลกัษณะท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการทาํงาน แนวโนม้พฤติกรรมการทาํงานท่ีสาํนกังานคณะกรรมการป้องกนั
และปราบปรามยาเสพติด ความพึงพอใจในการทาํงานท่ีสํานักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด    
ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ .05 
 
อภิปรายผล 

จากผลการศึกษา การใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการทาํงานของ
เจา้หนา้ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

เพศมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการทาํงาน ซ่ึงประกอบด้วยพฤติกรรมการทาํงานในการเพ่ิมผลผลิต 
พฤติกรรมในการปฏิบติังาน ท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติ .05 เน่ืองจากเพศชายและเพศหญิงมีความแตกต่างกนัในดา้น
คุณภาพงาน มีการปรับปรุงวิธีการทาํงานเพ่ือให้งานมีคุณภาพมากข้ึน มีความกระตือรือร้นและตั้งใจในการทาํงาน 
และเร่ืองของความพอใจในงาน เพศหญิงมีความเต็มใจในการทาํตามหน้าท่ี เพศชายมีความตอ้งการท่ีจะประสบ
ความสาํเร็จ แมว้า่งานวิจยัหลายช้ินจะแสดงวา่เพศไม่มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการทาํงานกต็าม แต่กข้ึ็นอยู่
กับลักษณะงานท่ีทาํด้วยว่าเป็นงานลักษณะใด รวมทั้ งเก่ียวข้องกับระดับความทะเยอทะยานและความตอ้งการ
ทางดา้นการเงิน เพศหญิงมีความอดทนท่ีจะทาํงานตอ้งใชฝี้มือและงานท่ีตอ้งการความละเอียดอ่อนมากกวา่เพศชาย               
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์ (2544: 81-83) ไดก้ล่าวว่า เพศมีผลต่อการทาํงาน เด็กยอ่มไม่
เหมาะแก่การทาํงานท่ีจาํเจและตอ้งใชแ้รงงานอยา่งหนกัหญิงและชายมีลกัษณะของงานท่ีแตกต่างกนับา้ง  

อายมีุความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการทาํงาน ซ่ึงประกอบดว้ยพฤติกรรมในการปฏิบติังาน ลกัษณะท่ีส่งผล
ต่อพฤติกรรมการทาํงาน ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ .05 โดยเจา้หนา้ท่ีท่ีมีอายรุะหวา่ง 31 – 40 ปี มีความกระตือรือร้น
และความตั้งใจในการทาํงาน ทาํงานตรงต่อเวลาและพร้อมปฏิบติังานไดท้นัที แสดงใหเ้ห็นวา่อายไุม่มีผลกบัคุณภาพ
การทาํงาน คนท่ีมีอายมุากยงัมีคุณภาพมากเพราะมีประสบการณ์มาก  เน่ืองจากเจา้หนา้ท่ีท่ีมีช่วงอาย ุ31 –   40 ปี เป็น
กลุ่มท่ีกาํลงักา้วหน้าในหน้าท่ีการงานทาํให้มีความตั้งใจในการทาํงานสูงเป็นช่วงเวลาท่ีตอ้งการความสําเร็จในงาน
ส่งผลให้มีความรับผิดชอบต่อการทาํงาน ซ่ึงสอดคลอ้งกับแนวคิดของ ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2544: 81-83)         
ไดก้ล่าวว่า อายุและวยัต่างๆ มีผลต่อการทาํงานเด็กยอ่มไม่เหมาะแก่การทาํงานท่ีจาํเจและตอ้งให้แรงงานอยา่งหนัก
หญิงและชายมีลกัษณะของงานท่ีแตกต่างกนับา้ง  
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อตัราเงินเดือนมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการทาํงานในการเพ่ิมผลผลิต พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน 
ลกัษณะท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการทาํงาน แนวโน้มพฤติกรรมการทาํงานท่ีสํานักงานคณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามยาเสพติด ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ .05 โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอตัราเงินเดือนระหวา่ง15001 – 25000 มีการ
ปรับปรุงวิธีการทาํงานเพื่อให้งานมีคุณภาพมากข้ึน มีความกระตือรือร้นและความตั้งในในการทาํงาน ทาํใหแ้นวโนม้
พฤติกรรมากรทาํงานท่ีปฏิบติัอยูใ่นปัจจุบนัส่งเสริมความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานดีอยูแ่ลว้ เงินเดือนมีส่วนในการ
สร้างความ พึงพอใจในการทาํงานเงินเดือนท่ีมากพอแก่การดาํรงชีพตามสถานภาพทาํให้บุคคลไม่ตอ้งด้ินรนมากนกั 
ท่ีจะไปทาํงานเพิ่มนอกเวลาทาํงานและเงินเดือนยงัเก่ียวขอ้งกบัการสามารถหาปัจจยัอ่ืนท่ีสําคญัแก่การ ดาํรงชีวิตอีก
ดว้ยผูท่ี้มีเงินเดือนสูงจึงมีความพึงพอใจในการทาํงานสูงกว่าผูท่ี้มีเงินเดือนตํ่า ซ่ึงสอดคลอ้งกบัประเวส ไพรสนธ์ิ 
(2556) ไดศึ้กษาการใชบ้ริการส่ือเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิและพฤติกรรมการ
ทาํงานของคนวนัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า รายได้เฉล่ียต่อเดือน มีผลต่อพฤติกรรมการทาํงานของ          
คนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร 

การใชบ้ริการเครือข่ายสังคมออนไลน์มีความสัมพนัธ์กบัมีพฤติกรรมการทาํงานของเจา้หน้าท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดท่ีระดบันัยสําคญัทางสถิติ .05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมการใช้
บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ อาจส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมต่าง ๆ ในการทาํงานดังต่อไปน้ี (McCombs and 
Becker, 1979) ผลผลิต (Productivity) ความรู้สึกผ่อนคลายท่ีมีจากการใช ้เครือข่ายสังคมออนไลน์อาจทาํให้ผลการ
ทาํงานออกมาดี ในทางกลบักนั ผลการทาํงานท่ีดีก็ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจต่องานปัจจุบนั และในทางกลบักนั 
ความพึงพอใจท่ีได้รับจากการใช้ เครือข่ายสังคมออนไลน์อาจจะทําให้ผลผลิตของงานเสียคุณภาพได้เช่นกัน
พฤติกรรมท่ีเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ (Prosocial and CounterproductiveBehavior) พฤติกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์มกัจะก่อให้เกิดความพึงพอใจต่องานในระดบัสูง ส่ิงท่ีลูกคา้ เพ่ือนร่วมงาน หัวหนา้งานไดรั้บ จะส่งผลต่อ
ตวัลูกจา้งเองและองคก์ร ส่วนลูกจา้งท่ีมีพฤติกรรมในทางลบอาจส่งผลต่อกระบสนการผลิต ทาํใหไ้ดสิ้นคา้คุณภาพตํ่า
การบริการท่ีไม่ดี การนินทาวา่ร้าย ขโมย และทาํลายอุปกรณ์การทาํงาน การท่ีลูกจา้งเกิดความไม่พอใจต่องาน ไม่วา่
จะเป็นความจริงหรือจิตนาการข้ึนก็ตาม พฤติกรรมต่าง ๆ ของลูกจา้งท่ีแสดงออกมาจะยอ้นกลบัมามีผลกระทบกบั
องคก์ร 

 
ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจิัย 

จากผลการศึกษาเร่ือง การใชบ้ริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการทาํงานของ
เจา้หนา้ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

1. เจา้หนา้ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด ควรนาํการใชบ้ริการเครือข่ายสังคม
ออนไลน์  มาใช้ในการดําเนินงานหรือทํากิจกรรมต่างๆ  แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารร่วมกัน  ทําความรู้จักกัน 
ติดต่อส่ือสารกนัในเร่ืองงาน ทั้งการส่ือสารเป็นกลุ่ม หรือส่ือสารเฉพาะตวับุคคล สามารถแลกเปล่ียนความรู้ท่ีสนใจ
ร่วมกนัได ้ทั้งเจา้หนา้ท่ีภายในหน่วยงาน และส่ือสารกบัหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํงาน 

2. สํานกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด ใชบ้ริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ Facebook 
เป็นส่ือท่ีใหเ้จา้หนา้ท่ีติดต่อส่ือสารเพ่ือใชใ้นการทาํงานของสาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 
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เพราะจะช่วยใหเ้จา้หนา้ท่ีเพ่ิมประสิทธิภาพในการทาํงานใหดี้ยิง่ข้ึน และเป็นส่ือประชาสัมพนัธ์ใหบุ้คคลภายนอกรู้จกั
องคก์ร ป.ป.ส. มากข้ึน 

3.ในแต่ละหน่วยงานของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ควรสร้างกลุ่มใน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ Line ใชเ้ป็นช่องทางในการติดต่อส่ือสารของหน่วยงานเพื่อใหก้ารส่ือสารในแต่ละหน่วยงาน
ดีมากข้ึนทาํใหพ้ฤติกรรมการทาํงานดีข้ึนเร่ือยๆ  

4. เจา้หนา้สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดควรศึกษาการใชบ้ริการเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ประเภทอ่ืนๆ เพ่ือนํามาปรับใช้ในการทาํงาน และให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานมากข้ึน เพราะจาก
การศึกษาจะเห็นไดว้า่เจา้หนา้ท่ี ใชบ้ริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ในการทาํงานมากท่ีสุด และมีการนาํการใชบ้ริการ
เครือข่ายสังคมออนไลน์มาปรับปรุงใชก้บัการทาํงานเพ่ือใหง้านมีคุณภาพมากข้ึน ทาํใหมี้ความกระตือรือร้นและความ
ตั้งในในการทาํงาน  

 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาคร้ังต่อไป 

1.ควรทาํการศึกษาการใชบ้ริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการทาํงานของ
หน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือนาํผลการศึกษามาเปรียบเทียบกนั เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 

2.ควรมีการศึกษาการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการทาํงานของ
เจา้หน้าท่ีสํานักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด ในเขตภูมิภาคอ่ืนๆ เพ่ือให้ไดผ้ลการศึกษาท่ี
ครอบคลุมมากข้ึน 
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Abstract 

 In recent years, multinational automotive companies have entered into the Thai market. Thailand multiple 
size vehicles manufacturers have varied degrees of joint ventures with multinational corporations. Foreign-invested 
enterprises with advanced technology, capital and management experience, can effectively promote the 
development of local enterprises in Thailand. This will promote industrial organizations to develop in the direction 
of effective competition. The Thai automotive enterprise has not only invited a lot of foreign direct investment, but 
also brought many problems. The selection of this research title ‘Electric vehicle development trend in Thailand ‘is 
primarily aimed at analyzing foreign direct investment in Thailand's electric vehicle industry status and its existing 
problems, proposing targeted countermeasures and suggestions. 
 

KEYWORDS: Thai automotive industry, foreign direct investment, SWOT analysis 
 
1. Introduction 
            Recently held its twenty-ninth Thai Auto Show in Thailand, at the opening ceremony, Thailand's 
automotive industry is mainly celebrated production topped 2 million this year. After 50 years’ development, the 
Thai auto industry becomes the largest pillar industry output valued up to 10 percent of gross domestic product, 
related exports accounted for about 50% of Thailand's total exports, Thailand has been among the ranks of the 
world's top ten car-producing countries  Thai auto industry is entering a golden period, motor vehicles and parts 
industry has invested in the establishment of nine research and development centers in Thailand, plans to use 
advanced technology to automobile production and industry management. After the completion of the ASEAN 
Economic Community in 2015, this market has a huge population of 600 million will bring greater opportunities for 
the Thai automotive industry. With the rapid development of the Thai automobile industry, the world's leading 
automotive brands have invested to build a new plant in Thailand or expand production capacity, establish their 
own production base and research center. Analysts believe that Thailand has not only satisfied automobile 
manufacturing center in Southeast Asia to do and export base, but also strived to become globally oriented "car 
manufacturing plant." Advantages of Thai auto industry is to have a broad ASEAN market and industry clusters. 
According to statistics, the Thai auto production accounts for about 40% of total production in Southeast Asia, 
named as "Detroit of Southeast Asia" in the world. However, foreign direct investment in the automobile industry 
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in Thailand still has many problems, such as lack of core technology and competitive advantage, seats, glass, tires 
and other accessories produced by Thai companies, and includes engines still rely on core equipment from Japan 
and other Western countries imports, in addition, there is technology spillover effect is not obvious, and 
multinational joint venture blindly and automobile industry insecurity and other issues, these problems, to a certain 
extent, have restricted the healthy and rapid development of the Thai automotive industry.. 
 

2. Resesrch objectives 
          Thai Automotive Industry by Foreign Direct Investment is greatly affected in every sectors and have its 
Countermeasures. Thus overall we can hope for 2 things 1. FDI for the Thailand’s large economic development 2. 
The automobile industry provides some significant changes in the automobile world in Asia including China and 
Thailand. 
 

3. Material and Method 
Firstly, the concept of foreign direct investment was studied in different theories as; for example, monopoly 

advantage theory, internalization theory, location theory, eclectic theory of international production, product life 
cycle theory and the theory of marginal industrial expansion. Secondly, the status of the Thai automotive industry 
and its status of foreign direct investment and problems were studied mainly from the following aspects of the 
analysis, namely: Thai automotive industry overview, Thailand's automotive industry size of foreign direct 
investment, product structure, origin and circumstances of political, economic, social and technological 
environment, foreign automobile industry in Thailand Direct investment problems. Thirdly, the data and values 
were analyzed by using the SWOT analysis method for Thai electric vehicle industry factors affecting FDI internal 
strengths, weaknesses and external opportunities and challenges. Finally, the results of the SWOT analysis put 
forward the following conclusions, relevant countermeasures and suggestions. 
 

4. Result and Discussion 
        Based on the relevant theory of foreign direct investment, a brief introduction can be given. To analyzes the 
situation of Thailand's auto industry which attracts foreign direct investment, including the development of the 
automobile industry overall Thailand,  foreign direct investment in the overall size,  produce mix country of origin 
of the situation and the political, economic, social, technological environment, in addition, also analyze the existing 
problems of Thai automotive industry during  foreign direct investment. Then SWOT electric analyzes the factors 
that affect the Thai automotive industry to attract foreign direct investment in internal strengths, weaknesses and 
external opportunities and challenges. Finally, the main problem for the Thai auto industry which attracts foreign 
direct investment during the encounter and SWOT electric analysis show the market in the corresponding 
countermeasures and suggestions.  
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By analyzing the Thai automotive industry to attract foreign direct investment in the status quo, it can be seen that 
in terms of overall size, the total foreign direct investment in the auto industry of Thailand continues to grow. In the 
product structure, multinational automotive parts investment is the largest. In terms of country, Japan has been the 
largest investment in Thailand automobile industry. With the Thai auto industry continues to expand to attract 
direct foreign investment scale, there are many new problems. The main problems come out, such as the technology 
spillover effect is not obvious, the introduction of technology and products is not well digested and absorbed, 
independent R & D and innovation capability is weak, the joint venture is blind, and industrial insecurity. 
SWOT analysis method by the Thai automotive industry to attract foreign direct investment analysis can be 
concluded: Thai auto industry internal strengths to attract foreign direct investment in ASEAN have owned a vast 
auto market, the formation of industrial clusters, the government open and clear automotive industry policies, 
favorable natural conditions; internal weaknesses have political instability, a shortage of skilled workers, IT is 
weak; external opportunities have changes in the development of the world's automobile industry change makes the 
transfer of the developed countries have their own automobile industry chain; external challenges have independent 
research and development in Thailand due to the weak difficult developments and changes in the world auto 
industry to meet the requirements. Thailand should at the same time meet the challenges and grasp the good 
opportunity to enhance their strengths and eliminate their weaknesses, fully integrate into the world automotive 
industry system, so in order to be successful in Thailand, the country's auto industry development and growth, as 
Asia and even the world, new Hing production base. 
 
5. Results and recommendations 
           According to the Thai automotive industry to attract foreign direct investment in the existing problems, the 
paper puts forward the corresponding countermeasures and suggestions: to expand the technology spillover effect 
of multinational companies, to increase R & D investment in the automobile industry, and to enhance the stability 
of the multinational joint venture with industry and reduce insecurity. 
 

6. Conclusion  
Pure electric car is the future direction of development of a major new energy vehicles, but there are still 

many constraints development of electric vehicles. The key electric vehicle industry compounds that business 
profitable innovation, rather than a simple product innovation. Should first customer demand for heavy, do not 
waste energy on the wrong direction fast charging, but innovative ideas, will develop fast disassembly shift the 
focus on the technical standardization; Meanwhile, combine intelligent battery charging and power to achieve a 
low-carbon economy concept.  

Given the high cost of the battery, if a large-scale promotion, should be separated from the cost of battery 
electric vehicles, and use a variety of financial securities and other innovative means to provide power for the 
financing of large-scale promotion of electric vehicles;  
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Using the traditional vehicle carbon tax for electric vehicles and more sources of financial subsidies, to 
provide financial subsidies to manufacturers of electric vehicles or battery electric vehicle operators and users, and 
try to use market segment to seek market balance.  

Next to the electric car as the core of new energy vehicles format should be included government, the 
electric car manufacturer, battery manufacturers, battery carriers, battery owners and consumers of an overall 
business environment. And try to seek a healthy development of the industry with market-based instruments. 
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ทศันคติ และการมีส่วนร่วมเกีย่วกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา 
ของคณะกรรมการนักศึกษาประจําคณะ มหาวทิยาลยัรังสิต  

ATTITUDE AND PARTICIPATION IN EDUCATIONAL  
QUALITY ASSURANCE OF FACULTY STUDENT COMMITTEE, 

RANGSIT UNIVERSITY 
 

ราณี ถนอมภูมิ1 และ  ดร.ภัทรณัชชา โชตคุิณากติติ2 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 

2 อาจารยป์ระจาํ สาขาวชิาการบญัชี  คณะบญัชี  มหาวทิยาลยัรังสิต 

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

บทคดัย่อ  

การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ คือ  ศึกษาทัศนคติ  การมีส่วนร่วมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของ
คณะกรรมการนกัศึกษาประจาํคณะ และเปรียบเทียบทศันคติกบัการมีส่วนร่วมดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาของ
คณะกรรมการนกัศึกษาประจาํคณะ จาํแนกตามเพศ กลุ่มสาขาวิชา และชั้นปีท่ีกาํลงัศึกษา ในระดบัปริญญาตรี ของ
มหาวิทยาลยัรังสิต ทุกคณะ ทุกชั้นปี จาํนวน 486 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยั
สร้างข้ึน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าความถ่ี ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบความ
แตกต่างของทศันคติกบัการมีส่วนร่วมดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการนักศึกษาประจาํคณะ 
โดยใช ้t-test และ F-test 

ผลการศึกษา พบว่า ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการ
นักศึกษาประจาํคณะในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับท่ีดี และการเปรียบเทียบทัศนคติกบัการมีส่วนร่วมด้านการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการนักศึกษาประจาํคณะ จาํแนกตามเพศ กลุ่มสาขาวิชา และชั้นปีท่ีกาํลงั
ศึกษา พบว่า เพศ และกลุ่มสาขาวิชาท่ีต่างกัน มีระดับทัศนคติ กับระดับการมีส่วนร่วมด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาไม่แตกต่างกัน โดยมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และชั้นปีท่ีแตกต่างกัน มีระดับทัศนคติกับการ 
มีส่วนร่วมดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาแตกต่างกนั โดยมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

คาํสําคญั: การประกนัคุณภาพการศึกษา, ทศันคติ, การมีส่วนร่วม, คณะกรรมการนกัศึกษาประจาํคณะ 
 

Abstract 

The objective of research is to study the attitude and participation in educational quality assurance of 
faculty student committee Rangsit University and Compare the attitude and participation, classified by gender,  
the Branch and year of Study. The population is 4 8 6  student committee of faculty Rangsit University. The 
questionnaire is to use as an instrument. Data analysis included Parameter, Percentage, Mean, Standard Deviation 
and difference test exploiting t-test and F-test. 
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 Research result shows that student committee‘s attitude and participation in educational toward quality 
assurance is on high level. Compare the attitude and participation in educational quality assurance of faculty student 
committee with difference gender and the Branch have no difference in both attitude and participation in 
educational toward quality assurance. And, year of Study have difference in attitude and participation. 

 

KEYWORDS: ATTITUDE, PARTICIPATION, QUALITY ASSURANCE 
 

1. บทนํา 
นักศึกษาในฐานะผูรั้บบริการและเป็นผลผลิตท่ีสําคญัของสถาบนัอุดมศึกษา และเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย

โดยตรงของสถาบนัอุดมศึกษา นบัเป็นพลงัสาํคญัในการผลกัดนัใหง้านประกนัคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากข้ึน จึงควรเขา้มามีบทบาทในการเป็นส่วนสนับสนุนและส่งเสริมให้การดาํเนินงานดา้นประกนั
คุณภาพการศึกษาของสถาบนัเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงไดมี้นโยบายให้
สถาบนัอุดมศึกษามีการถ่ายทอดองคค์วามรู้เก่ียวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษาให้กบันกัศึกษาและไดก้าํหนดเป็น
ตวับ่งช้ีในองคป์ระกอบคุณภาพดา้นระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจเร่ือง
คุณภาพ มีทักษะและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการประกันคุณภาพของสถาบันให้เข้มแข็ง ตลอดจนมุ่งหวงัให้
นกัศึกษานาํกลไกการประกนัคุณภาพไปใชใ้นทุกกิจกรรมหรือโครงการของนกัศึกษา 

ดว้ยเหตุน้ี ผูว้ิจยัจึงตอ้งการทราบวา่คณะกรรมการนกัศึกษาประจาํคณะของมหาวิทยาลยัรังสิต ซ่ึงถือวา่เป็น
ผูน้ํานักศึกษา มีระดับทัศนคติเก่ียวกับการดาํเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาในมหาวิทยาลยัเป็นอย่างไร 
นักศึกษามีความเขา้ใจในบทบาทของตนเองต่อการประกันคุณภาพการศึกษามากหรือน้อยเพียงใด ระดับการมี 
ส่วนร่วมต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษาเป็นอย่างไร เพ่ือท่ีจะนําขอ้มูลท่ีได้ไปประกอบการวาง
แผนการรณรงคก์ารส่ือสารดา้นการประกนัคุณภาพแก่นกัศึกษาใหไ้ดป้ระสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลสูงสุดต่อไป  

 

กรอบแนวคดิในการวจิัย 
 
 
 
 
 
 

 

แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
1. อตัราผลตอบแทน 
 
 
 
 

 
 

ตวัแปรตาม   (Dependent Variables) 
 

ทศันคตทิีม่ต่ีอการประกนัคุณภาพ 
การศึกษา  
- ทศันคติดา้นความเขา้ใจ 
- ทศันคติดา้นความรู้สึก 

ตวัแปรต้น   (Independent Variables) 

 

ลกัษณะส่วนบุคคล  
1. เพศ 
2. ชั้นปีท่ีศึกษา 
3. กลุ่มสาขาวชิา 
 

การมส่ีวนร่วมเกีย่วกบัการประกนั 
คุณภาพการศึกษา 
- การสนบัสนุนขอ้มูล 
- การร่วมปฏิบติั 
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แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
1. แนวคดิเกีย่วกบัทศันคต ิ(Attitude) 

การศึกษาการแสดงออกในพฤติกรรมของมนุษยน์ั้น จาํเป็นท่ีตอ้งศึกษาทศันคติ (Attitude) เน่ืองจาก
ทศันคติถือเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีสามารถกระตุน้การแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของมนุษยไ์ด ้(ธานินทร์ ชูศร, 2552:34) โดย
ไดท้าํการทบทวนวรรณกรรม หวัขอ้ แนวคิดเก่ียวกบัทศันคติ (Attitude) ซ่ึงประกอบดว้ยความหมายของทศันคติ การ
เกิดทศันคติ องคป์ระกอบทศันคติ การแสดงออกของทศันคติ การเปล่ียนแปลงทศันคติและการวดัทศันคติ 

2. แนวคดิเร่ืองการมส่ีวนร่วม (Participation) 
   แนวคิดเร่ืองระดบัการมีส่วนร่วมของบวรศกัด์ิ อุวรรโณ และถวิลวดี บุรีกุล, (2550:28-33) อธิบาย
ระดบัการมีส่วนร่วมเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา ไดแ้ก่ 

1. ระดับการสนับสนุนข้อมูล หมายถึง การให้ข้อมูลและรายละเอียดเก่ียวกับกิจกรรมและการ

ดาํเนินงานต่าง ๆ ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการนกัศึกษาประจาํคณะ  

2. ระดบัการร่วมแลกเปล่ียนความคิดเห็น หมายถึง การร่วมกนัปรึกษาหารือ แลกเปล่ียนขอ้มูลและ

ความคิดเห็นเก่ียวกบักิจกรรมและการดาํเนินงานต่างๆ ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการนกัศึกษา

ประจาํคณะ  

3. ระดบัการวางแผนร่วมกนั หมายถึง กระบวนการร่วมวางแผนเก่ียวกบักิจกรรมและการดาํเนินงาน

ต่าง ๆ ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการนกัศึกษาประจาํคณะ  

4. ระดบัการร่วมปฏิบติั หมายถึง การมีส่วนร่วมในการปฏิบติัเก่ียวกบักิจกรรมและการดาํเนินงาน

ต่าง ๆ ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการนกัศึกษาประจาํคณะ  

5. ระดับการติดตามและประเมินผล หมายถึง การติดตามประเมินผลตามผลการประเมินการ

ดาํเนินงานและดาํเนินการปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะจากทางมหาวิทยาลยัเก่ียวกบักิจกรรมและการดาํเนินงานต่าง ๆ 

ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการนกัศึกษาประจาํคณะ ซ่ึงแบบสอบถามดงักล่าว สามารถอธิบาย

ระดบัของการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการนักศึกษาประจาํคณะแห่งมหาวิทยาลยัรังสิตท่ีมีต่อการประกนัคุณภาพ

การศึกษาและสามารถนาํไปหาความแตกต่างกบัตวัแปรอ่ืน ๆ ได ้ 

3. การประกนัคุณภาพการศึกษาภายในระดบัอุดมศึกษา 
การประกนัคุณภาพภายใน เป็นการสร้างระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบและประเมินการดาํเนินงาน

ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและระดบัคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกาํหนดโดยสถานศึกษาและ/หรือ

หน่วยงานตน้สังกดั โดยหน่วยงานตน้สังกดัและสถานศึกษากาํหนดให้มีระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา

และให้ถือว่าการประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตอ้งดาํเนินการอยา่งต่อเน่ือง 

โดยมีการจดัทาํรายงานการประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัอุดมศึกษาประจาํปีเสนอต่อหน่วยงานตน้สังกดั หน่วยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้งและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อนาํไปสู่การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการ

ประกนัคุณภาพภายนอก  
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4. บทบาทของนักศึกษากบัการประกนัคุณภาพการศึกษา 

   นักศึกษาเป็นผู ้มี ส่วนได้ส่วนเสียท่ีสําคัญยิ่งต่อการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ

สถาบนัอุดมศึกษา จึงควรมีบทบาทในการเป็นส่วนสนบัสนุนและส่งเสริมใหก้ารดาํเนินงานท่ีดีมีคุณภาพ ยอ่มส่งผล

โดยตรงต่อนกัศึกษา ซ่ึงบทบาทนกัศึกษาในการส่งเสริมและสนบัสนุนการดาํเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาของ

สถาบนัอุดมศึกษา (สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552) 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

 1. เพ่ือศึกษาทัศนคติเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการนักศึกษาประจําคณะ 

มหาวิทยาลยัรังสิต ใน 2 ดา้น ไดแ้ก่ ทศันคติดา้นความเขา้ใจเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา และทศันคติดา้น

ความรู้สึกเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา 

 2. เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการนักศึกษาประจาํคณะ 

มหาวิทยาลยัรังสิต ใน 2 ดา้น ไดแ้ก่ การสนบัสนุนขอ้มูลเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา และการร่วมปฏิบติั

เก่ียวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา 

3. การดาํเนินการวจิัย 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ คณะกรรมการนกัศึกษาประจาํคณะ ระดบัปริญญาตรี ของมหาวิทยาลยั

รังสิต ทุกคณะ ทุกชั้นปี จาํนวน 28 คณะ ในปีการศึกษา 2556  จาํนวน 486 คน 
 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) เร่ือง ทัศนคติ และการมีส่วนร่วม
เก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการนักศึกษาประจําคณะ มหาวิทยาลัยรังสิต  ซ่ึงเป็น
แบบสอบถามปลายปิดในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล โดยแบ่งเป็น 3ตอน  
 ตอนที ่1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของคณะกรรมการนกัศึกษาประจาํคณะ จาํแนกตามเพศ กลุ่มสาขาวชิา และชั้นปี  
 ตอนที ่2 ทศันคติดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการนกัศึกษาประจาํคณะ  
 ตอนที่ 3 การมีส่วนร่วมดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการนักศึกษาประจาํคณะและ
ช่องทางท่ีไดรั้บขอ้มูลข่าวสารดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา  
 

4. ผลการวจิัย 
4.1 ผลการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของคณะกรรมการนักศึกษาประจําคณะ จําแนกตามเพศ กลุ่มสาขาวิชา 

และช้ันปีที่ศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีจาํนวนรวมเท่ากบั 486 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 
(ร้อยละ 57.6 และ ร้อยละ 42.4) ดา้นกลุ่มสาขาวิชาท่ีกาํลงัศึกษาอยู ่พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่สังกดัอยูใ่น
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ร้อยละ 49) ในส่วนของชั้นปีท่ีกาํลงัศึกษา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่กาํลงัศึกษาอยูช่ั้นปีท่ี 2 (ร้อยละ 38.7)  
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4.2 ผลการศึกษาทัศนคติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา พบว่า ทัศนคติด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะกรรมการนกัศึกษาประจาํคณะในภาพรวมทุกดา้น มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 4.09 
เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ทศันคติดา้นความเขา้ใจ และดา้นความรู้สึกท่ีมีต่อการประกนัคุณภาพการศึกษา มีค่าเฉล่ีย
อยูใ่นระดบัสูง 

ผลการศึกษาการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม  
ส่วนใหญ่รับขอ้มูลข่าวสารดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาผ่านเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยั (ร้อยละ 28.1) รองลงมา 
คือไดรั้บจากอาจารย ์และเจา้หนา้ท่ี (ร้อยละ 27.1) และจากการทาํกิจกรรมพฒันานกัศึกษา (ร้อยละ 26.1) 

4.3 ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา พบว่าการมีส่วนร่วมดา้นการประกนั
คุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการนกัศึกษาประจาํคณะในภาพรวมทุกดา้น มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณา
รายดา้น พบว่า ดา้นการสนับสนุนขอ้มูล และการร่วมปฏิบติัดา้นการประกนัคุณภาพ มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก 

4.4 ผลการเปรียบเทียบทัศนคติด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการนักศึกษาประจําคณะ 
จําแนกตามเพศ กลุ่มสาขาวิชา และช้ันปีที่กําลังศึกษา พบว่า เพศและกลุ่มสาขาวิชาท่ีแตกต่างกนั มีทศันคติดา้นการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาไม่แตกต่างกนัโดยมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แต่ชั้นปีท่ีแตกต่างกนั มีระดบัทศันคติ
ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาท่ีแตกต่างกนั โดยมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

4.5 ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการนักศึกษาประจํา
คณะ จําแนกตามเพศ กลุ่มสาขาวิชา และช้ันปีที่กําลังศึกษา พบว่า เพศ และกลุ่มสาขาวิชาท่ีแตกต่างกนั มีระดบัการมี
ส่วนร่วมดา้นการประกนัคุณภาพ ไม่แตกต่างกนั โดยมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แต่ชั้นปีท่ีแตกต่างกนั มีระดบั
การมีส่วนร่วมดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาแตกต่างกนั โดยมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจยั พบว่า การวิจยัเร่ืองทศันคติ และการมีส่วนร่วมเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษาของ
คณะกรรมการนักศึกษาประจําคณะ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยทัศนคติด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของ
คณะกรรมการนกัศึกษา พบวา่มีทศันคติท่ีดีต่อการประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวทิยาลยัรังสิต และสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง หากวิเคราะห์ตามองคป์ระกอบของทศันคติตามแนวคิดของ อุดม สาํอางกูล, (2524:78-79) พบวา่ 
ทศันคติท่ีเกิดจากการรับรู้ของคณะกรรมการนกัศึกษาประจาํคณะเก่ียวกบัระบบคุณภาพการศึกษาภายใน ซ่ึงรับรู้และ
เขา้ใจวา่มหาวิทยาลยัมีการดาํเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา และเป็นผลใหค้ณะกรรมการนกัศึกษาประจาํ
คณะมีความเข้าใจในประเด็นต่าง ๆ ท่ีจาํเป็นต้องดําเนินการ ส่งผลต่อเน่ืองมายงัแนวโน้มทางพฤติกรรมหรือ 
การดาํเนินการและความรู้สึกต่อการนาํความรู้ท่ีไดม้าใชใ้นการทาํกิจกรรมการพฒันานกัศึกษา หรือนาํมาประยกุตใ์ช้
ในชีวติประจาํวนัได ้  

ในส่วนของการมีส่วนร่วมดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา พบว่าคณะกรรมการนักศึกษาประจาํคณะ มี
ระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบับทบาทนักศึกษาท่ีตอ้งมีส่วนร่วมในการให้ขอ้เสนอแนะ 
การดาํเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาต่อมหาวิทยาลยั การให้ความร่วมมือ และให้ขอ้มูลยอ้นกลบัเก่ียวกบัการ
ประเมินการดาํเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาดว้ยขอ้มูลท่ีตรงไปตรงมา ให้ขอ้เท็จจริงมากท่ีสุด เพ่ือประโยชน์ใน
การพฒันาระบบประกนัคุณภาพการศึกษา (สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552) 
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กติตกิรรมประกาศ  
การศึกษาค้นควา้อิสระฉบับน้ีสําเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงค์การศึกษาได้ด้วยดี ผูว้ิจัยขอขอบพระคุณ  

ดร.ภัทรณัชชา โชติคุณากิตติ อาจารย์ท่ีปรึกษา ขอขอบพระคุณผู ้อาํนวยการสํานักงานประกันคุณภาพ  และ
ขอขอบพระคุณอธิการบดี มหาวิทยาลยัรังสิต ท่ีสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ขา้พเจา้ ผูว้ิจยัหวงัว่า การศึกษาคน้ควา้
อิสระในคร้ังน้ีจะมีประโยชน์อยูไ่ม่นอ้ย และมอบผลประโยชน์ท่ีพึงไดรั้บจากการศึกษาคน้ควา้อิสระใหก้บัทุก ๆ ท่าน
ท่ีมีส่วนร่วมต่อความสาํเร็จในการศึกษาคน้ควา้อิสระในคร้ังน้ี 
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ปัจจัยส่วนบุคคลทีมี่ผลต่อแรงจูงใจในการเลือกงานของนักศึกษาปีที ่4  
คณะบริหารธุรกจิ มหาวทิยาลยัรังสิต 

DEMOGRAPHIC FACTORS AFFECTING THE MOTIVATION OF  
SELECTING JOBS FOURTH YEAR UNDERGRADUATE STUDENTS  

IN FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION IN RANGSIT UNIVERSITY 
 

มนัสนันท์ คาํปาแฝง1  และ ดร.ศศิธร ง้วนพนัธ์2 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป  มหาวทิยาลยัรังสิต 

2 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัรังสิต 

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

บทคดัย่อ 

        การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการเลือกงานของนกัศึกษา
ชั้นปีท่ี 4 นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 2. เพ่ือศึกษาแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการเลือกงาน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้
ในการวจิยัคร้ังน้ี คือ นกัศึกษาปีท่ี 4 คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต ทั้งหมด 9 สาขา ไดแ้ก่ สาขาการตลาด สาขา
การจดัการทรัพยากรมนุษย ์  สาขาการจัดการอุตสาหกรรม  สาขาการเงินและการลงทุน สาขาระบบสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์ สาขาการจดัการธุรกิจอิเลก็ทรอนิกส์ สาขาการจดัการ สาขาการจดัการโลจิสติกส์ และสาขาการจดัการ
ธุรกิจคา้ปลีก ซ่ึงกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัดว้ยการใชสู้ตรของ Taro Yamane  ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 
95% หรือระดบันยัสําคญั 0.05 จากสูตรดงักล่าวทาํให้ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 259 คนจากประชากรทั้งหมด 732 คน
ดงันั้นในการศึกษาวิจยั ผูว้จิยัไดแ้จกแบบสอบถามจาํนวน 259 ชุดโดยวิธีการสุ่มตวัอยา่งตามความสะดวก เคร่ืองมือท่ี
ใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน เพ่ือเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการเลือกงานดว้ยสถิติทดสอบ t-test และ F-test 
        จากการศึกษาพบว่าแรงจูงใจในการเลือกงาน จาํแนกขอ้มูลส่วนบุคคลพบว่า เพศ รายได้เฉล่ียต่อเดือนของ
ครอบครัว และอาชีพของผูป้กครองท่ีแตกต่างกนัมีแรงจูงใจในการเลือกงานไม่แตกต่างกนั แต่พบว่า สาขาวิชาท่ี
แตกต่างกนัมีแรงจูงใจในการเลือกงาน ดา้นความกา้วหน้าในอาชีพและดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการแตกต่างกนั 
และเกรดเฉล่ียท่ีแตกต่างกนัมีแรงจูงใจในการเลือกงาน ดา้นลกัษณะงานแตกต่างกนั 

 

คาํสําคญั: ปัจจยัส่วนบุคคล, แรงจูงใจ, การเลือกงาน 
 

Abstract 

The objective of research study 1) for study demographic factor affecting the motivation of selecting jobs 
fourth year undergraduate students in faculty of business administration in Rangsit University. 2) For study 
motivation affects the jobs. The groups for research study are fourth year undergraduate students in faculty of 
business administration consists of  9 majors include Marketing, Human Resource Management, Industrial 
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Management, Finance and Investment, Computer Information Systems, Electronic Business Management, 
Management, Logistics Management  and Retail Management. The representative group was determined by using 
formula of Taro Yamane and references to a confidence level of 95% or significance level 0.05 and has got 259 
persons form 732 population. In case of research study, the researcher have used T-test and F-test questionnaire and 
were dispensed by convenience Sampling method and the statistics used in data analysis are frequency, percentage, 
mean and standard deviation to compare with the individual motivation in job selection  

The research studies have been found that: gender, family average monthly income, different occupation 
of parent does not affect incentives. The difference majors of study have the motivation of selecting jobs in the 
aspect advancement in career and compensation and welfare. The difference grade point average (GPA) has the 
motivation of selecting jobs in the aspect description of work. 
 

KEYWORDS: DEMOGRAPHIC FACTORS, MOTIVATION, JOB SELECTION 
 
1. บทนํา  
        ในสภาวะปัจจุบนัโลกเตม็ไปดว้ยการแข่งขนัทางธุรกิจทั้งในดา้นทางเทคโนโลย ีการตลาด และการบริหาร ส่ิงท่ี
จะทาํให้องค์การบรรลุเป้าหมายตามท่ีวางไวไ้ดน้ั้ น ย่อมมีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งหลายประการดว้ยกนั ปัจจัยหน่ึงซ่ึงมี
ความสาํคญัอยา่งยิ่ง คือ ทรัพยากรบุคคล ซ่ึงเป็นส่ิงเดียวท่ีจะทาํให้องคก์ารอยูร่อดและสามารถเจริญเติบโตต่อไปได ้ 
ถึงแมอ้งคก์ารจะมีทรัพยากรการบริหารอ่ืนๆ ซ่ึงไดแ้ก่ เงิน วสัดุอุปกรณ์อาคารสถานท่ี หรือส่ิงอาํนวยความสะดวกดี
เพียงใดก็ตาม แต่หากบุคลากรขององค์การนั้น ๆ ขาดความรู้ ความสามารถ และขาดการจดัการท่ีดี ก็จะทาํให้การ
บริหารงานประสบความสาํเร็จไดย้าก (สมพงษ ์ เกษมสิน, 2526) ดงันั้น เม่ือบุคคลเป็นทรัพยากรท่ีสาํคญัอยา่งยิง่ของ
องค์กรแลว้ จึงส่งผลให้การแข่งขนัการคดัเลือกและแสวงหาทรัพยากรบุคคล เป็นไปอย่างสูงข้ึนเช่นเดียวกบัการ
แข่งขนัดา้นอ่ืนๆเช่นกนั 
        ในอดีตท่ีผ่านมาตลาดแรงงานไทยเป็นตลาดผูว้่าจา้ง ปัญหาการว่างงานมีสูงทาํให้ผูจ้า้งมีโอกาสเลือกคนเขา้มา
ทาํงานไดม้าก แต่ในปัจจุบนัโลกมีการเปล่ียนแปลงทุกๆดา้นอยา่งรวดเร็ว ทาํใหอ้งคก์ารธุรกิจมีความตอ้งการแรงงาน
ท่ีมีความรู้ความสามารถเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว ในขณะท่ีแรงงานท่ีมีความรู้ความสามารถกมี็โอกาสเลือกงานท่ีตนเองพึง
พอใจมากยิ่งข้ึน (ธิดารัตน์  กาญจนวฒัน์, 2556) ส่งผลให้องคก์ารต่างๆ ใชว้ิธีการแยง่ชิงผูท่ี้มีความรู้ความสามารถให้
เขา้มาในองคก์ารของตน และใชส่ิ้งจูงใจหลายๆรูปแบบเพ่ือจูงใจพนกังานใหป้ฏิบติังานกบัองคก์ารนานๆ เช่น การไป
ดูงานท่ีต่างประเทศ   การจดักิจกรรมฝึกอบรมพฒันาความรู้ความสามารถของพนกังาน รวมถึงส่งเสริมให้พนกังานมี
โอกาสหาความรู้เพ่ิมเติม โดยการลาศึกษาต่อเพื่อใหมี้วฒิุสูงข้ึน 
        อยา่งไรกต็าม ยงัไม่มีคาํตอบท่ีชดัเจนวา่ ส่ิงจูงใจต่างๆท่ีองคก์รใหก้บัพนกังานเป็นส่ิงท่ีตรงกบัความตอ้งการของ
กลุ่มคนเหล่านั้นจริงหรือไม่ และองคก์ารสามารถจูงใจให้กลุ่มคนเหล่านั้นไดต้รงกบัความประสงคข์ององคก์รหรือ
เปล่า องคก์ารจาํเป็นตอ้งเขา้ใจถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และปัจจยัอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ยุคสมยั  ค่านิยม เพ่ือ
นํามาประกอบการพิจาณาดว้ยว่าแต่ละบุคคลมีความตอ้งการในส่ิงจูงใจท่ีองค์การให้เหมือนหรือต่างกนัอย่างไร 
เพ่ือท่ีจะจูงใจพนกังานแต่ละกลุ่มไดถู้กตอ้งเหมาะสม และเกิดความพอใจ พร้อมท่ีจะทุ่มเทและสร้างสรรคง์านให้กบั
องคก์ร ซ่ึงความพึงพอใจในการปฏิบติังานนั้น เป็นส่วนประกอบท่ีสําคญัอยา่งยิ่งต่อความสําเร็จของงาน ซ่ึงในเร่ือง
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ของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังาน หรือปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการจูงใจในการปฏิบติังานของบุ
คลาการ  ไดมี้การศึกษากนัอยา่งกวา้งขวางทั้งในภาคเอกชนและรัฐบาล แต่สาํหรับปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกงาน 
หรือปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการจูงใจในการเลือกงานของบณัฑิตท่ีกาํลงัจะจบการศึกษานั้น ยงัมีผูใ้ห้ความสนใจท่ีจะ
ศึกษาวิจยัในเร่ืองน้ีไม่มากนกั  ผูว้ิจยัเห็นว่า ในภาวะท่ีเต็มไปดว้ยการแข่งกนั กลุ่มคนกลุ่มใหม่ในอนาคตท่ีมีความรู้
ความสามารถจึงเป็นท่ีน่าสนใจท่ีองคก์ารตอ้งการคนเหล่านั้นมาปฏิบติังานในองคก์าร และพร้อมท่ีจะพฒันาองคก์าร
ให้เจริญเติบโตต่อไป  งานวิจัยน้ีจึงมุ่งศึกษาว่านักศึกษาปีท่ี 4 มีความตอ้งการหรือมีความพอใจในส่ิงใด เพ่ือเป็น
แนวทางใหอ้งคก์ารหาทางสนองความตอ้งการหรือความพอใจของกลุ่มบุคคลท่ีจะเขา้มาทาํงาน และปฏิบติังานให้กบั
องคก์ารอยา่งเตม็ความสามารถ 
        ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะทาํการวิจยัเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการเลือกงานของ
นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต การท่ีผูว้ิจัยสนใจเลือกศึกษานักศึกษาชั้นปีท่ี 4 คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรังสิต เน่ืองจากคณะบริหารธุรกิจเป็นคณะท่ีมีความตอ้งการของทางแรงงานตลาดเป็น
จาํนวนมาก อีกทั้งมหาวิทยาลยัรังสิตนั้นเป็นมหาวิทยาลยัเอกชนขนาดใหญ่ ท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับและผลิตบณัฑิต
สาขาต่างๆเป็นจาํนวนมากในแต่ละปี  โดยศึกษาจาก  เพศ สาขาวิชา เกรดเฉล่ีย  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนครอบครัว และ
อาชีพผูป้กครอง ซ่ึงผูว้ิจยัเห็นวา่มีผลกระทบต่อปัจจยัจูงใจในการเลือกงานของนกัศึกษา ปัจจยัจูงใจในการเลือกงาน
ในการวิจยัน้ี คือ ดา้นลกัษณะงาน ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ  ดา้นความกา้วหนา้ในอาชีพ  ดา้นความมัน่คงใน
การทาํงาน  และดา้นความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน   
 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
        1. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการแรงจูงใจในการเลือกงานของนกัศึกษา 
        2. เพ่ือศึกษาแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการเลือกงานของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 
 
3. การดาํเนินการวจิัย 
        กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ นักศึกษาปีท่ี 4 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรังสิต ซ่ึงกาํหนดขนาด
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัดว้ยการใชสู้ตรของ Taro Yamane (1973) อา้งใน      บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ ท่ีระดบั
ความเช่ือมั่น 95% หรือระดับนัยสําคญั .05 จากสูตรดังกล่าวทาํให้ได้กลุ่มตวัอย่างจาํนวน 259 คนจากประชากร
ทั้ งหมด 732 คน ดังนั้ นในการศึกษาวิจัย ผูว้ิจัยได้ทาํการแจกแบบสอบถามจาํนวน 259 ชุด โดย แบบวิธีการสุ่ม
ตวัอยา่งตามความสะดวก (Convenience sampling)  
        การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantities Research) ซ่ึงประกอบดว้ยตวัแปรตน้ (Independent Variable) 
คือ เพศ สาขาวิชา เกรดเฉล่ียสะสม อาชีพผูป้กครอง รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของผูป้กครอง และตวัแปรตาม (dependent 
variables) ดา้นลกัษณะงาน ดา้นความกา้วหนา้ในอาชีพ ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ ดา้นความมัน่คงในการทาํงาน 
ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงานโดยมีการเกบ็รวมรวมขอ้มูลจากแหล่ง ดงัน้ี 1. แหล่งปฐมภูมิ (Primary Data) เป็น
การรวบรวมขอ้มูล กระทาํโดยผูว้ิจยัซ่ึงใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และนาํไปแจกกลุ่มตวัอย่าง 2.
แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้ เอกสารแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
จากนั้นนาํแบบสอบถามท่ีเกบ็รวบรวมมาได ้มาประกอบการวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป  
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สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบ
สมมติฐาน  เพศ  ทาํการทดสอบด้วยวิธี Independent   t-test และ สาขาวิชา เกรดเฉล่ีย   รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของ
ครอบครัว   อาชีพผูป้กครอง ทาํการทดสอบดว้ยวธีิ One-way ANOVA 
 
4. ผลการวจิัย 
        ส่วนท่ี 1กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจาํนวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 55.6 เป็นนักศึกษาสาขาวิชาการ
จดัการ 115 คน คิดเป็นร้อยละ 44.4 เกรดเฉล่ีย 2.50 – 2.75จาํนวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ36.7 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของ
ครอบครัว50,000 บาท ข้ึนไป จาํนวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 41.3  และอาชีพของผูป้กครองคือ ทาํงานส่วนตวั 137 
คนคิดเป็นร้อยละ 41.3 
        ส่วนท่ี 2 กลุ่มตวัอยา่งมีค่าเฉล่ียแรงจูงใจในการเลือกงานในดา้นความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงานมากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 4.19 รองลงมาคือ ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ คิดเป็นร้อยละ4.14 ดา้นความมัน่คงในการทาํงานคิดเป็น
ร้อยละ 4.12 ดา้นความกา้วหนา้ในอาชีพและดา้นลกัษณะงาน คิดเป็นร้อยละ 3.94 ตามลาํดบั 
        ส่วนท่ี 3ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเลือกงานจาํแนกขอ้มูลส่วนบุคคล พบว่า เพศ, รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
ของครอบครัว และอาชีพของผูป้กครองท่ีแตกต่างกนัมีแรงจูงใจในการเลือกงานไม่แตกต่างกนั แต่พบวา่ สาขาวิชาท่ี
แตกต่างกนัมีแรงจูงใจในการเลือกงาน ดา้นความกา้วหน้าในอาชีพและดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการแตกต่างกนั 
และเกรดเฉล่ียท่ีแตกต่างกนัมีแรงจูงใจในการเลือกงาน ดา้นลกัษณะงาน แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  
 
ตารางที ่1 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน 

ปัจจยั 
แรงจูงใจในการเลือกงานของนกัศึกษา 

1 2 3 4 5 
เพศ      
สาขาวชิา  X X   
เกรดเฉล่ีย X     
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของครอบครัว      
อาชีพของผูป้กครอง      

หมายเหตุ1 = ดา้นลกัษณะงาน, 2 = ดา้นความกา้วหนา้ในอาชีพ, 3 = ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ, 4 = ดา้นความ
มัน่คงในการทาํงานและ5 = ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน 
 
         เพศ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของครอบครัว และอาชีพผูป้กครอง ท่ีแตกต่างกนั มีแรงจูงใจในการเลือกงาน
ไม่แตกต่างกนั แต่ สาขาวิชาท่ีแตกต่างกนัมีแรงจูงใจในการเลือกงาน ดา้นความกา้วหน้าในอาชีพ ดา้นค่าตอบแทน
และสวสัดิการแตกต่างกนั อยา่งมีระดบันยัสําคญั 0.05 ส่วนเกรดเฉล่ียท่ีแตกต่างกนั มีแรงจูงใจในการเลือกงาน ดา้น
ลกัษณะงานแตกต่างกนัอยา่งมีระดบันยัสาํคญั 0.05 
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5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
        1. จากผลการวิจยั พบว่าสาขาวิชาท่ีแตกต่างกนัมีแรงจูงใจในการเลือกงานดา้นความกา้วหนา้ในอาชีพแตกต่าง
กนั โดยสาขาวิชาท่ีมีแรงจูงใจในการเลือกงานดา้นความกา้วหน้าในอาชีพ มากท่ีสุด คือ การจดัการธุรกิจคา้ปลีก 
รองลงมาคือ การตลาด และการจดัการทรัพยากรมนุษย ์ตามลาํดบั และสาขาวิชาท่ีมีแรงจูงใจในการเลือกงานดา้น
ความกา้วหน้าในอาชีพ น้อยท่ีสุด คือการจดัการอุตสาหกรรม แสดงให้เห็นว่างานในดา้นการจดัการธุรกิจคา้ปลีก, 
การตลาด มีภาพของการเล่ือนชั้นเล่ือนตาํแหน่งชดัเจนกว่างานในดา้นอุตสาหกรรม ซ่ึงความกา้วหน้าในอาชีพเป็น
การสร้างแรงจูงใจต่อการเลือกงาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชญัญา อชิรศิลป์ (2551) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานขายบริษทัทีโอทีจาํกดั (มหาชน) ซ่ึงผลการศึกษาพบว่าความกา้วหน้าใน
หนา้ท่ี ค่าตอบแทนและสวสัดิการมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังาน 
        2. จากผลการวิจัย พบว่าสาขาวิชาท่ีแตกต่างกันมีแรงจูงใจในการเลือกงานด้านค่าตอบแทนและสวสัดิการ
แตกต่างกนั โดยสาขาวิชาท่ีมีแรงจูงใจในการเลือกงานดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ มากท่ีสุด คือ การจดัการธุรกิจ
คา้ปลีก รองลงมาคือ การตลาด และการเงินและการลงทุน ตามลาํดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชญัญา อชิรศิลป์ 
(2551) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานขายบริษทัทีโอทีจาํกดั (มหาชน) ซ่ึงผล
การศึกษาพบว่าความกา้วหน้าในหน้าท่ี ค่าตอบแทนและสวสัดิการมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการทาํงานของ
พนักงาน  และสาขาวิชาท่ีมีแรงจูงใจในการเลือกงานด้านค่าตอบแทนและสวสัดิการ น้อยท่ีสุด คือการจัดการ
อุตสาหกรรม ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุรัตน์จี คูตระกูล (2550) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองแรงจูงใจในการปฏิบติังานของ
พนกังาน:กรณีศึกษา ธนาคารไทยพาณิชย ์ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผลการศึกษาพบวา่ ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ 
มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด  
        3. จากผลการวิจยั พบว่า เกรดเฉล่ียท่ีแตกต่างกนัมีแรงจูงใจในการเลือกงาน ดา้นลกัษณะงานแตกต่างกนั โดย
เกรดเฉล่ียท่ีมาก จะมีแรงจูงใจในการเลือกงาน ด้านลักษณะงาน มากกว่าเกรดเฉล่ียน้อย แสดงให้เห็นว่า การท่ี
นักศึกษามีความตั้ งใจเรียน ทาํให้ไดเ้กรดเฉล่ียท่ีมากนั้ น จึงมีการพิจารณาถึงลกัษณะงานท่ีตอ้งไปปฏิบัติงานใน
อนาคต โดยลกัษณะงานท่ีนกัศึกษามีความสนใจ จะสร้างแรงจูงใจในการเลือกงานดงักล่าวใหแ้ก่นกัศึกษานัน่เอง 
   
        ข้อเสนอแนะจากผลงานวจิัย 
        1.การศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการเลือกงานของนกัศึกษาปีท่ี 4  พบวา่ แรงจูงใจท่ีมีผลต่อการ
เลือกงานของนกัศึกษาเม่ือจบการศึกษาระดบัปริญญาตรี  โดยส่วนใหญ่ให้ความสัมพนัธ์ระหวา่งเพ่ือนร่วมงานเป็น
หลกั ดงันั้นองคก์รหรือหน่วยงานต่างๆตอ้งมีนโยบายส่งเสริมในการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งผูร่้วมงาน เช่น จดั
ให้มีกิจกรรมร่วมกนั เพ่ือสร้างความสนิทสนม คุน้เคย ส่งเสริมให้มีการให้ความร่วมมือ และช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั
ในการทาํกิจกรรมนั้นๆ เพ่ือเป็นแรงจูงใจใหน้กัศึกษาเลือกเขา้ทาํงานในองคก์รหรือหน่วยงาน 
        2. องคก์รหรือหน่วยงานต่างๆสามารถนาํผลการวิจยัคร้ังน้ีไปเป็นแนวทางในการจดัการนโยบายเพื่อเสริมสร้าง
แรงจูงใจใหพ้นกังานใหม่ซ่ึงเป็นนกัศึกษาจบใหม่ได ้เพ่ือสามารถตอบสนองความตอ้งการของพนกังาน และส่งผลต่อ
การปฏิบติังานในทางท่ีดีข้ึน 
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        ข้อเสนอแนะในการทาํวจิัยคร้ังต่อไป  
        1.ควรมีการศึกษาถึงปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีอาจส่งผลต่อแรงจูงใจในการเลือกงาน เช่น ปัจจยัการเดินทาง ปัจจยัดา้นสถาน
ท่ีตั้ง ปัจจยัดา้นรูปแบบองคก์ร เป็นตน้  
        2.ควรศึกษาเปรียบเทียบกบัสถาบนัอ่ืนๆ คณะอ่ืนๆ ซ่ึงมีเน้ือหาวิชาเก่ียวขอ้งกนั เพ่ือให้สามารถเขา้ใจถึงปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเลือกงานไดม้ากยิง่ข้ึน 
 
กติตกิรรมประกาศ  
        การศึกษาคน้ควา้อิสระ ฉบบัน้ีสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี ดว้ยความช่วยเหลือของอาจารยท่ี์ปรึกษา ดร.ศศิธร  งว้นพนัธ์ 
อาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาคน้ควา้อิสระ  ซ่ึงท่านไดใ้หค้าํแนะนาํและขอ้คิดเห็นต่างๆ อนัเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ในการ
ทาํวิจยั อีกทั้ งยงัช่วยแกปั้ญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนระหว่างการดาํเนินงานอีกดว้ย ผูว้ิจยัรู้สึกซาบซ้ึงในความกรุณาของ
อาจารย�์เป็นอยา่งยิง่และขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 
        ขอขอบคุณ ดร.เฉลิมพร เยน็เยือก  ดร.ณกมล จนัทร์สม  อ.พงษ์ยุทธ กลา้ยุทธ ท่ีให้ความสะดวก และให้ความ
ช่วยเหลือในการติดต่อประสานงานในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลในการทาํงานวจิยัในคร้ังน้ี 
        สุดทา้ยน้ี ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณบิดามารดา และครอบครัว ซ่ึงเปิดโอกาสให้ไดรั้บการศึกษาเล่าเรียน ตลอดจน
คอยช่วยเหลือและใหก้าํลงัใจผูว้จิยัเสมอมาจนสาํเร็จการศึกษา 
 
เอกสารอ้างองิ 
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ปัจจัยทีมี่อทิธิพลต่อผู้ปกครองในการตัดสินใจใช้บริการรถรางรับ-ส่งนักเรียน 
ในเขตอาํเภอเมือง จังหวดันครราชสีมา 

FACTORS AFFECTING THE DECISION MAKING TOWARD SCHOOL BUS OF 
CHILDREN’S PARENT  IN  MUEANG NAKHON RATCHASIMA DISTRICT , 

NAKHON RATCHASIMA PROVINCE 
 

พรีชานนท์  รวมใหม่ 1  และ ดร.วุธพงศ์ ลาภเจริญ 2 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 

2 รองคณบดีฝ่ายวชิาการและวจิยั คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรังสิต 
--------------------------------- 

 

บทคดัย่อ      

รายงานการวิจยัฉบบัน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผูป้กครองในการตดัสินใจใชบ้ริการ
รถรางรับ-ส่งนักเรียน ในเขตอาํเภอเมือง จังหวดันครราชสีมา โดยมีเป้าหมายเพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของ
ผูป้กครองท่ีมีอิทธิพลต่อปัจจยัดา้นการขนส่งแตกต่างกนัอยา่งไร และปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการรถรางรับ-
ส่งนกัเรียน 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีคือ ผูป้กครองของนักเรียนท่ีกาํลงัศึกษาอยู่ในโรงเรียนท่ีอยู่ใน
เส้นทางให้บริการรถรางรับ-ส่งนักเรียน 3โรงเรียน จาํนวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
ขอ้มูลดว้ยวิธีการสุ่มตวัอย่างโดยวิธีจดัสรรแบบโควตา (Quota Sampling) วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา 
ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงเปรียบเทียบใช ้t-test และ F-test ในการทดสอบสมมติฐาน 

ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้นการขนส่งโดยเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ดา้น
ผูป้ระกอบการและกฎระเบียบหรือขอ้บงัคบัต่างๆ รองลงมาคือดา้นพาหนะท่ีใชใ้นการขนส่ง และนอ้ยท่ีสุดคือดา้น
เส้นทางการขนส่ง ทางดา้นปัจจยัส่วนบุคคลนั้นอายุบุตรหลานของผูป้กครองท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อปัจจยัการ
ขนส่งในการเลือกใชบ้ริการรถรางรับ-ส่งนกัเรียนแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 โดยปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ใชบ้ริการรถรางรับ-ส่งนกัเรียนมากท่ีสุดคือ ปัญหาการจราจรติดขดับริเวณหนา้สถานศึกษา 

 

คาํสําคญั: การตดัสินใจ, ปัจจยัดา้นการขนส่ง, รถโรงเรียน, รถรับส่งนกัเรียน, ผูป้กครอง 
 

Abstract 

 This research report is to study factors affecting the decision making toward school bus of children’s 
parent in Mueang Nakhon Ratchasima district ,  Nakhon Ratchasima province. The goal of this research is to study 
the factors of demography and the transportation factors affecting the decision making toward school bus of 
children’s parent. 

Ran
gs

it U
niv

ers
ity



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 9 ปีการศึกษา 2557 

 

วนัพฤหสับดทีี ่16 ตุลาคม พ.ศ.2557 หน้า  86  อาคาร Digital Multimedia Complex  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

The sample group is the children’s parents who live in school bus route. There are 400 respondents the 
questionnaires are developed by the creator as a research instrument that compiles data with the Quota Sampling. 
The data analysis are used the following statistics: Descriptive statistics – Percent, Mean, and Standard deviation. 
Comparative statistics analysis of Variance (ANOVA), which use the hypothesis testing of t-test and F-test. 

The study results is the follows, the transportation factors of the sample group is average as follow the 
highest consideration of the operators and regulatory factor. The second is consideration of the vehicle factor and 
the lowest consideration of route factor. Regarding to the personal factors of the sample group, with statistically 
significant at 0.05, Age of children’s parent. Regarding to the most factors affecting the decision making toward 
school bus, School traffic congestion 
 

KEYWORDS: DECISION MAKING, STUDENT TRANSPORT, SCHOOLBUS, PARENT 
 
1. บทนํา 

ปัจจุบนัปัญหาการจราจรในตวัเมืองนครราชสีมาถือไดว้า่เป็นปัญหาท่ีมีความสาํคญัท่ีสุดปัญหาหน่ึงท่ีนบัวนั
จะทวีความรุนแรงข้ึนเร่ือยๆ หน่ึงในสาเหตุสาํคญัคือ ผูป้กครองส่วนมากมกันิยมใชร้ถยนตส่์วนบุคคลเป็นพาหนะใน
การรับส่งบุตรหลานหนา้สถานศึกษาซ่ึงตั้งอยูติ่ดกนัจาํนวน 4 แห่ง ส่งผลให้ในชัว่โมงเร่งด่วนทั้งช่วงเชา้และเยน็จะ
เกิดปัญหาการจราจรติดขดัอยา่งหนกั รถยนตส์ามารถเคล่ือนตวัไดเ้พียง 2 ช่องจราจร จากทั้งหมด 4 ช่องจราจร  

เทศบาลเมืองนครราชสีมา จึงร่วมมือกบั สภ.เมืองนครราชสีมา จดัรถรางบริการรับ-ส่งนักเรียนในพ้ืนท่ี
ดงักล่าวฟรี ดว้ยการกาํหนดจุดรับส่งเป็นสถานีเพ่ือให้ผูป้กครองสามารถส่งบุตรหลานไดโ้ดยไม่ตอ้งขบัรถเขา้มาใน
บริเวณท่ีเกิดวกิฤต เพ่ือมุ่งหวงัท่ีจะลดปริมาณความตอ้งการใชถ้นนของรถยนตส่์วนบุคคลของผูป้กครอง และส่งเสริม
ใหมี้การใชร้ะบบขนส่งมวลชนเพิ่มมากข้ึน แต่กลบัไม่ไดรั้บความสนใจจากผูป้กครองมากนกัในการหันมาใชบ้ริการ
รถรางรับ-ส่งนกัเรียน  

ดงันั้นผูว้ิจยัจึงสนใจและตอ้งการศึกษาถึงปัจจยัดา้นการขนส่ง วา่ผูป้กครองให้ความสาํคญักบัปัจจยัในดา้น
ใดอยา่งไร เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ในการนาํไปไปปรับปรุงและพฒันาการใหบ้ริการรถรางรับ-ส่งนกัเรียนให้
ตรงกบัความตอ้งการของผูป้กครองท่ีจะทาํให้ผูป้กครองหันมาใชบ้ริการมากข้ึน ซ่ึงหากรถรางรับ-ส่งนกัเรียนเป็นท่ี
นิยมของผูป้กครอง กจ็ะส่งผลใหส้ามารถแกไ้ขปัญหาการจราจรติดขดัไปได ้

 
1.1 แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
1.1.1 ตวัแบบพฤตกิรรมผู้บริโภค (S-R Model) 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541) กล่าวถึงแบบจาํลองพฤติกรรมผูบ้ริโภควา่เป็นการศึกษาถึงมูลเหตุจูงใจ
ในการตดัสินใจเลือกใชสิ้นคา้หรือบริการ ซ่ึงเร่ิมตน้จากส่ิงกระตุน้ (Stimulus) ท่ีทาํให้เกิดความตอ้งการ และผา่นเขา้
มาในความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภค (Buyer’s black box) ซ่ึงความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภคนั้นจะไดรั้บอิทธิพลมาจาก
ลกัษณะต่างๆในการตดัสินใจของผูบ้ริโภค(Buyer’s purchase decision) เปรียบไดก้บักล่องดาํท่ีผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่อาจ
คาดเดาได ้หลงัจากนั้นจึงมีการตอบสนองของผูบ้ริโภค (Buyer’s response) 
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ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาตวัแบบปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อส่ิงกระตุน้อ่ืนๆ โดยส่ิงท่ีผูว้ิจยันาํมาเป็นส่ิง
กระตุน้ (Stimulus) คือ ปัจจยัดา้นการขนส่ง 
1.1.2 ปัจจัยด้านการขนส่ง 

คาํนาย อภิปรัชญาสกุล (2551) กล่าววา่ปัจจยัดา้นการขนส่ง คือ องคป์ระกอบท่ีสาํคญัสาํหรับการขนส่งทุก
รูปแบบท่ีผูใ้หบ้ริการและผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งคาํนึงถึงเม่ือตอ้งขนส่งสินคา้หรือผูโ้ดยสาร ซ่ึงจะประกอบไปดว้ยปัจจยัท่ี
สาํคญัต่างๆ จาํนวน 4 ปัจจยั ดงัน้ี 

1. ปัจจยัดา้นเส้นทางในการขนส่ง คือ เส้นทางต่างๆในการขนส่งท่ีเช่ือมโยงกบัเส้นทางอ่ืนอยา่ง
กวา้งขวาง ผา่นสถานีผูโ้ดยสารหรือสถานีขนส่งสินคา้ 

2. ปัจจยัดา้นยานพาหนะในการขนส่ง คือ ยานพาหนะท่ีนาํมาใชจ้ะตอ้งมีความเหมาะสมกบั
สภาพแวดลอ้มของเส้นทางใชง้านเพ่ือสร้างความปลอดภยั 

3. ปัจจยัดา้นสถานีขนส่ง(จุดจอดรับ-ส่ง) ทาํหนา้ท่ีรวบรวมปริมาณผูโ้ดยสารหรือสินคา้ท่ีตอ้งการขนส่ง 
และเป็นจุดเช่ือมโยงระหวา่งยานพาหนะของแต่ละรูปแบบการขนส่งไดด้ว้ย 

4. ปัจจยัดา้นผูป้ระกอบการและกฎระเบียบหรือขอ้บงัคบัต่างๆ คือผูท่ี้จะตอ้งทาํใหย้านพาหนะต่างๆท่ี
นาํมาใหบ้ริการสามารถดาํเนินการไดอ้ยา่งปลอดภยั 
 

1.2 ขอบเขตงานวจิัย 
งานวิจยัน้ีมีขอบเขตดา้นประชากรศาสตร์ คือ ผูป้กครองของนกัเรียนท่ีกาํลงัศึกษาอยูใ่นโรงเรียนท่ีอยูบ่นเส้นทาง

ให้บริการของโครงการ รถรางเพ่ือน้อง สถานีตาํรวจภูธรเมืองนครราชสีมา จาํนวน 3 แห่ง ดังน้ี โรงเรียนเมือง
นครราชสีมา  โรงเรียนอนุบาลเมืองนครราชสีมา  และโรงเรียนสุรนารีวทิยา 
 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
2.1. ศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของผูป้กครองท่ีมีผลต่อปัจจยัดา้นการขนส่ง 
2.2. เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นการขนส่งแต่ละดา้นท่ีผูป้กครองใหค้วามสาํคญั 
2.3. เปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อปัจจยัดา้นการขนส่ง 

 

3. การดาํเนินการวิจัย 
3.1 การกาํหนดกลุ่มตวัอย่าง และวธีิสุ่มตวัอย่าง 

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นแบบเชิงปริมาณ(Quantitative Research) ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี  คือ 
ผูป้กครองของนกัเรียน ซ่ึงขอ้มูลจากสาํนกันโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ณ วนัท่ี 10 มิถุนายน 2557 ระบุวา่ ทั้ง 3 โรงเรียน มีนกัเรียนรวมกนัทั้งส้ิน 11,297 คน 

การกาํหนดจาํนวนตวัอยา่งใชสู้ตรของ Taro Yamane (1973) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% จากการคาํนวณกลุ่ม
ตวัอย่างสําหรับการศึกษาคร้ังน้ีมีจาํนวน 386.32 ตวัอยา่ง เพ่ือความเหมาะสมผูว้ิจยัจึงปรับจาํนวนกลุ่มตวัอย่างเป็น 
400 ตัวอย่าง ทั้ งน้ีการสุ่มตัวอย่างจะกาํหนดด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non Probability 
Sampling) ซ่ึงจะเร่ิมตน้สุ่มตวัอยา่งโดยวธีิจดัสรรแบบโควตา (Quota Sampling) 
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3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นคาํถามปิดแบบมีตวัเลือก 3 ส่วน 

และเป็นคาํถามปลายเปิด 1 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 5 ขอ้ มีลกัษณะเป็นคาํถามปิดแบบมีตวัเลือก ไดแ้ก่ เพศของ
ผูป้กครอง  รายไดผู้ป้กครองเฉล่ียต่อเดือน  สถานภาพสมรสของผูป้กครอง  อาชีพของผูป้กครอง  และอายุ
บุตรหลานของผูป้กครอง 

 ส่วนท่ี 2  ขอ้มูลเก่ียวกับความคิดเห็นต่อการตดัสินใจใช้บริการรถรางรับ-ส่งนักเรียน จาํนวน 6 ขอ้ มี
ลกัษณะเป็นคาํถามแบบจดัอนัดบั(Ranking question) 
ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการขนส่ง ประกอบไปดว้ย  เส้นทางการขนส่ง  พาหนะท่ีใชข้นส่ง สถานี
ขนส่ง(จุดจอดรับ-ส่ง) ผูป้ระกอบการและกฎระเบียบหรือขอ้บังคบัต่างๆ จาํนวน 32 ขอ้ มีลกัษณะเป็น
คาํถามแบบให้ระดบัคะแนน (Likert Scale) ท่ีมี 5 ตวัเลือก โดยวิธีการแปลผลการวิจยัของแบบสอบถามใน
ส่วนน้ี  ผูว้ิจยัใชเ้กณฑเ์ฉล่ียในการอภิปรายผล โดยนาํช่วงคะแนนเฉล่ียท่ีไดใ้นท่ีน้ีคือ 0.80 ไปจาํแนกแต่ละ
ช่วงยอ่ยท่ีแตกต่างกนัตามระดบัการใหค้ะแนน 5 ระดบั 
ส่วนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะจากผูต้อบแบบสอบถามแยกเป็นรายดา้นตามปัจจยัดา้นการขนส่ง มีลกัษณะเป็น
คาํถามปลายเปิด 
 

3.3 การทดสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
 การทดสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ใช้วิธีจัดทาํแบบสอบถามเสนอผูท้รงคุณวุฒิเพ่ือตรวจสอบ
รายละเอียดของปัจจยัดา้นต่างๆ และทาํการปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามจนมีความถูกตอ้งและสมบูรณ์  หลงัจากนั้น
ผูว้ิจยัจึงไดน้าํแบบสอบถามไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 30 ราย เพ่ือวดัความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดย
ผูว้จิยัเลือกใชส้ถิติ Cronbach’s Alpha ในการคาํนวณหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดยใชว้ธีิหาค่าสัมประสิทธ์ิ 

(α-Coefficient) ซ่ึงมีเกณฑ์ท่ีกาํหนดไวว้่า ถา้ค่าสัมประสิทธ์ิมีค่ามากกว่า หรือเทียบเท่ากบั 0.7 ข้ึนไป นั่นหมายถึง
แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนมาจะมีความเช่ือมัน่สูง 
 
3.4 สถิตทิีใ่ช้ทดสอบสมมตฐิาน 

การศึกษาเปรียบเทียบระหวา่งตวัแปรอิสระท่ีเป็นตวัแปรเชิงคุณภาพ และตวัแปรตามท่ีเป็นตวัแปรเชิงปริมาณ 
เพ่ือวเิคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของผูป้กครอง วา่มีความแตกต่างกนักบัการตดัสินใจใชบ้ริการรถรางรับ-ส่งนกัเรียน
หรือไม่ ซ่ึงแบ่งออกเป็นเทคนิคทางสถิติ 2 เทคนิค ดงัน้ี 

1) การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (t - test) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ เพศ
ของผูป้กครอง โดยใชค้่าสถิติทดสอบ t 
2) การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียท่ีมี
มากกวา่ 2 กลุ่มข้ึนไป ไดแ้ก่ รายไดผู้ป้กครองเฉล่ียต่อเดือน สถานภาพสมรสของผูป้กครอง อาชีพของผูป้กครอง 
อายบุุตรหลานของผูป้กครอง และเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวธีิการ Post-hoc โดยใชค้่าสถิติทดสอบ F 
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4. ผลการวจิัย 
ตารางที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

        

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม (ตารางท่ี 1) พบว่า กลุ่มตวัอยา่ง 400 ตวัอยา่ง ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 30,000 บาท มีสถานภาพสมรส(อยู่ดว้ยกนั) ประกอบอาชีพรับ
ราชการหรือพนกังานรัฐวสิาหกิจ และอายบุุตรหลานของผูป้กครองกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอาย ุ10-12 ปี 

 
ตารางที่ 2 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองในการเลือกใชบ้ริการรถรางรับ-ส่งนกัเรียน 

ความสําคญั ปัจจัย จํานวน ร้อยละ 

1 ปัญหาการจราจรติดขดับริเวณหนา้สถานศึกษา 171 42.8 

2 ท่ีพกัอาศยัอยูไ่กลจากสถานศึกษา 98 24.5 

3 การไปรับ-ส่งบุตรหลานเองหาท่ีจอดรถยาก 48 12.0 

4 เวลาทาํงานของผูป้กครองในแต่ละวนัไม่แน่นอน 32 8.0 

5 การไปรับ-ส่งบุตรหลานเองมีค่าใชจ่้ายสูง 30 7.5 

6 การรับ-ส่งบุตรหลานเองส้ินเปลืองเวลาในการเดินทาง 21 5.25 
 

ผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองในการเลือกใช้บริการรถรางรับ-ส่งนักเรียน 
(ตารางท่ี 2) พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองมากท่ีสุด คือ ปัญหาการจราจรติดขดับริเวณหน้า
สถานศึกษา รองลงมาคือ ท่ีพกัอาศยัอยูไ่กลจากสถานศึกษา และ การไปรับ-ส่งบุตรหลานเองหาท่ีจอดรถยาก 

 
แผนภูมทิี ่1 ปัจจยัดา้นการขนส่งท่ีมีอิทธิพลต่อผูป้กครอง 

ดา้นผูป้ระกอบการ
และกฎระเบียบ
ขอ้บงัคบัต่างๆ 

ดา้นพาหนะท่ีใชใ้น
การขนส่ง

ดา้นสถานีขนส่ง (จุด
จอดรับ-ส่ง)

ดา้นเส้นทางการขนส่ง

ค่าเฉล่ีย 4.16 4.07 4.03 3.96

3.8
3.9

4
4.1
4.2

 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล จํานวน ร้อยละ 

เพศของผูป้กครอง หญิง 251 62.8 

รายไดผู้ป้กครองเฉล่ียต่อเดือน 15,001 - 30,000 บาท/เดือน 153 38.3 

สถานภาพสมรสของผูป้กครอง สมรส(อยูด่ว้ยกนั) 305 76.3 

อาชีพของผูป้กครอง รับราชการ หรือ พนกังานรัฐวสิาหกิจ 140 35.0 

อายบุุตรหลานของผูป้กครอง อาย ุ10 - 12 ปี 138 34.5 
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ผลการวเิคราะห์ปัจจยัดา้นการขนส่งท่ีมีอิทธิพลต่อผูป้กครอง (แผนภูมิท่ี 1) พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง 400 ตวัอยา่ง 
ให้ความสําคญักบัปัจจยัการขนส่งในการเลือกใชบ้ริการรถรางรับ-ส่งนักเรียนอยูใ่นระดบัสําคญัมากทุกปัจจยั และ
สามารถเรียงตามลาํดบัไดด้งัน้ี 

1. ปัจจยัดา้นผูป้ระกอบการและกฎระเบียบหรือขอ้บงัคบัต่างๆ (ค่าเฉล่ีย 4.16) 
รายขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด มี 2ขอ้ท่ีไดค้่าเฉล่ียเท่ากนั คือ มีการตรวจเช็คสภาพรถรางทุกคร้ังก่อน

วิ่งให้บริการ และผูป้ระกอบการปฏิบติัตามกฎหมายหรือระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ใหบ้ริการอยา่งเคร่งครัด อยูใ่นระดบัสาํคญัมาก 

2. ปัจจยัดา้นพาหนะท่ีใชใ้นการขนส่ง (ค่าเฉล่ีย 4.07) 
รายขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ สภาพของรถรางท่ีนาํมาวิง่ใหบ้ริการอยูใ่นสภาพดี มีความปลอดภยั 

พร้อมใชง้าน อยูใ่นระดบัสาํคญัมากท่ีสุด 
3. ปัจจยัดา้นสถานีขนส่ง(จุดจอดรับ-ส่ง) (ค่าเฉล่ีย 4.03) 

รายขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด มี 2ขอ้ท่ีไดค้่าเฉล่ียเท่ากนั คือ สถานีและจุดจอดรับ-ส่งมีระบบดูแล
รักษาความปลอดภยัเพ่ือสร้างความมัน่ใจและสถานีและจุดรับ-ส่งไม่ตั้งอยูใ่นท่ีเปล่ียว สามารถเขา้ถึง
ไดง่้าย อยูใ่นระดบัสาํคญัมาก 

4. ปัจจยัดา้นเส้นทางการขนส่ง (ค่าเฉล่ีย 3.96) 
รายขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ เส้นทางการเดินรถทาํให้ระยะเวลาในการเดินทางของบุตรหลาน

รวดเร็วมากข้ึน อยูใ่นระดบัสาํคญัมาก 
 

ตารางที่ 3 การทดสอบสมมติฐาน ดว้ยวธีิ Post Hoc 

ปัจจัยของผู้ปกครอง 

ปัจจัยทีม่อีทิธิพลต่อผู้ปกครองในการเลือกใช้บริการรถรางรับ-ส่งนักเรียน 
ดา้นเส้นทาง
การขนส่ง 

ดา้นพาหนะท่ีใช้
ในการขนส่ง 

ดา้นสถานี
ใหบ้ริการ(จุดจอด

รับ-ส่ง) 

ดา้นผูป้ระกอบการ
และกฎระเบียบหรือ
ขอ้บงัคบัต่างๆ 

เพศของผูป้กครอง     
รายไดผู้ป้กครองเฉล่ียต่อเดือน     
สถานภาพสมรสของผูป้กครอง     
อาชีพของผูป้กครอง     
อายบุุตรหลานของผูป้กครอง X X X X 

หมายเหตุ  X  หมายถึง ยอมรับสมมติฐาน จากการทดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวธีิ Post Hoc 
 
 สมมติฐานงานวิจยัน้ี คือ ปัจจยัส่วนบุคคลของผูป้กครองท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัดา้นการขนส่งแตกต่าง
กนั ดงันั้นจากการทดสอบสมมติฐาน (ตารางท่ี 3) สรุปไดว้่า เพศของผูป้กครอง, รายไดผู้ป้กครองเฉล่ียต่อเดือน, 
สถานภาพสมรสของผูป้กครอง และอาชีพของผูป้กครอง ท่ีแตกต่างกนัมีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผูป้กครองในการเลือกใช้
บริการรถรางรับ-ส่งนักเรียนไม่แตกต่างกนั แต่ อายุบุตรหลานของผูป้กครอง ท่ีแตกต่างกนัมีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
ผูป้กครองในการเลือกใชบ้ริการรถรางรับ-ส่งนกัเรียนแตกต่างกนัในทุกรายดา้น  
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ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานงานวิจยัท่ีตั้งไวคื้อ ปัจจยัส่วนบุคคลของผูป้กครองท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยั
ดา้นการขนส่งแตกต่างกนั โดยปัจจยัส่วนบุคคลทางดา้น อายบุุตรหลานของผูป้กครองแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัการ
ขนส่งแตกต่างกนั ดงัแสดงในตารางท่ี 4 ดงัน้ี 

 
ตารางที่ 4 ระดบัความสาํคญัของปัจจยัดา้นการขนส่งท่ีมีต่ออายบุุตรหลานของผูป้กครอง 

ปัจจัยของผู้ปกครอง ด้านเส้นทาง
การขนส่ง 

ด้านพาหนะทีใ่ช้
ในการขนส่ง 

ด้านสถานี
ให้บริการ(จุด
จอดรับ-ส่ง) 

ด้านผู้ประกอบการและ
กฎระเบยีบหรือ
ข้อบงัคบัต่างๆ 

อายบุุตรหลานของผูป้กครองตํ่ากวา่หรือเท่ากบั 
5 ปี 

อนัดบั 3 อนัดบั 2 อนัดบั 4 อนัดบั 1 

อายบุุตรหลานของผูป้กครอง 6-9  ปี อนัดบั 4 อนัดบั 2 อนัดบั 3 อนัดบั 1 

อายบุุตรหลานของผูป้กครอง 10-12  ปี อนัดบั 4 อนัดบั 1 อนัดบั 3 อนัดบั 2 

อายบุุตรหลานของผูป้กครอง 13-15  ปี อนัดบั 4 อนัดบั 1 อนัดบั 3 อนัดบั 2 

อายบุุตรหลานของผูป้กครอง 16-18  ปี อนัดบั 4 อนัดบั 3 อนัดบั 2 อนัดบั 1 
 

1. อายบุุตรหลานของผูป้กครองตํ่ากวา่หรือเท่ากบั 5 ปี 
ผูป้กครองท่ีมีบุตรหลานในปกครองอายุต ํ่ากว่าหรือเท่ากบั 5 ปี จะให้ความสําคญักบัปัจจยัการ

ขนส่งดา้นผูป้ระกอบการและกฎระเบียบหรือขอ้บงัคบัต่างๆ มาเป็นอนัดบัแรก ต่อมาคือ ปัจจยัดา้น
พาหนะท่ีใช้ในการขนส่ง ปัจจยัดา้นเส้นทางการขนส่ง และปัจจยัดา้นสถานีขนส่ง(จุดจอดรับ-ส่ง) 
ตามลาํดบั 

2. อายบุุตรหลานของผูป้กครอง 6-9  ปี 
ผูป้กครองท่ีมีบุตรหลานอายุ 6-9 ปี จะให้ความสําคญักบัปัจจยัการขนส่งดา้นผูป้ระกอบการและ

กฎระเบียบหรือขอ้บงัคบัต่างๆเป็นอนัดบัแรก ต่อมาคือปัจจยัดา้นพาหนะท่ีใชใ้นการขนส่ง ปัจจยัดา้น
สถานีขนส่ง(จุดจอดรับ-ส่ง) และปัจจยัดา้นเส้นทางการขนส่ง ตามลาํดบั 

3. อายบุุตรหลานของผูป้กครอง 10-12  ปี 
ผูป้กครองท่ีมีบุตรหลานอายุ 10-12 ปี จะให้ความสําคญักบัปัจจยัดา้นพาหนะท่ีใชใ้นการขนส่ง

เป็นอนัดบัแรก ต่อมาคือปัจจยัดา้นผูป้ระกอบการและกฎระเบียบหรือขอ้บงัคบัต่างๆ ปัจจยัดา้นสถานี
ขนส่ง(จุดจอดรับ-ส่ง) และปัจจยัดา้นเส้นทางการขนส่ง ตามลาํดบั 

4. อายบุุตรหลานของผูป้กครอง 13-15  ปี 
ผูป้กครองท่ีมีบุตรหลานอายุ 13-15 ปี จะให้ความสําคญักบัปัจจยัดา้นพาหนะท่ีใชใ้นการขนส่ง

เป็นอนัดบัแรก ต่อมาคือปัจจยัดา้นผูป้ระกอบการและกฎระเบียบหรือขอ้บงัคบัต่างๆ ปัจจยัดา้นสถานี
ขนส่ง(จุดจอดรับ-ส่ง) และปัจจยัดา้นเส้นทางการขนส่ง ตามลาํดบั 

5. อายบุุตรหลานของผูป้กครอง 16-18  ปี 
ผู ้ปกครองท่ีมีบุตรหลานอายุ 16-18 ปี  จะให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านผู ้ประกอบการและ

กฎระเบียบหรือขอ้บงัคบัต่างๆเป็นอนัดบัแรก ต่อมาคือปัจจยัดา้นสถานีขนส่ง(จุดจอดรับ-ส่ง) ปัจจยั
ดา้นพาหนะท่ีใชใ้นการขนส่ง และปัจจยัดา้นเส้นทางการขนส่ง ตามลาํดบั 
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5. บทสรุป 
จากการวิเคราะห์ปัจจยัการขนส่งท่ีผูป้กครองในกลุ่มตวัอยา่ง 400 ตวัอยา่ง ซ่ึงผูป้กครองจะให้ความสําคญั

กบัปัจจยัดา้นผูป้ระกอบการและกฎระเบียบหรือขอ้บงัคบัต่างๆ และปัจจยัดา้นพาหนะท่ีใชใ้นการขนส่งมาเป็นลาํดบั
แรกๆ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อจัฉรา ล้ิมมณฑล (2552) ท่ีไดศึ้กษาถึงแนวทางการเพิ่มการใชร้ถรับส่งนกัเรียนใน
กรุงเทพมหานคร โดยศึกษาถึงปัจจัยท่ีผูป้กครองคาํนึงถึงเม่ือตอ้งใช้บริการรถรับส่งนักเรียนแลว้พบว่า ปัจจัยท่ี
ผูป้กครองให้ความสําคญัเป็นอนัดบัตน้ๆคือ มารยาทของคนขบัรถ มาตรฐานของรถ และการดูแลของครูประจาํรถ 
หากพิจารณาแลว้จะพบว่าผูป้กครองให้ความสําคญักบัความปลอดภยัในการเดินทาง หากมีการพฒันาดา้นความ
ปลอดภัยให้เพ่ิมมากข้ึน อาจทาํให้ผูป้กครองสนใจใช้บริการมากข้ึน เช่นเดียวกับปัจจัยด้านผูป้ระกอบการและ
กฎระเบียบหรือขอ้บงัคบัต่างๆ และปัจจยัดา้นพาหนะท่ีใชใ้นการขนส่ง ซ่ึงจะเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยั และเป็น
ปัจจยัลาํดบัตน้ๆท่ีจะทาํใหผู้ป้กครองหนัมาใชบ้ริการรถรางรับ-ส่งนกัเรียน 
 

กติตกิรรมประกาศ  
การศึกษาคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีประสบความสาํเร็จไดด้ว้ยดี โดยไดรั้บความอนุเคราะห์จากผูมี้พระคุณหลาย

ท่าน ขอกราบขอบพระคุณ อาจารยทุ์กท่านท่ีได้ถ่ายทอดความรู้ให้ผูว้ิจัยในการศึกษา และคอยแนะนําแนวทาง
ตลอดจนแกไ้ขขอ้บกพร่องของการศึกษาคน้ควา้ดว้ยความหวงัดี 

ขอกราบขอบพระคุณบุพการีอนัเป็นท่ีรัก ท่ีคอยให้การสนับสนุนทั้งกาํลงักาย กาํลงัใจ กาํลงัทรัพย ์และ
ขอขอบพระคุณเจา้หน้าท่ีตาํรวจงานจราจร สภ.เมืองนครราชสีมา สําหรับความอนุเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัโครงการ
รถรางรับ-ส่งนกัเรียน 
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การศึกษาเคร่ืองมือการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการทีมี่ผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ 
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวทิยาลยัรังสิต ช้ันอนุบาลและประถมศึกษา 

 A Study of Integrated Marketing Communication Tools that Influence Parents’  
Decision to Enroll their Children to Kindergarten and Primary School  

of Satit Bilingual School of Rangsit University 
 

วษุิณีย์ จีนะสุทธ์ิ และ ดร.ศศิธร ง้วนพนัธ์   
1 นกัศึกษาปริญญาโท  หลกัสูตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการตลาด  มหาวทิยาลยัรังสิต 

2 อาจารยป์ระจาํ สาขาวชิาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัรังสิต 

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

บทคดัย่อ      

 การศึกษาคน้ควา้วิจยัเร่ือง การศึกษาเคร่ืองมือการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เข้าศึกษาต่อโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ชั้ นอนุบาลและประถมศึกษา วตัถุประสงค์การศึกษา เพ่ือ
เปรียบเทียบเคร่ืองมือการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ และลกัษณะทางประชากร ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้
ศึกษาต่อในโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัรังสิต เป็นการศึกษาวิจยัเชิงปริมาณโดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวม
ขอ้มูล คือ แบบสอบถาม กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั ผูป้กครองนักเรียนท่ีส่งบุตรหลานเขา้เรียนในโรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลยัรังสิต จาํนวน 400 คน โดยใชส้ถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน
สถิติสาํหรับทดสอบสมมติฐาน t-test และ One way ANOVA ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาพบวา่ดา้นดา้นกระบวนการ  ดา้น
บุคคล  ด้านภาพลกัษณ์ทางกายภาพ ด้านช่ือเสียงของสถาบัน พบว่าด้านรวมทุกด้านมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคญัท่ีระดบั 0.05 โดยผลท่ีไดจ้ากการศึกษาสามารถไปเป็นแนวทางการพฒันากลยุทธ์การตลาดของโรงเรียน
สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัรังสิต เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการทาํกาํไรในระยะยาว   
 

คาํสําคญั : การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ , การตดัสินใจ 

 
Abstract 

 The purpose of this research was to compare the integrated marketing communication tools that influence 
parents’ decision to enroll their children to Kindergarten and Primary School of Satit Bilingual School of Rangsit 
University. 
 This quantitative study used questionnaire to collect data from 400 parents of students enrolled at Satit 
Bilingual School of Rangsit University.  The data analyzed by using percentage, mean, standard deviation, t-test 
and one-way ANOVA to determine the factors that influence the decision of the parents to enroll their children.  
The results of the study showed that parents’ opinions in regard to marketing process, reputation of the school, and 
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academic personnel have significant difference of 0.05.  The results of this study can be used to develop more 
effective marketing strategies of Satit Bilingual School of Rangsit University to improve the enrolment of students.  
 

Key words: Integrated Marketing Communication Tools, Decision Marketing 
 
1. บทนํา 
 ระบบการศึกษาของไทยเป็นระบบท่ีมีการแข่งขนักนัมาก ผูป้กครองจึงมีการเตรียมบุตรหลานของตนเขา้
เรียนหนังสือตั้งแต่ก่อนวยัเรียนหรือท่ีเรียกกนัว่าระดบัอนุบาล โดยการศึกษาของไทยมีวิวฒันาการมาโดยตลอด      
สืบเน่ืองมาจากทั้งปัจจยัภายในท่ีเกิดความตอ้งการพฒันาสังคมให้มีความเจริญและทนัสมยั โรงเรียนเป็นหนา้ท่ีสร้าง
มาตรฐานทางวิชาการ พฒันาทางดา้นการเรียนการสอน รวมไปถึงพฒันาคุณภาพของนักเรียน เพ่ือให้โรงเรียนมี
ช่ือเสียง มีคุณภาพอยู่ในระดบัดีมาก เป็นท่ีนิยมเช่ือถือศรัทธาของผูป้กครอง ดงันั้นโรงเรียนจะตอ้งนาํมาตรการใน
กระบวนการบริหารมาใชอ้ยา่งจริงจงั ในปัจจุบนัโรงเรียนต่างๆ ไดพ้ฒันาตนเองและแข่งขนัดา้นการศึกษากนัมากข้ึน 
เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูป้กครองจึงตอ้งมีการเตรียมความพร้อมและพฒันาโรงเรียนของตนเพื่อให้เป็นท่ี
สนใจและเป็นท่ียอมรับของผูป้กครอง และประชาชนทัว่ไป 
  จากเหตุผลขา้งตน้ทาํใหผู้ว้ิจยัมองเห็นถึงความสาํคญัและเกิดความสนใจ จึงตดัสินใจเลือกทาํการศึกษาเร่ือง 
การศึกษาเคร่ืองมือการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อโรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลยัรังสิต ชั้นอนุบาลและประถมศึกษา ซ่ึงจะเป็นแนวทางในการวางแผนการพฒันาการจดัการศึกษา เพ่ือให้
เกิดความเช่ือมัน่ของผูป้กครองนกัเรียน รวมถึงเป็นโรงเรียนท่ีมีคุณภาพ ท่ีจะนาํเอาเคร่ืองมือการส่ือสารทางการตลาด
แบบบูรณาการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองไปใชก้บัโรงเรียนของตนเพ่ือสนองต่อผลต่อการตดัสินใจ และ
เป็นท่ียอมรับของผูป้กครองนกัเรียนในอนาคตต่อไป 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
จากภาพดงักล่าวผูว้จิยัไดก้าํหนดสมมุติฐานดงัน้ี 
 H1 : ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีมี เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้ต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจ
เขา้ศึกษาต่อในโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวทิายาลยัรังสิต ชั้นอนุบาลและประถมศึกษาท่ีแตกต่างกนั H2 : เปรียบเทียบ
เคร่ืองมือการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อในโรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวทิยาลยัรังสิต ชั้นอนุบาลและประถมศึกษาท่ีแตกต่างกนั  
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2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
เพ่ือเปรียบเทียบเคร่ืองมือการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ และลกัษณะทางประชากร ท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อในโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวทิยาลยัรังสิต 
 

3. การดาํเนินการวจิัย 
 การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็น
เคร่ืองมือในการเกบ็ขอ้มูล และใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis)  
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูป้กครองโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัรังสิต ซ่ึงไดก้าํหนดขนาด
ของประชากรท่ีตอ้งการศึกษาจาํนวนตวัอยา่งเท่ากบั 400 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 โดยตามวิธีของทาโร่ ยามาเน่ 
(Yamane, 1973) และใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience Sampling) จากกลุ่มผูป้กครองโรงเรียนสาธิต
แห่งมหาวทิยาลยัรังสิต ผูป้กครองนกัเรียนชั้นอนุบาล  1-3  จาํนวน  176  คน  ชั้นประถมศึกษา 1-6  จาํนวน  341  คน  
รวมทั้งส้ินจาํนวน  517  คน 
3.2  การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีถามเก่ียวกบัการศึกษาเคร่ืองมือการ
ส่ือสารทางการตลาด  การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต  (ชั้ นอนุบาลและ
ประถมศึกษา) ประกอบดว้ยคาํถามปลายปิด โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1   ขอ้มูลส่วนบุคคล เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ โดยศึกษาเก่ียวกบั เพศ 
อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพรายได ้มีลกัษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Closed end) มีคาํถามจาํนวน 5 ขอ้ 
 ส่วนท่ี 2  เคร่ืองมือการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ประกอบดว้ย การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ 
การตลาดโดยตรง การใชพ้นกังานขาย แบบสอบถามมีลกัษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) 5 ระดบั 
จาํนวน 18 ขอ้ 
 ส่วนท่ี  3   การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต  ประกอบด้วย ด้าน
กระบวนการ ดา้นบุคคล ดา้นภาพลกัษณ์ทางกายภาพ ดา้นช่ือเสียงของสถาบนั แบบสอบถามมีลกัษณะแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scales) 5 ระดบั จาํนวน 20 ขอ้ 
 แหล่งขอ้มูลในการดาํเนินการวิจยัน้ี คือการปรับปรุงข้ึนจากกรอบแนวคิดของการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
และตรวจสอบเน้ือหาความถูกตอ้ง เพ่ือใหต้รงตามวตัถุประสงคใ์นการศึกษางานวิจยั โดยมีขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ
แบบสอบถามดงัน้ี 
 1. แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (secondary data) ไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้ เอกสารแนวคิดทฤษฎีและงาน วิจยัอ่ืนๆ 
ในอดีตท่ีเก่ียวขอ้ง ผลงานวิจยัและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารวิชาการ และวารสาร 
เพ่ือกาํหนดขอบเขตเน้ือหาของแบบสอบถาม  
 2.  นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากขั้นตอนท่ี1 มาปรับปรุง และพฒันาข้ึนเป็นแบบสอบถามท่ีครอบคลุมกบัวตัถุประสงค์
เพ่ือใชใ้นการเกบ็ขอ้มูล 
 3.  การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม  (pre-test) เพ่ือหาความเท่ียงของแบบสอบถาม  โดยนํา
แบบสอบถามไปให้ผูมี้ความเช่ียวชาญด้านงานวิจัยตรวจสอบความเท่ียงตรงและนําไปแจกแบบสอบถามให้กับ
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ผูป้กครองโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัรังสิต จาํนวน 30 ชุด เพ่ือตรวจสอบว่าคาํถามสามารถส่ือสารความหมาย
ตรงความตอ้งการ และมีความเหมาะสมหรือไม่ โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ผลการ
ทดสอบไดค้่าความเท่ียงเท่ากบั 0.95 แสดงว่าค่าความเท่ียงเป็นท่ียอมรับ โดยใชสู้ตรหาค่าสัมประสิทธ์ิ Cronbach’s 
Alpha ใชเ้กณฑส์ัมประสิทธ์ิแอลฟา (alpha coefficient) เป็นเกณฑก์ารยอมรับไวว้า่มากกวา่และเท่ากบั 0.6 จึงจะสรุป
ไดว้า่ แบบสอบถามมีความเช่ือมัน่สูง (Hair et.al.,1998) 
 4.  การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดแ้จกแบบสอบถามผูป้กครองโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัรังสิต จงัหวดั
ปทุมธานี จาํนวน 400 ชุด โดยดาํเนินการเกบ็ขอ้มูลตั้งแต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ.2556 ถึง 30 ธนัวาคม พ.ศ.2556  
3.3 การวิเคราะห์ขอ้มูล 
 1.  นาํขอ้มูลส่วนท่ี 1 และ 2 มาวเิคราะห์หาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ (Percentage) แลว้นาํเสนอในรูปตาราง
ประกอบความเรียง 
          2.  นาํขอ้มูลส่วนท่ี 3 มาทาํการวเิคราะห์หาค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation 
: S.D.) แลว้นาํเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 
 
4. ผลการวจิัย 
ตารางท่ี 1   แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม 

รายการ คาํอธิบาย จาํนวน ร้อยละ 

เพศ หญิง 306 76.5 
อาย ุ 37-42 ปี 139 34.8 
ระดบัการศึกษา ปริญญาตรี 189 47.2 
อาชีพ ธุรกิจส่วนตวั 189 47.2 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน สูงกวา่ 40,000 บ 332 83.0 
  

 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน306 คน คิดเป็นร้อยละ 76.5  อายุ 37-42 ปี จาํนวน 139 คน คิด
เป็นร้อยละ 34.8 การศึกษาระดบั ปริญญาตรี จาํนวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 47.2 อาชีพ ธุรกิจส่วนตวั จาํนวน 189 คน 
คิดเป็น ร้อยละ 47.2 มีรายไดต่้อเดือน สูงกวา่ 40,000 บาท จาํนวน 332 คน คิดเป็นร้อยละ 83.0 
 

ตารางท่ี 2 การวเิคราะห์เคร่ืองมือการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 
เคร่ืองมือการส่ือสารทาง 
การตลาดแบบบูรณาการ 

x  S.D. ความหมาย 

การโฆษณา 3.21 0.73 ปานกลาง 

การประชาสมัพนัธ ์ 3.37 0.66 ปานกลาง 

การตลาดโดยตรง 3.38 0.76 ปานกลาง 

การใชรู้ปแบบออนไลน์ 3.67 0.76 มาก 
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กลุ่มตวัอย่างมีระดบัความคิดเห็นดา้นเคร่ืองมือการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ในภาพรวมอยูใ่น
ระดบั ปานกลาง คือการโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ การตลาดโดยตรง และในภาพรวมอยู่ในระดบัมากคือ การใช้
รูปแบบออนไลน์ 
ตารางท่ี 3   การวเิคราะห์การตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อในโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวทิยาลยัรังสิต 

การตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อ x  S.D. ความหมาย 

ดา้นกระบวนการ 3.60 0.79 มาก 

ดา้นบุคคล 3.93 0.78 มาก 

ดา้นภาพลกัษณ์ทางกายภาพ 3.92 0.80 มาก 

ดา้นช่ือเสียงของสถาบนั 3.79 0.79 มาก 

กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความคิดเห็นการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อในทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก  
 
ตารางท่ี 4  เปรียบเทียบลกัษณะเพศท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อในโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยั
รังสิต ชั้นอนุบาลและประถมศึกษาท่ีแตกต่างกนั 

ผลการทดสอบ ยอมรับ ปฏิเสธ ยกเวน้รายดา้น 

เพศ √ -  

อาย ุ √ -  

ระดบัการศึกษา √ -  

อาชีพ √ - ดา้นกระบวนการ 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน √ - ดา้นบุคคล 

กลุ่มตวัอย่างท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อในโรงเรียนสาธิต
แห่งมหาวิทยาลยัรังสิต ดา้นกระบวนการ ดา้นบุคคล ดา้นภาพลกัษณะทางกายภาพ และดา้นช่ือเสียงของสถาบนั ดา้น
รวมมีความแตกต่างกนัในทุกดา้น ยกเวน้ ดา้นอาชีพ ดา้นกระบวนการ ท่ีไม่มีความแตกต่าง และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
ดา้นบุคคล ไม่มีความแตกต่าง 
 
ตารางท่ี 5  เปรียบเทียบเคร่ืองมือการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษา
ต่อแตกต่างกนั 

ผลการทดสอบ ยอมรับ ปฏิเสธ ยกเวน้รายขอ้ 

ดา้นกระบวนการ √ -  

ดา้นบุคคล √ - พฒันาบุคลากร 

ดา้นภาพลกัษณะทางกายภาพ √ -  

ดา้นช่ือเสียงของสถาบนั √ -  

กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความคิดเห็นดา้นเคร่ืองมือการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ
การตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อแตกต่างกนัทุกรายดา้น ยกเวน้ดา้นบุคคล รายขอ้ พฒันาบุคลากร ไม่มีความแตกต่าง 
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5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาเร่ือง เคร่ืองมือการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อใน

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวทิยาลยัรังสิต ชั้นอนุบาลและประถมศึกษา สรุปผลไดด้งัน้ี 
การโฆษณา พบวา่ผูป้กครองไดรั้บส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่ออยู่

ในระดบัมาก คือส่ือโทรทศัน์ ซ่ึงเป็นการลงทุนสูง แต่ถือวา่ไดผ้ลมากควรมีการจดัทาํสปอตโฆษณาแนะนาํโรงเรียน
มุ่งเน้นหลกัสูตร การเรียนการสอน  ในช่วงก่อนเปิดเทอม เพ่ือเป็นการประหยดัตน้ทุนในการโฆษณา แต่ควรมีการ
โฆษณาเพ่ิมเติมส่ือดา้นอ่ืนและพฒันาปรับปรุงส่ืออ่ืนๆ อาทิ ส่ือวิทยุ ส่ือนิตยสาร ส่ือหนังสือพิมพ ์ส่ือป้ายโฆษณา 
บิลบอร์ด ควรมีการพฒันาจดัทาํใหโ้ดดเด่น และกระจายพ้ืนท่ีโฆษณาใหก้วา้งข้ึน 

การประชาสัมพนัธ์ พบว่า ผูป้กครองไดรั้บส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้
ศึกษาต่ออยูใ่นระดบัมาก คือ การส่งข่าวสารโดยใชก้ารพูดปากต่อปาก และการส่งข่าวสารโดยใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์ 
(E-mail) เป็นการใชต้น้ทุนนอ้ยมาก และไดป้ระโยชน์มาก การประชาสัมพนัธ์ลกัษณะปากต่อปาก เป็นการสร้างความ
เช่ือมัน่ ความน่าเช่ือถือและบอกต่อการประชาสัมพนัธ์ในลกัษณะการใชเ้ทคโนโลยีส่งผา่น E-mail ทาํใหไ้ดรั้บขอ้มูล
ข่าวสารแต่ก็ยงัไม่ครอบคลุมมากเน่ืองจาก บางพื้นท่ีอาจยงัเขา้ไม่ถึง ควรหาวิธีอ่ืนๆ เพ่ือเผยแพร่ข่าวสารให้ทัว่ถึงมาก
ยิง่ข้ึน 

การตลาดโดยตรง พบวา่ ผูป้กครองไดรั้บส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษา
ต่ออยูใ่นระดบัมาก คือ แนะแนวผูป้กครองตามโรงเรียน เป็นการจดัแนะแนวนกัเรียนตามโรงเรียนต่างๆ ในปริมณฑล 
และในชุมชนต่างๆ เพ่ือใหผู้ป้กครองไดรั้บขอ้มูลข่าวสารต่างๆ อาทิ หลกัสูตร การเรียนการสอน คุณสมบติัท่ีโดดเด่น 
ของโรงเรียน โดยจดัทาํกิจกรรมโดยตรง อาจจดัช่วงใกลปิ้ดภาคการศึกษา เพ่ือให้ผูป้กครองไดพิ้จารณาจากขอ้มูลท่ี
ทางโรงเรียนไดจ้ดักิจกรรม สามารถตอบขอ้ซักถามกบัเจา้หน้าท่ีไดโ้ดยตรง เพ่ือให้ผูป้กครองเกิดความพึงพอใจให้
มากท่ีสุด ในการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อการใชรู้ปแบบออนไลน์ พบวา่ ผูป้กครองไดรั้บส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณา
การท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่ออยู่ในระดบัมาก คือ เวบ็ไซต์ โฮมเพจ และเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social 
Network) เช่น เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ ยทููป อินสตาร์แกรม ผูป้กครองเกิดความพอใจในระดบัหน่ึงแต่อาจไม่ทัว่ถึงทุกบา้น 
อาจเน่ืองจากไม่มีสัญญาณ ไม่ไดติ้ดตั้ง หรืออาจไม่สะดวกในการเปิดใชง้านรูปแบบออนไลน์ แต่ถือวา่การใชรู้ปแบบ
น้ีประหยดัตน้ทุนอย่างมาก และไดรั้บขอ้มูลแบบทนัสมยั รวดเร็ว ส่งตรงถึงผูป้กครอง ณ ปัจจุบนั มีการพฒันาใช้
กลอ้งวงจรซ่ึงผูป้กครองสามารถดูพฤติกรรมบุตรหลานไดต้ลอดเวลาผา่นรูปแบบออนไลน์ ในหอ้งเรียน หอ้งกิจกรรม 
หอ้งอาหาร ฯลฯ  

การใชพ้นกังาน  ผูป้กครองไดรั้บส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่ออยูใ่น
ระดบัมาก คือ การใชผู้เ้ช่ียวชาญแนะนาํ พนกังานใหค้าํแนะนาํตามความเป็นจริง และพนกังานสามารถตอบปัญหาได้
ชดัเจน เป็นการให้ขอ้มูลแบบครบถว้น และตอบปัญหาขอ้สงสัยท่ีอาจเกิดข้ึนจากผูป้กครอง อาทิ การเรียนการสอน  
การผ่อนชาํระค่าเทอม ฯลฯ ในขณะเดียวกนัควรอบรมพนักงานให้มีความเขา้ใจดา้นหลกัสูตร ให้มากกว่าท่ีผ่านมา
เน่ืองจากผูป้กครองมีความพึงพอใจอยู่ในระดบักลาง ซ่ึงควรมีการพฒันาการให้ขอ้มูลดา้นหลกัสูตร ซ่ึงอาจมีการ
ปรับเปล่ียนหรือไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูป้กครอง ควรมีการสอบถามความตอ้งการและควรมีการปรับปรุง
ใหส้อดคลอ้งความตอ้งการของผูป้กครอง 
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6. บทสรุป 
 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 37-42 ปี ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ประกอบอาชีพ ธุรกิจ
ส่วนตวั รายไดต่้อเดือน สูงกวา่ 40,000 บาท และเคร่ืองมือการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ไดแ้ก่การโฆษณา  
การประชาสัมพนัธ์  การตลาดโดยตรง ระดบัความคิดเห็นดา้นเคร่ืองมือการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาดา้นรวม 
อยูใ่นระดบัปานกลาง  ยกเวน้ การใชรู้ปแบบออนไลน์  การใชพ้นักงานขาย  มีระดบัความคิดเห็นดา้นเคร่ืองมือการ
ส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาดา้นรวม อยูใ่นระดบัมากปานกลาง   
   ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามรายดา้นการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อในโรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลยัรังสิต ดา้นกระบวนการ  ดา้นบุคคล  ดา้นภาพลกัษณ์ทางกายภาพ  ดา้นช่ือเสียงของสถาบนั  มี พบว่า 
ภาพรวมรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก   
 ผลการทดสอบสมมติฐาน ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือนท่ี
แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อในโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัรังสิต ชั้นอนุบาลและประถมศึกษา 
ไม่แตกต่างกนั และเคร่ืองมือการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อใน
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวทิยาลยัรังสิต ชั้นอนุบาลและประถมศึกษาท่ีแตกต่างกนั 
 ขอ้เสนอแนะ 
 ดา้นการโฆษณา มีความจาํเป็นและสาํคญัต่อการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร และความน่าเช่ือถือ กระตุน้ความให้
ผูป้กครองรู้จกัโรงเรียนสาธิต แห่งมหาวิทยาลยัรังสิตเพ่ิมมากข้ึนในการออกส่ือวิทยุ ส่ือนิตยสาร ส่ือหนังสือพิมพ ์  
ส่ือป้ายโฆษณา บิลบอร์ด เพ่ิมเติมกว่าท่ีมีอยู่หรือจัดเผยแพร่เป็นช่วงการศึกษาเพ่ือให้ผูป้กครองมีทางเลือกท่ี
หลากหลายมากข้ึน   
 ดา้นการประชาสัมพนัธ์ ควรมีการเพิ่มเติมการแถลงข่าวต่อส่ือมวลชน การเป็นผูส้นับสนุนทางการตลาด 
หรือ สปอนเซอร์จดักิจรรมพิเศษทางการตลาด หรืออีเวน้ท ์ตามสถาบนัต่างๆ เพ่ิมข้ึนในช่วงปีการศึกษา 
 ดา้นการตลาดโดยตรง เพ่ิมการจดัส่งโบรชวัร์ แผน่พบั ทางไปรษณียไ์ปยงับา้นพกัผูป้กครอง หรือแจกตาม
งานอีเวน้ท ์ตามสถาบนัต่างๆ เพ่ือใหน้กัเรียนไดรู้้จกัโรงเรียนสาธิต แห่งมหาวทิยาลยัรังสิตเพ่ิมข้ึน 
 ดา้นการใชรู้ปแบบออนไลน์  โดยปัจจุบนัมีการเผยแพร่ขอ้มูลโรงเรียนสาธิต ทางเวบ็ไซต ์โฮมเพจ เครือข่าย
สังคมออนไลน์ (Social Network) เช่น เฟสบุ๊ค ทวติเตอร์ ยทููป อินสตาร์แกรม ถือวา่เป็นการรับรู้ข่าวสารท่ีรวดเร็วและ
ถึงตวัผูบ้ริโภคไดดี้อยู่แลว้ และมีการพฒันาในการติดกลอ้งตามจุดต่างๆ ท่ีสําคญั ห้องเรียน โรงอาหาร กิจกรรม
เพ่ือใหผู้ป้กครองไดส้อดคลอ้งดูแลบุตรหลานไดต้ลอดเวลาเป็นส่ิงท่ีโดดเด่นมาก 
 ดา้นการใชพ้นกังานขาย  มีการใชผู้เ้ช่ียวชาญแนะนาํ ใหค้าํแนะนาํตามความเป็นจริงการ สามารถตอบปัญหา
ไดช้ดัเจน ไดเ้ป็นอยา่งดีแลว้ ในบางคร้ังผูป้กครองสอบถามกบัพนกังานท่ีพบเห็นสอบถามหลกัสูตร หรือการบริการ
ต่างๆ ควรมีการแนะนาํหรือเผยแพร่ การรับรู้ข่าวสารต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนใหก้บัพนกังานช่วยแนะนาํหลกัสูตร หรือสามารถ
ตอบปัญหาใหแ้ก่ผูป้กครองเพิ่มเติม 
 ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป 
 1.  ควรทาํการศึกษาปัญหาการจดัการเรียนการสอนของครู เพ่ือนาํผลมาปรับใชใ้นการพฒันางาน 
 2.  ควรทาํการศึกษาความคิดเห็นจากผูใ้ชบ้ริการ เช่น นักเรียน และผูใ้ห้บริการ เช่นครูผูส้อน  เพ่ือให้ได้
ขอ้มูลเชิงลึกท่ีเป็นประโยชน์สาํหรับการนาํมาเปรียบเทียบไดม้ากข้ึน 
 

Ran
gs

it U
niv

ers
ity



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 9 ปีการศึกษา 2557 

 

วนัพฤหสับดทีี ่16 ตุลาคม พ.ศ.2557 หน้า  100  อาคาร Digital Multimedia Complex  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

กติติกรรมประกาศ  
การศึกษางานวิจยัในหัวขอ้ “เคร่ืองมือการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้

ศึกษาต่อในโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัรังสิต” น้ีสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยความกรุณาและความอนุเคราะห์ช่วยเหลือ
เป็นอย่างดีจาก ดร.ศศิธร  ง้วนพันธ์  รวมทั้ งขอขอบคุณเพ่ือนๆ พ่ีๆ ผูท่ี้เก่ียวข้องท่ีคอยช่วยเหลือและขอกราบ
ขอบพระคุณคุณแม่ท่ีคอยให้ความสนบัสนุนมาโดยตลอด ขา้พเจา้หวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่งานวิจยัฉบบัน้ีจะให้ประโยชน์
แก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งและแวดวงวิชาการดา้นการตลาดต่อไป หากงานวิจยัฉบบัน้ีมีขอ้บกพร่องประการใดขา้พเจา้ใคร่ขอ
อภยัและขอรับผดิแต่เพียงผูเ้ดียว 
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กลยุทธ์การตลาดเชิงประสบการณ์ผ่านสัมผสัทั้งห้า (Sensory Marketing) ส่งผลต่อความภักด ี
ในตราสินค้าอาฟเตอร์ยู (After you dessert café) ของกลุ่มวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร 

Sensory marketing in affecting the brand loyalty on After you dessert café among consumers 
(in working age) in Bangkok 
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บทคดัย่อ      

การศึกษาฉบับน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษากลยุทธ์การตลาดเชิงประสบการณ์ผ่านสัมผสัทั้ งห้า (Sensory 
Marketing) ท่ี ส่งผลต่อความภักดีในตราสินค้าอาฟเตอร์ยู (After you dessert café) ของกลุ่มวัยทํางานในเขต
กรุงเทพมหานคร ศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการอาฟเตอร์ยู (After you dessert café)  ของกลุ่มวยัทาํงานในเขต
กรุงเทพมหานคร และ เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครต่อกลยุทธ์การตลาดเชิง
ประสบการณ์ผา่นสัมผสัทั้งห้าของอาฟเตอร์ย ู(After you dessert café)  ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษามาจากกลุ่มตวัอยา่ง 
ซ่ึงเป็นกลุ่มวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครท่ีใช้บริการอาฟเตอร์ยู (After you dessert café)  โดยใช้วิธีการสุ่ม
ตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน จาํนวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคือแบบสอบถาม มีค่าความเช่ือถือได ้และมีการ
ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหาจากผูท้รงคุณวฒิุ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ สถิติเชิงพรรณนา และ สถิติ
เชิงอา้งอิงโดยใชก้ารวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ผลการศึกษาพบวา่ กลยทุธ์การตลาด
เชิงประสบการณ์ผา่นสัมผสัทั้งหา้ (Sensory Marketing) ส่งผลต่อความภกัดีในตราสินคา้อาฟเตอร์ย ู(After you dessert 
café) ของกลุ่มวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  เม่ือพิจารณากลยทุธ์การตลาดเชิง
ประสบการณ์ผ่านสัมผสัทั้งห้า (Sensory Marketing) จาํแนกตามปัจจยั พบว่า ปัจจยัสัมผสัดา้นรส (Taste Sense) มี
อิทธิพลมากท่ีสุด รองลงมาคือ ปัจจยัสัมผสัดา้นเสียง (Sound Sense)  ปัจจยัสัมผสัดา้นสัมผสั (Touch Sense)  และ
อนัดบัสุดทา้ยคือ ปัจจยัสัมผสัดา้นกล่ิน (Smell Sense) ส่วนปัจจยัสัมผสัดา้นรูป (Sight Sense)ไม่ส่งผลต่อความภกัดี
ในตราสินคา้อาฟเตอร์ยู (After you dessert café) ของกลุ่มวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 

 

คาํสําคญั: กลยทุธ์การตลาดเชิงประสบการณ์ผา่นสัมผสัทั้งหา้, ความภกัดีในตราสินคา้ 
 

Abstract 

 The objective of this study is to provide an insight and better understanding on the usage of sensory 
marketing strategy in affecting the brand loyalty. Consumers’ behavior and their opinions based on their experiences 
were also further analyzed.  The study was made on the focus group of consumers whom are in working ages and 
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live in Bangkok. The venue that is focused in this study is “After you dessert café”. Questionnaires were prepared 
and had been approved and permitted by advisor. 400 samples of answered questionnaires were randomly selected 
for statistical analysis. The statistic methods were categorized into the descriptive and influential statistics methods. 
The influential statistics method was Multiple Regression Analysis. The study found that the usage of sensory 
marketing strategy in affecting the brand loyalty on After you dessert café among consumers (in working ages) in 
Bangkok found to be statically significant at the significant levels of 0.05. Moreover, taste sense is the most effective 
among other senses, while sound sense ranked second and touch sense ranked third respectively. The least effective 
sense among five senses is smell sense.  For sight sense wise, through the finding, it has no statistically significant 
towards the brand loyalty among consumers at 0.05 significant levels.  
 

KEYWORDS: SENSORY MARKETING, BRAND LOYALTY 
 
1. บทนํา 

สภาวะการแข่งขนัของธุรกิจบริการท่ีรุนแรงในปัจจุบนั และพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลง ซ่ึงปัจจุบนั
ผูบ้ริโภคในสังคมเมืองมีรสนิยมเนน้ความสะดวกสบาย กระแสการรับประทานอาหารนอกบา้นจึงเป็นท่ีนิยม ธุรกิจ
บริการ อาทิ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านเบเกอร่ีคาเฟ่ ต่างพฒันาสินคา้และบริการเพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบทางดา้นการ
แข่งขนั หลายธุรกิจไดน้าํกลยุทธ์การตลาดเชิงประสบการณ์มาปรับใชโ้ดยมุ่งเน้นท่ีความรู้สึกของลูกคา้ เพ่ือสร้าง
ประสบการณ์ท่ีดีในสินคา้และบริการ และนาํไปสู่ความภกัดีต่อตราสินคา้ โดยเฉพาะการนาํกลยุทธ์การตลาดผ่าน
สัมผสัทั้งห้า (Sensory Marketing) ไดแ้ก่ รูป รส กล่ิน เสียง สัมผสั มาประยุกต์ใช ้อาทิ สัมผสัเร่ืองรูปของแอปเป้ิล 
(Apple)  ลูกคา้สามารถสัมผสัไดถึ้งความทนัสมยัเม่ือใชผ้ลิตภณัฑท่ี์มีโลโกแ้อปเป้ิล (Apple) และสัมผสัเร่ืองกล่ินของ
แมคโดนลัด์ (MacDonald) โดยเม่ือลูกคา้เดินผ่านหรือเขา้ไปในร้านจะไดก้ล่ินหอมของอาหาร และกล่ินนํ้ าหอมสเต
ฟาน ฟอริเดียน วอเตอร์ส (Stefan Floridian Waters) ท่ีฉีดบนเคร่ืองบิน และให้พนักงานบริการบนเคร่ืองบินใช ้ซ่ึง
เป็นกล่ินเอกลักษณ์ของสิงคโปร์แอร์ไลน์ (Singapore Airline)  เป็นต้น ดังกรณีท่ีเห็นได้ชัดเจน คือ สตาร์บัคส์ 
(Starbucks) ซ่ึงถือเป็นหน่ึงในธุรกิจบริการท่ีใหค้วามสาํคญัต่อการการสร้างประสบการณ์ท่ีดีต่อลูกคา้ และนาํกลยทุธ์ 
Sensory Marketing หรือการตลาดเชิงประสบการณ์ผ่านสัมผสัทั้ง 5 มาใช ้ไม่ว่าจะเป็นการสร้างบรรยากาศในร้าน 
กล่ินหอมอโรม่า และรสชาติกลมกล่อมของกาแฟ และเสียงเพลงท่ีเป็นเอกลกัษณ์ท่ีสตาร์บคัส์ (Starbucks)  สร้างสรรค์
ข้ึนเองซ่ึงสามารถหาฟังไดท่ี้สตาร์บคัส์ (Starbucks)  ท่ีเดียว และการบริการท่ีเป็นเลิศจากบุคลากร (Barista) ซ่ึงถือเป็น
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นกาแฟ แนวคิดดงักล่าวทาํให้สตาร์บคัส์ (Starbucks)  ประสบความสําเร็จและมีช่ือเสียงทัว่โลก จาก
รายงานการเงินในไตรมาศท่ี 2 ปี 2013 ยอดขายในสหรัฐอเมริกาเติบโตร้อยละ 7  และยอดขายทัว่โลกเติบโตร้อยละ 6 
โดยมีรายไดร้วม 3.6  พนัลา้นซ่ึงเพิ่มข้ึนร้อยละ 11 โดย Howard Schultz ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารของสตาร์บคัส์ 
(Starbucks)   กล่าววา่ ผลประกอบการในไตรมาศท่ี 2 นั้นแสดงใหเ้ห็นถึงความแขง็แกร่งของธุรกิจจากการขยายไปทัว่
โลกซ่ึงถือเป็นการเพ่ิมความสัมพนัธ์ของตราสินคา้ไปถึงผูบ้ริโภคทัว่โลก นวตักรรมและการสร้างประสบการณ์ใหแ้ก่
ลูกคา้ถือเป็นตวัขบัเคล่ือนรายไดแ้ละการเจริญเติบโตของสตาร์บคัส์ (Starbucks)  (Starbucks, 2013)  และจากรายงาน
การวิจยัของท่ีปรึกษาการตลาดเจดบัเบิลยูที (JWT) ไดค้าดการณ์แนวโน้มท่ีมีอิทธิพลต่อการขบัเคล่ือนธุรกิจ หรือ 
JWT trend 2013 หน่ึงในแนวโน้มดังกล่าวคือ การทําการตลาดผ่านสัมผัสทั้ งห้า เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการสร้าง
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ประสบการณ์ให้เหนือความคาดหมายของผูบ้ริโภค นอกจากน้ีท่ีปรึกษาการตลาดเจดบัเบิลยูที  (JTW ) กล่าวว่า มี
หลายธุรกิจท่ีใหค้วามสนใจและจะเร่ิมนาํกลยทุธ์การตลาดผา่นสัมผสัทั้งหา้มาใช ้(JWTIntelligence, 2013) สาํหรับใน
ประเทศไทยนั้นการนาํกลยุทธ์ดงักล่าวมาใช้ยงัไม่แพร่หลายมากนัก โดยส่วนใหญ่จะเน้นไปท่ีธุรกิจบริการ อาทิ 
ร้านเบเกอร่ีคาเฟ่อาฟเตอร์ย ู(After you dessert café) ท่ีนาํ กลยทุธ์การตลาดผา่นสัมผสัทั้งห้า (Sensory marketing) มา
ใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ ซ่ึงถือว่าปัจจุบนัร้านอาฟเตอร์ยู (After you dessert café) ประสบความสําเร็จอย่างมาก โดย
ขยายสาขาในกรุงเทพมหานครถึง 8 สาขา ภายในระยะเวลา 5 ปี นอกจากน้ียงัพบวา่งานวจิยัในต่างประเทศมีการศึกษา
กลยทุธ์การตลาดต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัมผสัทั้งห้า ซ่ึงมุ่งเนน้การศึกษาการสร้างตราสินคา้ผา่นสัมผสัทั้งห้าของสินคา้
อุปโภคบริโภค และงานวจิยัท่ีศึกษาในประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค ในสัมผสัเร่ืองรูป กล่ิน เสียง ซ่ึงส่วน
ใหญ่ยงัศึกษาไม่ครบทั้งห้าสัมผสั สาํหรับงานวิจยัในประเทศไทยพบวา่ยงัไม่มีการศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักลยุทธ์
การตลาดผา่นสัมผสัทั้งหา้เพ่ือสร้างความภกัดีในตราสินคา้ อีกทั้งการศึกษาในเร่ืองดงักล่าวยงัไม่แพร่หลายในประเทศ
ไทยมากนัก  ดังนั้ นผูท้าํวิจัยจึงทาํการศึกษาเร่ือง กลยุทธ์การตลาดเชิงประสบการณ์ผ่านสัมผสัทั้ งห้า (Sensory 
marketing) ท่ี ส่งผลต่อความภักดีในตราสินค้าอาฟเตอร์ยู (After you dessert café) ของกลุ่มวัยทํางานในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพ่ือศึกษากลยทุธ์การตลาดเชิงประสบการณ์ผา่นสัมผสัทั้งหา้ (Sensory Marketing) ท่ีส่งผลต่อความภกัดีใน
ตราสินคา้อาฟเตอร์ย ู(After you dessert café)  ของกลุ่มวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เ พ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการอาฟเตอร์ยู  (After you dessert café)  ของกลุ่มวัยทํางานในเขต
กรุงเทพมหานคร 

3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครต่อกลยุทธ์การตลาดเชิงประสบการณ์ผ่าน
สัมผสัทั้งหา้ของร้านอาฟเตอร์ย ู(After you dessert café)   
 

3. การดาํเนินการวจิัย 
 ผูว้ิจยัไดก้าํหนดกลุ่มตวัอยา่งท่ีทาํการศึกษาในงานวิจยัฉบบัน้ี คือ กลุ่มวยัทาํงานอายรุะหวา่ง 15 - 59 ปี ใน
เขตกรุงเทพมหานคร (สาํนกังานสถิติแห่งชาติ, 2556) จาํนวน 400 คน ผูว้ิจยัไดก้าํหนดขนาดตวัอยา่งจากสูตรคาํนวณ
ของ Yamane  (Yamane, 1967) โดยเลือกใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน (Multi Stage Sampling) ไดแ้ก่ เลือก
สุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลือกกลุ่มตวัอยา่งบริเวณหนา้ร้านอาฟเตอร์ย ู(After you dessert 
café) ทุกสาขา รวม 8 สาขา และจดัแบ่งตวัอยา่งเป็นกลุ่มโดยใชเ้กณฑโ์ควตา้ (Quota Sampling) โดยแบ่งเป็น 8 กลุ่ม 
จากจาํนวนสาขาทั้งหมด ในสัดสวนท่ีเท่าๆกนั คือ สาขาละ 50 คน รวมทั้งส้ิน 400 คน  โดยผูว้ิจยัไดใ้ชแ้บบสอบถาม 
(Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ซ่ึงแบบสอบถามนั้นเป็นแบบสอบถามแบบปลายปิด (Close-
Ended Questionnaire) โดยถามความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ซ่ึงไดท้ดลองกบัตวัอยา่งจาํนวน 30 รายเพ่ือหาค่าความ
เช่ือมัน่ค่า ดว้ยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่า (α-coefficient) ของครอนบาช (Cronbrach) ก่อนนาํไปสํารวจกับกลุ่ม
ตวัอยา่ง และสถิติท่ีใชส้ําหรับการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และสถิติเชิงอา้งอิง
โดยใชก้ารวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 
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4. ผลการวจิัย 
 งานวจิยัพบวา่กลยทุธ์การตลาดเชิงประสบการณ์ผา่นสัมผสัทั้งหา้ (Sensory Marketing) ส่งผลต่อความภกัดี
ในตราสินคา้อาฟเตอร์ย ู (After you dessert café)  ของกลุ่มวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05  ทั้งน้ีเน่ืองจากอาฟเตอร์ย ู(After you dessert café)  ไดน้าํกลยทุธ์การตลาดดงักล่าวมาใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ 
ไดแ้ก่ รูป รส กล่ิน เสียง สัมผสั โดยประยกุตใ์ชก้บัสินคา้และบริการ เพ่ือใหผู้บ้ริโภคไดส้ัมผสัถึงเอกลกัษณ์ตราสินคา้ 
รูปแบบ สีสัน รสชาติ กล่ินของผลิตภณัฑเ์บเกอร่ี ตลอดจนบรรยากาศ ความสะดวกสบายและการบริการท่ีดี ประกอบ
กบัผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยกบัปัจจยัดงักล่าวโดยส่วนใหญ่ อีกทั้งการนาํกลยทุธ์ดงักล่าวมาใช ้ยงัพบวา่ผูบ้ริโภคมี
ความพึงพอใจในผลิตภณัฑ ์ดา้นรูปแบบ สีสัน รสชาติของผลิตภณัฑ ์และการบริการ โดยจะแนะนาํ และบอกต่อบุคคล
อ่ืนเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการของอาฟเตอร์ย ู (After you dessert café) ในแง่ดี โดยผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยกบั
ปัจจยัดงักล่าวโดยส่วนใหญ่ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดเร่ือง ความภกัดีในตราสินคา้ (Brand Loyalty) ของ Aaker (Aaker, 
1991) ซ่ึงสามารถอธิบายไดว้า่ ระดบัความพึงพอใจเป็นกญุแจท่ีสาํคญัในทุกระดบัของความภกัดีในตราสินคา้ และ
ผูบ้ริโภคยนิดีท่ีจะบอกต่อสินคา้ภายใตต้ราสินคา้นั้นๆใหผู้อ่ื้น และแนวคิดเร่ือง การตลาดเชิงประสบการณ์ผา่นสัมผสั
ทั้งหา้ (Sensory Marketing) ของ Hulten ( Hulten, 2009) ซ่ึงสามารถอธิบายไดว้า่ วธีิการสร้างสินคา้หรือบริการท่ีมีผล
ต่อการรับรู้ของผูบ้ริโภคผา่นประสาทสัมผสัทั้งหา้ของมนุษย ์ เป็นการการสร้างความภกัดีในตราสินคา้ และแนวคิด
เร่ือง การตลาดเชิงประสบการณ์ (Experiential Marketing) ของ เพลินทิพย ์โกเมศ โสภา  (เพลินทิพย,์ 2547) ซ่ึงสามารถ
อธิบายไดว้า่ เป็นการตอกย ํ้าความรู้สึกดงักล่าวเขา้ไปในความทรงจาํของลูกคา้ในขณะท่ีไดค้รอบครองหรือใชบ้ริการ
สินคา้นั้น เพ่ือใหเ้กิดความภกัดี (Loyalty) 

เม่ือพิจารณากลยุทธ์การตลาดเชิงประสบการณ์ผ่านสัมผสัทั้งห้า (Sensory marketing) จาํแนกตามปัจจยั 
พบวา่ ปัจจยัสัมผสัดา้นรส (Taste Sense) มีอิทธิพลมากท่ีสุด รองลงมาคือ ปัจจยัสัมผสัดา้นเสียง (Sound Sense)  ปัจจยั
สัมผสัดา้นสัมผสั (Touch Sense)  และอนัดบัสุดทา้ยคือ ปัจจยัสัมผสัดา้นกล่ิน (Smell Sense) ส่วนปัจจยัสัมผสัดา้นรูป 
(Sight Sense)ไม่ส่งผลต่อความภักดีในตราสินค้าอาฟเตอร์ยู  (After you dessert café) ของกลุ่มวัยทํางานใน
กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทั้งน้ีการท่ีปัจจยัสัมผสัดา้นรูป (Sight Sense)ไม่ส่งผลต่อความ
ภกัดีในตราสินคา้ เน่ืองจาก กลยุทธ์สัมผสัดา้นรูปของอาฟเตอร์ยู (After you dessert café) ในลกัษณะการแสดงตรา
สินคา้ทั้งภายนอกและภายในร้าน การสร้างรูปแบบ สีสัน และการตกแต่งผลิตภณัฑ์ ตลอดจนรูปแบบการจดัโชว์
ผลิตภณัฑใ์นตูโ้ชวสิ์นคา้นั้นยงัไม่สามารถทาํใหเ้ห็นความแตกต่างจากสินคา้อ่ืนอยา่งชดัเจนตามทฤษฏีสัมผสัดา้นรูป
ของ  Hulten  (Hulten, 2009) โดยสัมผสัดา้นรูปของอาฟเตอร์ยู  (After you dessert café) ดงักล่าวอาจทาํให้ผูบ้ริโภค
พบว่าไม่แตกต่างจากตราสินคา้อ่ืน จึงไม่ส่งผลต่อความภกัดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดเร่ือง ความภกัดีในตราสินคา้ 
(Brand Loyalty) ของ  Aaker  (Aaker, 1991) ซ่ึงสามารถอธิบายไดว้่า ระดบัของความภกัดีต่อตราสินคา้ออกเป็น 5 
ระดบั (The loyal pyramid) โดยระดบัท่ี 1 กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีไม่มีความภกัดีต่อตราสินคา้ใดเลย (Switcher) คือ การท่ีกลุ่ม
ผูบ้ริโภครับรู้วา่ตราสินคา้ไม่มีความแตกต่างกนั 

สําหรับการศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการอาฟเตอร์ยู (After you dessert café)  ของกลุ่มวยัทาํงานในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย มีอายใุนช่วงอาย ุ26 - 30 ปี ระดบั
การศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีรายไดต่้อเดือนช่วง 40,001 บาทข้ึนไป โดยกลุ่มผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใชบ้ริการสาขา Siam Paragon มากท่ีสุด 
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มีความถ่ีในการใชบ้ริการนอ้ยกว่า 1 คร้ัง/เดือน เขา้ใชบ้ริการแต่ละคร้ังจาํนวน 2-3 ท่าน ซ่ึงเขา้ใชบ้ริการกบัเพ่ือน มี
ค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการ จาํนวน 301 – 400 บาท นอกจากน้ีเมนูท่ีผูใ้ชบ้ริการช่ืนชอบมากท่ีสุด คือ Shibuya Honey 
Toast ในส่วนของช่องทางการรับขอ้มูลข่าวสารส่วนใหญ่ไดรั้บข่าวสารจากอาฟเตอร์ย ู(After you dessert café) จาก
ช่องทางเพ่ือน/คนรู้จกั และสาเหตุในการใชบ้ริการอาฟเตอร์ย ู(After you dessert café)  ของกลุ่มผูต้อบแบบสอบถาม
เน่ืองมาจากรสชาติของผลิตภณัฑ ์โดยผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการตลาดเชิงประสบการณ์ผา่นการสัมผสั
ทั้งหา้ (Sensory Marketing) จาํแนกเป็นแต่ละปัจจยั ดงัน้ี 

1. ปัจจยัสัมผสัดา้นรูป (Sight Sense) พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นดว้ยกบัปัจจยัสัมผสัดา้นรูป 
(Sight Sense) ของอาฟเตอร์ย ู(After you dessert café) เม่ือพิจารณารายละเอียดพบวา่ อนัดบัแรก ผูต้อบแบบสอบถาม
เห็นดว้ยวา่ ผลิตภณัฑมี์รูปแบบ สีสัน และการตกแต่งสวยงามน่ารับประทาน  

2. ปัจจยัสัมผสัดา้นรส (Taste Sense) พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นดว้ยกบัปัจจยัสัมผสัดา้นรส 
(Taste Sense) ของอาฟเตอร์ย ู(After you dessert café) เม่ือพิจารณารายละเอียดพบวา่ อนัดบัแรกผูต้อบแบบสอบถาม
เห็นดว้ยวา่ ผลิตภณัฑข์องอาฟเตอร์ย ู(After you dessert café) มีรสชาติอร่อย   

3. ปัจจยัสัมผสัดา้นกล่ิน (Smell Sense) พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นดว้ยกบัปัจจยัสัมผสัดา้น
กล่ิน (Smell Sense) ของอาฟเตอร์ยู (After you dessert café) เม่ือพิจารณารายละเอียดพบว่า อันดับแรก ผูต้อบ
แบบสอบถามเห็นด้วยว่า ผลิตภัณฑ์ของอาฟเตอร์ยู (After you dessert café) มีกล่ินหอม เพ่ิมอรรถรสในการ
รับประทาน  

4. ปัจจยัสัมผสัดา้นเสียง (Sound Sense) พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นดว้ยปานกลางกบัปัจจยั
สัมผสัดา้นดา้นเสียง (Sound Sense) ของอาฟเตอร์ย ู(After you dessert café) เม่ือพิจารณารายละเอียดพบวา่ อนัดบัแรก 
ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยปานกลางวา่ เสียงเพลงช่วยเพ่ิมอรรถรสในการรับประทาน  

5. ปัจจยัสัมผสัดา้นสัมผสั (Touch Sense) พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นดว้ยกบัปัจจยัสัมผสัดา้น
สัมผสั (Touch Sense) ของอาฟเตอร์ยู (After you dessert café) เม่ือพิจารณารายละเอียดพบว่า อันดับแรก ผูต้อบ
แบบสอบถามเห็นดว้ยวา่อาฟเตอร์ย ู(After you dessert café) มีการตกแต่งทั้งภายในและภายนอกร้านท่ีเป็นเอกลกัษณ์
ดว้ยสีเอร์ิทโทน และเฟอร์นิเจอร์ไม ้ทาํใหรู้้สึกผอ่นคลายและสบายตา  
   
5. ข้อเสนอแนะ 

เพ่ือใหผ้ลการศึกษาในคร้ังน้ีสามารถขยายต่อไปในทศันะท่ีกวา้งมากข้ึนอนัจะเป็นประโยชน์ในการอธิบาย
ปรากฏการณ์และปัญหาการศึกษาเร่ืองกลยทุธ์การตลาดเชิงประสบการณ์ผา่นสัมผสัทั้งหา้ (Sensory Marketing) หรือ
ปัญหาอ่ืนท่ีมีความเก่ียวข้องกัน ผูท้าํวิจัยจึงขอเสนอแนะประเด็นสําหรับการทาํวิจัยคร้ังต่อไป คือแนะนําให้
ทาํการศึกษากบักลุ่มวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร ท่ีใชบ้ริการอาฟเตอร์ย ู(After you dessert café) สาขาท่ีมียอดขาย
สูงสุด หรือสาขาท่ีมีผูใ้ชบ้ริการจาํนวนมากสุดในแต่ละปี เพ่ือให้ทราบผลโดยรวมท่ีจะเป็นประโยชน์ในการวางแผน
การตลาด โดยใชก้ลยทุธ์การตลาดเชิงประสบการณ์ผ่านสัมผสัทั้งห้า (Sensory Marketing) ให้เกิดประสิทธิภาพมาก
ยิง่ข้ึน และสร้างความภกัดีต่อสินคา้และผลิตภณัฑ ์(Brand Loyalty) และแนะนาํใหศึ้กษากบัตวัแปรเร่ืองสัมผสัแห่งแบ
รนด ์(Brand Sense) ซ่ึงเนน้เร่ืองการบริหารจดัการตราสินคา้ดว้ยสัมผสัทั้งหา้ ไดแ้ก่ รูป รส กล่ิน เสียง และสัมผสั เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิผลในการสร้างตราสินคา้ สร้างคุณค่าและการจดจาํตราสินคา้ เพ่ือนาํไปสู่ความภกัดีในตราสินคา้  
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6. บทสรุป 
 จากผลการศึกษาพบว่ากลยุทธ์การตลาดเชิงประสบการณ์ผ่านสัมผสัทั้งห้า (Sensory marketing) ส่งผลต่อ
ความภกัดีในตราสินคา้อาฟเตอร์ยู (After you dessert café) ของกลุ่มวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในส่วนของพฤติกรรมการใชบ้ริการอาฟเตอร์ย ู(After you dessert café)  ของกลุ่มวยัทาํงานใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุในช่วงอายุ 26 - 30 ปี 
ระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีรายได้ต่อเดือนช่วง 40,001 บาทข้ึนไป โดยกลุ่มผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใชบ้ริการสาขา Siam 
Paragon มากท่ีสุด มีความถ่ีในการใชบ้ริการนอ้ยกวา่ 1 คร้ัง/เดือน เขา้ใชบ้ริการแต่ละคร้ังจาํนวน 2-3 ท่าน ซ่ึงเขา้ใช้
บริการกบัเพ่ือน มีค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการ จาํนวน 301 – 400 บาท นอกจากน้ีเมนูท่ีผูใ้ชบ้ริการช่ืนชอบมากท่ีสุด คือ 
Shibuya Honey Toast ในส่วนของช่องทางการรับขอ้มูลข่าวสารส่วนใหญ่ไดรั้บข่าวสารจากอาฟเตอร์ยู (After you 
dessert café) จากช่องทางเพ่ือน/คนรู้จกั และสาเหตุในการใชบ้ริการอาฟเตอร์ยู (After you dessert café)  ของกลุ่ม
ผูต้อบแบบสอบถามเน่ืองมาจากรสชาติของผลิตภัณฑ์ และเม่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครต่อกลยทุธ์การตลาดเชิงประสบการณ์ผ่านสัมผสัทั้งห้าของร้านอาฟเตอร์ยู (After you dessert café)   
พบว่าผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยกบัปัจจยัสัมผสัดา้นรูป (Sight Sense) ปัจจยัสัมผสัดา้นรส (Taste Sense) ปัจจยั
สัมผสัดา้นกล่ิน (Smell Sense) ปัจจยัสัมผสัดา้นสัมผสั (Touch Sense) และเห็นดว้ยปานกลางกบัปัจจยัสัมผสัดา้นดา้น
เสียง (Sound Sense)  
 งานวจิยัฉบบัน้ีมีประโยชน์สาํหรับธุรกิจ/หน่วยงาน/องคก์รท่ีดาํเนินการเก่ียวกบัธุรกิจร้านเบเกอร่ี และกาแฟ 
โดยสามารถนําผลการศึกษาไปใช้ในการตัดสินใจเลือกกลุ่มเป้าหมาย กับการกาํหนดใช้กลยุทธ์การตลาดเชิง
ประสบการณ์ผ่านสัมผสัทั้งห้า (Sensory Marketing) ในการดาํเนินธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ
บรรลุเป้าหมายของธุรกิจ ทั้งน้ีจากผลการวิจยัจะเห็นไดว้า่การนาํกลยทุธ์การตลาดเชิงประสบการณ์ผา่นสัมผสัทั้งห้า 
(Sensory Marketing) มาใชใ้นการดาํเนินธุรกิจนั้น ตอ้งอาศยัปัจจยัทั้ง 5 สัมผสัทั้งหมดร่วมกนั ไดแ้ก่ รูป รส กล่ิน เสียง 
และสัมผสั ซ่ึงจะส่งผลให้ผูบ้ริโภคเกิดการรับรู้และสร้างความภกัดีในตราสินคา้ไดดี้ยิ่งข้ึน  ซ่ึงหากธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง 
เลือกใช้ปัจจัยใดปัจจัยหน่ึง หรือเพียง 2-3 ปัจจัย อาจทาํให้การกาํหนดใช้กลยุทธ์ดงักล่าวไม่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเท่าท่ีควร เช่น หากมุ่งเนน้สัมผสัดา้นรูปโดยการสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑใ์ห้มีรูปแบบ สีสัน และการตกแต่ง
สวยงามน่ารับประทาน แต่ขาดสัมผสัดา้นอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ขาดรสชาติท่ีดี ขาดบรรยากาศท่ีดีภายในร้าน อาจไม่สร้างความ
พึงพอใจให้แก่ผูบ้ริโภค หรือผลิตภณัฑ์มีรูปแบบสีสันน่ารับประทาน รสชาติดี กล่ินหอม แต่ขาดสัมผสัดา้นสัมผสั 
ไดแ้ก่ บรรยากาศท่ีดีภายในร้าน สัมผสัดา้นเสียง ไดแ้ก่ เสียงเพลงท่ีทาํให้รู้สึกผ่อนคลาย หรือการบริการไม่ดี อาจ
ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ ตลอดจนทศันคติท่ีไม่ดีต่อสินคา้และบริการซ่ึงอาจไม่ก่อให้เกิดความภกัดีในตรา
สินคา้ เป็นตน้ 
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การตลาดแบบผสมผสานท่ีมีอทิธิพลต่อการตัดสินซ้ือไอศกรีมแม็กน่ัม 
ของกลุ่มคนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร 

Hybrid marketing in affecting the purchase decision on Magnum ice cream among consumers 
(in working age) in Bangkok 

 

ธาริตา ดวงพตัรา และ ศศิประภา ชัยประสิทธ์ิ 
นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

2 อาจารยภ์าควชิาการจดัการธุรกิจระหวา่ประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

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

บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาอิทธิพลของการตลาดผสมผสาน (Hybrid Marketing) ท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) ไอศกรีมแม็กนั่มของกลุ่มคนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร การตดัสินใจซ้ือ 
(Purchase Decision) ไอศกรีมแมก็นัม่ของกลุ่มคนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร และความคิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ี
มีต่อการตลาดผสมผสาน (Hybrid Marketing) ของกลุ่มคนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเก็บรวบรวมขอ้มูล
จากประชากรกลุ่มคนวยัทาํงานอายรุะหวา่ง 25-44 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน ซ่ึงคาํนวณจากสูตรของ 
Yamane (1967) ผลการศึกษาวิจยั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 25 – 29 ปี ระดบัการศึกษา
ระดับปริญญาตรี รายได้ต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท และมีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน สาเหตุท่ีเลือก
รับประทานไอศกรีมแม็กนัม่มากท่ีสุด คือ รสชาติของผลิตภณัฑ ์สถานท่ีท่ีซ้ือ คือ 7 –eleven โดยมีความถ่ีในการซ้ือ
ไอศกรีมแม็กนัม่นอ้ยกว่า 1 คร้ัง/เดือน รสชาติท่ีช่ืนชอบ คือ รส Classic และมีช่องทางการรับขอ้มูล คือโฆษณาทาง
โทรทัศน์ (Television Advertisements) มากท่ีสุด การศึกษาด้านปัจจัยด้านการตลาดผสมผสาน พบว่า การตลาด
ผสมผสาน (Hybrid Marketing) ในภาพรวมมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) ไอศกรีมแม็กนัม่ของ
กลุ่มคนวยัทาํงานในกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสําคญัท่ีระดบั 0.05 เน่ืองจากแม็กนั่มทาํการตลาดโดยใชก้ารตลาด
ผสมผสาน (Hybrid Marketing) ไดแ้ก่ ส่ือออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊ค (Facebook) อินสตาแกรม (Instagram) ส่ือออฟไลน์
ผ่านส่ิงพิมพ์ (Print Media) โฆษณาทางโทรทัศน์ (Television Advertisements) และการจัดกิจกรรม (Event) ใน
การศึกษาส่ือแต่ละดา้น พบว่า การตลาดผสมผสาน (Hybrid Marketing) ดว้ยส่ือออฟไลน์ผ่านโฆษณาทางโทรทศัน์
และผา่นการจดักิจกรรมมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) ไอศกรีมแม็กนัม่ของกลุ่มคนวยัทาํงานใน
กรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนการตลาดผสมผสาน (Hybrid Marketing) ด้วยส่ือ
ออนไลน์ผา่นเฟซบุ๊ค (Facebook) อินสตาแกรม (Instagram) และส่ือออฟไลน์ผา่นส่ิงพิมพ ์(Print Media) ไม่มีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) ไอศกรีมแมก็นัม่ของกลุ่มคนวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร 

 

คาํสําคญั: การตลาดแบบผสมผสาน, การตดัสินซ้ือ, ไอศกรีมแมก็นัม่ 
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Abstract 

 The main purpose of this paper is to analyze and understand how the usage of Hybrid Marketing by an ice 
cream brand “Magnum” affects working age in Bangkok Metropolitan Area. This paper will also provide an insight 
and finding on preference of Hybrid Marketing channels in influence decision made by the “Magnum” consumer. 
This study will focus on a group of people in working age ranged between 25 to 44 years old and lives in Bangkok 
Metropolitan Area. A total of 400 samples were collected and undergone statistical tests. Based on the statistical 
evidence, it is found that among 400 samples collected, the majority group is female, whom is in age ranged between 
25 to 29 years old with educational level of bachelor degree or equivalent, has income of 20,000 to 30,000 baht per 
month and is employee in private sector. The main reason for consumption of “Magnum” is due to products’ tastes. 
The top location of purchase is at convenient store, 7-Eleven. The frequency of product purchased is less than once a 
month. The most favorite taste of “Magnum” among the consumer is Magnum classic. The most effective marketing 
communication channel is television advertisement. Furthermore, it is found that Hybrid Marketing usage done by 
“Magnum” has statistical significant evidence in affecting decision making among the focus group. “Magnum” used 
an Hybrid Marketing strategy by combining between online and offline media. Online media tools, that were used, 
are social media applications such as Facebook and Instagram. Offline media channels are printing, television 
advertisements and event marketing. The majority has agreed that, through using the combination of online and 
offline marketing channels, it helps to increase brand recognition and understanding “Magnum” products better. It 
also helps to place interest and awareness among the consumers. This leads to a higher potential consumption. On 
top of that, it is found that an offline medias, such as television advertisements and event marketing, has influence 
and affect the decision made in purchasing “Magnum” ice creams among working age in Bangkok. However, for an 
online media channels such as Facebook and Instagram, it is found that there is no statistical evidence in influencing 
decision making on the focus group 
 

KEYWORDS: HYBRID MARKETING, PURCHASE DECISION, MAGNUM ICE CREAMS 
 
1. บทนํา 
 ในปัจจุบนัการตลาดท่ีเปิดกวา้งแบบไร้พรมแดน ธุรกิจมีการเปล่ียนแปลง และมีการแข่งขนัท่ีทวีความ
รุนแรงมากข้ึนอย่างมาก ขณะเดียวกนัพฤติกรรมผูบ้ริโภคก็มีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วเช่นกนั จึงจาํเป็นท่ี
จะตอ้งคิดคน้กลยุทธ์ทางการตลาดแบบใหม่ๆ เพ่ือบริหารองคก์รให้สามารถยืนหยดัอยูไ่ดใ้นสภาวะการแข่งขนัท่ีมี
ความรุนแรงมากยิ่งข้ึน (ศูนยว์ิจยักสิกรไทย, 2553) โดยกลยทุธ์การตลาดท่ีเหมาะสําหรับปัจจุบนั ควรมีลกัษณะเป็น
การตลาดผสมผสาน (Hybrid Marketing) ซ่ึงเป็นการใช้เคร่ืองมือและส่ือผสมผสานกันเพ่ือการปรับให้เข้ากับ
กลุ่มเป้าหมายท่ีต่างกนั (ฐานเศรษฐกิจออนไลน์, 2556) 

ปัจจุบนัการตลาดแบบผสมผสาน (Hybrid Marketing) ไดรั้บความนิยม และถูกนาํมาใชใ้นธุรกิจมากข้ึน โดย
บริษทั ยนิูลีเวอร์ ไทย เทรดด้ิง จาํกดั ผูผ้ลิตสินคา้อุปโภคบริโภคอนัดบัหน่ึงของประเทศไทยไดน้าํกลยทุธ์การตลาด
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แบบ Hybrid Marketing มาใชก้บัไอศกรีมแม็กนัม่เช่นกนั สามารถสร้างยอดขายไดม้ากถึง 40 ลา้นแท่ง หรือคิดเป็น
อัตราการเติบโต 400% นับตั้ งแต่ Re-launch ในคร่ึงปีหลังของปี 2555 (สุพตัรา เป้าเป่ียมทรัพย์, 2556) นับเป็น
ปรากฏการณ์ให้กบัตลาดไอศกรีมเมืองไทยค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะในกลุ่มวยัผูใ้หญ่ช่วงอายุระหว่าง 25-44 ปี ท่ีมี
อตัราการบริโภคเพ่ิมข้ึนอย่างเห็นไดช้ดั จากเดิมมีสัดส่วนอยูท่ี่ 27% เพ่ิมเป็น 40% ขณะท่ีในกลุ่มเด็กอายุ 5-14 ปี มี
สัดส่วนท่ีลดลงจาก 30% เป็น 15% และกลุ่มในวยัรุ่นอาย ุ15-24 ปี มีสัดส่วนลดลงจาก 27% เป็น 25% (ตลาดวเิคราะห์
ออนไลน์, 2556) 

จากการท่ีแม็กนัม่ทาํการตลาดแบบผสมผสาน (Hybrid Marketing) โดยการผสมผสานและเช่ือมโยงการใช้
ส่ือออฟไลน์และออนไลน์อยา่งอินสตาแกรม (Instagram) และเฟซบุ๊ก (Facebook) เพ่ือเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นคน
รุ่นใหม่ วยัเร่ิมตน้ทาํงาน และนักศึกษาจะช่วยสร้างกระแสไดดี้ แต่การตลาดแบบ 360 องศาใชท้ั้ งส่ือดั้ งเดิม เช่น 
โทรทศัน์ วทิย ุส่ือนอกบา้น และนิตยสาร กย็งัเป็นเร่ืองท่ีจาํเป็น ซ่ึงบริษทัไดท้าํการปรับสัดส่วนและเลือกใชใ้หเ้หมาะ
กบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค เช่น การใชห้นงัโฆษณาโทรทศัน์ชุดเดียวกบัต่างประเทศ ส่ือถึงความพรีเมียม และแสดงคุณค่า
ของแบรนดไ์ด ้และหันมาให้นํ้ าหนกักบัส่ือออนไลน์ซ่ึงใชง้บไม่มาก แต่ตอ้งใชค้วามคิดสร้างสรรคสู์ง (Positioning 
Magazine, 2556) นอกจากน้ี “แม็กนัม่ คาเฟ่” ถือเป็นอีกหน่ึงเคร่ืองมือทางการตลาดล่าสุดของการตลาดผสมผสาน 
(Hybrid Marketing) โดยเป็นส่ือออฟไลน์ท่ีเปิดให้ผูบ้ริโภคเขา้มาสัมผสักบัแบรนด์แม็กนั่ม เกิดเป็นประสบการณ์
ความประทบัใจ เพ่ือใหผู้บ้ริโภคนาํไปแชร์ต่อในโลกดิจิตอล  
 จากความสาํเร็จของแมก็นัม่ท่ีทาํการตลาดผสมผสาน (Hybrid Marketing) ดงัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัเห็น
ว่าเป็นประเด็นท่ีน่าสนใจ ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงจะทาํการศึกษาเร่ือง การตลาดผสมผสาน (Hybrid Marketing) ท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) ไอศกรีมแม็กนั่มของกลุ่มคนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็น
กรณีศึกษาให้ผูท่ี้สนใจนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนและการเลือกใชรู้ปแบบการส่ือสารทางการตลาดเพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเป็นแนวทางในการศึกษาวจิยัต่อไปในอนาคต 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการตลาดผสมผสาน (Hybrid Marketing) ของกลุ่มคนวยัทาํงาน

ในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. เ พ่ือ ศึกษาการตัด สินใจ ซ้ือ  (Purchase Decision) ไอศกรีมแม็กนั่มของก ลุ่มคนวัยทํางานใน เขต

กรุงเทพมหานคร 
3. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการตลาดผสมผสาน (Hybrid Marketing) ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ (Purchase 

Decision) ไอศกรีมแมก็นัม่ของกลุ่มคนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

3. การดาํเนินการวจิัย 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ ผูบ้ริโภคท่ีเป็นกลุ่มคนวยัทาํงานท่ีมีอายุระหว่าง 25 - 44 ปี ในเขต
กรุงเทพมหานครจาํนวน 1,774,271 คน (สํานกังานสถิติแห่งชาติ, 2555) ตวัอยา่งท่ีใชศึ้กษาเลือกจากกลุ่มประชากร 
โดยวธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน (Multi Stage Sampling) และใชจ้าํนวน 400 คน จากการใชสู้ตรของ Yamane 
(1967) โดยจดัแบ่งตวัอยา่งเป็นกลุ่มยอ่ยโดยใชเ้กณฑโ์ควต้า ซ่ึงแบ่งไดเ้ป็น 5 กลุ่ม คือ บริเวณโดยรอบสถานีบีทีเอส 
ซ่ึงไดแ้ก่ สถานีสยาม 27.5% เป็นจาํนวน 110 ชุด สถานีอโศก 20.8% เป็นจาํนวน 83 ชุด สถานีหมอชิต 19.4% เป็น

Ran
gs

it U
niv

ers
ity



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 9 ปีการศึกษา 2557 

 

วนัพฤหสับดทีี ่16 ตุลาคม พ.ศ.2557 หน้า  111  อาคาร Digital Multimedia Complex  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

จาํนวน 78 ชุด สถานีอนุเสาวรีย ์19.3% เป็นจาํนวน 77 ชุด และ สถานีศาลาแดง 12.9% เป็นจาํนวน 52ชุด (บริษทั 
ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน), 2555) ซ่ึงสถานีดงักล่าวเป็นสถานีท่ีมีผูใ้ชบ้ริการสูงสุดใน 5 อนัดบัแรก 
ซ่ึงเลือกตวัอยา่งของแต่ละกลุ่มโดยใชว้ิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง ทางผูท้าํการวิจยัจะทาํการเลือกกลุ่มตวัอยา่งเองซ่ึง
ก่อนทาํการแจกแบบสอบถาม ผูท้าํการวิจยัจะทาํการสอบถามกลุ่มตวัอย่างก่อนว่าเคยรับประทานไอศกรีมแม็กนั่ม
หรือไม่ หากเคยกจ็ะดาํเนินการเกบ็แบบสอบถาม 
 การตรวจสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม ผูว้จิยัไดน้าํไปทดลองกบักลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 30 
ชุดและ นาํแบบสอบถามมาหาค่าความเช่ือมัน่ทั้ งฉบบัและจาํแนกออกตามประเด็นย่อยด้วยการพิจารณาจากค่า
สัมประสิทธ์ิครอนแบค็ อลัฟ่า (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
 

ตารางท่ี 1: แสดงค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 30 ชุด  

ส่วนของคาํถามปัจจัยด้านการตลาดผสมผสาน 
 (Hybrid Marketing) 

ค่าอลัฟ่าแสดงความเช่ือมัน่ 
Cronbach’s Alpha (n=30) 

ส่ือออนไลน์ผา่นเฟซบุ๊ค (Facebook) 0.918 
ส่ือออนไลน์ผา่นอินสตาแกรม (Instagram) 0.906 
ส่ือออฟไลน์ผา่นส่ิงพิมพ ์(Print Media) 0.868 
ส่ือออฟไลน์ผา่นโฆษณาทางโทรทศัน์ (Television Advertisements) 0.826 
ส่ือออฟไลน์ผา่นการจดักิจกรรมพิเศษ (Event)   0.856 
ค่าความเช่ือมัน่รวมของปัจจยัดา้นการตลาดผสมผสาน (Hybrid Marketing) 0.942 

ส่วนของคาํถามปัจจัยด้านการตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) ค่าอลัฟ่าแสดงความเช่ือมัน่ 
การตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) 0.894 

 

 สถิติสําหรับการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอา้งอิง เป็นการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์
ของขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีศึกษา โดยใชก้าร วเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) 
 
4. ผลการวจิัย 

ผลการศึกษาจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีทาํการศึกษามีจาํนวนทั้งส้ิน 400 คน พบวา่กลุ่มผูต้อบแบบสอบส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายใุนช่วง 25 – 29 ปี มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่า มีระดบัรายไดต่้อเดือนในช่วง 
20,001 - 30,000 บาท มีอาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชน พฤติกรรมในการรับประทานไอศกรีมแม็กนัม่กลุ่มผูต้อบ
แบบสอบถาม คือกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามมีสาเหตุท่ีเลือกรับประทานไอศกรีมแม็กนั่มมากท่ีสุด คือ รสชาติของ
ผลิตภณัฑ ์โดยมีสถานท่ีท่ีซ้ือไอศกรีมแมก็นัม่ คือ 7 –eleven โดยมีความถ่ีในการซ้ือไอศกรีมแมก็นัม่ต่อเดือน คือ นอ้ย
กวา่ 1 คร้ัง/เดือน มีรสชาติไอศกรีมแมก็นัม่ท่ีช่ืนชอบ คือ รส Classic และมีช่องทางการรับขอ้มูลของไอศกรีมแมก็นัม่ 
คือโฆษณาทางโทรทศัน์ (Television Advertisements) มากท่ีสุดผลการวจิยัดา้นความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งต่อปัจจยั
ด้านการตลาดผสมผสาน (Hybrid Marketing) พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยในประเด็นการทํา
การตลาดโดยส่ือต่างๆ ดงัน้ี การตลาดโดยส่ือออฟไลน์ผ่านโฆษณาทางโทรทศัน์ (Television Advertisements) (มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.92) รองลงมาไดแ้ก่ ส่ือออฟไลน์ผ่านการจดักิจกรรม (Event) (มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.87) ส่ือออนไลน์
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ผา่นเฟซบุ๊ค (Facebook) (มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.61) ส่ือออฟไลน์ผา่นส่ิงพิมพ ์(Print Media) (มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.53) และ
ส่ือออนไลน์ผ่านอินสตาแกรม (Instagram) (มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.50) ทั้ งน้ีปัจจัยด้านการตัดสินใจซ้ือ (Purchase 
Decision) พบวา่กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นดว้ยปานกลาง (มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.02) 
 จากตารางท่ี 2 สามารถสรุปไดว้่าการตลาดผสมผสาน (Hybrid Marketing) มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ 
(Purchase Decision) ไอศกรีมแมก็นัม่ของกลุ่มคนวยัทาํงานในกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสาํคญั (Sig. 0.000) ท่ีระดบั
นยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 
 

ตารางท่ี 2: แสดงการทดสอบสมมติฐานการตลาดแบบผสมสาน (Hybrid Marketing) มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ 
(Purchase Decision) ไอศกรีมแมก็นัม่ของกลุ่มคนวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร 

ปัจจัย B Std. Error Beta t Sig. 

ค่าคงท่ี (Constant) 0.597 0.300  1.987 0.048 
การตลาดผสมผสาน  
(Hybrid Marketing) 

0.658 0.081 0.379 8.165 0.000 

R2 = 0.143 Adjusted R2 = 0.141 F= 66.661 
 

จากการวิเคราะห์ปัจจยัยอ่ยของการตลาดแบบผสมสาน (Hybrid Marketing) รายละเอียดในตารางท่ี 2 พบวา่ 
ปัจจยัการตลาดโดยส่ือออฟไลน์ผ่านโฆษณาทางโทรทศัน์ (Television Advertisements) (Sig. = 0.028) และการจดั
กิจกรรม (Event) (Sig. = 0.000) มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) ไอศกรีมแม็กนั่มของกลุ่มคนวยั
ทาํงานในกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในขณะท่ีปัจจยัการตลาดโดยส่ือออนไลน์ผ่าน
เฟซบุ๊ค (Facebook) (Sig. = 0.902) อินสตาแกรม (Instagram) (Sig. = 0.303) และโดยส่ือออฟไลน์ผ่านส่ิงพิมพ ์(Print 
Media) (Sig. = 0.074) ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) ไอศกรีมแมก็นัม่ของกลุ่มคนวยัทาํงานใน
กรุงเทพมหานคร  
 

ตารางท่ี 3: แสดงการทดสอบสมมติฐานของการตลาดผสมผสาน (Hybrid Marketing) ผา่นส่ือในแต่ละดา้นท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) ไอศกรีมแมก็นัม่ของกลุ่มคนวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร 

ประเภทของส่ือ B Std. Error Beta t Sig. 

ค่าคงท่ี (Constant) 0.474 0.316  1.499 0.135 
ส่ือออนไลน์ผา่นเฟซบุ๊ค( Facebook) -0.010 0.083 -0.007 -0.123 0.902 
ส่ือออนไลน์ผา่นอินสตาแกรม (Instagram) 0.070 0.068 0.064 1.030 0.303 
ส่ือออฟไลน์ผา่นส่ิงพิมพ ์(Print Media) 0.123 0.069 0.092 1.793 0.074 
ส่ือออฟไลน์ผา่นโฆษณาทางโทรทศัน์ 
(Television Advertisements) 

0.172 
 

0.078 0.133 2.206 0.028 

ส่ือออฟไลน์ผา่นการจดักิจกรรม( Event) 0.318 0.089 0.225 3.594 0.000 
  

R2 = 0.162 Adjusted R2 = 0.152 F= 15.279 
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5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
ปัจจัยการตลาดผสมผสาน (Hybrid Marketing) ผลการศึกษาสรุปได้ว่า การตลาดผสมผสาน (Hybrid 

Marketing) ในภาพรวมส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) ไอศกรีมแม็กนั่มของกลุ่มคนวยัทาํงานใน
กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญั เน่ืองจากแมก็นัม่ทาํการตลาดโดยใชก้ารตลาดผสมผสาน (Hybrid Marketing) ผา่น
ส่ือออนไลน์และออฟไลน์เขา้ดว้ยกนั ไดแ้ก่ ส่ือออนไลน์ผา่นเฟซบุ๊ค (Facebook) และอินสตาแกรม (Instagram) ส่ือ
ออฟไลน์ผา่นส่ิงพิมพ ์(Print Media) โฆษณาทางโทรทศัน์ (Television Advertisements) และการจดักิจกรรม (Event) 
ทั้งน้ีผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยกบัปัจจยัดงักล่าวโดยส่วนใหญ่ ซ่ึงการนาํส่ือทางการตลาดดงักล่าวมาใชค้วบคู่กนั 
พบวา่ สามารถทาํใหผู้บ้ริโภคอยากรับประทานไอศกรีมแมก็นัม่ เขา้ใจในตวัสินคา้มากข้ึน จดจาํตราสินคา้ไดง่้าย และ
สนใจในตวัสินคา้มากข้ึน นัน่คือ การทาํการตลาดผสมผสาน (Hybrid Marketing) มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือของ
ผูบ้ริโภค นอกจากน้ีผลการศึกษาท่ีพบมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สุพตัรา เป้าเป่ียมทรัพย ์(2555) ผูป้ลุกกระแส 
“แม็กนัม่ ฟีเวอร์” ในประเทศไทย ท่ีไดน้าํกลยุทธ์การตลาดแบบการตลาดผสมผสาน (Hybrid Marketing) มาใชก้บั
ไอศกรีมแม็กนัม่ ซ่ึงเป็นการผสมผสานการใชส่ื้อทั้งส่ือใหม่และส่ือเดิม โดยไม่ไดแ้ยกการทาํงานกนั แต่จะเป็นการ
สนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั หรืออาจทาํงานไปดว้ยกนั ผา่นกลไกการส่ือในการเลือกใชส่ื้อท่ีแตกต่างกนั ดงันั้น หากมีการ
ทาํการตลาดแบบ Hybrid Marketing มากข้ึนจะส่งผลใหผู้บ้ริโภคเกิดการตดัสินใจซ้ือ  
(Purchase Decision) มากข้ึน 

เม่ือพิจารณาการตลาดผสมผสาน (Hybrid Marketing) จาํแนกตามปัจจัยพบว่าปัจจัยการตลาดโดยส่ือ
ออฟไลน์ผ่านการจัดกิจกรรม  (Event) มีอิทธิพลมากท่ีสุด  รองลงมาคือโฆษณาทางโทรทัศน์  (Television 
Advertisements) ส่วนปัจจยัการตลาดโดยส่ือออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊ค (Facebook) และอินสตาแกรม (Instagram) อีกทั้ง
ปัจจยัการตลาดโดยส่ือออฟไลน์ผา่นส่ิงพิมพ ์(Print Media) ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) ไอศกรีม
แม็กนัม่ของกลุ่มคนวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติ 0.05 ทั้งน้ี การตลาดโดยส่ือออนไลน์
ผา่นเฟซบุ๊ค (Facebook) ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) ไอศกรีมแม็กนัม่ของกลุ่มคนวยัทาํงานใน
กรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 เน่ืองจากผลการศึกษา พบวา่มีผูบ้ริโภคจาํนวนไม่มากท่ีไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร
ผ่าน Facebook กล่าวคือ การตลาดโดยส่ือออฟไลน์ผ่านเฟซบุ๊ค (Facebook) สามารถสร้างความสนใจไดไ้ม่มากนัก 
และถึงแมว้า่ผูต้อบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่จะเห็นดว้ย อีกทั้ง Facebook เพจ Magnum จะมีจาํนวนคนกดไลคม์าก
ถึง 8,423,516 คน (Facebook Magnum Thailand, 2014) แต่ค่าตวัเลข “ถูกพูดถึง” (Talking about this) มีเพียง 69,813 
คน (Facebook Magnum Thailand, 2014) หรือคิดเป็น 0.83% นัน่แสดงวา่ใหเ้ห็นวา่ Facebook เพจ Magnum ไม่ไดรั้บ
ความสนใจจากสมาชิกในเพจ หรือกล่าวไดว้า่ การส่ือสารออกไปไม่มีคนดู ซ่ึงหมายถึงประสิทธิภาพในการส่ือสารไป
ยงัลูกคา้หรือกลุ่มเป้าหมายมีนอ้ย ดงันั้น การตลาดโดย ส่ือออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊ค (Facebook) จึงไม่มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) ไอศกรีมแม็กนัม่ นอกจากน้ีผลการศึกษาสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ภาวุธ พงษว์ิทย
ภานุ (2556) ในหัวขอ้ “เพ่ิมประสิทธิภาพการตลาดผา่น FB” ไดใ้ห้ขอ้มูลวา่ ถา้เฟซบุ๊ค (Facebook) เพจไหนมีจาํนวน
คนกดไลคเ์ยอะ แต่ค่าตวัเลข “ถูกพูดถึง” (Talking about this) ตํ่า นั้นแสดงว่าเฟซบุ๊ค (Facebook) เพจนั้นๆ ไม่ไดรั้บ
ความสนใจจากสมาชิกในเพจนั้นๆ และในปัจจุบนัเฟซบุ๊ค (Facebook) ไดใ้ห้ความสําคญักบัค่า “ไลค”์ และ “ถูกพูด
ถึง” พอๆ กนัเพราะค่าตวัเลขทั้ง 2 ตวัน้ี ควรจะเติบโตไปพร้อมๆ กนั ถึงจะเป็นวิธีท่ีถูกตอ้งและควรทาํ  เพราะมนัจะ
แสดงใหเ้ห็นถึง “ความมีประสิทธิภาพในการส่ือสารกบัลูกคา้ผา่นทาง เฟซบุ๊ค (Facebook) ดงันั้น การเพ่ิมการโฆษณา
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ไอศกรีมแม็กนัม่ดว้ยส่ือออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊ค (Facebook) เพียงอยา่งเดียว และนกัการตลาดไม่สามารถทาํการตลาด
โดยทาํการโฆษณาดว้ยส่ือออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊ค (Facebook) ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดได ้จะไม่
ส่งผลใหผู้บ้ริโภคเกิดการตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) มากข้ึน 

การตลาดผสมผสาน (Hybrid Marketing) ส่ือออนไลน์ผ่านอินสตาแกรม (Instagram) ไม่ส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) ไอศกรีมแม็กนัม่ของกลุ่มคนวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 
เน่ืองจากผลการศึกษา พบวา่มีผูบ้ริโภคจาํนวนไม่มากท่ีไดรั้บขอ้มูลข่าวสารผา่น อินสตาแกรม (Instagram) กล่าวคือ 
การตลาดโดยส่ือออฟไลน์ผ่านอินสตาแกรม (Instagram) สามารถสร้างความสนใจได้ไม่มากนัก ซ่ึงหมายถึง
ประสิทธิภาพในการส่ือสารไปยงัลูกคา้หรือกลุ่มเป้าหมายมีนอ้ย เพราะแมก็นัม่ไม่มี Instagram Official Account เป็น
ของตนเองแต่ใช้ #Hashtags ในการทาํกิจกรรมต่างๆ (Instagram Application, 2014) ประกอบกับค่าเฉล่ียของส่ือ
ออนไลน์ผ่านอินสตาแกรม (Instagram) มีค่าน้อยท่ีสุดจากส่ือทั้งหมด กล่าวคือ หากนักการตลาดทาํการตลาดดว้ย
อินสตาแกรม โดยท่ีวางแผนการใชง้านและหาช่องวา่งในการเขา้ไปแทรกตวัไม่เหมาะสมจะส่งผลใหก้ารทาํการตลาด
ดว้ยอินสตาแกรมไม่มีประสิทธิภาพ ดงันั้น การเพ่ิมการโฆษณาไอศกรีมแม็กนัม่ดว้ยส่ือออนไลน์ผ่านอินสตาแกรม 
(Instagram) จึงไม่ส่งผลให้ผูบ้ริโภคเกิดการตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) มากข้ึนได้ โดยผลการวิจัยท่ีไดน้ั้น
สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ ณัฏฐา อุ่ยมานะชัย และ ธิดา ตนัพงศธร(2556) ท่ีทาํการศึกษาเร่ือง อินสตาแกรมใน
การตลาดแบบบอกต่อซ่ึงได้สรุปไวว้่า อินสตาแกรมจัดเป็นเคร่ืองมือในการทาํการตลาดแบบบอกต่อ (Viral 
Marketing) ได้เป็นอย่างดีหากตราสินคา้มีการวางแผนการใช้งานและหาช่องว่างในการเขา้ไปแทรกตวัได้อย่าง
เหมาะสม ดว้ยเหตุเพราะเน้ือหาและภาพถ่ายบนอินสตาแกรมเม่ือเกิดการแบ่งปันจะสามารถกระจายแบบปากต่อปาก
ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ประกอบกบัการใชง้านท่ีง่าย สะดวก รวดเร็ว ไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย และมีผูใ้ชง้านร่วมเป็นจาํนวนมาก 
ดว้ยเหตุผลดงักล่าวอินสตาแกรมจึงสามารถช่วยเพ่ิมพลงัให้ตราสินคา้สามารถสร้างประสบการณ์กบัผูบ้ริโภคทาง
ประสาทสัมผสัและอารมณ์ไดม้ากข้ึน 

 การตลาดผสมผสาน (Hybrid Marketing) ส่ือออฟไลน์ผา่นส่ิงพิมพ ์(Print Media) ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือ (Purchase Decision) ไอศกรีมแม็กนั่มของกลุ่มคนวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันัยสําคญั เน่ืองจาก
การศึกษา พบวา่ มีผูต้อบแบบสอบถามจาํนวนนอ้ยท่ีไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัไอศกรีม Magnum ดว้ยช่องทางผา่น
ส่ือส่ิงพิมพ ์(Print Media) กล่าวคือ การทาํการตลาดดว้ยส่ือส่ิงพิมพ ์(Print Media) สามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดไ้ม่
มากนัก ซ่ึงผลการศึกษาท่ีพบสอดคลอ้งกบัแนวคิด ทฤษฎีของ นธกฤต วนัต๊ะเมล์ (2555) ในเร่ืองขอ้จาํกดัของส่ือ
ส่ิงพิมพ ์ท่ีกล่าววา่ ถึงแมห้นงัสือพิมพจ์ะเขา้ถึงผูอ้่านไดใ้นจาํนวนมาก แต่จะเขา้ถึงกลุ่มคนเพียงบางกลุ่มเท่านั้น ดงันั้น 
การเพ่ิมการโฆษณาไอศกรีมแม็กนั่มดว้ยส่ือส่ิงพิมพ์เพียงอย่างเดียวจึงไม่ส่งผลให้ผูบ้ริโภคเกิดการตดัสินใจซ้ือ 
(Purchase Decision) มากข้ึนได ้

เพ่ือให้ผลการศึกษาในคร้ังน้ีสามารถขยายต่อไปในทศันะท่ีกวา้งมากข้ึนอนัจะเป็นประโยชน์ในการอธิบาย
ปรากฏการณ์และปัญหาการศึกษาเร่ืองการตลาดผสมผสาน (Hybrid Marketing) หรือปัญหาอ่ืนท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนั 
ผูว้จิยัจึงขอเสนอแนะประเดน็สาํหรับการทาํวจิยัในคร้ังต่อไป ดงัน้ี ควรทาํการวจิยัใหค้รอบคลุมทัว่ทุกภาคในประเทศ 
โดยอาจจะเลือกศึกษาในจงัหวดัท่ีมีขนาดใหญ่ในแต่ละภาคเพ่ือเป็นตวัแทนของภาค เพ่ือใหท้ราบถึงผลโดยรวม และ
นาํไปใชใ้นการวางแผนการทาํการตลาดผสมผสาน (Hybrid Marketing) ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน และ แนะนาํให้
ศึกษาการทาํการตลาดผสมผสาน (Hybrid Marketing) ในส่ืออ่ืนๆ เช่น Twitter, Banner และโรงภาพยนตร์ เพราะใน
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การวิจยัคร้ังน้ีไม่ไดท้าํการศึกษาในปัจจยัท่ีกล่าวมา และผลการวิจยัในคร้ังน้ีบางปัจจยักอ็าจมีปัจจยัดา้นท่ีมีอิทธิพลต่อ
การทาํการตลาดผสมผสาน (Hybrid Marketing) 
 
6. บทสรุป 
 จากผลการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 25 – 29 ปี ระดบัการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี รายไดต่้อเดือน 20,001 - 30,000 บาท และมีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน สาเหตุท่ีเลือกรับประทาน
ไอศกรีมแม็กนั่มมากท่ีสุด คือ รสชาติของผลิตภณัฑ์ สถานท่ีท่ีซ้ือ คือ 7 –eleven โดยมีความถ่ีในการซ้ือไอศกรีม
แม็กนัม่นอ้ยกวา่ 1 คร้ัง/เดือน รสชาติท่ีช่ืนชอบ คือ รส Classic และมีช่องทางการรับขอ้มูล คือโฆษณาทางโทรทศัน์ 
(Television Advertisements) มากท่ีสุด การศึกษาดา้นปัจจัยด้านการตลาดผสมผสาน พบว่า การตลาดผสมผสาน 
(Hybrid Marketing) ในภาพรวมมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) ไอศกรีมแม็กนั่มของกลุ่มคนวยั
ทาํงานในกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสําคญัท่ีระดบั 0.05 เน่ืองจากแม็กนั่มทาํการตลาดโดยใชก้ารตลาดผสมผสาน 
(Hybrid Marketing) ไดแ้ก่ ส่ือออนไลน์ผา่นเฟซบุ๊ค (Facebook) อินสตาแกรม (Instagram) ส่ือออฟไลน์ผา่นส่ิงพิมพ ์
(Print Media) โฆษณาทางโทรทศัน์ (Television Advertisements) และการจดักิจกรรม (Event) ในการศึกษาส่ือแต่ละ
ดา้น พบว่า การตลาดผสมผสาน (Hybrid Marketing) ดว้ยส่ือออฟไลน์ผ่านโฆษณาทางโทรทศัน์และผ่านการจัด
กิจกรรมมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) ไอศกรีมแมก็นัม่ของกลุ่มคนวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร
อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนการตลาดผสมผสาน (Hybrid Marketing) ดว้ยส่ือออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊ค 
(Facebook) อินสตาแกรม (Instagram) และส่ือออฟไลน์ผ่านส่ิงพิมพ ์(Print Media) ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ 
(Purchase Decision) ไอศกรีมแมก็นัม่ของกลุ่มคนวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร 
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ปัจจัยทีมี่ผลต่อส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริการร้านอาหารของผู้บริโภค 
ในเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 

Factors Affecting  the Marketing Mix Factors of the Customers Choosing Restaurants  
in Don  Mueang District, Bangkok 

 

ดารณี  ปาตาน1  และ ผส.ดร.รุจาภา  แพ่งเกษร2 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาการตลาด  มหาวทิยาลยัรังสิต 

2 อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาการตลาด  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัรังสิต 

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

บทคดัย่อ      

กรณีศึกษาวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ในการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารของ
ผูบ้ริโภคในเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล จากกลุ่มตวัอย่าง
ผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการร้านอาหารในเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 ชุด โดยใชว้ิธีการสาํรวจดว้ยวธีิการสุ่ม
ตวัอยา่งอยา่งง่าย  แลว้ทาํการวิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน ค่าสถิติท่ีใชคื้อ ค่าความถ่ี ค่าร้อย
ละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) f- test , t-test โดยทดสอบทาง
สถิติท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

ผลการวิจยั พบวา่ ในส่วนขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ21- 
30 ปี มีสถานภาพโสด สาํเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน ท่ีระดบัรายได้
ต่อเดือน 30,000 บาทข้ึนไป  สําหรับขอ้มูลดา้นส่วนประสมการตลาด พบว่าโดยรวมมีระดบัการตดัสินใจมากทุก
องคป์ระกอบ โดยดา้นผลิตภณัฑ์ มีคะแนนสูงสุด รองลงมาคือดา้นราคา ดา้นขั้นตอนการบริการ ดา้นบุคลากร ดา้น
ลกัษณะทางกายภาพ ดา้นสถานท่ีใหบ้ริการ และดา้นการส่งเสริมการตลาด ตามลาํดบั  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจยัดา้น อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้ต่อการเลือกใช้
บริการร้านอาหารในเขตดอนเมืองมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในขณะท่ีตวัแปรดา้นเพศ 
ไม่มีความแตกต่างกนั  
 

คาํสําคญั : การบริการ , การเลือกใช ้, เขตดอนเมือง 
 

Abstract 
 

This case study research aims to study demographic factors that affect the selection to choose restaurant  
in Don Mueang District , Bangkok. By using 400 set of questionnaires as the tools for collecting data from a sample 
of consumers who used services of restaurants in Don Mueang District , Bangkok using convenience sampling 
method. Then , the obtained data was analyzed by using descriptive statistics and inferential statistics. The used 
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statistics were frequency , percentage , mean , standard deviation , analysis of variance (ANOVA) , f- test and t-test 
by statistical test at statistical significance of 0.05.  

The research results indicated that the majority of the respondents were female, aged between 21-30 years, 
single , graduated in Bachelor’s degree or equivalent, most of them were officers in private companies who earned 
monthly income more than 30,000 baht. The overall marketing mix  had yielded high level for all elements. It could 
be found that in part of product mix had yield the highest score , followed by prices , service procedures, personnel, 
physical characteristics, locations of restaurants and marketing promotion, respectively.  

The hypothesis results of this research could be found out that age, marital status , educational level, 
occupation and income were different with statistical significance at the level of 0.05. But gender was indifferent.  
 

Keywords:   Services, Selection, Don Mueang District 
 

1. บทนํา 
อาหารเป็นปัจจยัสําคญัต่อการดาํรงชีวิตของมนุษย ์ปัจจุบนัการดาํเนินชีวิตของคนในเมืองหลวงมีความเร่ง

รีบเน่ืองจากสภาพการจราจรท่ีติดขดั ค่าครองชีพท่ีสูงข้ึนทุกปี ผูห้ญิงหรือแม่บา้นไม่มีเวลาท่ี สถานท่ีอยู่อาศยัไม่
เอ้ืออาํนวย จะประกอบอาหารเอง ทาํใหก้ารดาํรงชีวิตของคนในเมืองหลวงเปล่ียนไปไม่มีเวลาในการเตรียมอาหาร จึง
ทาํใหมี้ธุรกิจร้านอาหารเป็นส่ิงจาํเป็นสาํหรับคนในเมืองหลวง ปัจจุบนั “ร้านอาหาร” เป็นธุรกิจประเภทหน่ึงท่ีเติบโต
ข้ึนอยา่งรวดเร็วและไดรั้บความนิยมสูง มีการแข่งขนัสูงผูป้ระกอบการจาํเป็นตอ้งนาํส่วนประสมทางการตลาดเขา้มา
ผสานในการดาํเนินธุรกิจอยา่งสอดคลอ้งลงตวัดว้ย  

เขตดอนเมืองเป็นพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจท่ีมีคนอาศยัอยูเ่ป็นจาํนวนมากทั้งท่ีเพ่ืออยูอ่าศยัและเพ่ือดาํเนินธุรกิจ 
เน่ืองจากเขตดอนเมืองอยูติ่ดสนามบินหลงัจากท่ีสนามบินภายในประเทศไดย้า้ยกลบัมาท่ีสนามบินดอนเมืองอีกคร้ัง 
จึงทําให้เศรษฐกิจเขตดอนเมืองดีข้ึนจึงทําให้มีร้านอาหารเกิดข้ึนเป็นจํานวนมากและมีการแข่งขันกันสูงข้ึน 
ผูใ้ชบ้ริการร้านอาหารจึงมีทางเลือกท่ีจะตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารมากข้ึนดงันั้นจากขอ้มูลขา้งตน้ผูว้ิจยัจึง
สนใจท่ีจะศึกษาเร่ืองการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารของผูบ้ริโภคในเขตดอนเมืองจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
เพ่ือนาํผลท่ีไดไ้ปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาและปรับปรุงบริการใหส้อดคลอ้งกบัผูบ้ริโภค 

ดงันั้ นจากขอ้มูลขา้งตน้ผูว้ิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดในการ

เลือกใชบ้ริการร้านอาหารของผูบ้ริโภคในเขตดอนเมือง จงัหวดักรุงเทพมหานคร เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์แก่

ผูป้ระกอบการร้านอาหารในเขตดอนเมืองนําผลท่ีไดไ้ปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพฒันาและปรับปรุงการ

ใหบ้ริการใหมี้ประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดปัจจุบนัต่อไป 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ในการเลือกใช้บริการร้านอาหารของผูบ้ริโภคในเขตดอนเมือง 

กรุงเทพมหานคร 
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3. การดาํเนินการวจิัย 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการร้านอาหารเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 

จาํนวนทั้งส้ิน 167,654คน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 17 ธนัวาคม 2556 http://www.bangkok.go.th/donmueang/) 
การกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัดว้ยการใชสู้ตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (1973) อา้งในบุญธรรม กิจ

ปรีดาบริสุทธ์ิ (2540) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % หรือระดบันัยสําคญั 0.05  จากสูตรดงักล่าวทาํให้ไดก้ลุ่มตวัอย่าง
จาํนวน 399.99 ตวัอยา่งและเพ่ือใหก้ลุ่มตวัอยา่งมีขนาดท่ีเหมาะสมจึงเพ่ิมกลุ่มตวัอยา่งเป็น 400 ตวัอยา่ง โดยใชว้ิธีการ
สุ่มตวัอย่างอย่างง่าย ซ่ึงเลือกกลุ่มตวัอย่างจากผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการร้านอาหารในเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) 
   การทดสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
สาํหรับขั้นตอนในการทดสอบขอ้มูลเพ่ือใชใ้นการศึกษาไดก้าํหนดขั้นตอนไวด้งัน้ี 

1. จดัทาํแบบสอบถามเสนอผูท้รงคุณวุฒิเพ่ือตรวจสอบรายละเอียดและแกไ้ขปรับปรุงแบบสอบถามตามท่ี
ผูท้รงคุณวฒิุแนะนาํจนมีความถูกตอ้งสมบูรณ์ ผูว้จิยัจึงนาํแบบสอบถามนั้นมาเป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูลจาก
กกลุ่มตวัอยา่ง 

2. นาํแบบสอบถามท่ีแกไ้ขแลว้ปรึกษาผูท้รงคุณวุฒิเพ่ือพิจารณาตรวจสอบอีกคร้ัง เพ่ือความสมบูรณ์ก่อน
นาํไปทดลองใชก้บักลุ่มประชากรท่ีใชบ้ริการร้านอาหารในเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร จาํนวน 30 ราย นาํมาหา

ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิ (α-Coefficient) โดยใชสู้ตรครอนบาค (Cronbach) และผลการ
วิเคราะห์พบวา่ค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่าของตวัแปรทุกตวัมีค่ามากกวา่ 0.7 แสดงวา่ผลการทดสอบมีความเช่ือมัน่ จึงไม่มี
การตดัขอ้คาํถามใดออกและนาํไปใชส้ร้างแบบสอบถามชุดสุดทา้ยท่ีใชเ้กบ็ขอ้มูลต่อไปดงัแสดงในตารางท่ี 1 
 

 ตารางท่ี 1 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิ (α-Coefficient) 

รายการ ค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่า 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ 0.904 
ดา้นราคา 0.890 
ดา้นสถานท่ีบริการ 0.825 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 0.941 
ดา้นบุคลากร 0.832 
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 0.769 

ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 0.905 

 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) ผูว้ิจยัซ่ึงใชแ้บบสอบถามในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

โดยการไปแจกกบักลุ่มตวัอยา่ง ขอ้มูลจากแบบสอบถามจะถูกประมวลดว้ยสถิติเบ้ืองตน้และใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป
ทางสถิติ (SPSS) ในการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐานคือการวิเคราะห์ความแปรปรวน One 
way ANOVA f- test , Independent Sample t-test  
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4. ผลการวจิัย 
ผลการศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ21 – 30 ปี 

สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียมากกวา่ 30,000 
ข้ึนไป 

ผลการศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารของผูบ้ริโภค ในเขตดอน
เมือง กรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจยัโดยรวมมีการเลือกใชร้้านอาหารในระดบัมาก เม่ือพิจารณาแต่ละองคป์ระกอบ มี
คะแนนสูงสุด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ/์บริการ ดา้นราคา ดา้นขั้นตอนการบริการ ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
ดา้นสถานท่ีใหบ้ริการ และดา้นการส่งเสริมการตลาด ตามลาํดบั  

ผลการศึกษาสมมติฐาน  
ตารางท่ี 2 แสดงผลการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของการทดสอบสมมติฐานการวจิยั 
ปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาดใน
การเลือกใชบ้ริการร้านอาหาร 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 
เพศ อาย ุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได ้

ดา้นผลิตภณัฑ/์บริการ  √ √  √ √ 
ดา้นราคา  √ √ √ √ √ 
ดา้นสถานท่ีใหบ้ริการ  √ √ √ √ √ 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด   √  √ √ 
ดา้นบุคลากร  √  √ √ √ 
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  √ √ √ √  
ดา้นขั้นตอนการบริการ   √ √ √ √ 

 
จากตารางท่ี 2 แสดงผลการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของการทดสอบสมมติฐานการวจิยั สรุปไดว้า่  
เพศแตกต่างกนัพิจารณาเลือกใชบ้ริการร้านอาหารในเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั 
อายแุตกต่างกนัพิจารณาเลือกใชบ้ริการร้านอาหารในเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ดา้นผลิตภณัฑ/์บริการ  

ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีใหบ้ริการ ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 

สถานภาพสมรสแตกต่างกนัพิจารณาเลือกใช้บริการร้านอาหารในเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ดา้น
ผลิตภณัฑ/์บริการ  ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีใหบ้ริการ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นขั้นตอน
การบริการแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ระดบัการศึกษาแตกต่างกนันพิจารณาเลือกใชบ้ริการร้านอาหารในเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ดา้น
ราคา ด้านสถานท่ีให้บริการ ด้านบุคลากร ด้านลกัษณะทางกายภาพ ด้านขั้นตอนการบริการแตกต่างกันอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

อาชีพแตกต่างกนันพิจารณาเลือกใชบ้ริการร้านอาหารในเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ดา้นผลิตภณัฑ์/
บริการ  ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีให้บริการ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้น
ขั้นตอนการบริการแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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รายไดแ้ตกต่างกนัพิจารณาเลือกใชบ้ริการร้านอาหารในเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ดา้นผลิตภณัฑ์/
บริการ  ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีใหบ้ริการ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นขั้นตอนการบริการแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ตารางท่ี 3 แสดงผลสรุปสมมติฐานการวจิยั 
ตวัแปรอิสระ สถิติท่ีใช ้ ค่านยัสาํคญัท่ีได ้ ผลลพัธ์ 

เพศ 
อาย ุ
สถานภาพ 
ระดบัการศึกษา 
อาชีพ 
รายได ้

t -Test 
F-Test 
F-Test 
F-Test 
F-Test 
F-Test 

0.868 
0.003 
0.002 
0.005 
0.004 
0.000 

ปฏิเสธ 
ยอมรับ 
ยอมรับ 
ยอมรับ 
ยอมรับ 
ยอมรับ 

 

จากตารางท่ี 3 ผลสรุปการศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัประชากรศาสตร์ดา้นอาย ุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 
อาชีพ รายได ้ กบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารในเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 

5. บทสรุป 
ปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ กับปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดในการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารในเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ดนุรัตน์  ใจดี (2553) ไดท้าํการวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของ
ประชนในการเลือกใช้บริการร้านอาหารในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เนาวรัตน์ แกว้สัตยา 
(2552)  ไดท้าํการศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้านอาหาร กรณีศึกษาภตัตาคารซูกิ
ชิ ท่ีตั้งอยูใ่นห้างร้านสรรพสินคา้ ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเลือกศึกษาใน 4 สาขา ผลการวิจยัพบว่าผูใ้ชบ้ริการมี
ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่อายเุฉล่ีย ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้ช่วงรายได ้ 
 

กติติกรรมประกาศ  
การศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับ น้ีสําเร็จลุล่วงได้ด้วยความอนุ เคราะห์  และความกรุณาอย่างสูงจาก                  

ผศ. ดร.รุจาภา  แพ่งเกษร อาจารยท่ี์ปรึกษา ท่ีไดก้รุณาให้คาํแนะนาํปรึกษาและให้ขอ้คิดเห็นต่างๆ ซ่ึงเป็นประโยชน์
อยา่งยิง่ ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 
 

เอกสารอ้างองิ 
บุญธธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ. การเขียนรายงานการวจิยัและวทิยานิพนธ์. พิมพค์ร้ังท่ี 9 กรุงเทพฯ : จามจุรีโปรดกัท,์ 

2551. 
ดนุรัตน์  ใจดี. “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสิใจของประชาชนในการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี.”  

การศึกษาคน้ควา้แบบอิสระการศึกษามหาบณัฑิต, สาขาบริหารบณัฑิต  คณะบริหารธุรกิจ, มหาวทิยาลยั
รังสิต, 2553. 
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เนาวรัตน์  แกว้สัตยา. “พฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้านอาหาร:กรณีศึกษาภตัตาคารซูกิชิ
ท่ีตั้งอยูใ่นหา้งร้านสรรพสินคา้ ในเขตกรุงเทพมหานคร.”  การศึกษาคน้ควา้อิสระเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
มหาบณัฑิต,  คณะเศรษฐศาสตร์, มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2552. 
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การตลาดแบบมุ่งเน้นความสัมพนัธ์ของคุณภาพบริการ ความพงึพอใจ และความจงรักภักดีของลูกค้า 
กรณศึีกษาโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวทิยาลยัรังสิต 

Relationship Marketing of Service Quality, Satisfaction and Customer Loyalty: 
A Case Study of Satit Bilingual School of Rangsit University 

 

กรรณิการ์ คงคา1 และ ดร.ธีระ เตชะมณีสถิตย์2 
1 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาการตลาด  มหาวทิยาลยัรังสิต 

2 อาจารยป์ระจาํ คณะบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรังสิต 

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

บทคดัย่อ 

  การลงทุนดา้นการศึกษาเป็นเร่ืองท่ีสําคญัสําหรับผูป้กครองในยุคปัจจุบนัท่ีตอ้งศึกษาขอ้มูลในการเลือก
สถาบนัการศึกษาแก่บุตรหลาน งานวิจยัน้ีไดก้าํหนดกรอบการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการตลาดแบบมุ่งเน้น
ความสัมพนัธ์ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ และความจงรักภกัดีของผูป้กครองของนกัเรียนระดบัชั้นอนุบาล 
ประถมศึกษา และมธัยมศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัรังสิต จาํนวน 300 คน โดยศึกษาความสัมพนัธ์ของ
ปัจจยับริการท่ีกาํหนดข้ึน 4 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นกายภาพ ดา้นความความมัน่ใจ ดา้นการตอบสนอง และดา้นความเอาใจใส่ 
ท่ีทาํใหเ้กิดความพึงพอใจ และนาํไปสู่ความจงรักภกัดีของผูป้กครอง ซ่ึงผลการศึกษาพบวา่ปัจจยับริการทุกตวัมีผลต่อ
ความพึงพอใจ แต่ความพึงพอใจไม่ก่อให้เกิดความจงรักภกัดี และปัจจยั 4 ดา้นน้ีมีเพียงปัจจยัเดียว คือ ความมัน่ใจท่ี
ผูป้กครองมีความพึงพอใจและทาํใหเ้กิดความจงรักภกัดี ในขณะท่ีปัจจยับริการดา้นอ่ืนไม่มีผลต่อความจงรักภกัดี 
 

คาํสําคญั: ความพึงพอใจ ความจงรักภักดี การศึกษา 
 

Abstract 

The education is not only a major sector nowadays, but it is also an investment by parents for their 
children. This study aims to investigate the efficient of the dimensions (tangibility, assurance, responsiveness and 
empathy) of service quality in level of kindergarten, primary and secondary education on parent satisfaction. This 
research conducted in a private school and self-administered questionnaire is used to collect the related data. Data is 
collected based on SERVQUAL model through distributing 300 questionnaires to randomly selected parents in 
Satit Bilingual School of Rangsit University. The results of this study show that the tangibility, the assurance, the 
responsiveness and the empathy of service quality are important dimensions and they have significant positive 
effect on parent satisfaction but these satisfactions have not effect on parent royalty. Moreover, the results found 
that assurance have effects on parent satisfaction and also influence to royalty while other dimensions have not 
significant positive on the result.  
KEYWORDS: satisfaction, royalty, education 
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1. บทนํา 
  การศึกษาถือเป็นปัจจัยท่ีสําคัญยิ่งสําหรับบุคลากรในประเทศไทย  เพ่ือเสริมสร้างความรู้ และพฒันา
ศกัยภาพทางความคิด และทกัษะท่ีมีประโยชน์ต่อการกา้วไปขา้งหน้าของเยาวชนไทย ดงันั้นการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กล่าวคือ การศึกษาระดบัชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมธัยมศึกษา จึงมีความสําคญัเป็นอยา่งยิ่งในระบบการศึกษา
ของไทยตามกาํหนดกระทรวงศึกษาธิการ และเพ่ือการเตรียมความพร้อมก่อนเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใน     
ปี 2558 (สุรินทร์ พิศสุวรรณ, 2556)  จึงทาํให้ปัจจุบันโรงเรียนในสังกดักระทรวงศึกษาศึกษาธิการทั้ งภาครัฐและ
เอกชนมีการพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตรเพื่อใหเ้หมาะกบัเยาวชนมากข้ึน โดยตลอดหลายปีท่ีผา่นมาพบวา่ การศึกษา
ไทยมุ่งมัน่พฒันาภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาองักฤษให้เยาวชนไทยเพื่อเป็นทกัษะสําคญัในการกา้วความเป็น
สากล จึงทาํใหมี้โรงเรียนเกิดข้ึนมากมาย โดยเฉล่ียจะมีโรงเรียนเปิดใหม่ปีละ 3-5 แห่ง และมีแนวโนม้เปิดใหม่เพ่ิมข้ึน
เร่ือยๆ โดยคาดการณ์ว่าจะมีนักเรียนเพ่ิมข้ึน 10 เปอร์เซ็นต์จากปี พ.ศ. 2556  ท่ีมียอดผูเ้รียนประมาณ 3 หม่ืนคน 
(ประชาชาติธุรกิจ, 2556) และโรงเรียนเหล่านั้นไดพ้ฒันาและปรับปรุงโครงสร้างหลกัสูตรเพื่อให้เหมาะกบั อาทิ 
โรงเรียนในระบบไทย โรงเรียนนานาชาติ โรงเรียนสองภาษา โรงเรียนสามภาษา เป็นตน้  เพ่ือเป็นทางเลือกดา้น
การศึกษาแก่นกัเรียน 
  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัรังสิตเป็นอีกโรงเรียนทางเลือกหน่ึงท่ีมีแนวทางท่ีจะพฒันาปรับปรุงบริการ
ดา้นการศึกษาโดยยึดผูใ้ชบ้ริการเป็นหลกั ซ่ึงปัจจุบนัโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัรังสิตไดจ้ดัการเรียนการสอน
รูปแบบสองภาษาทุกระดบัชั้น คือ ระดบัชั้นอนุบาล ระดบัชั้นประถมศึกษา และระดบัชั้นมธัยมศึกษา ซ่ึงมีจาํนวน
นกัเรียนกวา่ 1,000 คน การเพ่ิมข้ึนของนกัเรียนในแต่ละปี ทาํใหโ้รงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัรังสิตตอ้งมุ่งเนน้การ
ให้ความสําคญักบัการบริการทางการศึกษา เพ่ือท่ีจะก่อให้เกิดกระบวนการประกนัคุณภาพทางการศึกษา ดงันั้นการ
ตรวจสอบถึงความพึงพอใจของผูป้กครอง จึงเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีสําคญัท่ีทาํให้เกิดความจงรักภกัดีของผูป้กครอง ท่ีจะ
สามารถนาํไปสู่การปรับปรุงดา้นคุณภาพของการศึกษาได ้
  การบริการเป็นกิจกรรมผลประโยชน์หรือความพึงพอใจท่ีสนองความตอ้งการของผูม้ารับบริการ โดยตอ้ง
สร้างระบบการบริการท่ีมีคุณภาพซ่ึงตอ้งคาํนึงถึงองคป์ระกอบหลกัคือ ตอ้งรับฟังขอ้เสนอแนะจากผูรั้บบริการอยา่ง
ต่อเน่ือง ให้บริการท่ีน่าเช่ือถือไวว้างใจบริการท่ีเป็นไปตามท่ีให้สัญญาหรือตามท่ีเสนอไว ้รูปแบบการให้บริการท่ี
หลากหลายจะตอ้งไม่ลดคุณภาพบริการหลกัท่ีมีอยูเ่ดิม การให้บริการตอ้งมีการปรับปรุงไดดี้ข้ึน เสนอบริการท่ีเกิน
ความคาดหวงัแก่ผูรั้บบริการ ทีมงานตอ้งพร้อมเสมอใหมี้การวจิยัเก่ียวกบัการใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี และรูปแบบการ
บริการตอ้งมีรูปแบบท่ีพิเศษอยูใ่นระดบัเป็นผูน้าํในการบริการนั้น  (K. Douglas Hoffman, John E. G. Bateson, 2006) 
  ความหมายของความพึงพอใจสรุปไดว้่า ความพึงพอใจ คือ ความรู้สึกท่ีเกิดจากทศันคติ ความตอ้งการท่ี
เป็นไปตามความคาดหวงั ถา้ความตอ้งการไดรั้บการตอบสนองกเ็กิดความพึงพอใจข้ึน และถา้ไม่ไดรั้บการตอบสนอง
ตามความตอ้งการตามความคาดหวงัไวค้วามพึงพอใจกจ็ะหายไปทนัที ดงันั้นความพึงพอใจเป็นส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงได้
ตลอดเวลา และความพึงพอใจในท่ีพบในการบริการดา้นการศึกษาพบวา่จะประกอบดว้ย ดา้นบุคลากร การให้บริการ 
ความสะดวก รวดเร็ว สถานท่ี และส่ิงอาํนวยความสะดวก (บงัอร รัตนมณี และ กนัยา เจริญศกัด์ิ, 2553) 
  จากความเป็นมาและความสําคญัของปัญหาดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะทาํการวิจยัความสัมพนัธ์ของการ
บริการท่ีเป็นตัวแปรท่ีมีต่อความพึงพอใจของผูป้กครอง และส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อโรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลยัรังสิตโดยมีทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ การบริการในองค์กร  (Lee & Hwan, 2013)  คุณภาพการบริการ  
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(C.I. C, 2010) คุณภาพงานบริการ  (service quality: SERVQUAL) (A. ParasuramanV.A., 1985) ความพึงพอใจ 
(Clarke and Kotler, 2008) จากทฤษฎีดงักล่าวผูว้จิยันาํมากาํหนดกรอบแนวความคิด และสมมติฐานการวจิยัดงัน้ี 

รูปที่ 1 กรอบแนวความคิด และสมมติฐานการวจิยั 
 
จากรูปท่ี 1 จึงนาํมาตั้งสมมติฐานในการวจิยัดงัน้ี 

H1:  ปัจจยัทางกายภาพของโรงเรียนมีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจ 
H2: ปัจจยัดา้นความมัน่ใจโรงเรียนมีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจ 
H3:  ปัจจยัดา้นการตอบสนองของโรงเรียนมีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจ 
H4:  ปัจจยัดา้นการเอาใจใส่มีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจ 
H5:  ความพึงพอใจในการบริการมีความสัมพนัธ์กบัความจงรักภกัดีของผูป้กครอง 
H6:  ปัจจยัการบริการของโรงเรียนมีความสัมพนัธ์กบัความจงรักภกัดีของผูป้กครอง 
H7:  ปัจจยัทางกายภาพของโรงเรียนมีความสัมพนัธ์ต่อความจงรักภกัดี 
H8:  ปัจจยัดา้นความมัน่ใจโรงเรียนมีความสัมพนัธ์ต่อความจงรักภกัดี 
H9:  ปัจจยัดา้นการตอบสนองของโรงเรียนมีความสัมพนัธ์ต่อความจงรักภกัดี 
H10:  ปัจจยัดา้นการการเอาใจใส่มีความสัมพนัธ์ต่อความจงรักภกัดี 
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2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
2.1 เพ่ือศึกษาความความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพบริการท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ ของผูป้กครองนักเรียน

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวทิยาลยัรังสิต 
2.2 เพ่ือศึกษาคุณภาพบริการท่ีมีผลต่อความจงรักภกัดีของผูป้กครองโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัรังสิต 

เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพฒันาการบริการท่ีดีข้ึน 
 
3. การดาํเนินการวจิัย 
3.1 แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาคุณภาพบริการท่ีทาํให้เกิดความพึงพอใจ และส่งผลต่อความจงรักภกัดีของ
ผูป้กครองโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัรังสิต ผูว้ิจยัไดน้าํแนวคิดและทฤษฎี รวมทั้งผลงานวิจยัต่างๆ เพ่ือใชเ้ป็น
แนวทางในการศึกษา 
 
3.2 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

ประชากร: ผูป้กครองปัจจุบนั ท่ีไดรั้บการบริการ ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวทิยาลยัรังสิต จาํนวน 300 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง: การศึกษาคร้ังน้ีใชรู้ปแบบการวิจยัเชิงปริมาณ โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
การจัดทาํแบบสอบถามคุณภาพของการบริการสําหรับผูป้กครอง โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัรังสิตจาํนวน      
300 คน โดยการกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1967)  
 
3.3 ตวัแปรในการศึกษา 
ตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ 

- ปัจจัยการบริการ  ได้แก่  ด้านกายภาพ  (tangibility) ด้านความมั่นใจ (assurance) ด้านความไว้วางใจ 
(reliability) ดา้นการเอาใจใส่ (empathy) 

- ความพึงพอใจของผูป้กครอง (satisfaction) 
- ความจงรักภกัดีของผูป้กครอง (royalty) 

 
3.4 วธีิการรวบรวมขอ้มูลและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

ผูป้กครองระดบัชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมธัยมศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัรังสิต โดยใช้
แบบสอบถามเร่ืองความพึงพอใจและความจงรักภกัดี (Ndubisi, N.O., (2006) มาสร้างแบบสอบถามในการเก็บขอ้มูล
สาํหรับงานวิจยัเป็นการนาํเสนองานวิจยัเชิงปริมาณ โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัน้ี คือการปรับปรุงข้ึนจาก
กรอบแนวคิดการศึกษางานวิจยัเพ่ือให้ตรงตามวตัถุประสงคใ์นการศึกษางานวิจยั โดยมีขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ
แบบสอบถามดงัน้ี 

- แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (secondary data) ไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้ เอกสารแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัอ่ืนๆ ใน
อดีตท่ีเก่ียวขอ้ง ผลงานวจิยัและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือกาํหนดขอบเขตเน้ือหาแบบสอบถาม 
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- นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากขั้นตอนท่ี 1 มาปรับปรุงและพฒันาข้ึนเป็นแบบสอบถามท่ีครอบคลุมกบัวตัถุประสงคเ์พ่ือ
ใชใ้นการเกบ็ขอ้มูล 

- การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม (pre-test) เพ่ือหาความเท่ียงตรงของแบบสอบถามโดยผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นงานวิจยัตรวจสอบความเท่ียงตรง และนาํแจกแบบสอบถามให้กบักลุ่มผูป้กครอง ระดบัชั้นอนุบาล 
ประถมศึกษา และมธัยมศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวทิยาลยัรังสิต จาํนวน 30 ชุด เพ่ือตรวจสอบวา่คาํถาม
สามารถส่ือสารความหมายตามความตอ้งการและมีความเหมาะสมหรือไม่ โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย
โปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ 

- เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการแจกแบบสอบถามจาํนวน 300  ชุด และนํามาวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรม
สาํเร็จรูปทางสถิติ สรุปและอภิปรายผล 
 

3.5 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ 
  ในการวิเคราะห์ขอ้มูลผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลตาม
ขั้นตอนดงัน้ี 

1. วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัอาชีพและวุฒิการศึกษาของกลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามโดยหาความถ่ี 
และร้อยละ   

2. วิเคราะห์ความพึงพอใจของผูป้กครองนักเรียนท่ีมีต่อปัจจยัการบริการ และส่งผลต่อความจงรักภกัดี 
โดยหาค่าเฉล่ีย  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลว้นาํมาเปรียบเทียบเกณฑแ์ปลความหมายดงัน้ี 

ค่าเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง พึงพอใจมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายถึง พึงพอใจมาก 
ค่าเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง พึงพอใจนอ้ย 
ค่าเฉล่ีย 1.01 – 1.50 หมายถึง พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

 3. ทดสอบสมมุติฐานการวจิยัโดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมี
ต่อปัจจยัการบริการของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัรังสิต กบัขอ้มูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถามของกลุ่ม
ตวัอย่าง โดยใช้การทดสอบค่า (t-test) ส่วนด้านอาชีพ ใช้การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way 
ANOVA) เม่ือพบความแตกต่างมีนัยสําคญัทางสถิติ จะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ดว้ยวิธีการของ 
เชฟเฟ่ (Scheffe/ Method) 
 
3.6 สถิติท่ีใชใ้นการตรวจสอบสมมุติฐาน 
  การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาน้ีสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภทไดแ้ก่ การวิเคราะห์โดยสถิติเชิงพรรณนา
ในรูปของการแจกแจงความถ่ีและหาอตัราส่วนร้อยละ 

- ค่าร้อยละ เพ่ือใชใ้นการแปลความหมายของขอ้มูลประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม 
- ค่าเฉล่ีย เพ่ือใชแ้ปลความหมายของขอ้มูลในดา้นต่างๆในแบบสอบถาม 
- ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเพ่ือใชใ้นการแปลความหมายของขอ้มูลในแบบสอบถาม 
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4. ผลการวจิัย 
  จากแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ท่ีผูว้ิจยักาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ีจาํนวน 300 คน ไดรั้บ
แบบสอบถามกลบัคืนมาจาํนวน 300 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 ของแบบสอบถามจากจาํนวนทั้งหมดท่ีส่งไป ผูว้ิจยันาํ
ขอ้มูลมาวเิคราะห์ แสดงผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
 

ตารางที ่1 จาํนวนและร้อยละของขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่ง 

สถานภาพผู้ปกครอง จํานวน ร้อยละ 

วุฒิการศึกษา 
1. ปริญญาเอก 
2. ปริญญาโท 
3. ปริญญาตรี 

 
25 
48 
227 

 
8.3 
16.0 
75.7 

อาชีพ 
1. พนกังานบริษทัเอกชน 
2. ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ 
3. ธุรกิจส่วนตวั 
4. พอ่บา้น/แม่บา้น 

 
131 
52 
24 
93 

 
43.7 
17.3 
8.0 
31.0 

  
  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตารางท่ี 1 พบวา่ผูป้กครองนกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 300 คน มีวุฒิการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี (ร้อยละ 75.7) มากกวา่ระดบัปริญญาโท (ร้อยละ 16.0) และระดบัปริญญาเอก (ร้อยละ 8.3) และเม่ือจาํแนก
ตามสถานภาพตามอาชีพพบวา่ พนกังานบริษทัเอกชน มากท่ีสุด (ร้อยละ 43.7) และนอ้ยท่ีสุดคืออาชีพธุรกิจส่วนตวั 
(ร้อยละ 8.0) 

ตารางที ่2 ผลการวเิคราะห์ความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีต่อปัจจยัการบริการ 

คุณภาพการบริการ  S.D. แปลผล 
1. ดา้นกายภาพ 
2. ดา้นความมัน่ใจ 
3. ดา้นการตอบสนอง 
4. ดา้นการเอาใจใส่ 

3.73 
3.96 
3.83 
4.21 

0.64 
0.86 
0.80 
0.51 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

เฉลีย่ 3.93 0.70 มาก 
 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตารางท่ี 2 พบว่าผูป้กครองนักเรียนมีความพึงพอใจต่อปัจจยับริการโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก (  = 3.93) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก  
 โดยมีขอ้สังเกตว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การบริการดา้นความเอาใจใส่ท่ีมีต่อนักเรียน และผูป้กครอง    
(  = 4.21) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ การบริการดา้นกายภาพ (  = 3.73)  
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ตารางที ่3 ผลการวเิคราะห์ภาพรวมระดบัความพึงพอใจของผูป้กครองแยกตามระดบัชั้น 

ตวัแปร  S.D. Levene Statistic F Sig. 
อนุบาล 
ประถมฯ 
มธัยมฯ 

3.89 
3.96 
3.90 

0.82 
0.79 
0.77 

0.075 0.260 0.771 

  
ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตารางท่ี 3 พบวา่ภาพรวมความพึงพอใจของผูป้กครองจาํแนกตามระดบัชั้น มีความพึง

พอใจต่อการบริการของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวทิยาลยัรังสิตไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 
ตารางที ่4 ผลการวเิคราะห์สมมติฐานงานวจิยั 

สมมุตฐิาน ผลทดสอบสมมุตฐิาน 
H1:  ปัจจยัทางกายภาพของโรงเรียนมีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจ สัมพนัธ์ 
H2: ปัจจยัดา้นความมัน่ใจโรงเรียนมีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจ สัมพนัธ์ 
H3:  ปัจจยัดา้นการตอบสนองของโรงเรียนมีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจ สัมพนัธ์ 
H4:   ปัจจยัดา้นการเอาใจใส่มีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจ สัมพนัธ์ 
H5:  ความพึงพอใจในการบริการมีความสัมพนัธ์ต่อความจงรักภกัดี ไม่สัมพนัธ์ 
H6: ปัจจยัการบริการของโรงเรียนมีความสัมพนัธ์กบัความจงรักภกัดี ไม่สัมพนัธ์ 
H7: ปัจจยัทางกายภาพของโรงเรียนมีความสัมพนัธ์ต่อความจงรักภกัดี ไม่ยอมรับ 
H8: ปัจจยัดา้นความมัน่ใจโรงเรียนมีความสัมพนัธ์ต่อความจงรักภกัดี สัมพนัธ์ 
H9: ปัจจยัดา้นการตอบสนองของโรงเรียนมีความสัมพนัธ์ต่อความจงรักภกัดี ไม่สัมพนัธ์ 
H10: ปัจจยัดา้นการการเอาใจใส่มีความสัมพนัธ์ต่อความจงรักภกัดี ไม่สัมพนัธ์ 

 
จากผลการวิเคราะห์ตารางท่ี 4 พบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพบริการท่ีทาํให้เกิดความพึงพอใจของ

ผู ้ปกครองตามสมมติฐานท่ี  1 –  4 มีความสัมพันธ์กัน   ความสัมพันธ์ของความพึงพอใจในการบริการไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัความจงรักภกัดีตามสมมติฐานท่ี 5 และคุณภาพการบริการของโรงเรียนไม่มีความสัมพนัธ์กบัความ
จงรักภกัดีตามสมมติฐานท่ี 6 – 10 มีเพียงปัจจยัดา้นความมัน่ใจโรงเรียนท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความจงรักภกัดีตาม
สมมติฐานท่ี 8  

 
5. บทสรุป 
  ผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ของความพึงพอใจในคุณภาพการบริการทั้ง 4 ดา้นไดแ้ก่ดา้น
กายภาพ ดา้นความความมัน่ใจ ดา้นการตอบสนอง และดา้นความเอาใจใส่มีผลต่อความพึงพอใจของผูป้กครอง 
ขณะท่ีหน่ึงในปัจจยับริการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ีมีการศึกษาเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของความพึงพอใจ และความ
จงรักภกัดีของการคุณภาพบริการไวด้งัน้ี 
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  คุณภาพบริการทุกตวัไดแ้ก่ ดา้นกายภาพ ดา้นความความมัน่ใจ ดา้นการตอบสนอง และดา้นความเอาใจใส่ 
มีผลต่อความพึงพอใจของผูป้กครอง แสดงคุณภาพการบริการของโรงเรียนไม่วา่จะเป็น  อาคารเรียน หอพกั สนาม
เด็กเล่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ความปลอดภยั ขอ้มูลข่าวสาร การรักษาพยาบาล เป็นตน้ เป็นส่วนสําคญัในการ
พิจารณาเลือกโรงเรียน และเกิดความพึงพอใจในโรงเรียนจึงตดัสินใจส่งบุตรหลานเขา้มาศึกษา แต่ความพึงพอใจ
เหล่านั้นยงัไม่ทาํใหเ้กิดความจงรักภกัดีแก่ผูป้กครอง เน่ืองจากพบวา่ผูป้กครองมีทางเลือกท่ีส่งบุตรหลานเขา้ศึกษาต่อ
ท่ีสถานศึกษาอ่ืน หากไม่พึงพอใจโรงเรียน และมีสถานศึกษาท่ีคุณภาพใกลเ้คียงกนั 
  นอกจากน้ีคุณภาพบริการด้านกายภาพ ด้านการตอบสนอง และด้านความเอาใจใส่ ไม่ทาํให้เกิดความ
จงรักภกัดี มีเพียงคุณภาพบริการดา้นความมัน่ใจท่ีมีผลต่อความจงรักภกัดีของผูป้กครอง ดงันั้นโรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลยัรัสิต ควรพิจารณาคุณภาพบริการดา้นความมัน่ใจ เช่น ช่ือเสียงโรงเรียน หลกัสูตรการเรียนการสอน 
ผูบ้ริหาร ครู/อาจารย ์พนกังาน/เจา้หนา้ท่ี และคุณภาพนกัเรียน เพ่ือพฒันาต่อยอดให้เกิดมีคุณภาพมากข้ึน และทาํให้
เกิดความจงรักภักดีแก่ผูป้กครองในการส่งบุตรหลาน หรือแนะนํานักเรียนเข้ามาศึกต่อท่ีโรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวทิยาลยัรังสิตต่อไป  
 
 6. ข้อเสนอแนะในการศึกษา 
  จากการวิจยัน้ีสามารถนาํไปศึกษาต่อเชิงลึกเพ่ือหาความสัมพนัธ์ทางดา้นการตลาดแบบมุ่งเนน้ความสัมพนัธ์
ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการดา้นอ่ืนๆ ท่ีทาํใหเ้กิดความจงรักภกัดี ของผูป้กครองของนกัเรียนระดบัชั้นอนุบาล 
ประถมศึกษา และมธัยมศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวทิยาลยัรังสิตต่อไป 
 
7. กติตกิรรมประกาศ 
  การศึกษาในหัวขอ้ “การตลาดแบบมุ่งเน้นความสัมพนัธ์ของคุณภาพบริการ ความพึงพอใจ และความ
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โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัรังสิตทุกระดบัชั้น ท่ีไดใ้หข้อ้มูลในการตอบแบบสอบถาม ขา้พเจา้หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่
งานวจิยัฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์ใหแ้ก่ผูเ้ก่ียวขอ้งดา้นการตลาดต่อไป 
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ความแตกต่างด้านความพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่มผู้บริโภคระหว่างกลุ่มลูกค้า 
Tesco Lotus Express  และ กลุ่มลูกค้า Mini Big C ในเขตกรุงเทพมหานคร 

Different Customer Satisfaction on Marketing Mix between Tesco Lotus Express Customers 
and Mini Big C Customers in Bangkok Area 

 

สุทธาศิณี ดวงสุข1  และ ดร.ฐิตกิานต์ สัจจะบุตร2 

1 นกัศึกษา หลกัสูตร บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการ  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
2 อาจารยป์ระจาํ สาขาวชิาการจดัการการท่องเท่ียว คณะบริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

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

บทคดัย่อ 
 

การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองเร่ือง การศึกษาความแตกต่างดา้นความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด
ของกลุ่มผูบ้ริโภคระหว่างกลุ่มลูกคา้ Tesco Lotus Express  และ กลุ่มลูกคา้ Mini Big C ในเขตกรุงเทพมหานคร มี
วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดของลูกคา้ Tesco Lotus Express และลูกคา้ Mini 
Big C ในเขตกรุงเทพมหานคร และเพ่ือคน้หาปัจจัยดา้นความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดท่ีใช้ในการ
จาํแนกกลุ่มลูกค้าด้วยสถิติแบบ Discriminant Analysis ผลการศึกษา พบว่า ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทาง
การตลาดของกลุ่มผูบ้ริโภค Mini Big C มีความพึงพอใจน้อยกว่า Tesco Lotus Express ดังต่อไปน้ี 1) ด้านบุคคล      
2) ด้านกระบวนการให้บริการ และ  3) ด้านลักษณะทางกายภาพ  และผลการวิเคราะห์ด้วยวิธี  Standardized 
Discriminant Coefficients พบว่า คาํถามท่ีมีความสําคญัต่อการจาํแนกกลุ่ม ไดแ้ก่ ความชดัเจนของวนัหมดอายุของ
สินคา้ ความสด ใหม่ ของสินคา้ สินคา้มีการแสดงขอ้มูลทางโภชนาการและส่วนประกอบ ความแปลกใหม่ของสินคา้ 
คุณภาพสินคา้ไดม้าตรฐาน และการใหบ้ริการดว้ยรอยยิม้ สุภาพ 

 

คาํสําคญั: ความพึงพอใจ, ส่วนประสมทางการตลาด, กลุ่มลูกคา้ เทสโกโ้ลตสั เอก็เพรส, กลุ่มลูกคา้ มินิบ๊ิกซี 
 

Abstract 
 

Based on the concept of Marketing Mix, this study aims to compare the differences of customers’ 
satisfaction between those who frequently go to Tesco Lotus Express versus Mini Big C.  Through the use of 
Discriminant Analysis method, results show that customers of Tesco Lotus Express are more satisfied than those of 
Mini Big C in many ways as follows: 1) people 2) service process, and 3) physical feature. Moreover, the analysis 
result from Standardized Discriminant Coefficients has found that important questions for group classification are 
clearness of expiration date, freshness of products, labeling of nutrition and ingredients, innovation of new 
products, standard of products, and friendly customer services. 
KEYWORDS: Satisfaction, Marketing Mix, Lotus Express Customers, Mini Big C Customers   
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1. บทนํา 
ตั้ งแต่ปลายปี พ.ศ. 2510 เป็นต้นมา ธุรกิจการคา้ปลีกคา้ส่งของไทย ได้มีการพฒันาก้าวหน้าตามลาํดับ 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่มีการนาํวิทยาการจดัการและนวตักรรมทางธุรกิจ และมีการใชผู้บ้ริหารท่ีเป็นมืออาชีพเขา้มาดาํเนิน
ธุรกิจคา้ปลีกคา้ส่งมากข้ึนกว่าสมยัก่อน จนกลายเป็นการคา้ยุคใหม่ ผนวกกบัการท่ีธุรกิจคา้ปลีกคา้ส่งของไทยมี
ผูป้ระกอบการเขา้มาประกอบธุรกิจน้ีมากข้ึน ทาํให้มีการแข่งขนักนัอย่างรุนแรงตลอดมา ในปี พ.ศ. 2556 ไดมี้การ
ขยายสาขาประเภท "Mini” ของบ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ และ “Express" ของเทสโก้ โลตัส  เพ่ือรองรับพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคยคุใหม่ท่ีนิยมใชบ้ริการร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ หรือโมเดิร์นเทรด ใหต้อบสนองต่อความเร่งรีบของคนในเมือง 
ทาํให้การขยายสาขาเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว โดย Mini  Big C มีจาํนวนเพ่ิมข้ึนจาก 99 สาขา ในปี พ.ศ. 2555 เป็น 278 
สาขาในปี พ.ศ. 2556  ขณะท่ี Lotus Express ในปี พ.ศ. 2556 กเ็พ่ิมข้ึนเป็น 2 เท่าจากปี พ.ศ. 2555  เป็น 1,200 สาขา 

จากการขยายตวัอย่างรวดเร็วของ Lotus Express และ ของ Mini Big C แสดงถึงการพยายามเขา้ถึงกลุ่ม
ผูบ้ริโภคให้ไดม้ากท่ีสุด โดยมีการใชก้ลุยทธ์ท่ีเหมือนกนั คือการเลือกทาํเลท่ีตั้งท่ีใกลชุ้มชนเพ่ือให้สะดวกต่อการ
เดินทางมาจบัจ่ายใชส้อยของผูบ้ริโภค มีสินคา้หลากหลาย ราคาประหยดั และมีการจดัการส่งเสริมการขายตลอดเวลา 
ท่ีสาํคญัคือการเลือกทาํเลท่ีตั้ง Lotus Express และ ของ Mini Big C มกัจะอยูบ่ริเวณใกลเ้คียงกนั จึงทาํใหผู้ว้ิจยัมีความ
สนใจศึกษาความแตกต่างดา้นความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่มผูบ้ริโภคระหวา่งกลุ่มลูกคา้ Tesco 
Lotus Express และ กลุ่มลูกคา้ Mini Big C ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพ่ื อ ศึกษาความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดของลูกค้า  Tesco Lotus Express ใน เขต
กรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดของลูกคา้ Mini Big C ในเขตกรุงเทพมหานคร 
3. เพ่ือคน้หาปัจจยัดา้นความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดท่ีใชใ้นการจาํแนกความแตกต่างของ 

กลุ่มลูกคา้ Tesco Lotus Express และ กลุ่มลูกคา้ Mini Big C ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

3. การดาํเนินการวจิัย 
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตวัเองในเชิงปริมาณ ซ่ึงใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็น

เคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูล  
การกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง อา้งอิงจากสูตรการคาํนวณการสุ่มกลุ่มตวัอย่างสําเร็จรูปของประชากร 

Krejcie and Morgan ไดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัท่ากบั 385 คน แต่เน่ืองจากขอ้จาํกดัในดา้นเวลาและงบประมาณ 
ผูว้ิจยัจึงมีความประสงคท์าํการเก็บขอ้มูล จากกลุ่มตวัอยา่งเป็นจาํนวน 200 คน โดยเป็นไปตามเง่ือนไขของเคร่ืองมือ
ทางสถิติ ดงัน้ี การศึกษาความแตกต่างจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดตอ้งมีมากกวา่ 5 เท่าของจาํนวนคาํถามท่ีใชใ้นการ
ถามเก่ียวกบัตวัแปรทั้งหมด การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) กลุ่มตวัอยา่งตอ้งมีอยา่งนอ้ย 20 คน สาํหรับแต่
ละกลุ่มย่อยและการทดสอบความเป็นอิสระต่อกนัของสองประชากร (Chi-square test) กลุ่มตวัอย่างมากกว่า 5 เท่า
ของจาํนวนตวัเลือกท่ีมากท่ีสุด คือ 6 ตวัเลือก จากเง่ือนไขขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงยอมรับการใชว้ิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งตาม
ขั้นตอนเน่ืองจากการเคร่ืองมือการเก็บขอ้มูลผา่นเง่ือนไขดงักล่าว โดยทาํการเก็บขอ้มูลจาํนวน 200 คน แบ่งออกเป็น
กลุ่มลูกคา้ Tesco Lotus Express จาํนวน 100 คน และกลุ่มลูกคา้ Mini  Big C จาํนวน 100 คน 
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ในการเกบ็ตวัอยา่งจาํนวน 200 คน ใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบ Area Cluster  Sampling โดยแบ่งเขตตามท่ีตั้ง
ของพื้นท่ีกรุงเทพมหานครออกเป็น 3 เขต โดยเลือกจากเขตท่ีมีจาํนวนครัวเรือนมากท่ีสุดในแต่พ้ืนท่ี และเลือกพ้ืนท่ีท่ี
มีสาขาของร้าน Tesco Lotus Express และ ร้าน Big C Mini ตั้งอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียงกนั ดงัน้ี 

กรุงเทพชั้นใน เขตจตุจกัร  เก็บ Tesco Lotus Express สาขาซอยเสือใหญ่อุทิศ จาํนวน 32 คน และ Big 
C Mini สาขาเสือใหญ่อุทิศ จาํนวน 32 คน 
 กรุงเทพชั้ นกลาง  เขตบางเขน เก็บ Tesco Lotus Express สาขาสาขาบ้านเอ้ืออาทรรามอินทรา คู ้บอน 
จาํนวน 41 คน และ Big C Mini สาขาสาขาเอ้ืออาทรรามอินทราจาํนวน 41 คน 
 กรุงเทพชั้นนอก เขตขุนเทียน เกบ็ Tesco Lotus Express สาขาพระราม 2 ซอย 50 จาํนวน 27 คน และ Big C 
Mini สาขาสาขาพระราม 2 กม.11 จาํนวน 27 คน 

 และนําข้อมูลไปวิเคราะห์หาค่าสถิติด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ หา
ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติแบบ Discriminant Analysis โดยมีวิธีการวิเคราะห์และ
แปรผลหาความแตกต่างของส่วนประสมทางการตลาดระหวา่งกลุ่มลูกคา้ Tesco Lotus Express และ กลุ่มลูกคา้ Mini 
Big C ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
4. ผลการวจิัย 
 ผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 200 คน แบ่งออกเป็น ลูกคา้ Tesco Lotus Express จาํนวน 100 คน (50.00%) 
และลูกคา้ Mini Big C จาํนวน 100 คน โดยกลุ่มลูกคา้ Tesco Lotus Express ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 25 - 31 ปี 
ประกอบอาชีพเจา้หน้าท่ีบริษทัเอกชน และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท และกลุ่มลูกคา้ Mini Big C 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุมีอาย ุ39 - 45 ปี ประกอบอาชีพอิสระ/ธุรกิจส่วนตวั และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 - 
30,000 บาท จึงเป็นผลการศึกษาดงัต่อไปน้ี  

ขอ้มูลดา้นความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดของร้าน Tesco Lotus Express และ ร้าน Mini Big C 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ดา้นความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่มผูบ้ริโภค พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทั้งสองกลุ่มมีความ
พึงพอใจแตกต่าง ดงัต่อไปน้ี 1) ดา้นบุคคล โดยแตกต่างกนัในขอ้คาํถามท่ีวา่ การใหบ้ริการดว้ยรอยยิม้ สุภาพ ซ่ึงกลุ่ม
ผูบ้ริโภคของ  Mini Big C มีความพึงพอใจนอ้ยกวา่ Tesco Lotus Express 2) ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ โดยแตกต่าง
กนัในขอ้คาํถามท่ีว่า มีจุดตรวจสอบราคาสินคา้ ซ่ึงกลุ่มผูบ้ริโภคของ  Mini Big C มีความพึงพอใจน้อยกว่า Tesco 
Lotus Express และ 3) ดา้นลกัษณะทางกายภาพ โดยแตกต่างกนัในขอ้คาํถามท่ีว่า สถานท่ีสะอาด น่าเดิน ซ่ึงกลุ่ม
ผูบ้ริโภคของ  Mini Big C มีความพึงพอใจนอ้ยกวา่ Tesco Lotus Express 

ผลการวเิคราะห์การจาํแนกกลุ่ม 
ผลการวิเคราะห์การจาํแนกกลุ่ม  พบวา่ คาํถามท่ีมีความสาํคญัต่อการจาํแนกกลุ่ม ไดแ้ก่ การให้บริการดว้ย

รอยยิ้ม สุภาพ สถานท่ีสะอาด น่าเดิน ตาํแหน่งร้านอยูใ่กลบ้า้นหรือท่ีทาํงาน สินคา้มีการแสดงขอ้มูลทางโภชนาการ
และส่วนประกอบ การมีจุดตรวจสอบราคาสินคา้ และคุณภาพสินคา้ไดม้าตรฐาน 
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ตารางท่ี 1 แสดง ตารางเปรียบเทียบการวเิคราะห์ความแตกต่างดว้ยวธีิวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว  
 (One-way Analysis of Variance) และการวเิคราะห์ดว้ยวธีิ  (Structure Matrix)  

ข้อคาํถามทีม่คีวามสําคญัต่อการจําแนกกลุ่ม 
วธีิวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว 

One-way Analysis of Variance 
วเิคราะห์ดว้ยวธีิ 
Structure Matrix 

สินคา้มีการแสดงขอ้มูลทางโภชนาการและส่วนประกอบ 
Significant = 0.005 

การใหบ้ริการดว้ยรอยยิม้ สุภาพ 
ค่า Loading = 0.346 

คุณภาพสินคา้ไดม้าตรฐาน  
Significant = 0.019 

สถานท่ีสะอาด น่าเดิน  
ค่า Loading = 0.313 

ตาํแหน่งร้านอยูใ่กลบ้า้นหรือท่ีทาํงาน  
Significant = 0.003 

ตาํแหน่งร้านอยูใ่กลบ้า้นหรือท่ีทาํงาน 
ค่า Loading = -0.274 

การใหบ้ริการดว้ยรอยยิม้ สุภาพ  
Significant = 0.000 

สินคา้มีการแสดงขอ้มูลทางโภชนาการและส่วนประกอบ  
ค่า Loading = -0.256 

การมีจุดตรวจสอบราคาสินคา้  
Significant = 0.005 

การมีจุดตรวจสอบราคาสินคา้  
ค่า Loading = 0.253 

สถานท่ีสะอาด น่าเดิน  
Significant = 0.001 

คุณภาพสินคา้ไดม้าตรฐาน  
ค่า Loading = -0.212 

 
5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

อภิปรายผล 
ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีลูกคา้ทั้งสองกลุ่มมีความพึงพอใจสูงสุด ไดแ้ก่ 

เร่ืองความชดัเจนของวนัหมดอายขุองสินคา้ ความสะอาด และสินคา้มีเคร่ืองหมายรับรองคุณภาพดา้นอาหาร เช่น อ.ย 
ซ่ึงสอดคลอ้ดคลอ้งกบังานวิจัยของสุทธิเสกข์ ทวีกิจการ (2546) ได้ศึกษาเร่ือง การเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อการใหบ้ริการระหวา่งเทสโก ้โลตสั ซูเปอร์เซ็นเตอร์ กบับ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
กล่าววา่ สินคา้ท่ีไดม้าตรฐาน บรรจุภณัฑ์ใชว้สัดุท่ีมีคุณภาพปลอดภยักบัผูบ้ริโภค มีการแสดงป้ายสินคา้อยา่งชดัเจน 
สินคา้มีคุณภาพดี สินคา้ท่ีซ้ือไปยงัไม่หมดอายกุารใชง้านหรือเก่าเก็บ จะสร้างความพึงพอใจและความมัน่ใจในการ
เขา้มาซ้ือสินคา้ของลูกคา้ตลอดจนการจดัเตรียมสินคา้อุปโภคและบริโภคท่ีจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิตประจาํวนั พร้อม
สนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคทุกระดบัไดอ้ยา่งครบถว้น 

ปัจจยัดา้นราคา พบว่า ลูกคา้ทั้งสองกลุ่มมีความพึงพอใจสูงสุดเร่ืองการแสดงป้ายลดราคาท่ีชดัเจน เม่ือลด
ราคาสินคา้ รองลงมาไดแ้ก่ การแสดงป้ายราคาสินคา้อย่างชัดเจน สินคา้มีราคาถูกกว่าท่ีอ่ืน ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกับ
งานวิจยัของผอ่งนภา คงวิจิตร และคณะ (2551) ซ่ึงกล่าววา่ ทศันคติผูบ้ริโภคท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ของไฮเปอร์มาร์เก็ตวา่
มีราคาถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปและขายถูกอยู่ทุกวนั ดังคาํขวญัของเทสโก้ โลตัส คือ “Everyday low price” และ 
ของบ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ คือ “มากกว่าคาํว่าถูก”มีการเช็คราคา (Check Price) แทนเราว่าถูกจริงๆ จึงทาํให้ ในดา้น
ราคาไม่วา่ราคาจะยืนหยุน่ตามสภาพเศรษฐกิจ หรือมีการแสดงป้ายราคาสินคา้ อยา่งชดัเจนและถูกตอ้งหรือไม่จะไม่

Ran
gs

it U
niv

ers
ity



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 9 ปีการศึกษา 2557 

 

วนัพฤหสับดทีี ่16 ตุลาคม พ.ศ.2557 หน้า  136  อาคาร Digital Multimedia Complex  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

ส่งผลต่อการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค โดยอา้งอิงจากศิริวรรณ เสรีรัตน์ ไดก้ล่าวไวว้่า ความนึกคิดของผูบ้ริโภคโดยมี
การรับรู้จากภาพลกัษณ์ โดยมีภาพลกัษณ์ร้านคา้ซ่ึงเป็นส่วนท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภค 

ปัจจยัดา้นสถานท่ี พบวา่ ลูกคา้ทั้งสองกลุ่มมีความพึงพอใจสูงสุดเร่ืองตาํแหน่งร้านอยูใ่กลบ้า้นหรือท่ีทาํงาน 
รองลงมาไดแ้ก่ สถานท่ีกวา้งขวาง เดินเลือกซ้ือสินคา้ไดส้ะดวกสบาย และการจดัเรียงสินคา้เป็นหมวดหมู่ ง่ายในการ
คน้หา ตามทฤษฏีของ Philips Kotler (อา้งอิงใน อดุลย ์จาตุรงคกุล, 2541) กล่าวว่าส่ิงแวดลอ้มหรือบรรยากาศเป็น
ส่วนหน่ึงท่ีทาํให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือตามความแปรผนัของบรรยากาศ รวมถึงการออกแบบสถานท่ีก็มีผลทาํให้ผูช้ื้อ
ก่อใหเ้กิดปฏิกิริยาโตต้อบ 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาด พบว่าลูกคา้ทั้งสองกลุ่มมีความพึงพอใจสูงสุดเร่ือง มีการจบัฉลากชิง
โชคของรางวลั หรือใหคู้ปองส่วนลดแทนเงินสด รองลงมาไดแ้ก่ การโฆษณาผา่นทีวีมีเน้ือหาท่ีจูงใจ ทาํให้รู้สึกอยาก
ออกไปซ้ือสินคา้ ขอ้ความในใบปลิวใชค้าํท่ีจูงใจท่ีทาํให้รู้สึกอยากออกไปซ้ือสินคา้ และมีการจดัแสดงสินคา้ จดั
ทดลอง และชิมสินค้า ณ จุดซ้ือ ตามลาํดับ ซ่ึงศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) กล่าวไวว้่า “การส่งเสริมทางการตลาด 
(Promotion) เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีมีความสาํคญัในการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหวา่งผูข้ายและผูใ้หบ้ริการ โดยมี
วตัถุประสงคเ์พ่ือแจง้ข่าวสาร หรือชกัจูงให้เกิดทศันคติ และพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ” จึงจะเห็นไดว้่า
ร้านคา้ประเภทไฮเปอร์มาร์เก็ตไดมี้การจดักิจกรรมทางดา้นการส่งเสริมทางการตลาดอยา่งต่อเน่ือง มีแคมแปนจ ์และ
เน้ือหาการโฆษณาท่ีไม่แตกต่างกนั โดยเนน้ในเร่ืองของราคาท่ีถูกวา่เพ่ือดึงดูดใหลู้กคา้เขา้มาใชบ้ริการ 

ปัจจัยดา้นบุคคล พบว่าลูกคา้ทั้ งสองกลุ่มมีความพึงพอใจสูงสุดเร่ือง การแต่งกายสะอาดเรียบร้อย ของ
พนกังาน รองลงมาไดแ้ก่ การแกปั้ญหาท่ีรวดเร็วของพนกังานเม่ือลูกคา้ประสบกบัปัญหา การให้บริการดว้ยรอยยิ้ม 
สุภาพ และความรอบรู้ในขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ของพนักงาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฏีของ Philips Kotler (อา้งอิงใน 
อดุลย ์จาตุรงคกุล, 2541) กล่าวว่าบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ซ่ึงตอ้งอาศยัการคดัเลือก การฝึกอบรม 
การจูงใจ เพ่ือ ให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกคา้ได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขันเป็นความ สัมพนัธ์ระหว่าง
เจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการและผูใ้ชบ้ริการต่าง ๆ ขององคก์ร เจา้หนา้ท่ีตอ้งมีความสามารถ มีทศันคติท่ีสามารถตอบสนอง
ต่อผูใ้ชบ้ริการ มีความคิดริเร่ิม มีความสามารถในการแกไ้ขปัญหา สามารถสร้างค่านิยมใหก้บัองคก์ร 

ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ พบว่าลูกคา้ทั้ งสองกลุ่มมีความพึงพอใจสูงสุดเร่ืองความเพียงพอของ
ตระกร้า และรถเข็น รองลงมาไดแ้ก่ การรับคืนหรือเปล่ียนสินคา้เม่ือมีปัญหา และการมีจุดตรวจสอบราคาสินคา้ 
ตามลาํดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุทธิเสกข ์ทวีกิจการ (2546) ไดก้ล่าวไวว้า่ หลกัการดาํเนินงานของซุปเปอร์
เซ็นเตอร์ คือ การบริการนั้นตอ้งให้บริการและอาํนวยความสะดวกแก่ผูบ้ริโภคเป็นส่ิงท่ียึดถือเป็นหลกันโยบาย เพ่ือ
สร้างความพึงพอใจให้ผูบ้ริโภคเกิดความประทบัใจ เช่น บริการรถเข็น ตระกร้าท่ีจดัเตรียมไวใ้ห้ผูบ้ริโภคเลือกซ้ือ
สินคา้ไดต้ามความพอใจ เป็นตน้ ส่วนเร่ืองความเพียงพอของเคา้เตอร์ชาํระเงินมีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดนั้นอาจเป็น
เพราะปัจจยัท่ีว่า Tesco Lotus Express และ Big C Mini เป็นไฮเปอร์มาร์เก็ตท่ีมีขนาดเล็กและมีลูกคา้เขา้มาชบ้ริการ
หนาแน่นในช่วงเยน็เท่านั้น จึงทาํใหไ้ม่มีความจาํเป็นในการเพ่ิมเคา้เตอร์ชาํระเงิน  

ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ พบวา่ลูกคา้ทั้งสองกลุ่มมีความพึงพอใจสูงสุดเร่ืองการติดป้ายบอกช่ือร้านท่ี
ชดัเจน สะดุดตา มองเห็นในระยะไกล รองลงมาไดแ้ก่ ตกแต่งสถานท่ีท่ีสวยงาม) และสถานท่ีสะอาด น่าเดิน ส่วน
เร่ืองปริมาณท่ีจอดรถท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการมีความพึงพอใจน้อยท่ีสุดนั้นอาจเป็นเพราะปัจจยัท่ีว่า Tesco Lotus 
Express และ Mini Big C เป็นไฮเปอร์มาร์เก็ตท่ีมีขนาดเล็กและตั้งกระจายอยูต่ามชุมชนต่างๆ เพ่ือให้สามารถเขา้ถึง
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ลูกคา้ไดอ้ย่างทัว่ถึง ซ่ึงตั้งอยู่ใกลบ้า้น/ ท่ีพกัอาศยัของลูกคา้ ส่วนใหญ่จะสามารถเดินหรือใชร้ถจกัรยานยนต์ท่ีไม่
จาํเป็นตอ้งใชพ้ื้นท่ีในการจอดรถมากมายนกัรวมไปถึงเวลาในการเลือกซ้ือสินคา้ต่อคนไม่มากจึงทาํใหท่ี้จอดสามารถ
หมุนเวยีนไดส้ะดวก 

ขอ้เสนอแนะ 
 1. จากผลการศึกษาความแตกต่างดา้นความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่มผูบ้ริโภคระหวา่ง
กลุ่มลูกคา้ Tesco Lotus Express และกลุ่มลูกคา้ Mini Big C ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทั้งสองกลุ่มมี
ความพึงพอใจแตกต่าง ดงัต่อไปน้ี 
 ดา้นบุคคล โดยแตกต่างกนัในขอ้คาํถามท่ีว่า การให้บริการดว้ยรอยยิ้ม สุภาพ ซ่ึงกลุ่มผูบ้ริโภคของ  Mini 
Big C มีความพึงพอใจน้อยกว่า Tesco Lotus Express ดงันั้น Mini Big C ควรมีการคดัเลือกพนักงานโดยมีพ้ืนฐาน
เบ้ืองตน้ในการคดัเลือก คือ เป็นผูท่ี้มีใจรักในการบริการซ่ึงสามารถนาํแบบสอบถามทางจิตวิทยามาใชใ้นการสอบ
คดัเลือกเบ้ืองตน้ และควรมีการจดัฝึกอบรมพนกังานอยา่งสมํ่าเสมอในเร่ืองของการบริการ เพ่ือสร้างความพึงพอใจ
ดา้นการบริการต่อลูกคา้ใหสู้งข้ึน 
 ดา้นกระบวนการให้บริการ โดยแตกต่างกนัในขอ้คาํถามท่ีว่า มีจุดตรวจสอบราคาสินคา้ ซ่ึงกลุ่มผูบ้ริโภค
ของ  Mini Big C มีความพึงพอใจนอ้ยกวา่ Tesco Lotus Express ดงันั้น Mini Big C ควรเพ่ิมจุดตรวจสอบราคาสินคา้
ท่ีกระจายครบทุกแผนกเพ่ือใหง่้ายต่อการตรวจสอบบราคาท่ีแทจ้ริงในกรณีป้ายราคาไม่ชดัเจนหรือมีการเปล่ียนแปลง
ราคาจะทาํใหลู้กคา้มีความมัน่ใจในการซ้ือสินคา้มากยิง่ข้ึน 
 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ โดยแตกต่างกนัในขอ้คาํถามท่ีว่า สถานท่ีสะอาด น่าเดิน ซ่ึงกลุ่มผูบ้ริโภคของ  
Mini Big C มีความพึงพอใจน้อยกว่า Tesco Lotus Express ดังนั้ น  Mini Big C ควรมีการปรับปรุงสถานท่ีให้
กวา้งขวางข้ึน จดัวางสินคา้ใหเ้ป็นหมวดหมู่ มีช่องทางการเดินซ้ือท่ีกวา้งขวางทาํใหร้ถเขน็สวนกนัไดโ้ดยไม่เบียดกนั 
รวมไปถึงการรักษาความสะอาดของสถานท่ีใหส้ะอาดอยา่งสมํ่าเสมอ  

2. ผลการวิเคราะห์การจาํแนกกลุ่ม  พบว่า คาํถามท่ีมีความสําคญัต่อการจาํแนกกลุ่ม ไดแ้ก่ การให้บริการ
ด้วยรอยยิ้ม สุภาพ สถานท่ีสะอาด น่าเดิน ตาํแหน่งร้านอยู่ใกล้บ้านหรือท่ีทํางาน สินค้ามีการแสดงข้อมูลทาง
โภชนาการและส่วนประกอบ การมีจุดตรวจสอบราคาสินคา้ และคุณภาพสินคา้ไดม้าตรฐาน  ดงันั้นผูป้ระกอบการทั้ง
สองแห่ง ไดแ้ก่ Tesco Lotus Express และ Mini Big C ควรให้ความสาํคญัต่อปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้ดว้ยการ การรักษา
มาตรฐานและคุณภาพของสินคา้ โดยเฉพาะสินคา้ท่ีเป็นอาหารสด ควรดูแลเร่ืองความสะอาดของภาชนะใส่สินคา้ การ
ติดป้ายบอกวนัหมดอายขุองสินคา้ท่ีชดัเจน รวมไปถึงการแสดงเคร่ืองหมายรับรองคุณภาพดา้นอาหาร เช่น อ.ย. เพ่ือ
เพ่ิมความมัน่ใจให้กบัผูบ้ริโภค นอกจากน้ียงัสามารถนาํสินคา้หน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) เขา้มาวางจาํหน่าย
ในร้านไดอี้กดว้ย เพ่ือเป็นการสนบัสนุนการใชสิ้นคา้และผลิตภณัฑพ้ื์นบา้นภูมิปัญญาของคนไทยและลดกระแสการ
ต่อตา้นผูป้ระกอบการท่ีเป็นคู่คา้ขา้มชาติไดอี้กดว้ย รวมไปถึงการสรรหาคดัเลือกพนักงานท่ีมีใจรักในอาชีพงาน
บริการเขา้มาร่วมงานและควรมีการจดัฝึกอบรมพนักงานอย่างสมํ่าเสมอในเร่ืองของการบริการ เพ่ือสร้างความพึง
พอใจดา้นการบริการต่อลูกคา้และความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัสาํหรับธุรกิจบริการ 

 

6. บทสรุป 
 จากการศึกษาความแตกต่างดา้นความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่มผูบ้ริโภคระหวา่งกลุ่ม
ลูกคา้ Tesco Lotus Express  และ กลุ่มลูกคา้ Mini Big C ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตวัอย่างทั้งสองกลุ่มมี

Ran
gs

it U
niv

ers
ity



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 9 ปีการศึกษา 2557 

 

วนัพฤหสับดทีี ่16 ตุลาคม พ.ศ.2557 หน้า  138  อาคาร Digital Multimedia Complex  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

ความพึงพอใจแตกต่าง ดงัต่อไปน้ี 1) ดา้นบุคคล โดยแตกต่างกนัในขอ้คาํถามท่ีวา่ การใหบ้ริการดว้ยรอยยิม้ สุภาพ ซ่ึง
กลุ่มผูบ้ริโภคของ  Mini Big C มีความพึงพอใจน้อยกว่า Tesco Lotus Express 2) ดา้นกระบวนการให้บริการ โดย
แตกต่างกนัในขอ้คาํถามท่ีว่า มีจุดตรวจสอบราคาสินคา้ ซ่ึงกลุ่มผูบ้ริโภคของ  Mini Big C มีความพึงพอใจน้อยกว่า 
Tesco Lotus Express และ 3) ดา้นลกัษณะทางกายภาพ โดยแตกต่างกนัในขอ้คาํถามท่ีว่า สถานท่ีสะอาด น่าเดิน ซ่ึง
กลุ่มผูบ้ริโภคของ  Mini Big C มีความพึงพอใจนอ้ยกวา่ Tesco Lotus Express 
 ผลการวิเคราะห์การจาํแนกกลุ่ม พบวา่ คาํถามท่ีมีความสําคญัต่อการจาํแนกกลุ่ม ไดแ้ก่ การให้บริการดว้ย
รอยยิ้ม สุภาพ สถานท่ีสะอาด น่าเดิน ตาํแหน่งร้านอยูใ่กลบ้า้นหรือท่ีทาํงาน สินคา้มีการแสดงขอ้มูลทางโภชนาการ
และส่วนประกอบ การมีจุดตรวจสอบราคาสินคา้ และคุณภาพสินคา้ไดม้าตรฐาน 
 จากผลการวิจยัผูป้ระการควรมีการรักษามาตรฐานและคุณภาพของสินคา้ โดยเฉพาะสินคา้ท่ีเป็นอาหารสด 
ควรดูแลเร่ืองความสะอาดของภาชนะใส่สินคา้ การติดป้ายบอกวนัหมดอายุของสินคา้ท่ีชดัเจน รวมไปถึงการแสดง
เคร่ืองหมายรับรองคุณภาพดา้นอาหาร เช่น อ.ย. เพ่ือเพิ่มความมัน่ใจให้กบัผูบ้ริโภค รวมไปถึงการสรรหาคดัเลือก
พนักงานท่ีมีใจรักในอาชีพงานบริการเขา้มาร่วมงานและควรมีการจดัฝึกอบรมพนักงานอยา่งสมํ่าเสมอในเร่ืองของ
การบริการ เพ่ือสร้างความพึงพอใจดา้นการบริการต่อลูกคา้และความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัสาํหรับธุรกิจบริการ 
 

กติติกรรมประกาศ  
การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองฉบบัน้ีสาํเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี ความอนุเคราะห์จาก  อาจารยท่ี์ปรึกษา อาจารย ์ดร.

ฐิติกานต ์สัจจะบุตร รวมถึงคณะอาจารยห์ลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการจดัการทุกท่าน ท่ีให้ความกรุณา
แนะนาํ ตรวจตราแกไ้ขเน้ือหา ตลอดจนให้กาํลงัใจในการทาํ รวมทั้งท่านผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กญัช์ อินทรโกเศศ 
และ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. นพวรรณ คณานุรักษ ์ท่ีกรุณารับเป็นประธานกรรมการและกรรมการในการสอบรายงาน
การค้นควา้ด้วยตนเองน้ี กรุณาให้ข้อเสนอแนะแก้ไข และให้แนวคิดต่างๆ ท่ีประโยชน์ ขอบคุณผูท้รงคุณวุฒิ 
ผูเ้ช่ียวชาญ ท่ีสละเวลาในการตรวจทานแกไ้ขขอ้บกพร่อง และพิจารณาความตรงเชิงเน้ือหาของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
วจิยั 
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การศึกษาวจิยัเร่ือง “การแบ่งกลุ่มผูซ้ื้อเคร่ืองแต่งกายมือสองในจงัหวดับุรีรัมยท์างดา้นพฤติกรรม”  
วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองแต่งกายมือสองในจงัหวดับุรีรัมย ์และเพ่ือแบ่งกลุ่มลูกคา้ของ

การซ้ือเคร่ืองแต่งกายมือสองในจงัหวดับุรีรัมย ์ทางดา้นพฤติกรรม การวิจยัคร้ัง น้ีเป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ กลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีศึกษาคือ กลุ่มผูท่ี้เคยซ้ือเคร่ืองแต่งกายมือสองในจงัหวดับุรีรัมยทุ์กประเภท จาํนวน 200 คน เกบ็สาํรวจขอ้มูลโดยใช้
แบบสอบถามและใชเ้คร่ืองมือ Cluster Analysis ในการวิเคราะห์ขอ้มูล 

ผลการวิจยัพบวา่ สามารถแบ่งกลุ่มผูซ้ื้อเคร่ืองแต่งกายมือสองในจงัหวดับุรีรัมย ์ออกเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มท่ี 
1 มีสมาชิก 67 คน และกลุ่มท่ี 2 มีสมาชิก 133 คน โดยใช้พฤติกรรมเป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่ม ซ่ึงทั้ ง 2 กลุ่มมี
พฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั 

ผูซ้ื้อกลุ่มท่ี 1 กลุ่มผูซ้ื้อเคร่ืองแต่งกายมือสองท่ีมีความสวยงามในแบบเก่า คือ ชอบสินคา้ในรูปแบบท่ีมีการ
ใชง้านตามกาลเวลา เช่น เส้ือตอ้งเป็นสีจางๆ กางเกงมีรอยขาด ตามสภาพการใชง้าน รองเทา้ไม่จาํเป็นซ่อมแซมหรือ
เปล่ืยนพ้ืนรองเทา้เพ่ือรักษาสภาพเดิมๆไว ้ หรือกระเป๋าหนงัแทต้อ้งมีกล่ินหนงัหรือลายเก่าๆท่ีเป็นเสน่ห์ 

ผูซ้ื้อกลุ่มท่ี 2 กลุ่มผูซ้ื้อเคร่ืองแต่งกายมือสองท่ีมีความสวยงามใกลเ้คียงของใหม่ คือ สินคา้ตอ้งผ่านการ
ซ่อมแซมส่วนท่ีมีตาํหนิมาแลว้ เช่น เส้ือตอ้งมีสีสดใหม่ หรือผ่านการยอ้มสีให้ดูใหม่ กางเกงตอ้งปะ เยบ็ ชุน มาให้
เรียบร้อย รองเทา้ตอ้งเปล่ียนพ้ือรองเทา้ ไม่ว่าจะดว้ยการเยบ็ ติดกาว ให้สามารถใชง้านไดท้นทานราวกบัของใหม่ 
เป็นตน้ 
คาํสําคญั:  เส้ือผา้มือสอง, ผูซ้ื้อ, พฤติกรรม 
 

Abstract 

 Education research about “Segmentation of second hand clothes and accessories buyers in Buriram 
province, Thailand”. 
 The purposes of this study were to find out about behavior of second hand clothes and accessories buyers 
in Buriram province and segmentation of the buyers. The study was a survey research, a sample was selected from 
the 200 second hand clothes and accessories buyers in Buriram province cases were included as a sample. The 
study got data from query and data was analyzed using cluster analysis. 
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 The findings indicated that can segmentation the buyers as two groups, first group have 67 members and 
second group have 133 members. The couple groups used behavior to as a basis and the couple groups was 
difference. 
 The first buyer group chooses second hand clothes and accessories were old style, meaning followed 
times such as fadeout color, torn jeans, beauty old leather shoes and leather bags. Repair is unimportant for this 
buyer group they like to keep clothes and accessories were old style. 
 The second buyer group chooses second hand clothes and accessories look like new, meaning 
successfully repair such as color was bright or dye, successfully patch jeans, changed or glue sole of shoes. How 
ever, this buyer group like second hand clothes and accessories were new that made affects the decision of them.
  

KEYWORDS: SECOND HAND CLOTHES, BUYERS, BEHAVIOR 
 
1. บทนํา 
 ปัจจยัส่ีเป็นส่ิงจาํเป็นในการดาํเนินชีวิตของมนุษย ์ไดแ้ก่ ท่ีอยูอ่าศยั อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม และยารักษาโรค 
โดยเฉพาะปัจจยัดา้นเคร่ืองนุ่งห่ม เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมนุษยใ์หค้วามสาํคญัอยา่งมาก เคร่ืองนุ่งห่มหรือเรียกอีกอยา่งหน่ึง
ว่า เคร่ืองแต่งกาย หมายถึงส่ิงท่ีมนุษยน์าํมาใชเ้ป็นเคร่ืองห่อหุ้มร่างกาย โดยท่ีมนุษยมี์ความจาํเป็นตอ้งแต่งกายดว้ย
เหตุผลท่ีสําคญั คือ ใชเ้พ่ือปกปิดร่างกายให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย และ เพ่ือป้องกนัสัตว ์และแมลง เป็นตน้ (อรทยั 
หม่ืนพนัธ์, 2553) 
 เพราะมนุษยเ์ร่ิมใหค้วามสนใจต่อเคร่ืองนุ่งห่ม การมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการผลิตเส้ือผา้ทาํเป็นธุรกิจ
มากมากข้ึน มีการออกแบบแฟชัน่มีดีไซเนอร์ท่ีก่อให้เกิดความเลิศหรูมีการเพ่ิมมูลค่าทาํให้มีความสวยงามมากยิ่งข้ึน 
ซ่ึงผลพวงจากการออกแบบและการผลิตเส้ือผา้มาในแต่ละวนัจึงทาํให้มีเส้ือผา้ท่ีถูกผลิตออกมาอยา่งลน้หลามจึงเป็น
การเพ่ิมทางเลือกให้ผูบ้ริโภคไดมี้โอกาสเลือกซ้ือเส้ือผา้ไดบ่้อยข้ึน ส่งผลให้เส้ือผา้ท่ีเคยใชแ้ลว้ถูกคดัเลือกไปบริจาค 
โดยมีความคิดวา่เส้ือผา้เหล่าน้ีคงจะเป็นประโยชน์กบัผูอ่ื้นได ้เส้ือผา้ท่ีถูกคดัเลือกจากเจา้ของท่ีไม่ตอ้งการเหล่าน้ี ได้
ก่อให้เกิดอาชีพใหม่ คือ การขายเส้ือผา้มือสอง ตลาดเส้ือผา้มือสองเป็นอีกตลาดหน่ึงท่ีมีการเติบโตอย่างเงียบๆ 
สามารถสร้างรายไดเ้ป็นอยา่งมาก จนเกิดเศรษฐีรายยอ่ยมาแลว้ทัว่ประเทศ เพราะเป็นสินคา้ท่ีซ้ือง่ายขายคล่อง และมี
กาํไรมาก 
 ธุรกิจเส้ือผา้นาํเขา้มือสอง เป็นธุรกิจท่ีใชเ้งินลงทุนตํ่า สร้างรายไดเ้ป็นอย่างมาก เป็นธุรกิจท่ีกาํลงัไดรั้บ
ความนิยมในปัจจุบนั เน่ืองจากจะใชเ้งินทุนตํ่า ซ้ือง่ายขายคล่อง ช่องทางในการทาํการตลาดมี ทั้งการขายปลีกและส่ง 
โดยเฉพาะการนําเขา้เส้ือผา้มือสองจากประเทศเกาหลี ญ่ีปุ่นและโซนยุโรป โดยเจ้าของธุรกิจ D2 Hand เร่ิมต้น
ประกอบธุรกิจมาได ้7 ปี โดยส่วนใหญ่จะนาํเส้ือผา้มาจากญ่ีปุ่น ซ่ึงเป็นสินคา้เส้ือผา้มือสองท่ีมีคุณภาพฉบบัโรงงาน 
เกรดเยีย่ม มีการคดัสรร และผา่นกระบวนการทาํความสะอาด การฆ่าเช้ือโรค พร้อมจดัส่งถึงมือลูกคา้แลว้สามารถทาํ
การเปิดร้านขายไดเ้ลย โดยสินคา้ประเภทเส้ือผา้มือสองเป็นสินคา้ท่ีขายดีขายง่ายและขายไดต้ลอดทั้งปี มีความเส่ียง
นอ้ยและคืนทุนเร็วกาํไรดี เหมาะสาํหรับนกัลงทุนท่ีตอ้งการเปิดร้านเป็นเจา้ของธุรกิจ หรือพ่อคา้แม่คา้ท่ีสนใจนาํไป
ขายโดยการทา้ยขายของ เปิดร้านหรือขายตลาดนดักข็ายดีมาก เหมาะทั้งทาํเป็นอาชีพหลกัและอาชีพเสริม โดยสินคา้
ของเราจะคดัสรรเฉพาะสินคา้ ท่ีอยูใ่นความตอ้งการของลูกคา้ จะมีการนาํเขา้สินคา้ใหม่ๆ ทุกสัปดาห์ โดยสินคา้แต่ละ
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กระสอบจะมีหลากหลายดีไซน์คละกนัไป โดยส่วนใหญ่จะเร่ิมตน้ขายท่ี 25 กิโลกรัม-100 กิโลกรัม ลูกคา้สามารถ
เร่ิมตน้ลงทุนไดด้ว้ยเงินเพียง 2,500 -15,000 บาท เท่านั้น(ศูนยข์อ้มูลและธุรกิจอาชีพไทย, 2556) เท่านั้น(ศูนยข์อ้มูล
และธุรกิจอาชีพไทย, 2556) 
 สําหรับสินคา้ท่ีนําเขา้ อาทิ เส้ือยืดแฟชั่น เส้ือกนัหนาว เดรส กางเกง ชุดแซก กระโปรง ยีนส์ ชุดผา้เด็ก 
ผา้พนัคอ กระเป๋าหนงั ในการนาํเขา้จะมาแบบกระสอบ ซ่ึงในกระสอบนั้น สินคา้ไดผ้า่นการคดัสรรเกรดมาแลว้ เป็น
เส้ือผา้ท่ีมีคุณภาพ สะดวกต่อการนาํไปขาย ไม่มีความยุ่งยาก ข้ึนอยูก่บัการตั้งราคาการขาย สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม 
สามารถดีไซน์หรือประดบัตกแต่งเพิ่มเติมได ้กย็ิง่จะทาํใหสิ้นคา้ขายไดร้าคามากข้ึน ถา้มีทุนมากสามารถนาํสินคา้ไป
ลง แลว้เปิดร้านขายก็ได ้เรียกไดว้า่ยิง่สั่งสินคา้ไดม้าก ก็ยิง่ไดก้าํไรมาก ลงทุนนอ้ย ความเส่ียงตํ่า รายไดสู้ง  สินคา้ทุก
กระสอบท่ีนาํเขา้มาจะมีการแบ่งสอบอยา่งชดัเจน เส้ือยืดแฟชัน่ เดรส กางเกง กระโปรง สําหรับหน่ึงกระสอบจะมี
นํ้าหนกั 100 กิโลกรัม ประมาณ 400 – 800 ตวั สินคา้ประเภทเส้ือผา้มือสองเป็นสินคา้ท่ีขายดีขายง่ายและสามารถขาย
ไดต้ลอดทั้งปี คืนกาํไรไว มีความเส่ียงตํ่า เหมาะกบันกัลงทุนท่ีตอ้งการเปิดร้านเป็นเจา้ของธุรกิจ หรือพ่อคา้แม่คา้ท่ี
สนใจนาํไปขายโดยการเปิดทา้ยขายของ เปิดร้านหรือขายตลาดนดั เหมาะทั้งทาํเป็นอาชีพหลกัและอาชีพเสริม สินคา้
ไดรั้บการคดัสรรเฉพาะสินคา้เกรดดี เป็นท่ีตอ้งการของตลาด (ศูนยข์อ้มูลและธุรกิจอาชีพไทย, 2556) 
 สาํหรับในส่วนของการคดัเลือก สินคา้จะเลือกเส้ือผา้ท่ียงัมีสภาพดี บางตวัเหมือนใหม่ ส่วนเส้ือผา้ท่ีคุณภาพ
ไม่ดี ก็คดัท้ิงทั้ งหมด ปัจจุบันเส้ือผา้ท่ีรับมาจาํหน่ายส่วนหน่ึงประมาณ 50% คดัท้ิง โดยขายเป็นเศษผา้ส่งให้กับ
โรงงานท่ีมารับซ้ือไปอีกทอดหน่ึง ซ่ึงในส่วนน้ีทางร้านจะรับภาระดูแลเป็นตน้ทุน ดงันั้น ลูกคา้จะเช่ือใจไดว้า่เส้ือผา้ท่ี
เราคดัเลือกใส่กระสอบไปใหจ้ะเป็นเส้ือผา้ คุณภาพดีทั้งหมด เคลด็ลบัของการขายเส้ือผา้มือสอง ตอ้งทาํร้านใหพู้ดได้
ตลอดเวลา โดยการติดป้ายราคา เพราะป้ายราคาจะเป็นตวัช่วยเรียกลูกคา้ พยายามทาํใหลู้กคา้รู้สึกวา่ไดข้องสวย ราคา
ไม่แพง หรือ การจดัโปรโมชัน่ เป็นบางโอกาส เพราะคนไทยชอบ แบบลด แลก แจก แถม แม่คา้ตอ้งรู้จกัแต่งตวั 
เพราะถา้แม่คา้แต่งตวัเป็น และรู้จกัพดูแนะนาํลูกคา้ 
 จากการปรับพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองแต่งกายจากเส้ือผา้มือหน่ึงท่ีมีราคาแพง โดยหนัมาซ้ือเคร่ืองแต่งกายมือ
สองท่ีเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ ทั้ งท่ีซ้ือจากเจา้ของเดิมท่ีนําสินคา้ท่ีใช้แลว้มาขายต่อ และซ้ือจากผูค้า้ส่งสินคา้มือสองนํามา
จาํหน่ายในแหล่งขายสินคา้มือสอง 
 ผูศึ้กษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาถึงการแบ่งกลุ่มผูซ้ื้อเคร่ืองแต่งกายมือสองในจงัหวดับุรีรัมยท์างดา้นพฤติกรรม 
เพ่ือเป็นแนวทางสาํหรับร้านจาํหน่ายเคร่ืองแต่งกายมือสองในการวางแผนและปรับกลยทุธ์ทางการตลาดใหส้อดคลอ้ง
กบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคต่อไป 
 
2. วตัถุประสงค์ของวจิัย 
 1. เพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองแต่งกายมือสองในจงัหวดับุรีรัมย ์
 2. เพ่ือแบ่งกลุ่มลูกคา้ของการซ้ือเคร่ืองแต่งกายมือสองในจงัหวดับุรีรัมย ์ทางดา้นพฤติกรรม 
 
3. การดาํเนินการวจิัย 
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ กลุ่มผูท่ี้เคยซ้ือเคร่ืองแต่งกายมือสองในจงัหวดับุรีรัมยทุ์กประเภท ในตลาด
นัดคลองถมหนองแปบ ตลาดนัดคลองถมขา้งไทยประกนัชีวิต และร้านขายเส้ือผา้มือสอง เป็นตน้ ซ่ึงเป็นจาํนวน
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ปราการในจงัหวดับุรีรัมย ์จาํนวน 1,605,063 คน (สาํนกับริหารงานทะเบียน สาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ, 
2557) 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษา คือ กลุ่มผูท่ี้เคยซ้ือเคร่ืองแต่งกายมือสองในจงัหวดับุรีรัมยทุ์กประเภท ใน
ตลาดนดัคลองถมหนองแปบ ตลาดนดัคลองถมขา้งไทยประกนัชีวิต และร้านขายเส้ือผา้มือสอง เป็นตน้ ดงันั้นผูว้ิจยั
จึงพิจารณาจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งโดยอา้งอิงจากตารางการสุ่มตวัอย่างของเครซ่ี และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 
1970 : 607-610) ไดน้าํเสนอตารางการสุ่มตวัอย่างสําเร็จรูป โดยมีระดบัความเช่ือมัน่ 95% (.95) หรือมีความคลาด
เคล่ือนท่ีเกิดข้ึน 5% (.05) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 384 ตวัอยา่ง แต่เน่ืองจากผูว้ิจยัมีขอ้จาํกดัในเร่ืองของค่าใชจ่้ายและ
เวลาในการเก็บขอ้มูล ดงันั้นผูว้ิจัยจึงจะดาํเนินการในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 200 ตวัอย่าง โดยใช้
วธีิการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 
ตารางท่ี 1 แสดงการแบ่งสัดส่วนกลุ่มตวัอยา่งในแต่ละตลาด 

ตลาด วนัทีเ่กบ็ข้อมูล ช่วงเวลาในการเกบ็ข้อมูล จํานวน (ชุด) 
ตลาดนดัคลองถมหนองแปบ องัคารและพฤหสับดี บ่าย 3 ถึง 2 ทุ่ม 50 
ตลาดนดัคลองถมขา้งไทย
ประกนัชีวิต 

จนัทร์และพธุ บ่าย 3 ถึง 2 ทุ่ม 50 

ร้านขายเส้ือผา้มือสอง จนัทร์ถึงอาทิตย ์ 8 โมงเชา้ ถึง 2 ทุ่ม 100 

รวมทั้งหมด 200 
 
 จากตารางท่ี 1 แบ่งพ้ืนท่ีท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างออกเป็น 3 แห่ง ไดแ้ก่ ตลาดนัดคลองถม
หนองแปบ ตลาดนัดคลองถมขา้งไทยประกนัชีวิต และร้านขายเส้ือผา้มือสอง โดยผูว้ิจยัจะดาํเนินการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลตามวนัและเวลาท่ีตลาดเปิดและตลาดปิด ดว้ยตนเองแลว้ทาํการเก็บรวบรวมแบบสอบถามกลบัคืนมาจนครบ
ตามจาํนวนท่ีผูว้จิยักาํหนดไว ้
 
4. ผลการวจิัย 
 4.1 ข้อมูลเบื้องต้น 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 19-25ปี สถานภาพส่วนใหญ่ โสดมากท่ีสุด ส่วน
ใหญ่มีอาชีพนกัเรียน นกัศึกษา การศึกษาระดบัปริญญาตรี รายไดป้ระมาณ นอ้ยกวา่ 5,000 บาทต่อเดือน 
 4.2 การวเิคราะห์ข้อมูลพฤตกิรรมการซ้ือของผู้ซ้ือเคร่ืองแต่งกายมือสองในจังหวดับุรีรัมย์ 
   4.2.1 สถานท่ีในการเลือกซ้ือเส้ือผา้มือสอง พบว่า อนัดบั 1 กลุ่มตวัอยา่งเลือกซ้ือเคร่ืองแต่งกาย
มือสองท่ีตลาดคลองถมหนองแปบ ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.22 รองลงมาคือซ้ือท่ีตลาดคลองถมขา้งไทยประกนัชีวิตมีค่าเฉล่ีย  
3.07 และร้านคา้เส้ือผา้มือสองทัว่ไป มีค่าเฉล่ีย 3.00 ตามลาํดบั 
  4.2.2 สไตล์การแต่งตวัท่ีช่ืนชอบ พบว่า อนัดบั 1 ชอบแต่งตวัชิวๆสบายๆ ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.16 รอง
มาคือเรียบง่ายมีค่าเฉล่ีย 3.96 และทะมดัทะแมงมีค่าเฉล่ีย 3.60 ตามลาํดบั 
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  4.2.3 โทนสีท่ีมกัสวมใส่ พบว่า อนัดบั 1 ชอบสีสุภาพ เช่น นํ้ าตาล เทา ครีม ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.80 
รองลงมาคือ สีขาว-ดาํมีค่าเฉล่ีย 3.77 และสีอ่อนหวานมีค่าเฉล่ีย 3.65 ตามลาํดบั 
  4.2.4 ชนิดของเคร่ืองแต่งกายมือสองท่ีเลือกซ้ือ พบวา่อนัดบั1 ซ้ือเส้ือยดื/เส้ือเช้ิต ค่าเฉล่ียอยูท่ี่3.38 
รองลงมาคือ ซ้ือกระเป๋ามีค่าเฉล่ีย 3.36 และเส้ือกนัหนาว มีค่าเฉล่ีย 3.35 ตามลาํดบั 
  4.2.5 บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการเลือกซ้ือเส้ือผา้มือสอง พบว่าอันดับ 1 จะตัดสินใจด้วยตัวเอง 
ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.65 รองลงมาคือ คนในครอบครัวช่วยตดัสินใจ มีค่าเฉล่ีย 3.21 และเพื่อนช่วยตดัสินใจมีค่าเฉล่ีย 3.09 
ตามลาํดบั 
 4.3 การวเิคราะห์ข้อมูลเหตุผลของการซ้ือเคร่ืองแต่งกายมือสองของผู้ทีเ่คยซ้ือเคร่ืองแต่งกายมือสองใน
จังหวดับุรีรัมย์  
  4.3.1 เหตุผลในการเลือกซ้ือเคร่ืองแต่งกายมือสอง พบว่าอนัดบั1  เพราะว่าราคาถูก/เหมาสม มี
ค่าเฉล่ีย 3.84 รองลงมาคือ มีสินคา้ใหเ้ลือกหลายแบบมีค่าเฉล่ีย 3.69 และเพราะคุณภาพยอมรับไดมี้ค่าเฉล่ีย 3.56 
  4.3.2  หลกัเกณฑ์ในการเลือกซ้ือเคร่ืองแต่งกายมือสองพบว่าอนัดบั 1 คือตอ้งผ่านการทาํความ
สะอาด/ฆ่าเช้ือโรคมาแลว้ มีค่าเฉล่ีย 4.07 รองลงมาคือ เน้ือผา้ตอ้งมีคุณภาพดี มีค่าเฉล่ีย 3.95 และ สินคา้ตอ้งไม่มีรอย
ขาดมีค่าเฉล่ีย 3.94 ตามลาํดบั 
 4.4 การวเิคราะห์ข้อมูลการแบ่งกลุ่มผู้ซ้ือเคร่ืองแต่งกายมือสองในจังหวดับุรีรัมย์ 
 โดยใหก้ลุ่มท่ีมีพฤติกรรมคลา้ยกนัอยูก่ลุ่มเดียวกนั ส่วนพวกท่ีมีพฤติกรรมต่างกนัจะอยูต่่างกลุ่มกนั ซ่ึงจะใช้
วธีิ Hierarchical และ K-mean เพ่ือแบ่งกลุ่มใหไ้ดจ้าํนวนกลุ่มท่ีเหมาะสมท่ีสุด 
 ผลการวิเคราะห์การแบ่งกลุ่มผูซ้ื้อเคร่ืองแต่งกายมือสองในจงัหวดับุรีรัมยท์างดา้นพฤติกรรม  ของกลุ่ม
ตวัอยา่งเป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่ม ซ่ึงจากการวิเคราะห์ขอ้มูล สามารถแบ่งกลุ่มผูซ้ื้อท่ีเหมาะสมออกมาไดจ้าํนวน 2 
กลุ่ม โดยกลุ่มท่ี 1 มีจาํนวน 67 คน และกลุ่มท่ี 2 มีจาํนวน 133 คน ดงัตารางท่ี 2 ดงัน้ี 
 

พฤติกรรมการซ้ือ 
กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ีซ้ือเคร่ืองแต่งกายมือสองท่ีมีความสวยงาม

ในแบบเก่า 
กลุ่มท่ี 2 กลุ่มท่ีซ้ือเคร่ืองแต่งกายมือสองท่ีมีความ

สวยงามใกลเ้คียงของใหม่ 
สินคา้ท่ีซ้ือจะยงัมีรอยขาด เป็นขุย สีจาง เป็นสินคา้ท่ียงัไม่
ผา่นการซ่อมแซม เป็นสินคา้ท่ีเก่าตามระยะเวลาการใชง้าน 

สินคา้ตอ้งมีสีสันสดใส ผ่านการยอ้มสีให้ดูใหม่ กรณี
สินคา้มีรอยขาด ตอ้งซ่อมแซมให้ดูเรียบร้อย ไม่ว่าจะ
วิธี ติดกาว เยบ็ ปะ ชุน ให้สินคา้มีสภาพทนทานมาก
ข้ึน 

 

จากตารางท่ี 2 สามารถสรุปผลของการแบ่งกลุ่มได ้2 กลุ่ม และจากการพิจารณาค่า Mean ดงักล่าวจึงนาํไป
ตั้ง ช่ือกลุ่ม ดงัน้ี 

กลุ่มท่ี 1 มีจาํนวนผูซ้ื้อ 67 คน มีสัดส่วนร้อยละ 33.5 ตั้งช่ือว่า กลุ่มท่ีซ้ือเคร่ืองแต่งกายมือสองท่ีมีความ
สวยงามในแบบเก่า 

กลุ่มท่ี 2 มีจาํนวนผูซ้ื้อ 133 คน มีสัดส่วนร้อยละ 66.5 ตั้งช่ือว่า กลุ่มท่ีซ้ือเคร่ืองแต่งกายมือสองท่ีมีความ
สวยงามใกลเ้คียงของใหม่ 
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5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
กลุ่มท่ี 1 จะชอบสินคา้มือสองท่ีมีความสวยงามในแบบเก่าๆ คือผูซ้ื้อจะชอบความคลาสสิคของตวัสินคา้

โดยเฉพาะกางเกงยนีส์ยีห่้อดงัโดยเฉพาะ Levis ยิง่เก่ากย็ิง่มีราคา แพง เส้ือยืด เช้ิต อาจจะมียว้ยบา้ง ขาดบา้ง รองเทา้ก็
เป็นรองเทา้ท่ีอยูใ่นสภาพเดิมๆ พ้ืนเดิม เพราะอาจจะเป็นเพราะยี่ห้อหรือรุ่นท่ีเลิกผลิตไปแลว้ ทาํใส้สินคา้พวกน้ีดูมี
ราคาข้ึนมาเพราะมีเสน่ในแบบเก่า สอดคลอ้งกบัแบบจาํลองทฤษฎีพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคของ Kotler (2000) 
กล่าวไวว้า่ นกัการตลาดจะตอ้งสนใจและจดัสร้างส่ิงกระตุน้ภายนอกใหเ้กิดข้ึน เพ่ือใหผู้บ้ริโภคเกิดความตอ้งการ ส่ิง
กระตุน้ถือวา่เป็นเหตุจูงใจใหเ้กิดการซ้ือสินคา้ (Buying Motive) ซ่ึงอาจใชเ้หตุจูงใจซ้ือดา้นเหตุผล และใชเ้หตุจูงใจให้
ซ้ือดา้นจิตวิทยา (อารมณ์) เพราะชอบในความเก่าในตวัสินคา้ สินคา้ตอ้งเป็นแบบเดิมๆ รูปทรงเดิม ไม่มีการดดัแปลง 
และงานวิจยัน้ีได ้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของอบัดุลรอฮิม สาเม๊าะ (2545) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการบริโภคเส้ือผา้มือ
สองของเยาวชนมุสลิม กรณีศึกษา นักเรียนโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา จงัหวดัปัตตานี พบว่า กลุ่มผูซ้ื้อเส้ือผา้มือ
สองสามารถจดักลุ่มได ้2 กลุ่ม คือ กลุ่มเลียนแบบ และกลุ่มคิดประดิษฐ์ใหม่ กลุ่มแรกมีพฤติกรรมปรับรับเอาความ
ทนัสมยัไดเ้ร็วกวา่ ขั้นตอนการเลือกซ้ือเส้ือผา้เร่ิมจากการสาํรวจ และพิจารณาในรายละเอียด คือรูปทรง สี รอยตาํหนิ
และยีห่้อ และต่อรองราคา เส้ือผา้มือสองเป็นสินคา้มาจากประเทศมาเลเซีย พ่อคา้จะคดัแยกโดยพิจารณาจากคุณภาพ
และยีห่อ้ ก่อนจะนาํมาขายแก่ผูซ้ื้อ การวางขายเส้ือผา้มือสองในตลาดจะแบ่งตามคุณภาพ โดยเส้ือผา้มือสองท่ีคุณภาพ
ดีจะแขวนโครงร่มกนัแดด คุณภาพปานกลางก็จะแขวนราวเหลก็ และคุณภาพตํ่าก็จะกองบนพื้นการประเมินการซ้ือ
เส้ือผา้มือสองใชเ้กณฑ์จาก รูปแบบ ยี่ห้อ ราคา กลุ่มเพ่ือนและครอบครัวกลุ่มเพ่ือนเป็นกลไกหรือกระบวนการทาง
สังคมท่ีเสริมสร้างพฤติกรรมบริโภคนิยม กล่าวคือ การบริโภคเส้ือผา้มือสองของนกัเรียนโรงเรียนสายบุรีอิสลามวทิยา
ท่ีข้ึนอยูก่บัพิเคราะห์ยีห่อ้ ราคา สร้างภาพลกัษณ์และกระแสความนิยมสมยัใหม่  

ลักษณะประชากรศาสตร์  ของกลุ่มท่ี  1  เป็น เพศชาย  24 คน  หญิง43 คน  มีอายุ 12-18 ปีมากท่ี สุด 
ส่วนมากมีสถานภาพโสด และเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ระดบัการศึกษาอยูร่ะดบัปริญญาตรี  

กลุ่มท่ี 2 จากผลการศึกษาพบวา่  กลุ่มท่ี 2 กลุ่มผูซ้ื้อในกลุ่มน้ี จะซ้ือเคร่ืองแต่งกายมือสองท่ีสวยงามเหมือน
ของใหม่ เนน้ความทนทานของสินคา้ คือ สินคา้ตอ้งผ่านการซ่อมแซมส่วนท่ีมีตาํหนิมาแลว้ เช่น เยบ็ ปะ ชุน ส่วนท่ี
ขาด ตะเขบ็การเยบ็ผา้มีความแน่นหนาคงทน รองเทา้มือสองตอ้งเยบ็ใหม่หรือติดกาวใหท้นทาน รวมไปถึงการยอ้มสี
ใหม่ หรือนาํสินคา้มาตกแต่งเพ่ิมเติมให้เก๋ไก๋มากข้ึน อาจจะนาํมาเขา้รูป หรือเส้ือเช้ิตแขนยาวก็นาํมาตดัเป็นเส้ือแขน
สั้น เพ่ือให้เขา้กบัสภาพอากาศประเทศไทย และยคุสมยัในปัจจุบนั เป็นตน้ ทั้งน้ีเน่ืองจาก ผูซ้ื้อตอ้งการซ้ือเคร่ืองแต่ง
กายมือสองไปใชเ้อง จึงมีความพิถีพิถนัในการเลือกสินคา้ โดยจะเลือกสินคา้ท่ีสวยงามเท่านั้น และสินคา้ตอ้งไม่มี
ตาํหนิ ไม่ดูเก่าเกินไป เพ่ือให้ไดสิ้นคา้ท่ีสามารถนาํไปใชง้านต่อไดอ้ยา่งดี ไม่ตอ้งเสียเวลาและไม่ตอ้งเสียเงินเพ่ิมใน
การนาํสินคา้ไปซ่อมแซมเพ่ิมเติม แต่ไดสิ้นคา้ในราคาท่ีถูกและตรงกบัความตอ้งการของผูซ้ื้อ แบบจาํลองทฤษฎี
พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคของ Kotler (2000) กล่าวไวว้่า เกิดจากส่ิงกระตุ้นด้านผลิตภัณฑ์ โดยการพัฒนา
ส่วนประกอบต่างๆของผลิตภณัฑ์ให้ดึงดูดความตอ้งการของผูบ้ริโภค รวมทั้งอาจเพราะเกิดจากส่ิงกระตุน้ดา้นราคา 
เพราะการกาํหนดราคาสินคา้ให้เหมาะสมกับ ผลิตภณัฑ์ คุณภาพ และสอดคลอ้งกับความตอ้งการของผูบ้ริโภค
เป้าหมาย และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศมนะ สรรพตานนท ์(2551) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผา้ใชแ้ลว้
ของวยัรุ่นในจงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ประเภทของเส้ือผา้ใชแ้ลว้ท่ีซ้ือคร้ังสุดทา้ยส่วนมากไดแ้ก่ เส้ือยดื วยัรุ่นส่วนมาก
ซ้ือเส้ือผา้ใชแ้ลว้ท่ีตลาดรินคาํ โดยสีของเส้ือผา้ท่ีซ้ือส่วนมากไดแ้ก่ สีดาํ 
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ลักษณะประชากรศาสตร์  ของกลุ่มท่ี  2  เป็นเพศชาย  54 คน  หญิง 79 คน  มีอายุ 19-25 ปีมากท่ีสุด 
ส่วนมากมีสถานภาพโสด และเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ระดบัการศึกษาอยูร่ะดบัปริญญาโท 

 
6. บทสรุป 

ผูว้ิจัยไดน้ําขอ้มูลท่ีได้มาจดัขอ้มูลเขา้ระบบเพ่ือนําไปวิเคราะห์ผลโดยใช้โปรแกรมทางสถิติ โดยใช้วิธี 
Cluster เพ่ือมาการแบ่งกลุ่มและกาํหนดกลุ่มท่ีตอ้งการโดยใช้ผลท่ีคาํนวณไดจ้ากการทา Hierarchical, และใช้วิธี  
K-Meanในการจดักลุ่มขอ้มูลในแต่ละรายการลงกลุ่ม และตรวจสอบความแตกต่างระหวา่งกลุ่มและตวัแปรท่ีนาํไปใช้
ในการวิเคราะห์ จากนั้นจึงตั้งช่ือกลุ่มท่ีไดพ้บไดจ้ากการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดยสถิติท่ีใชส้ําหรับการวิเคราะห์
ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิต่างๆ และค่า Chi-Square ซ่ึงผลการวิจยัสรุป
ไดด้งัน้ี 
 จากพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองแต่งกายมือสองของผูบ้ริโภคในจงัหวดับุรีรัมย ์สามารถแบ่งการซ้ือออกเป็น 2 
กลุ่ม คือกลุ่มผูซ้ื้อท่ีชอบเคร่ืองแต่งกายมือสองท่ีสวยงามในแบบเก่า และ กลุ่มผูซ้ื้อท่ีชอบเคร่ืองแต่งกายมือสองแบบ
สวยงามเหมือนของใหม่ ผูศึ้กษาพบวา่ การวิจยัในคร้ังน้ีก่อให้เกินประโยชน์แก่ผูป้ระกอบการร้านขายสินคา้มือสอง
ในเร่ืองของคุณภาพของสินคา้ สินคา้มือสองท่ีนาํเขา้มา มีทั้งคุณภาพดีและไม่ดี ปะปนกนัไป ผูป้ระกอบการควรจะคดั
แยกสินคา้มือสองออกเป็นเกรด เพ่ือจดัมาตรฐานของสินคา้ ในส่วนท่ีเป็นสินคา้ท่ีมีค่า หรือของแบรนเนม ท่ีซ้ือหากนั
ในปัจจุบนัไม่มีแลว้ อาจจะเป็นรุ่นท่ีเลิกผลิตแลว้ ควรรักษาสภาพให้ดูดีมีราคา แบบคลาสสิค จะสามารถสร้างมูลค่า
ให้แก่สินคา้ได ้ส่วนสินคา้ท่ีมีตาํหนิ หรือมีรอยเป้ือน ผูป้ระกอบการควรท่ีจะมีความคิดสร้างสรรค ์ดีไซด์สินคา้ ตดั
เยบ็เพ่ิมเติม ตกแต่งใหสิ้นคา้สวยงาม ทนัสมยั ดูใหม่ ไม่เชย เป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมใหก้บัตวัสินคา้ไดม้าก 
 
กติติกรรมประกาศ 
 การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองเร่ืองน้ีสําเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยความอนุเคราะห์และความช่วยเหลืออย่างดี จาก
อาจารย ์ดร.สุทธาวรรณ จีระพนัธุ ซ่ึงเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาผูท่ี้ไดใ้หค้วามรู้ คาํแนะนาํตรวจทานและแกไ้ขขอ้บกพร่อง
ต่างๆ ดว้ยความเอาใจใส่ทุกขั้นตอนอนัมีคุณค่าและ ประโยชน์ในการวิจยัเป็นอยา่งดียิง่ นบัตั้งแต่เร่ิมตน้ดาํเนินการจน
สาํเร็จเรียบร้อย 
 ขอกราบขอบพระคุณ คณะกรรมการสอบการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กญัช์ อินทร
โกเศศ และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นภวรรณ คณานุรักษ์ ท่ีให้ความกรุณาเป็นผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจคุณภาพและ
ความถูกตอ้งของแบบสอบถาม ตลอดจนให้คาํปรึกษาและขอ้เสนอแนะเพ่ือแกไ้ขปรับปรุงให้การศึกษาคน้ควา้ดว้ย
ตนเองมีความสมบูรณ์และถูกตอ้ง 
 ขอขอบพระคุณคุณแม่ละไม พิริยพลกุล และคุณศิขริน อาราม ท่ีอยู่เบ้ืองหลงั ความสําเร็จท่ีไดใ้ห้ความ
ช่วยเหลือในการแจกแบบสอบถาม สนับสนุน และให้กาํลงัใจตลอดมาขอขอบคุณเพ่ือนนักศึกษาปริญญาโท CEO 
MBA รุ่น 08 สาขาการตลาด และภาควิชาอ่ืนๆ ท่ีคอยให้คาํปรึกษา แนะนํา ช่วยเหลือกันตลอดการทาํการศึกษา 
ในคร้ังน้ี 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างระดับความสําคญัของส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมการซ้ือ
เคร่ืองสําอางทีเ่ป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

Relation between marketing mixes and buying 
Behaviors of green cosmetic in Bangkok  

 

อสันา มัน่ปกป้อง1 และ ผศ.ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล2 

1 นกัศึกษาปริญญาโทหลกัสูตร CEO MBA สาขาวชิาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต กลุ่มวชิาการตลาด  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
2 คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

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

บทคดัย่อ      

การวิจัยน้ีมีข้ึนเพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างระดับความสําคัญของส่วนประสมทางการตลาดกับ

พฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองสําอางท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้น

การศึกษา คือผูบ้ริโภคซ่ึงเป็นผูซ้ื้อเคร่ืองสาํอางท่ีสกดัจากธรรมชาติท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชต้าราง

การกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งของ Krejcie and Morgan จาํนวน 400 คน  

จากการศึกษาระดบัความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือส่วนใหญ่ พบว่า

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด คือ ดา้นพนักงานมีการให้บริการอย่างรวดเร็ว มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ  

รองลงมาคือ ดา้นคุณสมบติัช่วยรักษาส่ิงแวดลอ้ม อนัดบัต่อมาเป็นเร่ืองของการรับประกนัคุณภาพสินคา้ และการให้

ส่วนลดพิเศษเม่ือมีการซ้ือมากข้ึน ตามลาํดบั 

คาํสําคญั: เคร่ืองสาํอางท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม, ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล, ผูบ้ริโภค 
 

Abstract 

The objectives of this study were to study the relation between marketing mixes and buying behavior of 
green cosmetic consumer in Bangkok. Samples amount 400 peoples who participated in this study were the green 
cosmetic consumer stay in Bangkok. The questionnaires were used for collecting data and the statistic methods such 
as frequency, percentage, mean, standard deviation, Chi Square Test were used for analyzing the data throughout this 
study. 
 Results show the most influence factor effective to buying behaviors is channel of distribution including 
with service mind. The second is the product characteristic with friendly environmental. The third is product 
assurance after sale. And the lowest effective factor is the pricing deduction with the big lot sale. 
 

KEYWORDS: GREEN COSMETIC, INFLUENTIAL FACTOR, BUYING 
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1. บทนํา 
ถา้พูดถึงเร่ืองของความสวย ความงาม นับว่าเป็นส่ิงท่ีในสังคมตั้ งแต่อดีตมาจนปัจจุบันเป็นส่ิงทุกคน

ปรารถนา และตอ้งการรักษาใหค้งอยูต่ลอดไป ไม่ใช่เร่ืองแปลกท่ีธุรกิจความงามนบัวนัจะเจริญเติบโตข้ึนเร่ือยๆ มูลค่า
ตลาดความงามโลกในปี 2017 คาดมูลค่าอยู่ท่ี 2.65 แสนลา้นดอลล่าร์สหรัฐ อตัราการโตเฉล่ียอยู่ท่ี 3.4 %  สําหรับ
ตลาดความงามไทยโต 3 % ต่อปี และในอีก 3 ปีขา้งหนา้จะอยูท่ี่กวา่ 2 หม่ืนลา้นบาท และคาดวา่จะมีมูลค่าสูงข้ึนจาก
การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) (บริษทั อีซีเอ็มไอ ไอทีอี (ประเทศมาเลเซีย) จาํกัด )  ในปัจจุบันมี
ผลิตภณัฑป์ระเภทเคร่ืองสําอางผลิตออกมาในรูปแบบของการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มมากข้ึน เพราะทุกวนัน้ีทัว่โลกให้
ความสนใจกบัการรักษาส่ิงแวดลอ้มขยายวงอยา่งกวา้งขวาง เกิดจากมนุษยไ์ดเ้ห็นภยัจากธรรมชาติไดอ้ยา่งชดัเจนข้ึน 
เช่น ปรากฏการณ์เรือนกระจก และการเกิดรูโหว่ของชั้นโอโซนท่ีขั้วโลกเหนือ นํ้ าท่วม นํ้ าแลง้ เป็นตน้ จึงไดเ้กิด
กระแสการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มข้ึน ดงันั้นก็ไม่น่าแปลกใจเลยท่ีหลายธุรกิจจะหันมาสนใจผลิตสินคา้ท่ีเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน  รวมถึงผลิตภณัฑป์ระเภทเคร่ืองสาํอางเองกเ็ช่นกนั  เคร่ืองสาํอางท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มตอ้งมา
จากการผลิตท่ีใชว้ตัถุดิบจากสารสกดัจากธรรมชาติ ไม่ใชส้ัตวท์ดลอง และมีการนาํบรรจุภณัฑ์กลบัมาใชใ้หม่  ใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยให้สูญเสียนอ้ยท่ีสุด ภาพรวมของมูลค่าการตลาดผลิตภณัฑ์สีเขียวมีมากกว่า 
1.26 แสนลา้นบาทต่อปี โดยเคร่ืองสาํอางเพ่ือท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มถูกจดัอยูใ่นหมวด ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารและ
เคร่ืองสําอางจากสมุนไพร โดยมูลค่าการตลาดสูงถึง 5.5 หม่ืนลา้นบาท(ศูนยว์ิจยักสิกรไทย, 2556) จากมูลค่าทาง
การตลาดและความน่าสนใจของแนวโน้มการการเติบโตในอนาคตผูศึ้กษาจึงสนใจจะศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของ
ระดบัความสําคญัของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ประเภทเคร่ืองสําอางท่ีเป็น
มิตรกับส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือหากลยุทธ์ท่ีจะนําไปใช้เพ่ือสร้างความพึงพอใจแก่ผูบ้ริโภค เพ่ือท่ีจะสามารถสร้างข้อ
ไดเ้ปรียบและขอ้แตกต่างการแข่งขนัท่ีมีอยูสู่งได ้ เพ่ือพฒันาส่วนประสมทางการตลาดใหดี้ยิ่งข้ึน เพ่ือตอบรับกบัการ
เปิดเสรีอาเซียน (เออีซี) เพ่ือการแข่งขนัท่ีย ัง่ยนืไดใ้นอนาคต 
 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เ พ่ือ ศึกษาพฤติกรรมในการซ้ือ เค ร่ืองสําอาง ท่ี เ ป็นมิตรกับ ส่ิงแวดล้อมของผู ้บ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาระดบัความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
3. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัความสําคญัของส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมการซ้ือ

เคร่ืองสาํอางท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม  
 
3. การดาํเนินการวจิัย 

ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีซ้ือหรือเคยซ้ือสินคา้ประเภทเคร่ืองสาํอางจากส่ิงแวดลอ้ม
ภายในหา้งสรรพสินคา้เซ็นทรัล  พลาซ่า  โดยผูศึ้กษาไดก้าํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งจากตารางของ Krejcie and Morgan
ไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอย่างท่ี 384 คน แต่เน่ืองจากตอ้งการขอ้มูลท่ีมากข้ึน จึงเก็บขอ้มูลตวัอย่างท่ี 400 คน โดยใช ้Chi 
Square Test  เพ่ือทดสอบหาความความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มท่ีมีระดับนัยสําคญัสําคญัทางสถิติ คือ ค่า Sig 0.05  
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สําหรับการเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี โดยใชว้ิธีการเลือกตวัอยา่งกาํหนดโควตา แบ่งเป็น 10 สาขา 
สาขาละ 40 ชุดเท่าๆกนัระยะเวลาในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลในคร้ังน้ีอยูใ่นช่วง 5-22 มิถุนายน 2557     

 
4. ผลการวจิัย 
 ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล 

 จากขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ ซ้ือยีห่อ้ Oriental Princess มากท่ีสุด รองลงมา
เป็นยี่ห้อ Body Shop, Red Earth, Origin และ Yves Rocher และเป็นเพศหญิง มีอายุในช่วง 31-40 ปี สถานภาพโสด 
การศึกษาระดบัปริญญาตรี ทาํธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย/อาชีพอิสระ รายไดอ้ยูร่ะหวา่ง 20,001-30,000 บาท  
 สรุปการวเิคราะห์พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มเม่ือเกิดความตอ้งการใช้
สินคา้ ซ้ือกลุ่มผลิตภณัฑป์ระเภทเสริมสวย/แต่งหนา้มากท่ีสุด  มีค่าใชจ่้ายในการซ้ือผลิตภณัฑอ์ยูร่ะหวา่ง 2001-3000 
บาท และจ่ายเป็นเงินสด สถานท่ีท่ีซ้ือผลิตภณัฑบ่์อยท่ีสุดคือห้างดิสเคาน์สโตร์และหา้งสรรพสินคา้  มีความถ่ีในการ
ซ้ือผลิตภณัฑป์ระมาณ 1 คร้ัง ต่อ เดือน เท่ากนัทั้งประเภทบาํรุงผวิพรรณ ประเภทเสริมสวย แต่งหนา้ ประเภททาํความ
สะอาด ประเภทท่ีเก่ียวกบัเส้นผม  ประเภททาํเคร่ืองหอม และมีแนวโนม้จะซ้ือต่อในอนาคต 
 สรุประดบัความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภค 

ระดบัความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองสาํอางท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครในดา้นต่างๆ 4 ดา้นดงัน้ี ดา้นผลิตภณัฑ์ พบว่า ดา้นช่วยรักษาส่ิงแวดลอ้ม มี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด = 4.42 ดา้นราคา พบว่า ส่วนลดพิเศษเม่ือมีการซ้ือมากข้ึน มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด = 4.24 ดา้นช่องทาง
การจดัจาํหน่าย พบวา่ พนกังานมีการใหบ้ริการอยา่งรวดเร็ว มีความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 
= 4.47 ส่วนดา้นการส่งเสริมการตลาด, พบวา่ การรับประกนัคุณภาพสินคา้ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด = 4.38 

สรุปการวเิคราะห์ระดบัความสัมพนัธ์ท่ีสาํคญัระหวา่งขอ้มูลส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคกบัพฤติกรรมการซ้ือ 
แสดงผลทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งเพศ กบั ประเภทของผลิตภณัฑท่ี์ซ้ือ 

 มีนยัสาํคญัเท่ากบั 0.000 ประเภทของผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีซ้ือ มีความสัมพนัธ์ 
กบัเพศ จะมีการเลือกใชผ้ลิตภณัฑ ์ประเภทเสริมสวย/แต่งหนา้ มากท่ีสุด 
 แสดงผลทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งอาย ุกบั ประเภทของผลิตภณัฑท่ี์ซ้ือ 

มีนยัสาํคญัเท่ากบั 0.000 ประเภทของผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีซ้ือ มีความสัมพนัธ์ 
กบัอายุ โดยช่วงอายุ  31 - 40 ปี , 41 - 50 ปีและ ตํ่ากว่า/เท่ากบั 20 ปี จะมีการเลือกใชผ้ลิตภณัฑ์ ประเภทเสริมสวย/
แต่งหนา้ มากท่ีสุด ช่วงอาย ุ 21 - 30 ปี  จะมีการเลือกใชผ้ลิตภณัฑ ์ประเภทบาํรุงผวิพรรณ มากท่ีสุด  ช่วงอายมุากกวา่ 
50 ปีข้ึนไป จะมีการเลือกใชผ้ลิตภณัฑ ์ประเภททาํความสะอาด มากท่ีสุด 

 แสดงผลทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งสถานภาพ กบั สถานท่ีท่ีซ้ือผลิตภณัฑ ์
 มีนยัสาํคญัเท่ากบั 0.016 สถานท่ีซ้ือผลิตภณัฑ ์ มีความสัมพันธ์ กบัสถานภาพ โดยสถานภาพโสด จะซ้ือท่ี
ห้างดิสเคาน์สโตร์ เช่น Lotus ,Big C สถานภาพสมรสและหย่าร้าง  จะมีการสถานท่ีซ้ือผลิตภณัฑ์ ห้างสรรพสินคา้ 
เช่น Central ,Paragon ,The Mall และหา้งสรรพสินคา้ เช่น Central ,Paragon ,The Mall มากท่ีสุด 

 แสดงผลทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งการศึกษา กบั กลุ่มผูมี้อิทธิพลในการซ้ือผลิตภณัฑ ์
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มีนยัสาํคญัเท่ากบั 0.000 กลุ่มท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอาง  มีความสัมพนัธ์ กบัระดบั
การศึกษา โดยระดบัการศึกษาปริญญาตรี ระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี  จะมี
การเลือกซ้ือผลิตภณัฑ ์โดยเพ่ือนมีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอาง 

แสดงผลทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งอาชีพ กบั สถานท่ีท่ีซ้ือผลิตภณัฑ ์
มีนัยสําคญัเท่ากบั 0.000 สถานท่ีซ้ือผลิตภณัฑ์  มีความสัมพันธ์ กบัอาชีพ โดยอาชีพธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย/

อาชีพอิสระ จะมีการซ้ือผลิตภณัฑท่ี์หา้งสรรพสินคา้ เช่น Central ,Paragon ,The Mall  อาชีพ พนกังาน/ลูกจา้งเอกชน 
จะมีการซ้ือผลิตภัณฑ์ท่ีห้างดิสเคาน์สโตร์ เช่น Lotus ,Big C  อาชีพ นักเรียน/นักศึกษาและอาชีพ รับราชการ/
รัฐวสิาหกิจ จะมีการซ้ือผลิตภณัฑท่ี์ซุปเปอร์มาเกต็ เช่น Tops 

แสดงผลทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งรายได ้กบั ค่าเฉล่ียในการซ้ือผลิตภณัฑ ์
มีนยัสาํคญัเท่ากบั 0.000 ค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอาง มคีวามสัมพนัธ์กบัรายไดเ้ฉล่ีย  
- รายได ้20,001 – 30,000 บาท มีค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอาง 2,001-3,000 บาท 
- รายได ้30,001 – 40,000 บาท มีค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอาง 3,001-4,000 บาท   
- รายได ้40,001 – 50,000 บาท  มีค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอาง 4,001-5,000 บาท  
- รายได ้10,001 – 20,000 บาท  มีค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอาง 1,001-2,000 บาท   
- รายได ้ตํ่ากวา่/เท่ากบั 10,000 บาท  มีค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางนอ้ยกวา่ 1,000 บาท   
- รายได ้50,001 บาทข้ึนไป  จะมีค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอาง มากกวา่ 5,001 บาท 
สรุปการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมการซ้ือ

เคร่ืองสาํอางท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม  
ดา้นผลิตภณัฑ ์
 การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะผลิตภณัฑ์กบัพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองสําอางท่ีเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้ม  พบวา่ ดา้นช่วยรักษาส่ิงแวดลอ้ม มีความสัมพนัธ์ กบั ความถ่ีในการซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางท่ีเป็นมิตร
กบัส่ิงแวดลอ้ม ในประเภทบาํรุงผิวพรรณ ประเภทเสริมสวย/แต่งหนา้ ประเภททาํความสะอาด ประเภทท่ีเก่ียวกบัเส้น
ผม และประเภทนํ้ าหอม เคร่ืองหอม ดา้นภาพลกัษณ์ของตราผลิตภณัฑ์ มีความสัมพนัธ์ กบั กลุ่มท่ีมีอิทธิพลในการ
ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ดา้นความหลากหลายของผลิตภณัฑ์  มีความสัมพนัธ์ 
กบั สถานท่ีซ้ือผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ดา้นความสวยงาม/รูปลกัษณ์ของบรรจุภณัฑ์ มี
ความสัมพนัธ์ กบัประเภทของผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีซ้ือ  ดา้นบรรจุภณัฑใ์ชง้านสะดวก มี
ความสัมพนัธ์ กบั ประเภทของผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีซ้ือ ดา้นความรู้สึกปลอดภยัในการ
ใช ้มีความสัมพนัธ์ กบั ค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการซ้ือผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ดา้นขนาดของ
ผลิตภณัฑพ์กพาสะดวก มีความสัมพนัธ์ กบั ค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม  
ด้านความน่าสนใจของในส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์  กับ ค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการซ้ือผลิตภัณฑ์
เคร่ืองสาํอางท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
ดา้นราคา 

การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างราคากบัพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองสําอางท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม พบว่า  
ดา้นราคาเหมาะสม มีความสัมพนัธ์ กบั ความถ่ีในการซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ในประเภท
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บาํรุงผิวพรรณ ประเภททาํความสะอาด ประเภทท่ีเก่ียวกบัเส้นผม และประเภทนํ้าหอม เคร่ืองหอม ดา้นราคาคงท่ี   มี
ความสัมพนัธ์ กบั ความถ่ีในการซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ประเภทบาํรุงผิวพรรณ ประเภท
ทาํความสะอาด ประเภทท่ีเก่ียวกบัเส้นผม และประเภทนํ้าหอม เคร่ืองหอม 
ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย 

การศึกษาช่องทางการจดัจาํหน่ายกบัพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองสําอางท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม พบว่า ดา้น
ร้านคา้หาซ้ือง่ายสะดวก   มีความสัมพนัธ์ กบั เหตุผลในการซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มเม่ือใด  
ดา้นซ้ือผา่น Internet มีความสัมพนัธ์ กบั ความถ่ีในการซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ประเภท
บาํรุงผิวพรรณ ประเภททาํความสะอาด ประเภทท่ีเก่ียวกบัเส้นผม และประเภทนํ้ าหอม เคร่ืองหอม ดา้นระบบความ
ปลอดภยัท่ีน่าเช่ือถือในการชาํระเงิน มีความสัมพนัธ์ กบั ค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองสําอางท่ีเป็นมิตร
กบัส่ิงแวดลอ้ม 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

การศึกษาพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองสาํอางท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม กบัการส่งเสริมการตลาด  พบวา่ ดา้นการ
จดัรายการของแถม มีความสัมพนัธ์  กบั ประเภทของผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีซ้ือ ดา้นการ
จดัรายการชิงโชคเพ่ือรับสินคา้ฟรี  มีความสัมพนัธ์  กบั ประเภทของผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีซ้ือ ดา้นการจดัรายการสะสมยอดช้ือเพ่ือรับสินคา้ฟรี มีความสัมพนัธ์  กบั ประเภทของผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางท่ีเป็น
มิตรกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีซ้ือ  ดา้นการติดป้ายโฆษณา ณ จุดขาย มีความสัมพนัธ์  กบั ประเภทของผลิตภณัฑเ์คร่ืองสําอาง
ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีซ้ือ ดา้นการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ  มีความสัมพนัธ์  กบั ประเภทของผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอาง
ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมท่ีซ้ือ ด้านการรับประกันคุณภาพสินค้า มีความสัมพนัธ์  กับ ประเภทของผลิตภัณฑ์
เคร่ืองสาํอางท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีซ้ือ ดา้นการจดักิจกรรมเพ่ือสังคมของบริษทั มีความสัมพนัธ์  กบั ความถ่ีของ
การช้ือผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ในประเภทบาํรุงผิวพรรณ ประเภทเสริมสวย/แต่งหน้า 
ประเภทความสะอาด ประเภทท่ีเก่ียวกบัเส้นผม ประเภทนํ้าหอม เคร่ืองหอม  ดา้นการมีพรีเซ็นเตอร์เป็นดารา/บุคคลมี
ช่ือเสียง  มีความสัมพนัธ์  กบั ความถ่ีของการช้ือผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ในประเภทบาํรุง
ผวิพรรณ ประเภททาํความสะอาด 
 
5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 

ประเภทของผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีซ้ือ มีความสัมพนัธ์ กบั เพศ อาย ุสถานภาพ 
ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538) ท่ีกล่าวถึง  

ความแตกต่างทางเพศ ทาํให้บุคคลมีพฤติกรรมของการติดต่อส่ือสารต่างกนั ในเร่ืองความคิด ค่านิยมและ
ทศันคติทั้งน้ีเพราะวฒันธรรมและสังคม กาํหนดบทบาทและกิจกรรมของคนสองเพศไวต่้างกนั  

ความแตกต่างทางอาย ุเป็นปัจจยัท่ีทาํใหค้นมีความแตกต่างกนัในเร่ืองของความคิดและพฤติกรรม คนท่ีอายุ
น้อยมกัจะมีความคิดเสรีนิยม ยึดถืออุดมการณ์และมองโลกในแง่ดีมากกว่าคนท่ีอายุมาก ยึดถือ เน่ืองมาจากผ่าน
ประสบการณ์ชีวติท่ีแตกต่างกนั 
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ความแตกต่างทางการศึกษา เป็นปัจจยัท่ีทาํใหค้นมีความคิด ค่านิยม ทศันคติและพฤติกรรมแตกต่างกนัคนท่ี
มีการศึกษาสูงจะไดเ้ปรียบอยา่งมากในการเป็นผูรั้บสารท่ีดีเพราะเป็นผูมี้ความกวา้งขวางและเขา้ใจสารไดดี้ ในขณะท่ี
คนมีการศึกษาตํ่ามกัจะใช้ส่ือประเภทวิทยุ โทรทศัน์และภาพยนตร์ หากผูมี้การศึกษาสูงมีเวลาว่างพอก็จะใชส่ื้อ
ส่ิงพิมพ ์วทิย ุโทรทศัน์และภาพยนตร์ แต่หากมีเวลาจากดักม็กัจะแสวงหาข่าวสารจากส่ือส่ิงพิมพม์ากกวา่ประเภทอ่ืน      

ความแตกต่างทางสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ หมายถึง อาชีพ รายไดแ้ละสถานภาพทางสังคมของบุคคล
มีอิทธิพลอย่างสําคญัต่อปฏิกิริยาของผูรั้บสารท่ีมีต่อผูส่้งสารเพราะแต่ละคนมีวฒันธรรมประสบการณ์ ทศันคติ
ค่านิยมและเป้าหมายท่ีต่างกนั ปัจจยับางอยา่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัผูรั้บสารแต่ละคนเช่นปัจจยัทางจิตวิทยาและสังคมท่ีจะ
มีอิทธิพลต่อการรับข่าวสาร 

ระดบัความสําคญัของส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤตกิรรมการซ้ือของผู้บริโภค 
ดา้นคุณลกัษณะผลิตภณัฑ์กบัพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองสําอางท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 

Phillip Kotler (1991) ท่ีกล่าวถึง ส่ิงกระตุน้ดา้นผลิตภณัฑ ์เช่น การออกแบบผลิตภณัฑใ์หส้วยงามสะดุดตาเช่น ความถ่ี
ในการซ้ือ มคีวามสัมพนัธ์  กบั คุณลกัษณะดา้นรักษาส่ิงแวดลอ้ม  

ดา้นราคากบัพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองสําอางท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Etzel และ คณะ 
(2001) ท่ีกล่าวถึง ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่าของผลิตภณัฑ์กบัราคาของผลิตภณัฑ์นั้น  ถา้คุณค่าสูงกว่า
ราคาผูบ้ริโภคกจ็ะตดัสินใจซ้ือ  ผูก้าํหนดกลยทุธ์ดา้นราคาจาํเป็นตอ้งคาํนึงถึง 1) คุณค่าท่ีรับรู้ ในสายตาของลูกคา้  ซ่ึง
ตอ้งพิจารณาการยอมรับของลูกคา้ในคุณค่าของผลิตภณัฑว์า่สูงกวา่ราคาผลิตภณัฑน์ั้น 2) ตน้ทุนสินคา้และค่าใชจ่้ายท่ี
เก่ียวขอ้ง 3) การแข่งขนั 4) ปัจจยัอ่ืนๆ เช่นความถ่ีในการซ้ือ มคีวามสัมพนัธ์ กบั ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายกบัพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองสําอางท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 
(Etzel และ คณะ, 2001 กล่าวไว ้ช่องทางการจดัจาํหน่าย หมายถึง  กลุ่มของบุคคลหรือธุรกิจ  ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบั
การเคล่ือนยา้ยกรรมสิทธ์ิในผลิตภณัฑ์  หรือ  เป็นการเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์จากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภค  หรือหมายถึง
เส้นทางท่ีผลิตภณัฑ์และ หรือกรรมสิทธ์ิท่ีผลิตภณัฑ์ถูกเปล่ียนมือไปยงัตลาด  ในระบบช่องทางการจัดจาํหน่าย  
ประกอบดว้ย  ผูผ้ลิต คนกลาง ผูบ้ริโภค หรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม เช่น ความถ่ีในการซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางท่ีเป็น
มิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม มคีวามสัมพนัธ์ กบั ซ้ือผา่น Internet หมายถึงการซ้ือขายผา่น Internet ถือเป็นช่องทางหน่ึงในการ
ท่ีจะเขา้มาช่วยใหผ้ลิตภณัฑส์ามารถเคล่ือนยา้ยไปยงัผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งรวดเร็วข้ึนดว้ย 

ดา้นการส่งเสริมการตลาดกบัพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองสําอางท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 
Etzel และ คณะ (2001) ท่ีกล่าวถึง การส่งเสริมการตลาด หมายถึง เคร่ืองมือการส่ือสารเพ่ือสร้างความพึงพอใจต่อตรา
สินคา้หรือบริการ  หรือ  ความคิด  หรือ  ต่อบุคคล โดยใชเ้พ่ือจูงใจ ให้เกิดความตอ้งการเพ่ือเตือนความทรงจาํ ใน
ผลิตภณัฑ ์โดยคาดวา่จะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก ความเช่ือ และพฤติกรรมการซ้ือ เพ่ือสร้างทศันคติและพฤติกรรมการ
ซ้ือการติดต่อส่ือสารอาจจะใชพ้นักงานขาย ทาํการขายและการติดต่อส่ือสารโดยไม่ใชค้น เช่น ความถ่ีของการช้ือ
ผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม มีความสัมพนัธ์ กบั การจดักิจกรรมเพื่อสังคมของบริษทัโดยการจดั
กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษทั 

จากการศึกษาน้ี ผูศึ้กษาได้ศึกษาเพียงพฤติกรรมผูบ้ริโภคกับระดับความสําคัญของส่วนประสมทาง
การตลาดกบัพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองสําอางท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและเก็บ
ขอ้มูลจากกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีซ้ือหรือเคยซ้ือสินคา้ประเภทเคร่ืองสําอางจากส่ิงแวดลอ้มภายในห้างสรรพสินคา้เซ็นทรัล  
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พลาซ่า  ซ่ึงผูท่ี้สนใจหวัขอ้การศึกษาน้ีสามารถขยายขอบเขตการศึกษาออกไปไดอี้กหลากหลายดา้น รวมถึงขยายกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ี ใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลใหก้วา้งข้ึน ซ่ึงถือเป็นประเดน็ท่ีน่าสนใจ 

 

6. บทสรุป 
 จากการศึกษาพบวา่ ดา้นปัจจยัส่วนบุคคลกบัประเภทของผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มท่ี

ซ้ือ พบวา่  ประเภทของผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีซ้ือ มคีวามสัมพนัธ์ กบั เพศ อาย ุสถานภาพ 
ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้ ดงันั้นตวัผูป้ระกอบการ จาํเป็นตอ้งมีการปรับเปล่ียนกลยุทธ์ทางการตลาดให้เขา้ถึง
กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเป็นเพศหญิง ช่วงอาย ุ31-40 มากข้ึน โดยอาจเนน้นาํเสนอผลิตภณัฑบ์าํรุงผิว สาํหรับผูห้ญิง ช่วงอายุ 
30 ข้ึนไป ช่วยบาํรุงและชะลอความชรา  

 ประโยชน์ท่ีไดจ้ากการวิจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 
 ดา้นผลิตภณัฑ ์ผูบ้ริโภคให้ความสาํคญั ในดา้นการรักษาส่ิงแวดลอ้มมากท่ีสุด ควรมีการปรับใชก้ลยทุธ์ใน

การสร้างความแตกต่างจากสินคา้คู่แข่ง โดดเด่นในสินคา้ท่ีนาํเสนอ ให้มีความเป็นเอกลกัษณ์ สามารถตอบสนอง
ความตอ้งการและชดัเจน หาจุดเด่นเนน้ไปท่ีผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มมากท่ีสุด  

 ดา้นราคา ผูบ้ริโภคให้ความสําคญักบัความเหมาะสมของราคากบัคุณภาพสินคา้ โดยเฉพาะ ผลิตภณัฑ์
ประเภทบาํรุงผวิพรรณ  ซ่ึงผูบ้ริโภคใหค้วามสนใจมาก  

 ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ผูบ้ริโภคจะให้ความสาํคญัในเร่ืองของการหาซ้ือง่าย สะดวกในเร่ืองการชาํระ
เงิน และสนใจท่ีจะซ้ือผลิตภณัฑท์างอินเตอร์เน็ต  

 ดา้นการส่งเสริมการขาย ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญักบัการจดัรายการของแถม และ จดัรายการชิงโชค รวมถึง
การรับประกนัสินคา้มากท่ีสุด จึงเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจท่ีจะจดักิจกรรมทางการตลาดข้ึนตามเทศกาล 

ผูบ้ริโภคใหเ้หตุผลท่ีซ้ือเพราะผลิตภณัฑเ์ป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มมาอนัดบัหน่ึง และรองลงมาคือนิสัยส่วนตวั
เป็นคนรักธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้นจะสอดคลอ้งกบัดา้นผลิตภณัฑ ์แสดงวา่ส่ิงท่ีน่าสนใจต่อไปคือการพฒันา
สินคา้ใหมี้ความเป็นมิตรกบัธรรมชาติมากท่ีสุด  
 
กติติกรรมประกาศ  

การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองเร่ืองน้ีสาํเร็จไดด้ว้ยความกรุณาจากท่านอาจารย ์ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. เอกชยั 
อภิศกัด์ิกุล อาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง รวมถึงคณาจารยห์ลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาขา
การตลาดทุกท่าน ท่ีให้ความกรุณาให้คาํแนะนาํ และขอ้คิดเห็นต่างๆ ในการตรวจตราแกไ้ขเน้ือหา รวมทั้งผูช่้วย
ศาสตราจารย ์ดร.กชัญ ์ อินทรโกเศศ และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นภวรรณ คณานุรักษท่ี์กรุณาใหค้วามอนุเคราะห์ใน
การตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่อง เสนอแนะสาํหรับการปรับปรุงให้การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองฉบบัน้ีสมบูรณ์ รวมไปยงั
ผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านท่ีไดส้ละเวลาอนัมีค่าให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม จนทาํให้การศึกษาคน้ควา้
ดว้ยตนเองฉบบัน้ีสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดีผูศึ้กษาขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาไว ้ณ ท่ีน้ี  
 

เอกสารอ้างองิ 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. พฤติกรรมผูบ้ริโภค ฉบบัสมบูรณ์. กรุงเทพมหานคร : พฒันาศึกษา, 2538. 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. การบริหารการตลาดยคุใหม่. กรุงเทพมหานคร : เพชรจรัสแสงแห่งโลกธุรกิจ, 2546. 
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ศุภร เสรีรัตน์. พฤติกรรมผูบ้ริโภค. พิมพค์ร้ังท่ี 3. กรุงเทพมหานคร : เอ.อาร์.บิซิเนส เพรส, 2546. 
เสรี วงษม์ณฑา. การวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค. กรุงเทพมหานคร. ธีระฟิลม์และไซแทก็ซ์, 2542 . 
บุศรา คาํหาญ.  “การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคและปัจจยัทางการตลาดในการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสาํอางในเขต.
 กรุงเทพมหานคร” หลกัสูตรบริหารธุรกิจ บณัฑิตวทิยาลยั, มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย, 2548. 
จงกลนี ไทยเอ้ือ.  “การวเิคราะห์องคป์ระกอบท่ีมีผลต่อการตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอาง” หลกัสูตรบริหารธุรกิจ.
 บณัฑิตวทิยาลยั, มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย, 2541. 
ไทยผนึกอาเซียน “ฐาน Hub ความงามโลก” จดั COSMEX 2014 สานเครือข่ายตลาดความงาม เออีซี ครบวงจร  

[ออนไลน์] เขา้ถึงไดจ้าก : http://www.beautyinspire.com/th/article  
ขอ้กาํหนดมาตรฐาน ISO 14001 [ออนไลน์] เขา้ถึงไดจ้าก :  http://www.thaiceramicsociety.com/pi_iso14001.php,  
มูลค่าทางการตลาดความงาม [ออนไลน์] เขา้ถึงไดจ้าก : 

https://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9570000043311.com,  
ลกัษณะของการตลาดเพื่อส่ิงแวดลอ้ม [ออนไลน์] เขา้ถึงไดจ้าก : 
 http://www.prosoftcrm.in.th/ArticleInfo.aspx?ArticleTypeID=77&ArticleID=3556,  
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การประเมนิผลความพงึพอใจ ของผู้ใช้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์มือสอง ต่อส่วนประสมทางการตลาด  
ของ บมจ.ธนาคารไทยเครดิตเพ่ือรายย่อย ในเขตกรุงเทพมหานคร 

Evaluation of satisfaction. Of customers leasing Second Hand Cars to the marketing mix 
Of the Thai credit retail bank public company limited in Bangkok 

 

1 ปภัชญา สิทธิชูรักษ์  2ดร.สุทธาวรรณ จีระพนัธุ 
1 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาวชิาการตลาด มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

2 อาจารยท่ี์ปรึกษา สาขาวชิาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

--------------------------------- 
บทคดัย่อ      

การประเมินผลความพึงพอใจ ของผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตมื์อสองต่อส่วนประสมทางการตลาดของ 
บมจ.ธนาคารไทยเครดิตเพ่ือรายยอ่ยในเขตกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงคก์ารศึกษา 1) เพ่ือประเมินระดบัความพึงพอใจ 
ของผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตมื์อสองต่อส่วนประสมทางการตลาดของ บมจ.ธนาคารไทยเครดิตเพ่ือรายยอ่ยในเขต
กรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือวิเคราะห์หาตวัแปรท่ีใชใ้นการประเมินความพึงพอใจ ของผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตมื์อ
สองต่อส่วนประสมทางการตลาดของ บมจ.ธนาคารไทยเครดิตเพ่ือรายยอ่ย ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งใน
การศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตมื์อสองของ บมจ.ธนาคารไทยเครดิตเพ่ือรายยอ่ย ในเขตกรุงเทพมหานคร 
จาํนวน 370 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล คือ แบบประเมินผลความพึงพอใจ ของผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเช่า
ซ้ือรถยนต์มือสองต่อส่วนประสมทางการตลาดของ บมจ.ธนาคารไทยเครดิตเพ่ือรายยอ่ยในเขตกรุงเทพมหานคร มี
ลกัษณะเป็นแบบสํารวจรายการ (Check-List) แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert-Scale) สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์
ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
ทาํการวเิคราะห์ดว้ยสถิติ Factor Analysis และ สถิติ ANOVA 
 ผลการศึกษาพบวา่  
 1. กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี มีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดในดา้นบุคคล ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
ดา้นกระบวนการมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด และ 
ดา้นราคา ตามลาํดบั  
 2. ตวัแปรท่ีใชใ้นการประเมินความพึงพอใจ ของผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตมื์อสอง ต่อส่วนประสมทาง
การตลาดของ บมจ.ธนาคารไทยเครดิตเพ่ือรายยอ่ย ในเขตกรุงเทพมหานครพบวา่ ผลวเิคราะห์องคป์ระกอบ จาํนวน 7 
องคป์ระกอบ คือ 1) กระบวนการอนุมติัสินเช่ือ 2) ลกัษณะทางกายภาพของการให้บริการ 3) ความรู้ความสามารถใน
การใหบ้ริการของพนกังาน 4) การบริการดา้นขอ้มูลข่าวสาร 5) ช่องทางในการเขา้ถึงการบริการของลูกคา้  6) การอาํนวย
ความสะดวกในภายธนาคาร 7) ความสะดวกในการชาํระเงิน และจากการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ
สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตมื์อสอง จาํแนกตาม เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้วงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์
และระยะเวลาชาํระตามสัญญาเช่าซ้ือ มีการประเมินความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดของ บมจ.ธนาคารไทย
เครดิตเพ่ือรายยอ่ย ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี .05 
คาํสําคญั: การประเมินผลความพึงพอใจ, ผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตมื์อสอง, ส่วนประสมทางการตลาดของ 
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Abstract 

  Evaluation of satisfaction. Of customers leasing second-hand cars to the marketing mix the Thai credit 
retail bank public company limited in Bangkok was a 1) to evaluate the level of satisfaction. Of customers leasing 
second-hand cars to the marketing mix. The bank credit institution in Bangkok 2) to analyze the variables used in 
the assessment of satisfaction. Of customers leasing second-hand cars to the marketing mix. the Thai credit retail 
bank public company limited in Bangkok. The subjects of this study were users of leasing second-hand cars. the 
Thai credit retail bank public company limited in Bangkok, the 370 people the tools used in collecting data is a 
evaluation of satisfaction. Of customers leasing second-hand cars to the marketing mix. the Thai credit retail bank 
public company limited in Bangkok. The survey items (Check-List) rating scale (Likert-Scale) were used in data 
analysis for frequency.  mean percentage standard deviation  were analyzed with statistics Factor. Analysis and 
statistics ANOVA. 
 The study found that 
 1. The subjects in this study. The satisfaction of marketing mix, human physical process: the most, followed 
by the product and the channel In the promotion of market and the price respectively. 
 2. The parameters used in evaluation of satisfaction. Of users used car loans On the marketing mix. The 
bank credit institution in Bangkok found that the factor analysis. The 7 elements is 1) approval process 2) the physical 
characteristics of the service 3) knowledge and ability in the service of the staff 4) information services 5) channel 
to access the services of customers 6) facility later bank 7) facilitate payments. Comparison of satisfaction of users 
used car loans Population by sex, age, marital status, educational level, occupation, income, credit leasing cars. 
Period and pay lease purchase. The most satisfaction with the marketing mix. The bank credit institution In 
Bangkok are different. A statistically significant. 05. 
 

KEYWORDS: EVALUATION AND SATISFACTION, USERS OF CREDIT LEASING SESOND HAND CAR,  
                          MARKETING MIX 
 

1. บทนํา 
 ในปัจจุบนัภาคธุรกิจมีการเจริญเติบโตอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือให้สอดรับกบัความเปล่ียนแปลงของสังคม และ
เศรษฐกิจ ทาํให้เกิดการพฒันากลยุทธ์ทางการตลาด ดว้ยการสร้างมาตรฐานของสินคา้ อนัเป็นกลวิธีเพ่ือครองใจผูบ้ริโภค 
และการนาํกลยทุธ์ดา้น “บริการ” มาส่งเสริมทางการตลาดของภาคธุรกิจ จึงเป็นการสร้างขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั
ทางการตลาด และเม่ือภาคธุรกิจใหค้วามสาํคญัต่อการบริการ จึงเกิดแนวคิดในการวดัความพึงพอใจในการดาํเนินการ
บริการภายใตก้ลยทุธ์การส่งเสริมทางการตลาดเพ่ือนาํผลท่ีไดม้าพฒันากระบวนการให้บริการให้มีคุณภาพมากยิง่ข้ึน 
(วิทวสั รุ่งเรืองผล, 2552 : 32) ทาํให้หลายบริษทัมีการสร้าง พฒันาไปจนถึงการแสวงหาเคร่ืองมือหรือเทคนิควิธีการ
มาวดัและประเมินความพึงพอใจ เพ่ือนาํของผลการประเมิน มาเป็นส่วนหน่ึงของเคร่ืองช้ีวดัประสิทธิผลขององคก์ร 
และเพ่ือรักษามาตรฐานของคุณภาพของสินคา้และบริการ จากความสาํคญัการประเมินความพึงพอใจส่วนประสมทาง
การตลาดบริการดงักล่าว  จึงเป็นตวักาํหนดคุณลกัษณะกลยทุธ์ทางธุรกิจ ท่ีบ่งบอกถึงความรู้สึกของลูกคา้ ต่อคุณสมบติั

Ran
gs

it U
niv

ers
ity



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 9 ปีการศึกษา 2557 

 

วนัพฤหสับดทีี ่16 ตุลาคม พ.ศ.2557 หน้า  158  อาคาร Digital Multimedia Complex  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

ของการบริการ ทาํใหภ้าคธุรกิจตระหนกัถึงการคน้หาปัจจยัท่ีจะส่งผลต่อความพึงพอใจ เพ่ือแยง่ชิงส่วนแบ่งตลาดของ
ธุรกิจบริการ และตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ (จิตตินนัท ์เดชะคุปต,์ 2549 : 45)  
 สถาบนัการเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตมื์อสอง เป็นภาคธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัอยา่งรุนแรงโดยแต่ละองคก์รใช้
กลยทุธ์ต่าง ๆ เช่น การลดดอกเบ้ีย การพิจารณาสินเช่ือท่ีรวดเร็ว เพ่ือดึงดูดใจลูกคา้ (ประชา ฬ่อสุวรรณ, 2552 : 2) จาก
สภาวะการแข่งขนัดงักล่าว ทาํใหส้ถาบนัการเงิน ธนาคารพาณิชยแ์ละภาคธุรกิจท่ีให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตมื์อสอง
ตอ้งปรับกลยทุธ์ทางการตลาดบริการ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ อีกทั้ง นโยบายรถยนตค์นัแรก ท่ีมี
มติอนุมติัมาตรการลดภาษีรถยนตค์นัแรก ทาํใหก้ลุ่มลูกคา้หนัมาใหค้วามสนใจซ้ือรถใหม่ ผา่นสินเช่ือเช่าซ้ือจากธนาคาร
ชั้นนาํ จึงทาํให้ธุรกิจสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตเ์กิดการแยง่ชิงส่วนแบ่งทางการตลาดอยา่งต่อเน่ือง (กฤษณะ แสนวาสน์, 
2551 : 1-2) รวมถึง ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายยอ่ย จาํกดั (มหาชน) เป็นองคก์รท่ีมีการดาํเนินงานดา้นสินเช่ือเช่าซ้ือ
รถยนต ์(ใชแ้ลว้) โดยดาํเนินการมามากกวา่ 40 ปี และจากสภาวการณ์แข่งขนั จึงส่งผลกระทบต่ออตัราลูกคา้ท่ีลดลง 
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 - 2556 คิดเป็นร้อยละ 29.03 (ธนาคารไทยเครดิตเพ่ือรายยอ่ย ในเขตกรุงเทพมหานคร, 2557) 
ประกอบกบัภาคธุรกิจท่ีให้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร มีจาํนวนมากถึง 76 บริษทั/องคก์ร  จากภายใตก้ารแข่งขนั
ในเชิงรุก ทาํใหภ้าคธุรกิจดงักล่าว เกิดการเพิ่มขีดความสามารถในการครองใจผูท่ี้นิยมรถยนตมื์อสองอยา่งไม่หยดุน่ิง 
 จากการแข่งขนัทางธุรกิจบริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์มือสองท่ีไม่หยุดน่ิง ผูว้ิจยัในฐานะผูท่ี้ปฏิบติัหน้าท่ี
ให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตมื์อสอง จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการประเมินผลความพึงพอใจ ของผูใ้ช ้บริการสินเช่ือ
เช่าซ้ือรถยนตมื์อสองต่อส่วนประสมทางการตลาดของ บมจ.ธนาคารไทยเครดิตเพ่ือรายยอ่ยในเขตกรุงเทพมหานคร 
เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาและวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาด เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัมากยิง่ข้ึน 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
 2.1  เพ่ือประเมินระดบัความพึงพอใจ ของผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตมื์อสองต่อส่วนประสมทางการตลาด
ของ บมจ.ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายยอ่ย ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2.2 เพ่ือวิเคราะห์หาตวัแปรท่ีใชใ้นการประเมินความพึงพอใจ ของผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตมื์อสอง 
ต่อส่วนประสมทางการตลาดของ บมจ.ธนาคารไทยเครดิตเพ่ือรายยอ่ย ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

3. การดาํเนินการวจิัย 
การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) โดยมีการดาํเนินการดงัต่อน้ี  

 3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
  3.1.1 ประชากร 
  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตมื์อสอง บมจ.ธนาคารไทยเครดิตเพ่ือ
รายยอ่ย ในเขตกรุงเทพมหานคร ตลอดปี พ.ศ. 2554-2556 โดยแสดงจาํนวนผูใ้ชบ้ริการ รวมทั้งส้ิน 11,082 คน  
  3.1.2 กลุ่มตวัอยา่ง 

 การกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งไดจ้ากการคาํนวณจากประชากร โดยใชต้ารางสําเร็จรูป Krejcie and Morgan 
(1970 : 607-610) ในระดบัความเช่ือมัน่ 95% และระดบัความคลาดเคล่ือน ± 5% จากกลุ่มประชากรทั้งส้ิน 11,082 คน และ
ผลจากการเปิดตาราง พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ียอมรับได ้คือ 370 คน โดยผูว้ิจยัใชว้ิธีการการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster 
(Area) Random Sampling) พ้ืนท่ีใหบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครจาํนวน 12 สาขา  
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3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั  
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม เร่ืองการประเมินผลความพึงพอใจ ของผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือ
เช่าซ้ือรถยนตมื์อสองต่อส่วนประสมทางการตลาดของ บมจ.ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายยอ่ย ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ประกอบดว้ย 2 ตอน ดงัน้ี 
  ตอนท่ี 1 ขอ้มูลเชิงลกัษณะของผูต้อบแบบสอบถาม  
  ตอนท่ี  2 ประเมินความพึงพอใจ ของผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตมื์อสองต่อส่วนประสมทางการตลาด
ของ บมจ.ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายยอ่ย ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นแบบ สอบถามลกัษณะมาตราส่วนประมาณค่า     
5 ระดบั หรือ Likert Scale  จาํนวน 7 ดา้น รวมทั้งส้ิน 46 ขอ้  

3.3 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล   
 ผูว้จิยัไดด้าํเนินการสร้างเคร่ืองมือตามขั้นตอน ดงัต่อน้ี 
  3.3.1 ศึกษาตาํรา เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี บทความทางวิชาการ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจ 
ส่วนประสมทางการตลาด สินเช่ือเช่าซ้ือ เพ่ือนาํมาประกอบเป็นแนวทางในการกาํหนดกรอบแนวคิด และวตัถุประสงค์
ของการศึกษาคร้ังน้ี 
  3.3.2 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเพ่ือโดยละเอียดเพ่ือศึกษาตวัแปรต่าง ๆ จากกรอบแนวคิดท่ีกาํหนดไว ้
นาํมาสร้างเป็นนิยามศพัทแ์ละ ทาํการแจกแจงขอ้มูลของตวัแปรเชิงลกัษณะและเชิงปริมาณ 

3.4  การหาคุณภาพและการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเคร่ืองมือ  
ผูว้จิยัไดด้าํเนินการหาคุณภาพและการตรวจสอบเคร่ืองมือตามขั้นตอน ดงัต่อน้ี 

  3.4.1 ปรึกษาและขอคาํแนะนาํจากอาจารยท่ี์ปรึกษา เพ่ือพิจารณาตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
จากนั้นดาํเนินการแกไ้ขขอ้บกพร่องตามขอ้เสนอแนะแนวทางแกไ้ข 
  3.4.2 นาํแบบสอบถามตามท่ีผา่นการตรวจสอบและแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช ้(Pre-test) กบักลุ่มตวัอยา่ง
ใกลเ้คียงในจังหวดันนทบุรี จาํนวน 30 คน โดยหาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามด้วยการวิเคราะห์จากโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 
   3.4.3 นาํแบบสอบถามไปศึกษากบักลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูรั้บบริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตมื์อสองของ บมจ.
ธนาคารไทยเครดิตเพ่ือรายยอ่ยในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.5 การวเิคราะห์ขอ้มูล และค่าสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล  
  3.5.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงลกัษณะของผูต้อบแบบสอบถามโดยทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการใช้
ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
  3.5.2 การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ โดยทาํการวิเคราะห์ขอ้มูล จากการประเมินความพึงพอใจ โดยทาํ
การวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยการใชค้่าเฉล่ีย หรือ ค่า  (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน หรือ ค่า S.D. (Standard Deviation)  
  3.5.3 การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน โดยการวเิคราะห์ตวัแปรท่ีใชใ้นการประเมิน (Factor Analysis) 
  3.5.4 การเปรียบเทียบความแตกต่าง โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของตวัแปร
ท่ีใชใ้นการประเมิน  (Factor)  กบัขอ้มูลเชิงลกัษณะ ดว้ยสถิติ ANOVA หรือ F-test 
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4. ผลการวจิัย 
 การประเมินผลความพึงพอใจ ของผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตมื์อสองต่อส่วนประสมทางการตลาดของ 
บมจ.ธนาคารไทยเครดิตเพ่ือรายยอ่ยในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัไดด้งัน้ี 
 4.1. ผลการประเมินความพึงพอใจ ของผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตมื์อสองต่อส่วนประสมทางการตลาดของ 
บมจ.ธนาคารไทยเครดิตเพ่ือรายยอ่ย ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี มีความพึงพอใจต่อ
ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการ มากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นผลิตภณัฑ ์
และ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด และอนัดบัสุดทา้ยคือ ดา้นราคา  
 4.2 ผลวเิคราะห์หาตวัแปรท่ีใชใ้นการประเมินความพึงพอใจ ของผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตมื์อสอง 
ต่อส่วนประสมทางการตลาดของ บมจ.ธนาคารไทยเครดิตเพ่ือรายยอ่ย ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ผลวเิคราะห์
องคป์ระกอบในคร้ังน้ี ประกอบดว้ย 1) กระบวนการอนุมติัสินเช่ือ 2) ลกัษณะทางกายภาพของการใหบ้ริการ 3) ความรู้
ความสามารถในการใหบ้ริการของพนกังาน 4) การบริการดา้นขอ้มูลข่าวสาร 5) ช่องทางในการเขา้ถึงการบริการของ
ลูกคา้  6) การอาํนวยความสะดวกในภายธนาคาร และ 7) ความสะดวกในการชาํระเงิน แสดงภาพกรอบแนวคิดจากผล
การวเิคราะห์หาตวัแปร ดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพ :  แสดงตวัแปรท่ีใชใ้นการประเมินความพึงพอใจ 
 
 และจากการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตมื์อสอง จาํแนกตาม เพศ อาย ุสถานภาพ 
ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้วงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์และระยะเวลาชาํระตามสัญญาเช่าซ้ือ มีการประเมินความพึงพอใจ
ต่อส่วนประสมทางการตลาดของ บมจ.ธนาคารไทยเครดิตเพ่ือรายยอ่ย ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ี .05 

 
 

 

ปัจจัย 
ส่วนผสมทางการตลาด  

- ดา้นผลิตภณัฑ ์ 
- ดา้นราคา  
- ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 
- ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด 
- ดา้นบุคคล  
- ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  
- ดา้นกระบวนการ  

ความพึงพอใจ 
ของผูใ้ชบ้ริการ 

สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์ 

1. กระบวนการอนุมติัสินเช่ือ 

2. ลกัษณะทางกายภาพของการใหบ้ริการ 

7. ความสะดวกในการชาํระเงิน 

5. ช่องทางในการเขา้ถึงการบริการของลูกคา้ 

4. การบริการดา้นขอ้มูลข่าวสาร 

 

3. ความรู้ความสามารถในการใหบ้ริการของพนกังาน 

6. การอาํนวยความสะดวกภายในธนาคาร 
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5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 5.1 การอภิปรายผลการวจิยั 
  5.1.1  ผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตมื์อสอง มีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด ของ บมจ.
ธนาคารไทยเครดิตเพ่ือรายยอ่ยในเขตกรุงเทพมหานคร อยูใ่นระดบัมาก สามารถอภิปรายผลได้ว่า บมจ.ธนาคารไทย
เครดิต มีวิสัยทศัน์ในการใหบ้ริการดว้ยความรวดเร็ว รักการบริการ รวมถึงพนัธกิจท่ีสร้างบุคลากรท่ีมีจิตสาํนึกท่ีดี ใน
ดา้นการบริการโดยไดมี้การกาํหนดระยะเวลาในการผอ่นชาํระท่ีมีความหลากหลาย ตอบสนองต่อความตอ้งการของ
ผูใ้ชบ้ริการ และมีการประเมินวงเงินสูงสุด 90% ของราคารถยนต ์อีกทั้ง มีการให้บริการในการติดต่อสอบถามให้ขอ้มูล
แก่ผูใ้ชบ้ริการหลากหลายช่องทาง รวมถึงมีการส่งเสริมการขายของพนกังาน โดยการช้ีแจงขอ้มูล แนะนาํการเช่าซ้ือ
แก่ผูใ้ช้บริการทั้ งภายในและภายนอกสถานท่ี ประกอบกบัหลกัการบริการท่ีธนาคาร ไดค้าํนึงถึงความสําคญัเพ่ือ
ตอบสนองความตอ้งการแก่ผูใ้ชบ้ริการอยา่งสูงสุด รวมถึงคุณภาพการบริการท่ีไดม้าตรฐาน ควบวงจร ทั้งน้ี บมจ.
ธนาคารไทยเครดิต ไดด้าํเนินงานของธุรกิจบนพ้ืนฐานของความน่าเช่ือถือ มีความคล่องตวั รวดเร็วและสามารถ
ตอบสนองการบริการไดต้รงใจลูกคา้ รักการให้บริการ และมีการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาลภายใตก้ารบริการ
ความเส่ียง เพ่ือผลลพัธ์ในการทาํงานและการบริการให้เกิดคุณค่าอยา่งสูงสุดและเป็นองคก์รท่ีดาํเนินธุรกิจให้บริการ
สินเช่ือ ครอบคลุมทุกความตอ้งการ 
  จากผลการวิจยัคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ Maslow (1970)  ท่ีไดก้ล่าวถึง ความปรารถนาและส่ิงท่ี
ตอบสนองความตอ้งการ จึงนาํไปสู่ความพึงพอใจของบุคคล สอดคลอ้งกบั ทฤษฎีของ Kotler (1994: 24) ท่ีไดก้ล่าววา่ 
ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได ้สามารถตอบสนองความตอ้งการ
และสร้างความพึงพอใจ ให้แก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมายไดต้รงตามความตอ้งการ จากผลการศึกษาในคร้ังน้ี จึงสอดคลอ้ง
กบัผลการวจิยัของ กฤษณะ แสนวาสน์ (2551 : ง) ท่ีไดท้าํการศึกษาความพึงพอใจของผูป้ระกอบการคา้รถยนตมื์อสองต่อ
การใชบ้ริการดา้นสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตข์องธนาคารธนชาติ จาํกดั (มหาชน) อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษา
พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการในระดบัมาก  
  5.1.2 การประเมินความพึงพอใจ ของผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตมื์อสอง ต่อส่วนประสมทางการตลาด
ของ บมจ.ธนาคารไทยเครดิตเพ่ือรายยอ่ย ในเขตกรุงเทพมหานคร มีความพึงพอใจองคป์ระกอบของส่วนประสบทาง
การตลาด เก่ียวกบักระบวนการอนุมติัสินเช่ือ ลกัษณะทางกายภาพของการให้บริการ ความรู้ความสามารถในการให้บริการ
ของพนกังาน การบริการดา้นขอ้มูลข่าวสาร ช่องทางในการเขา้ถึงการบริการของลูกคา้  การอาํนวยความสะดวกใน
ภายธนาคาร และความสะดวกในการชาํระเงิน สามารถอภิปรายผลได้ว่า การประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่ง
เกิดจากการรับรู้คุณค่าการบริการ และประสบการณ์ท่ีผูใ้ชบ้ริการไดรั้บ รวมถึง ขอ้มูลพ้ืนฐานของกลุ่มตวัอยา่งมีส่วนสาํคญั
ในการพิจารณาเพ่ือการอนุมติั อนันาํไปสู่การตอบสนองความพึงพอใจของแต่ละบุคคล ดงันั้น ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีขอ้มูล
เชิงลกัษณะต่างกนั จึงมีความพึงพอใจแตกต่างกนั  
  จากผลการวิจยัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Domjan (1996: 172) อธิบายบุคคลมีเป้าหมายท่ีตอ้งการอนัเป็น
กระบวนการท่ีถูก กระตุน้จากส่ิงเร้า เกิดจากประสบการณ์ เกิดจากแรงจูงใจ เพ่ือจะบรรลุวตัถุประสงค ์ความตอ้งการ เพ่ือ
นาํไปสู่การตอบสนองความพอใจ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Maslow (1970) กล่าววา่ ลาํดบัขั้นความตอ้งการมนุษย ์คน้หา
เป้าหมายท่ีจะทาํใหชี้วติไดรั้บความตอ้งการ ตามความปรารถนา และไดรั้บส่ิงท่ีมีความหมายต่อ ซ่ึงความปรารถนาของ
มนุษยน์ั้นติดตวัมาแต่กาํเนิดและความปรารถนาเหล่าน้ีจะเรียงลาํดบัขั้นของความปรารถนา ตั้งแต่ขั้นแรกไปสู่ความปรารถนา
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ขั้นสูงข้ึนไปเป็นลาํดบัลาํดบัขั้นความตอ้งการของมนุษย ์และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ปิยะนาถ สุวิทยศ์กัดานนท ์
(2549 : ค) ศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการให้บริการดา้นสินเช่ือเช่าซ้ือของบริษทั น่ิมซ่ีเส็งลิสซ่ิง จาํกดั พบว่า 
เพศ มีความพึงพอใจดา้น ช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นบุคคล ดา้นกระบวนการแตกต่างกนั และอาย ุระดบัการศึกษา 
สถานภาพ อาชีพและรายไดต่้างกนัมีความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาดทุกรายดา้นแตกต่างกนั 
  5.2 ขอ้เสนอแนะในการทาํวจิยั 
  5.2.1 ขอ้เสนอแนะในการทาํวจิยัคร้ังน้ี 
  ธนาคารควรมีการประเมินความผนัแปรของเศรษฐกิจ รวมถึงปัจจยัในและปัจจยัภายในท่ีทาํใหผู้ใ้ชบ้ริการ
สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตมื์อสองลดลงในแต่ละช่วงปี เพ่ือกาํหนดแนวทางในการวางแผนกลยทุธ์ในกระตุน้การบริการ และ
กาํหนดแนวทางดา้นราคาเพื่อสร้างขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั และควรมีการพฒันาการส่งเสริมทางการตลาด โดย
มุ่งเนน้การเผยแพร่ขอ้มูล ข่าวสารผา่นส่ือส่ิงพิมพ ์และส่ืออิเลคทรอนิคส์อยา่งต่อเน่ือง เพ่ือใหป้ระชาชนเกิดการจดจาํ 
  5.2.2  ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
   1) ควรศึกษาอิทธิพลท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์มือสอง ของ
บริษทัท่ีใหบ้ริการดา้นสินเช่ือในเขตกรุงเทพมหานคร 
   2) ควรศึกษาความตอ้งการดา้นบริการของผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตมื์อสองต่อส่วนประสม
ทางการตลาดของ บมจ.ธนาคารไทยเครดิตเพ่ือรายยอ่ยในเขตกรุงเทพมหานคร  
   3) ควรศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมเลือกใชบ้ริการกบัคุณภาพการบริการดา้นสินเช่ือเช่า
ซ้ือรถยนตมื์อสองของ บมจ.ธนาคารไทยเครดิตเพ่ือรายยอ่ยในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
6. บทสรุป 
 จากผลการประเมินความพึงพอใจ ของผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตมื์อสองต่อส่วนประสมทางการตลาด 
จึงบ่งช้ีให้เห็นถึงการแสวงหาเคร่ืองมือหรือวิธีการในประเมินการให้บริการขององคก์ร โดยเป็นส่วนหน่ึงของเคร่ืองช้ี
วดัประสิทธิผลในการดาํเนินงานและการบริการขององคก์ร และเพ่ือรักษามาตรฐานของคุณภาพของสินคา้และบริการ
ดงันั้น ในการพิจารณาคุณภาพสินคา้และบริการ จึงเป็นตวักาํหนดคุณลกัษณะของการดาํเนินงานภายใตก้ลยุทธ์ทาง
ธุรกิจ ท่ีสามารถบ่งบอกไดถึ้งความรู้สึกของลูกคา้ต่อคุณสมบติัของสินคา้หรือการบริการนั้น และเป็นตวัแปรสาํคญัท่ี
ทาํใหท้ราบถึงคุณค่าและความเช่ือมัน่ของลูกคา้ท่ีมีต่อองคก์ร เพ่ือท่ีองคก์ร สามารถนาํผลการประเมินไปพฒันาสินคา้
และการบริการใหเ้ป็นไปตามความคาดหวงัอยา่งสูงสุด  
 

กติติกรรมประกาศ  
         การวจิยัคร้ังน้ี สาํเร็จไดด้ว้ยความกรุณาจาก ดร.สุทธาวรรณ จีระพนัธุ ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.กญัช ์ อินทรโกเศศ และ
ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.นภวรรณ  คณานุรักษ ์ท่ีไดใ้ห้คาํปรึกษา เสนอแนะแนวทางการแกไ้ขขอ้บกพร่องของงานวิจยั
ดว้ยความเอาใจใส่เสมอมา และขอขอบพระคุณคณาจารยทุ์กท่านท่ีไดก้รุณาประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ผูว้ิจยั และ
ขอขอบคุณผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตมื์อสอง ของ บมจ.ธนาคารไทยเครดิตเพ่ือรายยอ่ย ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ี
ใหค้วามร่วมมือในการใหข้อ้มูลอนัเป็นประโยชน์ต่อการวจิยัคร้ังน้ี จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี     
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A Study of Differences in factor that consumers use to select channels of clothing. Between 
Online channels and Offline channel in Bangkok 

 

ธีรเจต เหล่าสุนทรียา1 และ ดร.ฐิตกิานต์  สัจจะบุตร2 

1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาการตลาด มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
2 อาจารยป์ระจาํ สาขาวชิาการจดัการการท่องเท่ียว คณะบริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

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

บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือการศึกษาความแตกต่างดา้นปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคใชใ้นการเลือกช่องทางจาํหน่าย
สินคา้ประเภทเส้ือผา้ ระหว่างกลุ่มลูกคา้ในตลาด Online กับกลุ่มลูกคา้ในตลาด Offline ในเขตกรุงเทพมหานคร 
กลุ่มตวัอยา่งเป็นผูท่ี้ซ้ือเส้ือผา้ผา่นช่องทาง Online และ Offline ท่ีอาศยัอยูใ่นจงัหวดักรุงเทพมหานคร จาํนวน 200 คน 
โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชว้ิเคราะห์คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย การวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) การทดสอบความเป็นอิสระต่อกนัของสองประชากร (Chi-Square 
Test) และการวิเคราะห์การจาํแนกกลุ่ม (Linear Discriminant Analysis) ผลการวิจยัพบว่าปัจจยัท่ีสําคญัท่ีสุดท่ีใชใ้น
การจาํแนกกลุ่มคือ การมีสาขาครอบคลุมพ้ืนท่ีให้บริการ ซ่ึงสามารถจาํแนกผลไดถู้กตอ้ง 74.5% ปัจจยัสําคญัท่ีทาํ
ผูบ้ริโภคเลือกช่องทางจาํหน่ายสินคา้ Online ไดแ้ก่ การแสดงรายละเอียดของสินคา้อยา่งชดัเจน และความหลากหลาย
ของขนาดสินคา้แต่ละประเภท ส่วนปัจจยัสําคญัท่ีทาํผูบ้ริโภคเลือกช่องทางจาํหน่ายสินคา้ Offline ไดแ้ก่ การมีสาขา
ครอบคลุมพ้ืนท่ีใหบ้ริการ ความสะดวกสบายในการเดินทางไปยงัร้าน ทาํเลท่ีตั้งของร้าน การประชาสัมพนัธ์ร้านผา่น
ส่ือต่างๆ เช่น ทีว ีโบวช์วั ความถ่ีในการจดัโปรโมชัน่ของร้าน และความหลายหลายของประเภทสินคา้ 

 

คาํสําคญั: ช่องทางจาํหน่าย, เส้ือผา้, ช่องทางออนไลน์และช่องทางออฟไลน์ 
 

Abstract 

 This research intends to study the differences of factors that consumers use to select channels of clothing. 
Between Online channels and Offline channels in Bangkok, these sample size consist of 200 Thai people who live 
in Bangkok province. The Survey was used as data collecting tool and statistics applied in analyzing data were 
percentile, average, and linear discriminant analysis. The study result found that the most influential parameter that 
can classify group is the coverage service areas which is 74.5% accurately classification. 

 

KEYWORDS: Channels, Clothing, Online Channels and Offline Channels 
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1. บทนํา 
ปัจจุบนัรูปแบบทางการคา้ท่ีน่าสนใจแบ่งออกเป็นสองช่องทางหลกัคือการเดินไปซ้ือสินคา้ท่ีหน้าร้านคา้ 

(Offline) และการซ้ือสินคา้ผา่นหนา้เวบ็ไซต ์(Online) ทาํให้ผูป้ระกอบการในแต่ละธุรกิจจาํเป็นท่ีจะตอ้งทราบปัจจยั
ท่ีผูบ้ริโภคใช้ในการเลือกซ้ือของผูบ้ริโภคเพ่ือนําไปปรับใช้ หรือสร้างกลยุทธ์ให้เหมาะสมกบัองค์กรของตวัเอง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย ซ่ึงมียอดการจองหรือซ้ือผ่านช่องทาง Online มากเป็นอันดับ 1 
ของสินคา้ท่ีมีการขายผา่น Online ทั้งหมด (สาํนกังานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย พ.ศ. 2554) เพ่ือรองรับกบัการเปล่ียนแปลง รูปแบบ 
การดาํเนินชีวิตของคนท่ีเปล่ียนไป เพ่ือทนัต่อการปรับตวัและช่องทางการจดัจาํหน่ายใหม่ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 
ชกัชวนหรือดึงผูบ้ริโภคซ่ึงไม่เคยซ้ือสินคา้ผา่นทาง Online ให้ลองมาใชบ้ริการเพ่ือเป็นการลดตน้ทุนของการบริหาร
จัดการองค์กรทั้ งหมด และบริหารองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงได้เป็นท่ีมาของการจัดทํางานวิจัยเร่ือง 
การศึกษาความแตกต่างด้านปัจจัยท่ีผู ้บ ริโภคใช้ในการเลือกช่องทางจําหน่ายของสินค้าประเภทเส้ือผ้า 
ระหวา่งกลุ่มลูกคา้ในตลาดออนไลน์ กบักลุ่มลูกคา้ในตลาดออฟไลน์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคใชใ้นการเลือกช่องทางจาํหน่ายของสินคา้ประเภทเส้ือผา้ จากกลุ่มลูกคา้ใน

ตลาด Online 
2. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคใชใ้นการเลือกช่องทางจาํหน่ายของสินคา้ประเภทเส้ือผา้ จากกลุ่มลูกคา้ใน

ตลาด Offline 
3. เพ่ือคน้หาปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคใชใ้นการเลือกช่องทางจาํหน่ายของสินคา้ประเภทเส้ือผา้ท่ีใชใ้นการจาํแนก

กลุ่มลูกคา้ในตลาด Online กบักลุ่มลูกคา้ในตลาด Offline 

 

3. การดาํเนินการวจิัย 
ประชากรท่ีจะศึกษาได้แก่ ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีประสบการณ์ในการเลือกซ้ือเส้ือผา้ จาก

ช่องทาง Online และ Offline โดยประชากรของกรุงเทพมหานครมีจาํนวน 4,585,714 คน (ระบบสถิติทางการทะเบียน 
สาํนกับริหารการทะเบียน กรมการปกครอง พ.ศ. 2555 ในช่วงอาย ุ18 ปีข้ึนไป) 

กลุ่มตวัอยา่ง วิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างจะเทียบจากตารางแสดงจาํนวนประชากรและจาํนวนกลุ่มตวัอย่าง
ของ Krejcie and Morgan ทาํใหไ้ดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีจะศึกษา 384 ตวัอยา่ง แต่เน่ืองจากการทาํวจิยัการศึกษาความแตกต่าง
ของ 2 ประชากรต้องการกลุ่มตัวอย่าง 2 ประชากรท่ีเท่ากัน และยงัมีข้อจาํกัดในเร่ืองของเวลาในการทาํวิจัย จึง
เห็นสมควรท่ีจะลดจาํนวนตวัอย่างเหลือเพียง 200 ตวัอยา่ง ซ่ึงยงัคงผ่านขอ้จาํกดัของการทาํ Discriminant Analysis 
ท่ีกาํหนดให้จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดตอ้งมีมากกว่า 5 เท่าของจาํนวนคาํถามท่ีใชใ้นการถามเก่ียวกบัตวัแปรตน้
ทั้งหมด เป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ในการเลือกซ้ือเส้ือผา้จากช่องทาง Online จาํนวน 100 คน และเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ใน
การเลือกซ้ือเส้ือผา้จากช่องทาง Offline จาํนวน 100 คน 

เน่ืองจากกรุงเทพมหานครมีทั้งหมด 50 เขต ทาํให้ผูว้ิจยัไม่สามารถเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งไดทุ้กเขต เพ่ือ
ทาํใหเ้หลือกลุ่มตวัอยา่งท่ีแคบลง และใหง่้ายต่อการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัจึงไดท้าํการเลือกเขตพ้ืนท่ี ท่ีจะทาํการเก็บ
ขอ้มูลด้วยวิธีการสุ่ม โดยใช้หลกัเกณฑ์การแบ่งเขตการปกครองของกองควบคุมและจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
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สํานักปลดักรุงเทพมหานคร (Area Cluster Sampling) ซ่ึงแบ่งเป็น กรุงเทพมหานครเขตชั้นใน กรุงเทพมหานครเขต 
ชั้นกลาง กรุงเทพมหานครเขตชั้นนอก กาํหนดเหลือเพียงทั้งหมด 6 เขต และเขตท่ีไดรั้บการสุ่มเลือกในการวิจยัคร้ังน้ี 
คือ เขตสาทร เขตพญาไท เขตลาดพร้าว เขตสายไหม เขตตล่ิงชนั เขตทววีฒันา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงผูว้ิจัยได้สร้างข้ึนเพื่อการศึกษา
คน้ควา้เร่ือง การศึกษาความแตกต่างดา้นปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคใชใ้นการเลือกช่องทางจาํหน่ายของสินคา้ประเภทเส้ือผา้ 
ระหวา่งกลุ่มลูกคา้ตลาด Online กบักลุ่มลูกคา้ในตลาด Offline ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

• ส่วนท่ี  1แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนตัว  ช่องทางในการเลือกซ้ือสินค้า, ความถ่ี 
ในการซ้ือ, ปริมาณในการซ้ือต่อคร้ัง, เพศ, อาชีพ, ระดบัการศึกษา, รายได,้ อาย ุ

• ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับความแตกต่างด้านปัจจัยท่ีผูบ้ริโภคใช้ในการเลือกช่องทาง
จาํหน่ายของสินคา้ประเภทเส้ือผา้ โดยมีทั้งหมด 6 ดา้น ซ่ึงมีลกัษณะเป็นมาตรวดัแบบ Likert Scale โดยใช้
ระดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชั้น 

 การศึกษาความแตกต่าง วิเคราะห์จาํแนกกลุ่มดว้ยเทคนิค Discriminant Analysis เป็นวิธีการทางสถิติ ท่ีใช้
วิเคราะห์จาํแนกกลุ่มตั้งแต่ 2 กลุ่มข้ึนไป ดว้ยการวิเคราะห์จากตวัแปรตาม 1 ตวั และตวัแปรอิสระตั้งแต่ 1 ตวัข้ึนไป 
การวิเคราะห์ด้วยวิธีน้ีนอกจากจะสามารถจาํแนกความแตกต่างระหว่างกลุ่มได้แล้ว ยงัสามารถบอกธรรมชาติ
บางอย่างของการจาํแนกกลุ่มได้ดว้ย เช่น บอกได้ว่าตวัแปรใดจาํแนกไดดี้มากน้อยกว่ากัน นั่นคือ สามารถบอก
ประสิทธิภาพ หรือนํ้ าหนักในการจาํแนก ของตวัแปรเหล่านั้น การวิเคราะห์จาํแนกกลุ่มเป็นการใชต้วัแปรพยากรณ์
หรือตวัแปรอิสระ ท่ีร่วมกนัพยากรณ์ตวัแปรตาม 
 

4. ผลการวจิัย 
 เม่ือพิจารณาจาํแนกตามกลุ่มลูกคา้ตลาด Online และกลุ่มลูกคา้ในตลาด Offline พบว่ากลุ่มลูกคา้ตลาด 
Online ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 26-33 ปี มีระดบัการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษทั 
มีรายได ้15,001-25,000 บาทต่อเดือน มีความถ่ีในการซ้ือ 7-9 คร้ังต่อเดือน ราคาเฉล่ียการซ้ือต่อคร้ังอยูท่ี่ไม่เกิน 500 
บาท และกลุ่มลูกคา้ตลาด Offline ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 26-33 ปี ระดบัการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี ประกอบ
อาชีพพนกังานบริษทั มีรายได ้15,001-25,000 บาทต่อเดือน โดยมีความถ่ีในการซ้ือ 1-3 คร้ังต่อเดือน ราคาเฉล่ียการ
ซ้ือต่อคร้ังอยูท่ี่ 501-2,000 บาท 

กลุ่มตวัอย่างมีการซ้ือสินคา้ผ่านหน้าเว็บไซต์ (Online) มีการให้ความสําคญักับปัจจัย 5 อนัดบัแรกดังน้ี 
ภาพลกัษณ์ความน่าเช่ือถือของร้าน (x̄ =4.20) ความหลากหลายของช่องทางในการชาํระค่าสินคา้ (x̄ =4.14) รูปแบบ
การวางแสดงสินคา้ท่ีง่ายต่อการเลือกซ้ือ (x̄ =4.09) ความสามารถในการแกปั้ญหาใหแ้ก่ลูกคา้ (x̄ =4.07) การใหบ้ริการ
หลงัการขาย เช่น เปล่ียนหรือคืนสินคา้ (x̄ =3.92) (ดงัตารางภาคผนวก ตารางท่ี 1) 

กลุ่มตวัอยา่งมีการซ้ือสินคา้ผา่นหนา้ร้านคา้ (Offline) มีการให้ความสาํคญักบัปัจจยั 5 อนัดบัแรกดงัน้ี การมี
สาขาครอบคลุมพ้ืนท่ีให้บริการ (x̄ =4.43) ความสะดวกสบายในการเดินทางไปยงัร้าน (x̄ =4.38) ภาพลกัษณ์ความ
น่าเช่ือถือของร้าน (x̄ =4.20) ความสามารถในการแกปั้ญหาให้แก่ลูกคา้ (x̄ =4.09) ทาํเลท่ีตั้งของร้าน (x̄ =4.08) (ดงั
ตารางภาคผนวก ตารางท่ี 1) 
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ตารางท่ี 2 แสดงค่าผลการทดสอบความแตกต่างดา้นความหลากหลายของประเภทสินคา้ดว้ยวธีิ ANOVA 

ความแตกต่างด้านความหลากหลายของประเภท
สินคา้ดว้ยวธีิ ANOVA 

Online 
Mean 

Offline 
Mean 

F Sig. 

ความหลากหลายของประเภทสินคา้ 3.52 4.03 12.331 .001* 
ความหลากหลายของขนาดของสินคา้แต่ละประเภท 3.51 3.06 5.965 .015* 
ความถ่ีในการจดัโปรโมชัน่ 3.29 3.93 19.682 .000* 
การประชาสัมพนัธ์ร้านผา่นส่ือต่างๆ เช่น ทีว ีโบวช์วั 3.21 3.99 28.674 .000* 
การแสดงรายละเอียดของสินคา้อยา่งชดัเจน 3.49 2.97 9.008 .003* 
ความสะดวกสบายในการเดินทางไปยงัร้าน 3.46 4.38 34.010 .000* 
ทาํเลท่ีตั้งของร้าน 3.09 4.08 31.476 .000* 
การมีสาขาครอบคลุมพ้ืนท่ีใหบ้ริการ 3.39 4.43 46.275 .000* 

 

จากตารางท่ี 2 คาํถามดา้นปัจจยัการเลือกช่องทางจาํหน่ายสินคา้ประเภทเส้ือผา้ท่ีมีความแตกต่างกนัระหว่าง
ก ลุ่ม ลูกค้าในตลาด  Online กับก ลุ่ม ลูกค้าในตลาด  Offline โดยมีค่ า  Significance level น้อยกว่า  0.05 คื อ 
ความหลากหลายของประเภทสินค้า, ความหลากหลายของขนาดของสินค้าแต่ละประเภท, ความถ่ีในการจัด
โปรโมชั่น, การประชาสัมพนัธ์ร้านผ่านส่ือต่างๆ เช่น ทีวี โบวช์ัว, การแสดงรายละเอียดของสินคา้อย่างชัดเจน, 
ความสะดวกสบายในการเดินทางไปยงัร้าน, ทาํเลท่ีตั้งของร้าน, การมีสาขาครอบคลุมพ้ืนท่ีใหบ้ริการ 
 

ตารางท่ี 3 แสดงความเป็นอิสระต่อกนัของสองประชากร (Chi-Square Test) 

คําถ าม ด้ าน ป ระช าก รศ าส ต ร์ แล ะ
พฤติกรรมทัว่ไป  

Pearson  
Chi-Square 

Value df Asymp Sig 
ความถ่ีในการซ้ือสินคา้ 36.071 3 .000* 
ราคาซ้ือสินคา้เฉล่ียต่อคร้ัง 18.925 3 .000* 
เพศ 20.624 1 .000* 
อาชีพ 3.026 4 .553 
ระดบัการศึกษาสูงสุด 2.361 3 .501 
รายไดต่้อเดือน 35.516 4 .000* 
อาย ุ 7.228 4 .124 
 

จากตารางท่ี 3 ผลการทดสอบความเป็นอิสระต่อกนัของประชากร (Chi-Square) พบว่า ความถ่ีในการซ้ือ
สินคา้, ราคาซ้ือสินคา้เฉล่ียต่อคร้ัง, เพศ, รายไดต่้อเดือน มีค่า Pearson Chi-Square Sig น้อยกว่า 0.05 ทาํให้สามารถ
ระบุไดว้่า ทั้ง 4 คาํถาม ของขอ้มูลทัว่ไปประกอบไปดว้ยขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์และพฤติกรรมทัว่ไป มีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางท่ี 4 แสดงผลการพยากรณ์จากสมการจาํแนกกลุ่ม (Classification Resultsa) 

ท่านซ้ือสินคา้ประเภทเส้ือผา้จากช่องทาง
ใดบ่อยท่ีสุด 

การพยากรณ์จาํแนกกลุ่ม 

รวม 
Online Offline 

จาํนวน 
(percentage) 

Online 64 (66.0%) 32 (33.3%) 96 

Offline 19 (18.3%) 85 (81.7%) 104 

a. 74.5% of original grouped cases correctly classified. 

 

จากตารางท่ี 4 พบว่าสมการในการจาํแนกกลุ่มสามารถพยากรณ์กลุ่มตวัอย่างท่ีซ้ือสินคา้ประเภทเส้ือผา้ 

จากช่องทาง Online 96 คน ไดถู้กตอ้ง 64 คน และซ้ือสินคา้ประเภทเส้ือผา้จากช่องทาง Offline 104 คน ไดถู้กตอ้ง 

85 คน คิดเป็นค่าความถูก (Hit Ratio) ได้เท่ากับ 74.5% ทาํให้สมการเส้นตรงน้ีสามารถพยากรณ์จาํแนกกลุ่มคน 

ไดใ้นระดบัดี เน่ืองจาการการพยากรณ์ไดถู้กเกิดกว่าค่าความน่าจะเป็นท่ีไดค้าดการไว ้(Hit Ration 74.5% มากกว่า 

C-Pro 62.5%) จึงทาํใหส้มการเส้นตรงในการจาํแนกกลุ่มน้ีมีความถูกตอ้งในระดบัท่ีสามารถยอมรับได ้
ตารางท่ี 5 แสดง Canonical Discriminant Function Coefficients 

คาํถามจากแบบสอบถาม 
Function 

1 
ความหลายหลายของประเภทสินคา้ (Q1) .037 
ความหลากหลายของขนาดของสินคา้แต่ละประเภท (Q2) -.166 
ความหลากหลายของคุณภาพสินคา้ (Q3) .089 
ราคาสินคา้ (Q4) .005 
การลดราคาสินคา้ ในช่วงโปรโมชัน่ (Q5) .085 
ระยะเวลาของโปรโมชัน่ (Q6) -.122 
ความถ่ีในการจดัโปรโมชัน่ของร้าน (Q7) .089 
ภาพลกัษณ์ความน่าเช่ือถือของร้าน (Q8) .188 
การประชาสัมพนัธ์ร้านผา่นส่ือต่างๆ เช่น ทีวี โบวช์วั (Q9) .298 
มีการใชก้ารส่งเริมการขาย เช่น ลด แลก แจก แถม ในการประชาสัมพนัธ์ร้านคา้ (Q10) .128 
การแสดงถึงความรับผดิชอบต่อสังคม และส่ิงแวดลอ้ม ต่อแบรนด ์(Q11) -.269 
ความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้ (Q12) .308 
รูปแบบการวางแสดงสินคา้ท่ีง่ายต่อการเลือกซ้ือ (Q13) -.236 
การแสดงรายละเอียดของสินคา้อยา่งชดัเจน (Q14) -.099 
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คาํถามจากแบบสอบถาม 
Function 

1 
ความสวยงามของสถานท่ีจดัจาํหน่าย (Q15) .047 
การปรับสินคา้ ตามฤดูกาลหรือเทศกาลต่างๆ (Q16) -.032 
การใหบ้ริการแบบรวดเร็วทนัใจ (Q17) .115 
ความสามารถในการแกปั้ญหาใหแ้ก่ลูกคา้ (Q18) -.080 
ความหลากหลายของช่องทางในการชาํระค่าสินคา้ (Q19)  .022 
การใหบ้ริการหลงัการขาย เช่น เปล่ียนหรือคืนสินคา้ (Q20) .095 
ความสะดวกสบายในการเดินทางไปยงัร้าน (Q21) -.055 
ทาํเลท่ีตั้งของร้าน (Q22) .219 
การมีสาขาครอบคลุมพ้ืนท่ีใหบ้ริการ (Q23) .728 
(Constant) -5.091 

 
จากตารางท่ี 5 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิ Canonical ของแต่ปัจจยัท่ีมีผลต่อการแบ่งกลุ่มลูกคา้ตลาด Online และ

กลุ่มลูกคา้ในตลาด Offline โดยจะไดส้มการเส้นตรงในการจาํแนกความแตกต่างดงัน้ี โดย Q1-Q23 แทนคาํถาม 
 

Y =  - 5.091 + .037(Q1) - .166(Q2) + .089(Q3) + 0.005(Q4) + 0.085(Q5)  
 - 0.122(Q6) + 0.089(Q7) + 0.188(Q8) - 0.298(Q9) + 0.128(Q10)  
 - 0.269(Q11) + 0.308(Q12) - 0.236(Q13) - 0.099(Q14) + 0.047(Q15)  
 - 0.032(Q16) + 0.115(Q17) - 0.080(Q18) + 0.022(Q19) + 0.095(Q20)  
 - 0.055(Q21) + 0.219(Q22) + 0.728(Q23)  

 

ตารางท่ี 6 แสดง Functions at Group Centroids 

ท่านซ้ือสินคา้ประเภทเส้ือผา้จากช่องทางใด
บ่อยท่ีสุด 

Function 
1 

Online -.678 
Offline .626 

 

ตารางท่ี 6 แสดงค่ากลางของกลุ่ม สําหรับ Canonical variable โดยท่ีค่ากลางของกลุ่ม 1 (Online) คือ -.678 
ส่วนกลุ่มท่ี 2 (Offline) คือ .626 ซ่ึงค่ากลางของ 2 กลุ่มต่างกนั แสดงวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมาใชบ้ริการใน 2 กลุ่มน้ีต่างกนั 
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ตารางท่ี 7 แสดง Prior Probabilities for Groups Prior Probabilities for Groups 

ท่านซ้ือสินคา้ประเภทเส้ือผา้
จากช่องทางใดบ่อยท่ีสุด 

Prior 
Cases Used in Analysis 

Unweighted Weighted 
Online .480 96 96.000 
Offline .520 104 104.000 
Total 1.000 200 200.000 
 

ตารางท่ี 7 สามารถคาํนวณหาจุดจาํแนกกลุ่ม (Cutting point) ไดเ้ท่ากบั -0.052 ซ่ึงหากมีการตอบคาํถามจาก
แบบสอบถามชุดน้ี จะทาํให้เราสามารถคาดคะเนผูต้อบแบบสอบถามว่าอยูใ่นกลุ่มใดได ้โดยหากไดค้่า Y น้อยกว่า 
-0.052 ผูต้อบแบบสอบถามนั้นจะถูกจดัให้อยู่ในกลุ่ม Online แต่หากค่า Y มากกว่า -0.052 ผูต้อบแบบสอบถามนั้น 
จะถูกจดัใหอ้ยูใ่นกลุ่ม Offline 
 
5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 ขอ้คน้พบจากงานการวิจยัน้ีแสดงใหถึ้งตวัแปรสาํคญัท่ีสามารถจาํแนกกลุ่มลูกคา้ตลาด Online และกลุ่มลูกคา้
ในตลาด Offline คือ การมีสาขาครอบคลุมพ้ืนท่ีใหบ้ริการ, ความสะดวกสบายในการเดินทางไปยงัร้าน, ทาํเลท่ีตั้งของ
ร้าน, การประชาสัมพนัธ์ร้านผ่านส่ือต่างๆ เช่น ทีวี โบวช์วั, ความถ่ีในการจดัโปรโมชัน่ของร้าน, ความหลายหลาย
ของประเภทสินคา้, การแสดงรายละเอียดของสินคา้อย่างชดัเจน, ความหลากหลายของขนาดสินคา้แต่ละประเภท 
ผูจ้ดัทาํจึงมีขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาคร้ังน้ีดงัต่อไปน้ี 
 ปัจจยัการมีสาขาครอบคลุมพ้ืนท่ีให้บริการ, ความสะดวกสบายในการเดินทางไปยงัร้าน, ทาํเลท่ีตั้งของร้าน 
เป็นเร่ืองท่ีพูดถึงทาํเลท่ีตั้งของร้านซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีกลุ่มลูกคา้ในตลาด Offline ใหค้วามสาํคญัเป็นอยา่งยิง่ ดงันั้นร้านคา้
เส้ือผา้ท่ีมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มลูกคา้ Offline ควรตอ้งมีการคดัเลือกทาํเลท่ีตั้งให้มีความเหมาะสมกบัธุรกิจและกลุ่ม
ลูกคา้ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมสูงสุด มีการพิจารณาปัจจัยรอบด้าน เช่น ร้านคา้มีสาขาเพียงพอต่อความ
ตอ้งการของคนในแต่ล่ะพ้ืนท่ีหรือไม่ เลือกทาํเลท่ีตั้งท่ีเป็นแบบตั้งอยูใ่นห้างสรรพสินคา้ท่ีมีส่ิงอาํนวยความสะดวก
ครบครัน มีคนพลุกพล่านลูกคา้เขา้ถึงไดง่้าย แต่ก็จะมีปัญหาเร่ืองการจราจร ท่ีจอดรถ หรือตั้งร้านแบบอิสระ (Stand 
Alone) ท่ีมีพ้ืนท่ีกวา้งใหญ่ มีความสะดวกในเร่ืองการเดินทาง การจราจร ท่ีจอดรถ ทาํให้ลูกคา้มีความสะดวกสบาย 
แบบไหนจะมีความเหมาะสมมากกวา่เป็นส่ิงท่ีผูป้ระกอบการตอ้งหาคาํตอบใหก้บัร้านคา้ของตนเอง 
 ปัจจยัการประชาสัมพนัธ์ร้านผ่านส่ือต่างๆ เช่น ทีวี โบวช์ัว เป็นเร่ืองท่ีพูดถึงดา้นส่วนประสมการส่ือสาร
การตลาด  ซ่ึงเป็นปัจจัยท่ีกลุ่มลูกค้าในตลาด  Offline ให้ความสําคัญเป็นอันดับท่ี  4 ดังนั้ นร้านค้าเส้ือผ้าท่ี มี
กลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มลูกคา้ Offline ควรมีการวางแผนใช้ส่ือทางการตลาดจากหลากหลายช่องทางให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันท่ีเรียกว่าการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ คือการวางแผนการส่ือสารการตลาดภายใต
แนวความคิดเดียว โดยใช้กิจกรรมการส่ือสารหลายรูปแบบร่วมกัน โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมของกลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย ช่องทางการส่ือสารประเภทใดท่ีจะเขา้ถึงลูกคา้ไดดี้ ปัจจุบนัมีส่ือท่ีเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายโดยอาจจะใช้
ตน้ทุนไม่มากหลายรูปแบบ เช่น ช่องทางอินเตอร์เน็ต หรือช่องทางเครือข่ายสังคม เพ่ือสร้างการรับรู้ต่อแบรนด ์
ชกัชวนใหลู้กคา้เกิดการซ้ือหรือทดลองใชบ้ริการ 
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 ปัจจยัความถ่ีในการจดัโปรโมชัน่ของร้าน เป็นเร่ืองท่ีพูดถึงดา้นการกาํหนดนโยบายราคาของสินคา้ ซ่ึงเป็น
ปัจจยัท่ีกลุ่มลูกคา้ในตลาด Offline ให้ความสาํคญัเป็นอนัดบัท่ี 5 ดงันั้นร้านคา้เส้ือผา้ท่ีมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มลูกคา้ 
Offline ควรพิจารณาจดัโปรโมชัน่อยา่งรอบคอบ ไม่ถ่ีจนเกินไปจนทาํให้ลูกคา้เกิดการเสพติดโปรโมชัน่ และเม่ือไม่มี
โปรโมชัน่จะทาํใหข้ายสินคา้ไดย้าก  
 ปัจจยัความหลากหลายของประเภทสินคา้ เป็นเร่ืองท่ีพูดถึงดา้นการความหลากหลายของประเภทสินคา้ ซ่ึง
เป็นปัจจยัท่ีกลุ่มลูกคา้ในตลาด Offline ให้ความสําคญัเป็นอนัดบัท่ี 6 ดงันั้นร้านคา้เส้ือผา้ท่ีมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่ม
ลูกคา้ Offline ควรมีประเภทของสินคา้หลากหลายเพ่ือให้ลูกคา้ได้มีทางเลือก และสามารถเลือกซ้ือไดต้ามความ
ตอ้งการ ซ่ึงปัจจุบนัผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือสินคา้ในร้านคา้ท่ีมีสินคา้ครบวงจร เพ่ือความสะดวกสบายสามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคดีกวา่ท่ีจะตอ้งเดินไปหลายๆ ร้านเพ่ือใหไ้ดสิ้นคา้อยา่งครบถว้น 
 ปัจจยัการแสดงรายละเอียดของสินคา้อยา่งชดัเจน เป็นเร่ืองท่ีพูดถึงดา้นการออกแบบและการจดัวางสินคา้ ซ่ึง
เป็นปัจจยัท่ีกลุ่มลูกคา้ในตลาด Online ให้ความสําคญัเป็นอนัดบัแรก ดงันั้นร้านคา้เส้ือผา้ท่ีมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่ม
ลูกคา้ Online ควรให้ความสําคญักบัสินคา้ มีการบอกรายละเอียดของสินคา้อยา่งชดัเจน เช่น ทาํจากผา้ชนิดใด ราคา 
รูปทรง และขนาดของสินคา้ (Size Chart) และจดัแสดงให้ลูกคา้ท่ีเขา้มาชมร้านคา้เห็นไดง่้ายๆ เน่ืองจากกลุ่มลูกคา้ 
Online จะไม่ไดส้ัมผสัสินคา้ดว้ยตนเองดงันั้นส่ิงท่ีลูกคา้สามารถเลือกหรือตดัสินใจไดก้็มาจากขอ้มูลของสินคา้ท่ีทาง
ร้านคา้ไดแ้สดงเอาไวน้ัน่เอง 
 ปัจจยัความหลากหลายของขนาดสินคา้แต่ละประเภท เป็นเร่ืองท่ีพูดถึงดา้นความหลากหลายของประเภท
สินคา้ ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีกลุ่มลูกคา้ในตลาด Online ให้ความสําคญัเป็นอนัดบัท่ี 2 ดงันั้นร้านคา้เส้ือผา้ท่ีมีกลุ่มเป้าหมาย
เป็นกลุ่มลูกคา้ Online ควรมีการจดัจาํหน่ายสินคา้ให้มีไซส์อย่างครวบถว้นในสินคา้แต่ล่ะรายการ เพ่ือตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้ ทาํใหลู้กคา้สามารถตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นทาง Online ไดท้นัที และควรมีการผลิตสินคา้ให้มี
ไซส์มาตรฐาน มีตารางระบุไซส์ประกอบ (Size Chart) ประกอบ จะทาํให้ลูกคา้สามารถวดัไซส์ไดจ้ากสายวดัท่ีบา้น
ของตนเอง 
 

6. บทสรุป 
 เม่ือพิจารณาจาํแนกตามกลุ่มลูกคา้ตลาด Online และกลุ่มลูกคา้ในตลาด Offline พบวา่กลุ่มลูกคา้ตลาด Online 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 26-33 ปี มีระดบัการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษทั มีรายได ้
15,001-25,000 บาทต่อเดือน มีความถ่ีในการซ้ือ 7-9 คร้ังต่อเดือน ราคาเฉล่ียการซ้ือต่อคร้ังอยูท่ี่ไม่เกิน 500 บาท และ
กลุ่มลูกคา้ตลาด Offline ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 26-33 ปี ระดบัการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี ประกอบอาชีพ
พนกังานบริษทั มีรายได ้15,001-25,000 บาทต่อเดือน โดยมีความถ่ีในการซ้ือ 1-3 คร้ังต่อเดือน ราคาเฉล่ียการซ้ือต่อ
คร้ังอยูท่ี่ 501-2,000 บาท 
 ผลการทดสอบความเป็นอิสระต่อกนัของประชากร (Chi-Square) พบว่า ความถ่ีในการซ้ือสินคา้, ราคาซ้ือ
สินคา้เฉล่ียต่อคร้ัง, เพศ, รายไดต่้อเดือน มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 ปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคใชใ้นการเลือกช่องทางจาํหน่ายของสินคา้ประเภทเส้ือผา้จากกลุ่มลูกคา้ในตลาด Online โดย
เรียงตามลาํดบัความสาํคญัคือ ภาพลกัษณ์ความน่าเช่ือถือของร้าน, ความหลากหลายของช่องทางในการชาํระค่าสินคา้, 
รูปแบบการวางแสดงสินคา้ท่ีง่ายต่อการเลือกซ้ือ, ความสามารถในการแกปั้ญหาใหแ้ก่ลูกคา้, การใหบ้ริการหลงัการขาย 
เช่น เปล่ียนหรือคืนสินคา้ 
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 ปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคใชใ้นการเลือกช่องทางจาํหน่ายของสินคา้ประเภทเส้ือผา้จากกลุ่มลูกคา้ในตลาด Offline โดย
เรียงตามลาํดบัความสําคญัคือ การมีสาขาครอบคลุมพ้ืนท่ีให้บริการ, ความสะดวกสบายในการเดินทางไปยงัร้าน, 
ภาพลกัษณ์ความน่าเช่ือถือของร้าน, ความสามารถในการแกปั้ญหาใหแ้ก่ลูกคา้, ทาํเลท่ีตั้งของร้าน 
 ปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคใช้ในการเลือกช่องทางจาํหน่ายของสินคา้ประเภทเส้ือผา้ท่ีใชใ้นการจาํแนกกลุ่มลูกคา้ใน
ตลาด Online กบักลุ่มลูกคา้ในตลาด Offline โดยเรียงตามลาํดบัความสาํคญัคือ การมีสาขาครอบคลุมพ้ืนท่ีให้บริการ, 
ความสะดวกสบายในการเดินทางไปยงัร้าน, ทาํเลท่ีตั้งของร้าน, การประชาสัมพนัธ์ร้านผา่นส่ือต่างๆ เช่น ทีวี โบวช์วั, 
ความถ่ีในการจดัโปรโมชัน่ของร้าน 

 ปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคให้ความสาํคญัมากท่ีสุดในการเลือกช่องทางจาํหน่ายของสินคา้ประเภทเส้ือผา้ท่ีใชใ้นการ
จาํแนกกลุ่มลูกคา้ในตลาด Online กบักลุ่มลูกคา้ในตลาด Offline แต่ล่ะดา้นมีดงัน้ี ดา้นความหลากหลายของประเภท
สินคา้ คือปัจจยัความหลากหลายของประเภทสินคา้ ดา้นการกาํหนดนโยบายราคาของสินคา้ คือปัจจยัความถ่ีในการ
จดัโปรโมชัน่ของร้าน ดา้นส่วนประสมการส่ือสารการตลาด คือปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ความน่าเช่ือถือของร้าน ดา้น
การออกแบบและการจดัวางสินคา้ คือปัจจยัดา้นรูปแบบการวางแสดงสินคา้ท่ีง่ายต่อการเลือกซ้ือ ดา้นการให้บริการ
ลูกค้า คือปัจจัยความหลากหลายของช่องทางในการชาํระค่าสินค้า ด้านทาํเลและท่ีตั้ ง คือปัจจัยด้านการมีสาขา
ครอบคลุมพ้ืนท่ีใหบ้ริการ 

 
 

กติติกรรมประกาศ  
การศึกษาค้นควา้ด้วยตนเองฉบับน้ีสําเร็จได้ด้วยความกรุณาจาก  อาจารย์ ดร.ฐิติกานต์  สัจจะบุตร 

อาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง ท่ีให้ความกรุณาแนะนํา ตรวจตราแกไ้ขเน้ือหาในการทาํการศึกษา
คน้ควา้ดว้ยตนเอง 

สุดท้ายน้ีทางผูจ้ ัดทําหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า การศึกษาค้นควา้ด้วยตนเองเล่มน้ีจะเป็นประโยชน์สําหรับ 
ท่านท่ีสนใจ และนาํไปใชใ้นการประกอบความรู้ในอนาคต หากมีส่ิงใดขาดตกบกพร่องหรือผิดพลาดประการใด 
ผูศึ้กษาขออภยัเป็นอยา่งสูงในขอ้บกพร่องและความผิดพลาดนั้นดว้ย 
 
เอกสารอ้างองิ 
 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ร่วมกับสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเลก็ทรอนิกส์. 2554. แนวคิดและความน่าสนใจของตลาดพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์. 

เทพศักด์ิ บุณยรัตพันธ์ุ. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ขนาดกลุ่มตัวอย่างของ 
Krejcie and Morgan (ออนไลน์) . www.drmanage.com 

ระบบสถิติทางการทะเบียน สาํนกับริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. 2555. สาํรวจประชากร
ของกรุงเทพมหานครในช่วงอาย ุ18 ปีข้ึนไป (ออนไลน์). www.dopa.go.th 

สันติธร ภูริภกัดี. 2553. กลยทุธ์การตลาดเพ่ือการแข่งขนัสาํหรับธุรกิจคา้ปลีก.มหาวทิยาลยักรุงเทพ. 
สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร. 2554. สํารวจสถานภาพการพาณิชย์

อิเลก็ทรอนิกส์ของประเทศไทย (ออนไลน์) . www.nso.go.th 
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ภาคผนวก 
ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉล่ียท่ีผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัในการเลือกช่องทางจาํหน่ายสินคา้ประเภทเส้ือผา้ 

 
 
 
 

ปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัในการเลือกช่องทาง 
จาํหน่ายสินคา้ประเภทเส้ือผา้ 

Online Offline 

ค่าเฉลีย่ 
( x̄ ) 

S.D 
ค่าเฉลีย่ 

( x̄ ) 
S.D 

ด้านความหลากหลายของประเภทสินค้า  

ความหลากหลายของประเภทสินคา้  3.52 1.205 4.03 .818 

ความหลากหลายของขนาดของสินคา้แต่ละประเภท 3.51 1.257 3.06 1.357 

ความหลากหลายของคุณภาพสินคา้ 2.69 1.431 3.09 1.469 

ด้านการกาํหนดนโยบายราคาสินค้า  

ราคาสินคา้ 2.99 1.210 2.83 1.310 

การลดราคาสินคา้ ในช่วงโปรโมชัน่  3.49 1.473 3.32 1.450 

ระยะเวลาของโปรโมชัน่ 3.39 1.446 3.14 1.437 

ความถ่ีในการจดัโปรโมชัน่ของร้าน 3.29 1.213 3.93 .804 

ด้านส่วนประสมการส่ือสารการตลาด  

ภาพลกัษณ์ความน่าเช่ือถือของร้าน 4.20 .749 4.20 .755 

การประชาสัมพนัธ์ร้านผา่นส่ือต่างๆ เช่น ทีว ีโบวช์วั  3.21 1.213 3.99 .830 

มีการใชก้ารส่งเริมการขาย เช่น ลด แลก แจก แถม 
ในการประชาสัมพนัธ์ร้านคา้ 

3.17 1.295 3.31 1.394 

การแสดงถึงความรับผดิชอบต่อสังคม 
และส่ิงแวดลอ้มต่อแบรนด ์

3.46 1.281 3.74 1.005 

ความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้ 3.13 1.401 2.94 1.131 

ด้านการออกแบบและการจัดวางสินค้า  

รูปแบบการวางแสดงสินคา้ท่ีง่ายต่อการเลือกซ้ือ 4.09 .755 4.05 .852 

การแสดงรายละเอียดของสินคา้อยา่งชดัเจน 3.49 1.179 2.97 1.258 

ความสวยงามของสถานท่ีจดัจาํหน่าย 3.90 .801 4.00 .800 

การปรับสินคา้ ตามฤดูกาลหรือเทศกาลต่างๆ 3.30 1.282 3.19 1.449 
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ปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัในการเลือกช่องทาง 
จาํหน่ายสินคา้ประเภทเส้ือผา้ 

Online Offline 

ค่าเฉลีย่ 
( x̄ ) 

S.D 
ค่าเฉลีย่ 

( x̄ ) 
S.D 

ด้านการบริการลูกค้า  

การใหบ้ริการแบบรวดเร็วทนัใจ 3.43 1.397 3.42 1.275 

ความสามารถในการแกปั้ญหาใหแ้ก่ลูกคา้ 4.07 .798 4.09 .826 

ความหลากหลายของช่องทางในการชาํระค่าสินคา้  4.14 .829 4.04 .835 

การใหบ้ริการหลงัการขาย เช่น เปล่ียนหรือคืนสินคา้ 3.92 1.012 3.81 1.098 

ด้านทาํเลทีต่ั้งของร้าน  

ความสะดวกสบายในการเดินทางไปยงัร้าน 3.46 1.486 4.38 .578 

ทาํเลท่ีตั้งของร้าน 3.09 1.550 4.08 .856 

การมีสาขาครอบคลุมพ้ืนท่ีใหบ้ริการ 3.39 1.417 4.43 .650 
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วนัพฤหสับดทีี ่16 ตุลาคม พ.ศ.2557 หน้า  175  อาคาร Digital Multimedia Complex  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

การแบ่งกลุ่มลูกค้า บีทูเอส โดยใช้ปัจจัยด้านความพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
กรณศึีกษา สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว 

 

 1 ทศันีพรรณ สิวราวุฒิ  2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อศัน์อุไร เตชะสวสัดิ์ 3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กญัช์ อนิทรโกเศศ 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาการตลาด  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

2 อาจารยป์ระจาํ สาขาวชิาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
3 อาจารยป์ระจาํ สาขาวชิาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

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

บทคดัย่อ      

การวิจัยคร้ังน้ีได้ศึกษาการแบ่งกลุ่มลูกคา้ บีทูเอส โดยใช้ปัจจัยด้านความพึงพอใจต่อส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ กรณีศึกษา สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว มีวตัถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ และ
พฤติกรรมการซ้ือของลูกคา้ (2) เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ บีทูเอส ท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาด
บริการ และ (3) แบ่งลกัษณะส่วนตลาดกลุ่มลูกคา้โดยใชเ้กณฑค์วามพึงพอใจท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ
และ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้ท่ีร้านบีทูเอส สาขาเซ็นทรัล
ลาดพร้าว จาํนวน 200 คน วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้วามถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การแบ่งส่วนตลาด
โดยวิธี Hierarchical และ K-Mean Cluster Analysis วิเคราะห์ความแตกต่างของแต่ส่วนละตลาด ด้วย One Way 
ANOVAและวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของแต่ละตลาดดว้ยวธีิ Crosstab และ Chi-Square Tests 

จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31-34 ปี ประกอบอาชีพพนักงาน
พนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดส่้วนตวั 20,000 – 29,999 บาทต่อเดือน สถานภาพโสด ในดา้นพฤติกรรมการซ้ือ กลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่ซ้ือหนังสือ อุปกรณ์เคร่ืองเขียน และซีดี/ดีวีดี เป็นบางโอกาส และน้อยคร้ังท่ีจะซ้ือกิฟท์ช็อป มี
ความถ่ีในการซ้ือสินคา้ 1 คร้ังต่อเดือน ค่าใชจ่้ายในการซ้ือ 100 – 499 บาทต่อคร้ัง ส่วนใหญ่รู้สึกเฉยๆ กบัคะแนน
สะสม The 1 Card และมีความสนใจกิจกรรม Workshop DIY Meet&Greet, Mini Concert ศิลปินนักร้อง/นักแสดง 
นกัเขียนพบนกัอ่าน  

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วน
ใหญ่มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดย
ความพึงพอใจเก่ียวกบัสินคา้ประเภทหนงัสือ และความพึงพอใจเก่ียวกบัสินคา้ประเภทอุปกรณ์เคร่ืองเขียน มีค่าเฉล่ีย
สูงท่ีสุด รองลงมา คือ มีความพึงพอใจความทันสมัยโดยรวมของสินคา้ในร้าน ความพึงพอใจเก่ียวกับสถานท่ี/
สภาพแวดลอ้มในร้าน ความพึงพอใจเก่ียวกบักระบวนการให้บริการความเป็นเอกลกัษณ์พิเศษของสินคา้ในร้าน
โดยรวมแตกต่างจากร้านคา้อ่ืน ความพึงพอใจเก่ียวกบัราคาสินคา้โดยภาพรวม ความพึงพอใจเก่ียวกบัสินคา้ประเภท 
ซีดี/ดีวีดี ความพึงพอใจเก่ียวกับพนักงานให้บริการ ความพึงพอใจเก่ียวกับโปรโมชั่นสินคา้ และความพึงพอใจ
เก่ียวกบัสินคา้ประเภทกิฟทช๊์อป ตามลาํดบั 

จากการศึกษาสามารถแบ่งกลุ่มตวัอยา่งไดเ้ป็น 3 กลุ่ม เน่ืองจากมีความแตกต่างกนัในแต่กลุ่มและสะดวกใน
การบริหารจดัการ โดยมีแต่ละกลุ่มยอ่ยดงัน้ี 
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 กลุ่มย่อยท่ี 1 ช่ือว่า Richly เป็นกลุ่มท่ีมีความพึงพอใจในความหลากหลายของสินคา้หมวดเคร่ืองเขียนมี
จาํนวน 62 คน เป็นเพศหญิง ซ้ือหนงัสือและกิฟทช์็อปนอ้ยคร้ัง โดยซ้ือสินคา้ 1 คร้ังต่อเดือน เป็นกลุ่มท่ีมีกาํลงัซ้ือสูง 
คร้ังละ 500 – 999 บาท ช่ืนชอบกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เช่น สนใจคะแนนสะสม The 1Card กิจกรรม Workshop 
DIY และ สนใจ Meet&GreetMini Concert ศิลปินนักร้อง/นักแสดง กิจกรรมนักเขียนพบนักอ่าน ของร้าน บีทูเอส 
สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว มากกวา่กลุ่มอ่ืน 
 กลุ่มย่อยท่ี 2 ช่ือว่า Inspiring เป็นกลุ่มท่ีมีความพึงพอใจในความหลากหลายของสินคา้หมวดหนังสือ มี
จาํนวน 106 คน เป็นเพศหญิง ซ้ือหนงัสือเป็นบางโอกาส และ นอ้ยคร้ังท่ีจะซ้ือกิฟทช์อ็ป โดยซ้ือสินคา้ 1 คร้ังต่อเดือน 
คร้ังละ  100 – 499 บาท  รู้ สึกเฉยๆกับคะแนนสะสม  The 1Card  และมีความสนใจกิจกรรม  Workshop DIY, 
Meet&Greet, Mini Concert ศิลปินนกัร้อง/นกัแสดง, นกัเขียนพบนกัอ่าน ของร้าน บีทูเอส สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว 
 กลุ่มยอ่ยท่ี 3 ช่ือวา่ Living เป็นกลุ่มท่ีมีความพึงพอใจในบรรยากาศของร้าน บีทูเอส สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว
มีจาํนวน 32 คน เป็นไดท้ั้งเพศชายและเพศหญิง ซ้ือหนงัสือเป็นบางโอกาส และ นอ้ยคร้ังท่ีจะซ้ือกิฟท์ช็อป โดยซ้ือ
สินคา้ 1 คร้ังใน 2-3 เดือน คร้ังละ 100 – 499 บาท รู้สึกเฉยๆกบัคะแนนสะสม The 1Card, กิจกรรม Workshop DIY, 
Meet&GreetMini Concert ศิลปินนักร้อง/นักแสดง และมีความสนใจกิจกรรมนักเขียนพบนักอ่าน ของร้าน บีทูเอส 
สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว 
 

คาํสําคญั: บีทูเอส, การแบ่งกลุ่ม, พฤติกรรมการซ้ือ, ความพึงพอใจ, ธุรกิจคา้ปลีก 
 

Abstract 

 This research studies about the Customer segmentation of B2S Central Ladprao Branch By using 
satisfaction of service marketing mix as a factor.   The purposes of this research are: 1) to study about the 
demography as well as consumers’ behavior; 2) to study about consumers’ satisfaction of Service Marketing Mix; 
3) to categorize market segments based on satisfaction of Service Marketing Mix, by using questionnaire as a tool 
for data collection, from the respondents who purchase the products from B2S at Central Ladprao Department 
Store. The sample size is 200 people. The data in this research are analyzed by using frequency, percentage, mean 
and standard deviation. Besides, the market segments are categorized by using Hierarchical and K-Mean Cluster 
Analysis. To analyze the differences of each market segment, Crosstab and Chi-Square Tests are also applied in this 
paper.    
  The empirical finding shows that most of respondents are female in the age between 31 and 34 years old. 
Their occupation is employees in private organizations. Their private income is in the average of THB 20,000 – 
29,000 / month with the single status. For purchasing behavior, the respondents mostly buy book, stationery and 
CD/DVD. They rather buy stuff in the gift shop section. The frequency of purchasing is once a month. The amount 
of money they spend on purchasing stuff is about THB 100-499 / time. They mostly feel indifference with the 
cumulative points in The 1 Card. However, they are interested in the marketing activities such as Workshop, DIY, 
Meet & Greet, Mini Concert with singers and artists as well as the writers. 
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 The data analysis about satisfaction of Service Marketing Mix is found out that most of the respondents 
have high level of satisfaction. When considering as a part, there are high level of satisfaction in every parts. The 
satisfactions of book and stationery purchasing have highest percentage of satisfaction. Meanwhile, the second level 
of satisfaction is for the overall modern decoration in the store. Then, it is followed by the satisfactions of place and 
environment of the store, servicing process, special identity which is differentiated from other stores, overall prices 
of products, product categories, CD/DVD products, service mind of staff, promotion and gift shop products 
respectively.        
 According to the research study, the respondents can be categorized into 3 groups since they are 
differences in each group. It is also better for further management as follow: 
 First Minor Group named “Richly”; the respondents in this group have satisfaction with variety of 
products especially in stationery section. It has 62 respondents in this group, all is female. They rather purchase 
book and gift. The amount of purchasing is once a month. However, they have high purchasing power with THB 
500-999 per month. They prefer marketing activities such as cumulative points in The 1 Card, Workshop, DIY, 
Meet & Greet, Mini Concert with singers and artists as well as the writers arranged by B2S, Central Lardprao 
Department Store more than other groups.  
 Second Minor Group named “Inspiring”; there are 106 female respondents who have satisfaction in 
variety of book section. They occasionally purchase books but less purchase in gift shop section. The amount of 
purchasing is once a month with THB 100-499 approximately. They feel indifference with marketing activities such 
as cumulative points in The 1 Card, Workshop, DIY, Meet & Greet, Mini Concert with singers and artists as well as 
the writers arranged by B2S, Central Lardprao Department Store.      
 Third Minor Group named “Living”; there are 32 respondents both male and female in this group who 
satisfy with the store’s environment at B2S, Central Lardprao Department Store. They occasionally purchase books 
but less purchase in gift shop section. The amount of purchasing is once in a couple of months with THB 100-499 
approximately. They feel indifference with marketing activities such as cumulative points in The 1 Card, 
Workshop, DIY, Meet & Greet, Mini Concert with singers and artists as well as the writers arranged by B2S, 
Central Lardprao Department Store. 
     

KEYWORDS : B2S, Behavior, Satisfaction, Retail Business 
 
1. บทนํา 

จากทั้งสภาวะการแข่งขนัท่ีรุนแรงในกลุ่มธุรกิจคา้ปลีก สินคา้ประเภทหนังสือ อุปกรณ์เคร่ืองเขียนต่างๆ 
และส่ือบนัเทิง แหล่งรวบรวมสาระความรู้ ความบนัเทิงทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ท่ีมีลกัษณะเฉพาะตวั มีจาํนวน
มากและหลากหลายข้ึน แนวโน้มของธุรกิจออนไลน์ท่ีกาํลงัเติบโต ส่งผลทาํให้ บริษทั บีทูเอส จาํกดั ตอ้งมีการ
ปรับตวั เพ่ือใหส้ามารถแข่งขนัในกลุ่มธุรกิจได ้ 

 

Ran
gs

it U
niv

ers
ity



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 9 ปีการศึกษา 2557 

 

วนัพฤหสับดทีี ่16 ตุลาคม พ.ศ.2557 หน้า  178  อาคาร Digital Multimedia Complex  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
• เพ่ือศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการซ้ือของลูกคา้ บีทูเอส สาขา เซ็นทรัลลาดพร้าว  
• เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ บีทูเอส ท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ ของร้าน บีทูเอส 

สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว  
• เพ่ือแบ่งลกัษณะส่วนตลาดกลุ่มลูกคา้ ของร้านบีทูเอส สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าวโดยใช ้เกณฑค์วามพึงพอใจ 

ท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
 
3. การดาํเนินการวจิัย 

• การเกบ็ข้อมูล : ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือรวบรวมขอ้มูล 
• กลุ่มตัวอย่าง : ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการร้านบีทูเอส สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว ทั้งชายและหญิง จาํแนกตาม เพศ อาย ุ

อาชีพ รายไดต่้อเดือน สถานภาพ 
• จํานวนกลุ่มตัวอย่าง : จากฐานขอ้มูล The 1 Card ลูกคา้ บีทูเอส สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว มีจาํนวน  300,000 

คนต่อปี  คิดเป็น ร้อยละ 67 ของลูกคา้ทั้งหมด ซ่ึงยงัไม่รวมลูกคา้ทีไม่มี The 1 Card อีกประมาณ 150,000 
คน อีก ร้อยละ 33  ดงันั้นตามตามตาราง Krejcie & Morgan  ทาํให้ไดก้ลุ่มตวัอย่างสําหรับการวิจยัคร้ังน้ี 
จาํนวน 1,728 คน แต่เน่ืองจากเวลาในการศึกษาเร่ืองน้ีค่อนขา้งจาํกดัดงันั้นผูว้ิจยัจึงเก็บขอ้มูล ท่ี 200 ชุด 
โดยเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบโควตา (Quota Sampling) ระหวา่งวนัท่ี 14 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม 2557  

• สถิติที่ใช้ในการเก็บข้อมูล : วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้วามถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แบ่ง
ส่วนตลาดโดยวิธี Hierarchical และ K-Mean Cluster Analysis วิเคราะห์ความแตกต่างของแต่ส่วนละตลาด 
ดว้ยOne Way ANOVA  และวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของแต่ละตลาด ดว้ยวธีิ Crosstab และChi-Square Tests 
 

4. ผลการวจิัย 
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31-34 ปี ร้อยละ 65.00 ประกอบอาชีพพนักงานพนักงาน

บริษทัเอกชนร้อยละ 45.00 มีรายไดส่้วนตวั 20,000 – 29,999 บาทต่อเดือนร้อยละ 25.50 สถานภาพโสดร้อยละ 71.50 
  การศึกษาพฤติกรรมการซ้ือ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ซ้ือหนงัสือ อุปกรณ์เคร่ืองเขียน และซีดี/ดีวีดี เป็นบาง

โอกาส และนอ้ยคร้ังท่ีจะซ้ือกิฟทช์็อป ซ้ือสินคา้ 1 คร้ังต่อเดือน ค่าใชจ่้ายในการซ้ือ 100 – 499 บาทต่อคร้ัง ส่วนใหญ่
รู้สึกเฉยๆ กับคะแนนสะสม The 1 Card และมีความสนใจกิจกรรม Workshop DIY Meet&Greet, Mini Concert 
ศิลปินนกัร้อง/นกัแสดง นกัเขียนพบนกัอ่าน  

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วน
ใหญ่มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากทุก
ดา้น โดยความพึงพอใจเก่ียวกบัสินคา้ประเภทหนงัสือ และความพึงพอใจเก่ียวกบัสินคา้ประเภทอุปกรณ์เคร่ืองเขียน 
มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด รองลงมา คือ มีความพึงพอใจความทนัสมยัโดยรวมของสินคา้ในร้าน ลาํดบัถดัมา คือ ความพึง
พอใจเก่ียวกบัสถานท่ี/สภาพแวดลอ้มในร้าน ความพึงพอใจเก่ียวกบักระบวนการใหบ้ริการ ความเป็นเอกลกัษณ์พิเศษ
ของสินคา้ในร้านโดยรวมแตกต่างจากร้านคา้อ่ืน ความพึงพอใจเก่ียวกบัราคาสินคา้โดยภาพรวม ความพึงพอใจ
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เก่ียวกบัสินคา้ประเภท ซีดี/ดีวีดี ความพึงพอใจเก่ียวกบัพนักงานให้บริการ ความพึงพอใจเก่ียวกบัโปรโมชัน่สินคา้ 
และความพึงพอใจเก่ียวกบัสินคา้ประเภทกิฟทช๊์อป ตามลาํดบั โดยสามารถแบ่งกลุ่มตวัอยา่งไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี  

 
กราฟท่ี 1 แสดงค่าเฉล่ียของคาํถามแต่ละกลุ่มยอ่ย 

 
จากรูปกราฟท่ี 1 ความแตกต่าง และค่าเฉล่ียของการตอบคาํถามในแต่ละกลุ่มยอ่ยตามพฤติกรรมพบวา่ ส่วน

ตลาด 1 คือ กลุ่มท่ีมีความพึงพอใจหมดทุกดา้นในการใหบ้ริการของร้านบีทูเอส สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว  ส่วนตลาดท่ี 
2 เป็นกลุ่มท่ีมีทั้ งความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจอยู่ร่วมกนั ในดา้นการให้บริการ ของร้านบีทูเอส สาขาเซ็นทรัล
ลาดพร้าว และส่วนตลาดท่ี 3  เป็นกลุ่มท่ีไม่มีความพึงพอใจในการใหบ้ริการของร้านบีทูเอส สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว   

จากการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของขอ้มูลส่วนบุคคล และพฤติกรรมการซ้ือ ของลูกคา้ในแต่ละส่วนตลาด ท่ี
มีระดบันัยสําคญั น้อยกว่า 0.05 ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัส่วนตลาดจาก ขอ้มูลส่วนบุคคล และพฤติกรรมการซ้ือของ
ผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ เพศ ความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคา้ประเภทหนงัสือ และกิฟทช์็อป ความสนใจในคะแนนสะสมThe 1 
Card กิจกรรม WorkshopMeet&Greetศิลปิน/นกัร้อง กิจกรรมนกัเขียนพบนกัอ่าน และความบ่อยในการซ้ือสินคา้ร้าน
บีทูเอส สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว ค่าใชจ่้ายในการซ้ือสินคา้ในร้านบีทูเอส สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าวในแต่ละคร้ัง 

จากลกัษณะท่ีแตกต่างในแต่ละกลุม่ยอ่ยท่ีพบ สามารถตั้งช่ือเรียกแต่ละกลุ่มยอ่ยไดด้งัน้ี 
 
ตารางที่ 1 แสดงลกัษณะทีสํ่าคญัของแต่ละส่วนตลาด 

กลุ่มที ่1 Richly 
(มผู้ีบริโภคจํานวน 62 คน) 

กลุ่มที ่2 Inspiring 
(มผู้ีบริโภคจํานวน 106 คน) 

กลุ่มที ่3 Living 
(มผู้ีบริโภคจํานวน 32 คน) 

ด้ าน ข้อมูลส่วน บุคคลและและ 
พฤตกิรรมการของผู้ใช้บริการ 
 
1. ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

ด้ าน ข้อมูลส่วน บุคคลและและ 
พฤตกิรรมการของผู้ใช้บริการ 
 
1. ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

ด้ าน ข้อมูลส่วน บุคคลและและ 
พฤตกิรรมการของผู้ใช้บริการ 
 
1. มีเพศชายและหญิงจาํนวนเท่ากนั 
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กลุ่มที ่1 Richly 
(มผู้ีบริโภคจํานวน 62 คน) 

กลุ่มที ่2 Inspiring 
(มผู้ีบริโภคจํานวน 106 คน) 

กลุ่มที ่3 Living 
(มผู้ีบริโภคจํานวน 32 คน) 

2. น้อยคร้ังท่ีจะซ้ือสินค้าประเภท
หนงัสือ และ กิฟทช์อ็ป 
 
 
3. ซ้ือสินคา้ 1 คร้ัง ต่อเดือน 
 
4. ค่าใช้จ่ายในการซ้ือ  500 – 999 
บาท ต่อคร้ัง 
 
5. มีความสนใจเก่ียวกับคะแนน
สะสม The 1 Card 
 
6. มีความสนใจเก่ียวกับกิจกรรม 
Workshop DIY 
 
7. มีความสนใจอย่างยิ่งเก่ียวกับ
กิ จ ก ร ร ม  Meet&Greet & Mini 
Concert ศิลปินนกัร้อง/นกัแสดง 
 
8. มีความสนใจอย่างยิ่งเก่ียวกับ
กิจกรรมนกัเขียนพบนกัอ่าน 

2. ซ้ือสินค้าประเภทหนังสือเป็น
บางโอกาสและน้อยคร้ังท่ีจะซ้ือ
สินคา้ประเภทกิฟทช์อ็ป 
 
3. ซ้ือสินคา้ 1 คร้ัง ต่อเดือน 
 
4. ค่าใช้จ่ายในการซ้ือ  100 – 499 
บาท ต่อคร้ัง 
 
5. มี ค ว าม รู้ สึ ก เฉ ยๆ  เ ก่ี ย ว กั บ
คะแนนสะสม The 1 Card 
 
6. มีความสนใจเก่ียวกับกิจกรรม 
Workshop DIY 
 
7. มีความสนใจเก่ียวกับกิจกรรม 
Meet&Greet & Mini Concert 
ศิลปินนกัร้อง/นกัแสดง 
 
8. มีความสนใจเก่ียวกับกิจกรรม
นกัเขียนพบนกัอ่าน 

2. ซ้ือสินค้าประเภทหนังสือเป็น
บางโอกาส และ น้อยคร้ังท่ีจะซ้ือ
สินคา้ประเภทกิฟทช์อ็ป 
 
3. ซ้ือสินคา้ 1 คร้ัง ต่อ 2-3เดือน 
 
4. ค่ าใช้ จ่ ายในการซ้ือ100 – 499 
บาท ต่อคร้ัง 
 
5. มี ค ว าม รู้ สึ ก เฉ ยๆ  เ ก่ี ย ว กั บ
คะแนนสะสม The 1 Card 
 
6. มี ค ว าม รู้ สึ ก เฉ ยๆ  เ ก่ี ย ว กั บ
กิจกรรม Workshop DIY 
 
7. มี ค ว าม รู้ สึ ก เฉ ยๆ  เ ก่ี ย ว กั บ
กิ จ ก ร ร ม  Meet&Greet & Mini 
Concert ศิลปินนกัร้อง/นกัแสดง 
 
8. มีความสนใจเก่ียวกับกิจกรรม
นกัเขียนพบนกัอ่าน 

 
5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 จากการสรุปผลวจิยั  ผูว้ิจยัพบประเดน็ท่ีน่าสนใจ  จึงควรนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชใ้นการปรับปรุงกลยทุธ์ส่วนปะ
สมทางการตลาดบริการ ดงัน้ี กลุ่มตลาดส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31- 34 ปี ทาํงานบริษทัเอกชน รายไดป้านกลาง 
และโสด คาดวา่ลูกคา้กลุ่มน้ีเป็นลูกคา้ของร้าน บีทูเอส มาโดยตลอด มีเกณฑค์วามพ่ึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัท่ีดีต่อ 
สินคา้ ราคา สถานท่ี/สภาพแวดลอ้ม โปรโมชัน่ พนักงานให้บริการ และกระบวนการให้บริการของพนกังาน โดยมี
ความพ่ึงพอใจสูงสุดกบัความหลากหลายของสินคา้ประเภท อุปกรณ์เคร่ืองเขียน และหนังสือ และพึงพอใจสูงใน
บรรยากาศของร้านบีทูเอส สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัเร่ืองปัจจยัส่วนประสมการตลาด
ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินค้าของบีทูเอสสาขาเซ็นทรัล ลาดพร้าว ภานุวฒัน์ ล้ิมสุมาลี (2548) พบว่า ความ
หลากหลายของสินคา้ มีผลต่อประเภทสินคา้ท่ีซ้ือและเหตุจูงใจท่ีมาซ้ือ  
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ส่วนตลาดท่ี 1 Richly เป็นกลุ่มท่ีมีความพึงพอใจสูงสุดกบัความหลากหลายของอุปกรณ์ เคร่ืองเขียน มีกาํลงั
ซ้ือสูง มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมส่งเสริมการตลาดของร้านบีทูเอส สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว ทุกกิจกรรม  

ส่วนตลาดท่ี 2 Inspiring เป็นกลุ่มท่ีมีความพึงพอในสูงสุดกบัความหลากหลายของหนงัสือ มีกาํลงัซ้ือปาน
กลาง มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมส่งเสริมการตลาดของร้านบีทูเอส สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว เป็นบางกิจกรรม 

ส่วนตลาดท่ี 3 Living เป็นกลุ่มท่ีมีความพึงพอในสูงเก่ียวบรรยากาศและความทนัสมยัโดยรวม มีกาํลงัซ้ือ
ปานกลาง มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมส่งเสริมการตลาดโดยเฉพาะ กิจกรรมนกัเขียนพบนกัอ่าน 
 จากผลการวิจยัน้ี พบวา่สามารถสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ทั้ง 3 กลุ่ม โดยการเพ่ิมหมวดหมู่
สินคา้ใหม่ ท่ีมีความทนัสมยั ครบคลุมทุกไลฟ์สไตล ์และทาํการปรับปรุง รีโนเวทร้านคา้มีความทนัสมยั ทั้งอุปกรณ์
เคร่ืองมือ และพฒันาบุคคลการร้านคา้ให้มีความรอบรู้และมีใจรักการบริการ โดยการฝึกอบรมอย่างเคร่งครัดและ
สมํ่าเสมอ เพ่ือรักษาความเป็นผูน้าํของ Specialty Store ประเภทสินคา้หนงัสือ อุปกรณ์เคร่ืองเขียน และส่ือบนัเทิงครบ
วงจร  และท่ีสําคญัคือการเพ่ิมส่วนแบ่งตลาดจาก กลุ่มคนรุ่นใหม่  (Gen Y) อาย ุ25 – 30 ปี มีอตัลกัษณ์ของตวัเองสูง 
ใช้ชีวิตในโลกดิจิตอลอย่างอินเตอร์เน็ตและโซเชียลเน็ตเวิร์ก ทาํในส่ิงท่ีตวัเองชอบหรือประกอบธุรกิจส่วนตวั ท่ี
สาํคญัคนกลุ่มน้ีตอ้งการทาํงานแบบเวิร์ก ไลฟ์ บาลานซ์  เพ่ือท่ีจะสามารถจดัการชีวิตของตนไดอ้ยา่งสมดุล โดยการ
มอบนวตักรรมและลกัษณะเฉพาะ ใหแ้ก่ลูกคา้กลุ่มน้ี เช่น การเพ่ิมสัดส่วนสินคา้ไอที เพ่ิมทางเลือกในการเขา้ถึงสินคา้
ท่ีง่ายข้ึน เช่น E-Book, Online-Shopping ใหค้วามสาํคญักบัส่ือท่ีทรงอิทธพล อยา่ง โซเชียล มีเดีย เพ่ือนาํพาลูกคา้มาสู่
กิจกรรมส่งเสริมการตลาดท่ีร้านค้า โดยมุ่งเน้นทํากิจกรรมส่งสริมการตลาดร่วมพันธมิตร (Share Value)  เช่น 
สาํนกัพิมพ ์บตัรเครดิต ธนาคาร องคก์รการกุศล และอ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของกิจกรรม และเป็นสร้างความสัมพนัธ์อนั
ดีระหวา่งองคก์ร  
 
6. บทสรุป 
 จากแนวโนม้การแข่งขนัท่ีเพ่ิมสูงข้ึน เป็นอีกหน่ึงสาเหตุหลกัท่ีเป็นตวัทาํให้การทาํธุรกิจเป็นลกัษณะการมุ่ง
ท่ีตลาดกลุ่มยอ่ยมากข้ึน เพ่ือท่ีจะสามารถตอบสนองลูกคา้ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ดงันั้น ทาํให ้บีทูเอส ตอ้งปรับปรุงการบริการ 
เพ่ือใหลู้กคา้เกิดความสะดวกและประทบัใจสูงสุด อยา่งเช่น ความหลากหลายและความทนัสมยัของสินคา้ บรรยากาศ
และสถานท่ี  เพ่ือสร้างความแตกต่าง โดยเฉพาะกลุ่มผูบ้ริโภคสมยัใหม่ มีศึกษาท่ีสูงข้ึน ส่งผลให้ผูบ้ริโภคมีความรู้
และมีการเลือกสรรรมากข้ึน โดยเฉพาะการให้ความสําคญักบัคุณค่ามากข้ึน การบริการตอ้งมีคุณภาพและราคาใน
ระดบัท่ีลูกคา้สามารถยอมรับได ้จึงจะตดัสินใจ 
 
กติติกรรมประกาศ  

สารนิพนธ์เล่มน้ีสาํเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณาของ ผูช่้วยศาสตราจารยอ์ศัน์อุไร เตชะสวสัด์ิ  อาจารยท่ี์
ปรึกษาสารนิพนธ์ ท่ีไดใ้หค้าํปรึกษาและคาํแนะนาํท่ีมีคุณค่า อีกทั้งยงัดูแลแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ในการวจิยัน้ีดว้ย
ความห่วงใย นบัตั้งแต่เร่ิมตน้ดาํเนินการจนสาํเร็จเรียบร้อยสมบูรณ์เป็นสารนิพนธ์ฉบบัน้ี ผูว้จิยัรู้สึกซาบซ้ึงในความ
กรุณาเป็นอยา่งยิง่ 

ขอกราบขอบพระคุณผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กญัช ์อินทรโกเศศ และ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นภวรรณ คณา
นุรักษท่ี์กรุณาเป็นกรรมการเพ่ิมเติมในการสอบสารนิพนธ์และใหข้อ้เสนอแนะต่างๆ ในการวจิยัคร้ังน้ี 
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ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยค์ณะบริการธุรกิจ มหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทยทุกท่าน ท่ี
ประสิทธ์ิประสาทวชิาความรู้ ตลอดจนประสบการณ์ท่ีมีคุณค่าแก่ผูว้จิยั 

ขอกราบขอบพระคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านท่ีไดก้รุณาสละเวลาอนัมีค่าในการใหค้วามร่วมมือตอบ
แบบสอบถามเพ่ือการวจิยัในคร้ังน้ี 

ทา้ยท่ีสุดขอกราบขอบพระคุณคุณพอ่ คุณแม่ ท่ีใหแ้รงบนัดาลใจในการศึกษามาโดยตลอด พ่ีและนอ้งท่ีให้
การสนบัสนุน ตลอดจนเพื่อนๆ ท่ีใหค้วามช่วยเหลือและแนะนาํเป็นอยา่งดี 
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ระดับความสําคญัของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านคาร์แคร์
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

Priority of the Marketing mix and  Behavior of using car care service Bangkok Area 
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บทคดัย่อ      

การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการร้าน
คาร์แคร์และการใหร้ะดบัความสาํคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลดของประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยเลือก
กลุ่มตวัอย่างจาํนวน 400 คน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป เพ่ือการวิจยัค่าสถิติ Chi-square (X2 ) และ 
ANOVA กาํหนด ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกัน มี
พฤติกรรมการใช้บริการร้านคาร์แคร์ท่ีต่างกนัในประเด็นดา้นสถานท่ี ความถ่ี วนั เวลา และการบอกต่อ และผล
การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลและพฤติกรรมการใชบ้ริการ กบัการให้ระดบัความสําคญักบัส่วน
ประสมทางการตลาดพบวา่มีการใหร้ะดบัความสาํคญัท่ีแตกต่างกนั 

 

คาํสําคญั: ส่วนประสมทางการตลาด, ร้านคาร์แคร์, พฤติกรรมการใชบ้ริการ 
 

Abstract 

The research intends to study the behavior of the individual factors included car care service and level of 
importance of the market mix of people in Bangkok. The sample of 400 people was analyzed by using a computer 
program. Statistics for Research, Chi-square (X2) and ANOVA at 0.05 level of significance defined as the study of 
relationships. The personal factors are different. There are using, car care service behavior differ in the frequency, 
location, date, time and tell and study the relationship between the personal and service behavior. To give priority 
to the marketing mix, was found to have a different priority levels. 
  

KEYWORDS: MARKETING MIX, CAR CARE SERVICE, USING BEHAVIOR 
 
1. บทนํา 

จากสภาวะทางสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป และสภาพเศรษฐกิจท่ีเจริญกา้วหนา้ ทาํให้การดาํเนินชีวิตของคนไทย
เปล่ียนแปลงไปมาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่คนในเขตเมืองใหญ่ อยา่งกรุงเทพมหานคร ท่ีมีวิถีการใชชี้วิตท่ีเร่งรีบ ตอ้งแข่ง
กบัเวลา และตอ้งการความสะดวกสบายในการเดินทางมากข้ึน เน่ืองดว้ยระบบขนส่งมวลชนยงัไม่ครอบคลุมทัว่ถึงทุก
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พ้ืนท่ีของกรุงเทพมหานคร อีกทั้งยงัอยูร่ะหวา่งการดาํเนินงานก่อสร้าง ปรับปรุง และพฒันา ดงันั้นรถยนตจึ์งถือเป็น
ปัจจยัสําคญัท่ีเขา้มามีบทบาทอยา่งยิ่งในการดาํรงชีวิตของคนในกรุงเทพมหานคร เพ่ือความสะดวกในการเดินทาง 
การดาํเนินธุรกิจ และการเดินทางท่องเท่ียว นอกจากน้ีแลว้ รถยนต์ก็ยงัถือเป็นทรัพยสิ์นท่ีแสดงถึงฐานะทางสังคม 
และรสนิยมของบุคคลนั้นๆ ดว้ย  เน่ืองดว้ยรถยนตมี์ราคาท่ีสูง คนจึงหันมาให้ความสําคญักบัการดูแลรักษารถยนต์
มากข้ึนเพ่ือใหร้ถยนตย์งัคงสภาพใหม่ และดูสะอาดตลอดเวลา จึงทาํใหเ้กิดธุรกิจท่ีจะมารองรับความตอ้งการของผูใ้ช้
รถ นัน่คือร้านคาร์แคร์ ซ่ึงขยายตวัอยา่งรวดเร็ว ถือเป็นโอกาสสําหรับผูป้ระกอบการ แต่แนวโน้มการแข่งขนัก็มีสูง
ตามไปดว้ยเช่นกนั ซ่ึงก็มีมากมายหลายแบบตั้งแต่แบบง่ายๆ เช่น ลา้งอดัฉีด อยา่งเดียว ลา้ง ขดั เคลือบ ดูดฝุ่ น หรือ
ร้านท่ีทาํแบบครบวงจรรวมถึงการซ่อมรถยนต ์เปล่ียนยาง เปล่ียนแบตเตอร่ีดว้ย เป็นตน้  

ดว้ยเหตุน้ีผูท้าํวิจยัจึงสนใจในธุรกิจร้านคาร์แคร์ ท่ีดูแลเร่ืองการทาํความสะอาดคือ ลา้งรถ ดูดฝุ่ น และความ
สวยงามคือ ขดัเคลือบสี ซกัเบาะ ซกัพรม โดยเนน้ร้านท่ีมีการจดัการท่ีเป็นระบบเท่านั้น คือ มีการจดัการตั้งแต่ มี
ระบบการรับรถ การจดัคิวรถ การชาํระเงิน เป็นตน้ เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่ง ระดบัความสาํคญัของปัจจยัดา้น
ส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการร้านคาร์แคร์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือนาํ
ขอ้มูลมาปรับปรุงธุรกิจใหต้รงความตอ้งการของผูบ้ริโภคต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ของประชาชนท่ีใชบ้ริการร้านคาร์แคร์ในกรุงเทพมหานคร 
2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการร้านคาร์แคร์ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
3. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ กบัการให้ระดบัความสําคญัของส่วนประสม

ทางการตลาดของประชาชนท่ีใชบ้ริการร้านคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
4. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการร้านคาร์แคร์กบัการให้ระดบัความสําคญัของ

ส่วนประสมทางการตลาดของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

3. การดาํเนินการวจิัย 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชส้าหรับการวจิยัคร้ังน้ี จะทาํการสุ่มจากผูใ้ชบ้ริการร้านคาร์แคร์ในกรุงเทพมหานคร จาก
จาํนวนรถยนตท่ี์จดทะเบียนในกรุงเทพมหานคร จาํนวน 1,903,091 คนั (กรมการขนส่งทางบก, 2557 : 31 มีนาคม 
2557) ผูว้จิยัจึงไดก้าํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัคร้ังน้ี โดยเทียบจากตารางแสดงจาํนวนประชากรและ
จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งของ Krejcie and Morgan  ผูว้จิยัจึงกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชส้าํหรับการวิจยัคร้ังน้ี  400 กลุ่ม
ตวัอยา่ง กาํหนดความมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 
ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลประชากรส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ รายได ้และขนาด

รถยนตท่ี์ใช ้
ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมในการใชบ้ริการร้านคาร์แคร์ ไดแ้ก่  ประเภทบริการท่ีใชเ้ป็นประจาํ 

สถานท่ีท่ีเลือกใชบ้ริการ ความถ่ีในการใชบ้ริการ วนัท่ีใชบ้ริการ เวลาท่ีใชบ้ริการ ค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการต่อคร้ัง 
ช่องทางการรู้จกัร้านคาร์แคร์ ปัจจยัสาํคญัในการเลือกใชบ้ริการ การบอกต่อหลงัใชบ้ริการ 
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ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัการใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการร้านคาร์แคร์ โดยเป็นการตอบแบบใหน้ํ้าหนกัจากมากไปหานอ้ยมี 5 ระดบั 

การเกบ็รวบรวมขอ้มูล เน่ืองจากกรุงเทพมหานครแบ่งพ้ืนท่ีเป็น 50 เขต ตามหลกัเกณฑก์ารแบ่งเขตการปกครอง
ของกองควบคุมและจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม สํานักปลดักรุงเทพมหานคร ดงัน้ีเขตชั้นใน เขตชั้นกลาง และเขต
ชั้นนอก ทาํให้ผูว้ิจยัไม่สามารถเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งไดค้รบทุกเขต เพ่ือให้ง่ายต่อการเก็บขอ้มูล ผูว้ิจยัจึงไดก้าร
เก็บรวบรวมขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งแบบจดักลุ่มพ้ืนท่ี (Area Cluster Sampling) กาํหนดเหลือเพียงทั้งหมด 8  เขต และเขต
ท่ีไดรั้บการสุ่มเลือกในการวิจยัคร้ังน้ี คือ พญาไท หว้ยขวาง ดินแดง ลาดพร้าว บางกะปิ บางเขน ดอนเมือง หลกัส่ี เขต
ละ 50 ชุด  

การวิเคราะห์ข้อมูล  หลังจากทําการรวบรวมข้อมูลครบถ้วนแล้ว ได้กําหนดการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
แบบสอบถามท่ีรวบรวมไดม้าดาํเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 

1. การตรวจสอบขอ้มูล (Editing) โดยการตรวจสอบความสมบูรณ์ในการตอบแบบสอบถามและคดัแยก
แบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ออก โดยคดัเลือกเฉพาะฉบบัท่ีสมบูรณ์เท่านั้น 

2. ทาํการลงรหัส (Coding) โดยแบ่งเป็นกลุ่มตามตวัแปรท่ีทาํการศึกษา แลว้นาํขอ้มูลบนัทึกลงในเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ 

3. วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยดาํเนินการตามขั้นตอนการศึกษาความสัมพนัธ์ 
ประกอบดว้ย 2 เคร่ืองมือ  

 1. Chi-Square Test เป็นการทดสอบการเป็นอิสระต่อกนัระหวา่งปัจจยัดา้นประชากรศาตร์กบัพฤติกรรม
การใชบ้ริการร้านคาร์แคร์ของประชาชน 

 2. ANOVA เป็นการทดสอบความแปรปรวนระหว่างปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการใช้
บริการร้านคาร์แคร์ กบัการใหค้วามสาํคญักบัส่วนประสมทางการตลาด  

 

4. ผลการวจิัย 
1. ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ 
 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 53.00 มีอายรุะหวา่ง 34 -41 ปี ร้อยละ 47.75 มีการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี ร้อยละ 52.50 เป็นพนกังานบริษทัเอกชน ร้อยละ 62.25 มีรายไดต่้อเดือนเฉล่ีย 15,001-30,000 บาท และ
ส่วนใหญ๋ใชร้ถยนตข์นาดเลก็ 
2. พฤติกรรมการใชบ้ริการร้านคาร์แคร์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
 กลุ่มตวัอยา่งมีพฤติกรรมการใชบ้ริการลา้งรถและดูดฝุ่ นภายในมากท่ีสุด ร้อยละ 63.75 ส่วนมากใชบ้ริการ
ในร้านคาร์แคร์ทัว่ๆไป ร้อยละ 52.25 มีความถ่ีในการใชบ้ริการเดือนละ 1 คร้ัง ร้อยละ 35.75 ใชบ้ริการในวนัเสาร์ – 
อาทิตย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ร้อยละ 69.50  ส่วนใหญ่ใชบ้ริการช่วงเวลา 12.00-18.00 น. ร้อยละ 56.25 มีค่าใชจ่้าย
ต่อคร้ังโดยเฉล่ีย 201-400 บาท ร้อยละ 48.75 ส่วนใหญ่รู้จกัร้านโดยป้ายโฆษณาหนา้ร้าน ร้อยละ 40.50  ปัจจยัสาํคญัท่ี
กลุ่มตวัอยา่งเลือกใชบ้ริการคือ คุณภาพ/ความรวดเร็ว ในการใหบ้ริการ ร้อยละ 44.00 และหลงัการใชบ้ริการมีการ
บอกต่ถึงร้อยละ 73.75 
3. ระดบัความสาํคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของผูใ้ชบ้ริการร้านคาร์แคร์ 
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ตารางท่ี 1 ระดบัความสาํคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญัในการตดัสินใจเลือกใช้
บริการร้านคาร์แคร์ 

ส่วนประสมทางการตลาด ค่าเฉล่ีย ระดบัความสาํคญั ประเดน็ท่ีสาํคญัท่ีสุด 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 3.657 สาํคญัมาก 
อุปกรณ์ท่ีนาํมาใชใ้หบ้ริการมีคุณภาพและทนัสมยั 

(3.953) 

ดา้นราคา 3.888 สาํคญัมาก ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ (4.245) 

ดา้นสถานท่ี 3.679 สาํคญัมาก ร้านอยูใ่กลบ้า้น (4.367) 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 3.582 สาํคญัมาก 
มีการส่งเสริมการขายดว้ยการบริการฟรี เช่น ลา้งรถ 

10 คร้ังฟรี 1 คร้ัง (3.885) 

ดา้นพนกังาน 4.217 สาํคญัมากท่ีสุด พนกังานมีความซ่ือสัตยไ์วใ้จได ้(4.440) 

ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 4.308 สาํคญัมากท่ีสุด รถไม่เกิดอุบติัเหตุขณะใหบ้ริการ.(4.530) 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 4.014 สาํคญัมาก 
ความปลอดภยัภายในร้าน เช่น กลอ้งวงจรปิด

(4.155) 
 

4. ความสัมพันธ์ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการใช้บริการร้านคาร์แคร์ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ปัจจยัดา้นเพศท่ีแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใชบ้ริการร้านคาร์แคร์ท่ีแตกต่างกนัในประเด็นความถ่ีในการใช้
บริการ และประเดน็ช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการ 

ปัจจยัดา้นอายุท่ีแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใชบ้ริการร้านคาร์แคร์ท่ีแตกต่างกนัในประเด็นสถานท่ีเลือกใช้
บริการ ความถ่ีในการใชบ้ริการ วนัท่ีใชบ้ริการ ช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการ ค่าใชจ่้ายต่อคร้ัง  ช่องทางการรู้จกัร้าน ปัจจยั
สาํคญัท่ีเลือกใชบ้ริการ และการบอกต่อหลงัการใชบ้ริการ 

ปัจจยัดา้นระดบัการศึกษาท่ีแต่กต่างกนั มีพฤติกรรมการใชบ้ริการร้านคาร์แคร์ท่ีแตกต่างกนั ในประเดน็บริการ
ท่ีใชใ้นร้านคาร์แคร์ท่ีบ่อยท่ีสุด ความถ่ีในการใชบ้ริการ และวนัท่ีใชบ้ริการ 

ปัจจยัดา้นอาชีพท่ีแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใชบ้ริการร้านคาร์แคร์ท่ีแตกต่างกนั ในประเดน็สถานท่ีเลือกใช้
บริการร้านคาร์แคร์ ความถ่ีในการใชบ้ริการ  วนัท่ีใชบ้ริการ ช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการ ช่องทางการรู้จกัร้าน และการบอก
ต่อหลงัการใชบ้ริการ 

ปัจจัยด้านรายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการร้านคาร์แคร์ท่ีแตกต่างกัน ในประเด็น
สถานท่ีเลือกใชบ้ริการ ความถ่ีในการใชบ้ริการ ช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการ ค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการต่อคร้ัง ช่องทางการ
รู้จกัร้านคาร์แคร์ ปัจจยัสาํคญัท่ีเลือกใชบ้ริการร้านคาร์แคร์ และการบอกต่อหลงัการใชบ้ริการ 

ปัจจยัดา้นขนาดรถยนต์ท่ีใชท่ี้แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใชบ้ริการร้านคาร์แคร์ท่ีแตกต่างกนั ในประเด็น
สถานท่ีเลือกใชบ้ริการ ความถ่ีในการใชบ้ริการ ช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการ ค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการต่อคร้ัง ช่องทางการ
รู้จกัร้านคาร์แคร์และปัจจยัสาํคญัในการเลือกใชบ้ริการร้านคาร์แคร์  
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5. ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการร้านคาร์แคร์กบัระดบั
ความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาดของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปัจจยัดา้นเพศท่ีแตกต่างกนั มีการใหร้ะดบัความสาํคญักบัส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั ในดา้นราคา 
ดา้นสถานท่ี ดา้นพนกังานท่ีใหบ้ริการ และดา้นลกัษณะทางายภาพ ท่ีแตกต่างกนั 

ปัจจยัดา้นอายท่ีุแตกต่างกนั มีการใหร้ะดบัความสาํคญักบัส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั ในทุกดา้น 
ปัจจยัดา้นระดบัการศึกษาท่ีแต่กต่างกนั มีการใหร้ะดบัความสาํคญักบัส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั 

ในดา้นสถานท่ี ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นลกัษณะทางายภาพ ท่ีแตกต่างกนั 
ปัจจยัดา้นอาชีพท่ีแตกต่างกนั มีการให้ระดบัความสําคญักบัส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั ในทุก

ประเดน็ 
ปัจจยัดา้นรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่าง มีการให้ระดบัความสาํคญักบัส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั ใน

ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นสถานท่ี ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นพนักงานท่ีให้บริการ และดา้นลกัษณะทางายภาพ ท่ี
แตกต่างกนั 
ปัจจยัดา้นขนาดรถยนตท่ี์ใชท่ี้แตกต่างกนั มีการใหร้ะดบัความสาํคญักบัส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั ใน
ทุกดา้น 

พฤติกรรมการใชบ้ริการในร้านคาร์แคร์ท่ีบ่อยท่ีสุดท่ีแตกต่างกนั มีการให้ระดบัความสําคญักบัส่วนประสม
ทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั ในดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นพนกังานท่ีให้บริการ ดา้นกระบวนการให้บริการ และ
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ท่ีแตกต่างกนั 

พฤติกรรมการเลือกสถานท่ีใชบ้ริการคาร์แคร์ท่ีแตกต่างกนั มีการให้ระดบัความสําคญักบัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีแตกต่างกนัในทุกดา้น  

พฤติกรรมการความถ่ีในการใชบ้ริการร้านคาร์แคร์ท่ีท่ีแตกต่างกนั มีการให้ระดบัความสาํคญักบัส่วนประสม
ทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั ในดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

พฤติกรรมการเลือกวนัท่ีใชบ้ริการร้านคาร์แคร์ท่ีท่ีแตกต่างกนั มีการให้ระดบัความสาํคญักบัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีแตกต่างกนั ในดา้นราคา ดา้นสถานท่ี ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

พฤติกรรมการเลือกช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการร้านคาร์แคร์ท่ีท่ีแตกต่างกนั มีการใหร้ะดบัความสาํคญักบัส่วนประสม
ทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั ในดา้นราคา ดา้นสถานท่ี ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

พฤติกรรมการใชจ่้ายค่าบริการในร้านคาร์แคร์โดยเฉล่ียต่อคร้ังท่ีแตกต่างกนั มีการให้ระดบัความสําคญักบั
ส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั ในดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นสถานท่ี ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

พฤติกรรมการรู้จักร้านคาร์แคร์จากช่องทางท่ีแตกต่างกนั มีการให้ระดบัความสําคญักับส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีแตกต่างกัน ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงานท่ีให้บริการ ด้าน
กระบวนการใหบ้ริการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการร้านคาร์แคร์จากเหตุผลสําคญัท่ีแตกต่างกนั มีการให้ระดบัความสําคญักบัส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั ในดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นพนกังาน
ท่ีใหบ้ริการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
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พฤติกรรมการบอกต่อกลงัการใชบ้ริการร้านคาร์แคร์ท่ีแตกต่างกนั มีการใหร้ะดบัความสาํคญักบัส่วนประสม
ทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั ในดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นพนกังานท่ีใหบ้ริการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
 

5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
การศึกษาขอ้มูลส่วนตวัของกลุ่มตวัอยา่งเทียบกบัการศึกษาของบุญเรือน เน่ืองอมัพร (2551) เร่ืองศึกษาความ

พึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการลา้งอดัฉีดรถยนตร้์านภาสกร คาร์แคร์ จงัหวดัปทุมธานี มีผลการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกนัในดา้น
ขอ้มูลส่วนตวัของกลุ่มตวัอยา่ง ส่วนใหญ่ท่ีเป็นเพศชาย มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี เป็นพนักงาน เม่ือพิจารณาใน
ด้านความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการร้านภาสกร คาร์แคร์ ท่ีให้ความพึงพอใจด้านการพนักงานท่ีให้บริการและ 
กระบวนการใหบ้ริการมนระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลวจิยัในคร้ังน้ี  

การศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการต่อการเลือกใชบ้ริการดูแลรักษารถยนตใ์นอาํเภอเมือง จงัหวดั
นนทบุรี ของวิลาสินี นาคบุตร (2551) มีความสอดคลอ้งกนัในดา้นการให้ความสําคญักับปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นพนกังานระดบัสาํคญัมากท่ีสุดเหมือนกนั ส่วนปัจจยัดา้นราคาใหค้วามสาํคญักบัประเดน็ราคาเหมาะสม
กบัคุณภาพ ในระดบัสาํคญัมากเช่นเดียวกนั ส่วนปัจจยัดา้นช่องทางการบริการ ให้ความสาํคญัในระดบัสาํคญัมากใน
ประเดน็ ร้านอยูใ่กลบ้า้น และประเดน็การเดินทางสะดวก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการวจิยัคร้ังน้ี  

การศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อพฤติกรรมใชบ้ริการคาร์แคร์ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ของณภทัร ศรียาภยั (2551) ในงานวิจยัน้ีเนน้ไปท่ีร้านคาร์แคร์ท่ีดูแลแบบครบวงจรนอกเหนือจาก
การดูแลทาํความสะอาดแลว้ ยงัรวมถึงการบาํรุงรักษารถดว้ย เม่ือพิจารณาในรายละเอียดดา้นขอ้มูลส่วนตวัของกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีสอดคลอ้งกนัแนวคิด ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคของ ทรรศนะ บุญขวญั (2553 : 5) 
ท่ีกล่าววา่ ปัจจยัท่ีเกิดจากตวัผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคมีความแตกต่างในเร่ือง เพศ อาย ุรายได ้สถานภาพของครอบครัว และ
อาชีพ โดยความแตกต่างในปัจจยัเหล่าน้ีทาํให้เกิดพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกต่างกนัออกไป ซ่ึงพบว่า คือ เพศ อาชีพ  
การศึกษา และรายได ้ท่ีแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใชบ้ริการร้านคาร์แคร์ท่ีแตกต่างกนั ในดา้น สถานท่ีใชบ้ริการ 
ความถ่ี ช่วงเวลา สาเหตุท่ีเลือกใชบ้ริการ สอดคลอ้งกบังานวจิยัในคร้ังน้ี  

การศึกษา ความคาดหวงัของผูใ้ชร้ถยนต์ต่อการใชบ้ริการร้านคาร์แคร์ในเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 
เขมทตั บุญวฒัน์ (2555) เก่ียวกบัการเลือกใชบ้ริการคาร์แคร์ โดยแบ่งกลุ่มตวัอยา่งตามขนาดของรถยนตเ์ป็น S M L 
XL  จากการสาํรวจพบวา่ กวา่ร้อยละ 90 ใชบ้ริการลา้งรถ และ/หรือ ดูดฝุ่ นภายในรถยนต ์และเลือกใชบ้ริการร้านท่ีทาํ
ธุรกิจดูแลรักษารถยนตอ์ยา่งเดียว ส่วนมากใชบ้ริการวนัเสาร์ – อาทิตย ์ ช่วงเวลา 12.01 – 16.00 น. โดยมีความถ่ีใน
การใชบ้ริการเดือนละ 1 – 2 คร้ัง และเลือกใช้ท่ีความสะดวกดา้นสถานท่ี ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัในคร้ังน้ี แต่ท่ี
แตกต่างออกไปคือการศึกษา ความคาดหวงัของผูใ้ชร้ถยนตต่์อการใชบ้ริการร้านคาร์แคร์ในเขตบางขุนเทียน น้ี มีการ
สอบถามถึงปัญหาของการรับบริการดว้ย ก็เพ่ือนาํไปเป็นขอ้มูลเพ่ือพฒันาคุณภาพการบริการของร้านคาร์แคร์ต่างๆ 
ซ่ึงเหมาะกบั ร้านคาร์แคร์ท่ีเปิดบริการมานาน ผลของการสาํรวจกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มีความสอดคลอ้ง
กันในหลายปัจจัย คือ การให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านพนักงานท่ีให้บริการมากท่ีสุด รองลงมาคือปัจจัยด้าน
กระบวนการใหบ้ริการ ปัจจยัดา้นราคา คือ การตั้งราคาในการบริการท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดั
จาํหน่าย คือ ทาํเลท่ีตั้งของสถานให้บริการอยูใ่กลเ้ขตชุมมชนและสะดวกต่อการเดินทาง เน่ืองจากมีกลุ่มตวัอยา่งกลุ่ม
เดียวกนัคือประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีการดาํเนินชีวติคลา้ยๆ กนั 
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ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี ้
จากผลการวจิยัคร้ังน้ีพบวา่ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายรุะหวา่ง 34 -41 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี เป็น

พนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดต่้อเดือนเฉล่ีย 15,001-30,000 บาท และส่วนใหญ่ใชร้ถยนตข์นาดเลก็ พฤติกรรมการ
ใชบ้ริการร้านคาร์แคร์ส่วนใหญ่ใชบ้ริการลา้งรถและดูดฝุ่ นภายใน เลือกใชบ้ริการในร้านคาร์แคร์ทัว่ๆไป มีความถ่ีใน
การใชบ้ริการเดือนละ 1 คร้ัง ใชบ้ริการในวนัเสาร์–อาทิตย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ใชบ้ริการช่วงเวลา 12.00-18.00 น. 
มีค่าใชจ่้ายต่อคร้ังโดยเฉล่ีย 201-400 บาท ส่วนใหญ่รู้จกัร้านโดยป้ายโฆษณาหนา้ร้าน ใหค้วามสาํคญักบั คุณภาพ/
ความรวดเร็ว ในการใหบ้ริการ และหลงัการใชบ้ริการมีการบอกต่อ 

กลยทุธ์ท่ีน่าจะเหมาะสมกบัธุรกิจร้านคาร์แคร์น่าจะเป็นกลยทุธ์ Loyalty Program เพ่ือกระตุน้การใชบ้ริการ
ของผูใ้ชร้ถยนตใ์หเ้ขา้มาใชบ้ริการมากข้ึน ใชบ้ริการเป็นประจาํ และถ่ีข้ึน  
 ดา้นผลิตภณัฑ ์ควรมีการเนน้การใหบ้ริการรถยนตข์นาดเลก็ เพราะจากการวจิยัส่วนมากเป็นรถยนตข์นาดเลก็ 
และควรเนน้อุปกรณ์และผลิตภณัฑท่ี์นาํมาใหบ้ริการท่ีดีมุคุณภาพเพราะผูใ้ชบ้ริการใหค้วามสาํคญัมาก 
 ดา้นราคา  ควรจะติดป้ายแสดงราคาท่ีละเอียดชดัเจน เนน้คุณภาพของการให้บริการมากกวา่ราคา เพราะจาก
การวจิยัผูใ้ชบ้ริการใหค้วามสาํคญัมากกบัประเดน็ ราคาเหมาะสมตามคุณภาพ  
 ดา้นสถานท่ี การหาทาํเลท่ีตั้งควรอยูใ่กลห้มู่บา้นหรือท่ีมีผูอ้าศยัอยูม่ากๆ เพราะจากการสาํรวจผูใ้ชบ้ริการให้
ความสําคญัมากท่ีสุดกบัประเด็นร้านอยูใ่กลบ้า้น เพราะส่วนมากใชบ้ริการในวนัหยุดเสาร์-อาทิตย ์หรือตอ้งทาํป้าย
โฆษณาร้านท่ีโดดเด่นชดัเจน เพราะจากการวจิยัผูใ้ชบ้ริการรู้จกัร้านจากป้ายโฆษณาหนา้ร้านมากท่ีสุด  
 ดา้นการส่งเสริมการตลาด จากการวิจยัพบว่าผูใ้ชบ้ริการให้ความสําคญักบัปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด
นอ้ยท่ีสุด เพราะการทาํโปรโมชัน่แต่ละร้านใกลเ้คียงกนั ดงันั้นควรมีการนาํระบบสมาชิกเขา้มาใชแ้ละมอบสิทธิพิเศษ
แก่สมาชิกเพ่ือสร้างความจกรักภกัดีต่อร้าน มีการสะสมแตม้เพ่ือรับส่วนลด หรือบริการฟรี มีการรับประกนัลา้งฟรี
หากฝนตกภายใน 3 วนั หากกลบัมาลา้งภายใน 7 วนัได้รับส่วนลด 50%  เพ่ือกระตุน้ความถ่ีในการใช้บริการให้
มากกวา่เดือนละ 1 คร้ัง  มีส่วนลดสาํหรับการแนะนาํลูกคา้เขา้มาใชบ้ริการ เพราะจากการวจิยั หลงัการใชบ้ริการแลว้มี
การบอกต่อ  

ดา้นพนกังานท่ีให้บริการผูใ้ชบ้ริการให้ความสาํคญักบัปัจจยัดา้นพนกังานมากท่ีสุด และให้ความสาํคญักบั
ประเดน็ความซ่ือสัตยข์องพนกังานมากท่ีสุด อาจจะตอ้งมีการรับประกนัหากของหาย เพ่ือสร้างความมัน่ใจกบัผูม้าใช้
บริการ และตอ้งมีการอบรมพนกังานเพ่ือกระตุน้เตือนการทาํงานใหดี้มีคุณภาพ และซ่ือสัตยใ์นการทาํงาน 

ดา้นกระบวนการให้บริการ ผูม้าใชบ้ริการให้ความสําคญักบัประเด็นรถไม่เกิดอุบติัเหตุขณะให้บริการมาก
ท่ีสุด ทางร้านควรมีการทาํประกนัอุบติัเหตุไว ้และควรพฒันาปรับปรุงกระบวนการดา้นบริการ ใหร้วดเร็ว ระมดัระวงั
ขณะทาํงานไม่ให้เกิดอุบติัเหตุกบัรถได ้มีใบรับรถ มีผงัการเดินรถท่ีป็นระบบเพื่อป้องกนัอุบติัเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนขณะ
ใหบ้ริการ  

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ผูใ้ชบ้ริการให้ความสําคญักบัประเด็นความปลอดภยัในร้าน เช่นกลอ้งวงจรปิด 
มากท่ีสุด ดงันั้นการติดตั้งกลอ้งวงจรปิดภายในร้านจึงจาํเป็นอยา่งยิ่งเพ่ือให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดความมัน่ใจและปลอดภยั 
การออกแบบร้านควรมีการแบ่งพ้ืนท่ีการให้บริการท่ีชดัเจน มีห้องนํ้ าสะอาดไวใ้ห้บริการ มีห้องรับรองลูกคา้ท่ีมีส่ิง
อาํนวยความสะดวกครบครัน มีร้านกาแฟให้บริการท่ีเป็นเอกลกัษณ์เพ่ือดึงดูดลูกคา้ และมีส่วนลดพิเศษให้กบัผูม้าใช้
บริการ หรือทานฟรีหากใชบ้ริการถึงยอดท่ีกาํหนด  
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ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรเพิ่มเติมคาํถามในด้านระยะเวลาในการเข้าใช้บริการ จาํนวนวนัท่ีทางร้าน

รับประกนัลา้งฟรีหากฝนตก การให้บริการเคลือบแกว้ (Glass Coating) ในดา้นช่องทางการบริการ ควรมีการเพ่ิม
คาํถามช่องทางการติดต่ออ่ืนๆ นอกจากทาํเลท่ีตั้งของร้านคาร์แคร์  

จากการวิจยัคร้ังน้ีช้ีให้เห็นว่าผูใ้ชบ้ริการให้ความสําคญักบัพนักงานและกระบวนการให้บริการมากท่ีสุด
ดงันั้นในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรเจาะลึกลงไปในดา้น คุณภาพการบริการ (Servqual) โดยเน้นไปท่ีความพึงพอใจ
หลงัจากการใชบ้ริการ เพ่ือนาํผลท่ีไดม้าปรับปรุงการระบบการใหบ้ริการ 

การศึกษาความแตกต่างระหว่างกลุ่มลูกคา้ท่ีใชบ้ริการร้านคาร์แคร์เครือข่ายแฟรนไชส์ กบั ร้านคาร์แคร์
ทัว่ๆไป ในดา้นความจงรักภกัดี 

 

6. บทสรุป 
 จากการศึกษา พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย เป็นพนกังานบริษทัเอกชน  มีอายรุะหวา่ง 34 – 41 ปี มีรายไดต่้อ

เดือนระหว่าง 15,001 – 30,000 บาท ส่วนมากใชร้ถยนต์ขนาดเล็ก (S)  มีพฤติกรรมการใชบ้ริการ ลา้งรถและดูดฝุ่ น
ภายใน บ่อยท่ีสุด และใชบ้ริการในร้านคาร์แคร์ทัว่ๆ ไป ใชบ้ริการโดยเฉล่ียเดือนละ 1 คร้ัง ในวนัเสาร์ – อาทิตย ์และ
วนัหยุดนักขตัฤกษ์  ช่วงเวลา 12.00 – 18.00 น.มี ค่าใชจ่้ายเฉล่ีย 201 – 400 บาท ต่อคร้ัง ส่วนมากรู้จกัร้านจาก ป้าย
โฆษณาหน้าร้าน ปัจจยัสําคญัในการเลือกใชบ้ริการร้านคาร์แคร์ คือ คุณภาพ / ความรวดเร็ว ในการให้บริการ และ
หลงัการใชบ้ริการแลว้มีการบอกต่อ  

การจะเปิดร้านคาร์แคร์ ไม่จาํเป็นตอ้งอยู่ในห้างสรรพสินคา้ ไม่จาํเป็นตอ้งไปซ้ือแฟรนไชส์ เพราะผลการ
สํารวจกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นลูกคา้ส่วนใหญ่ใช้บริการกับร้านคาร์แคร์ทั่วๆไป แต่เน้นท่ีใกลท่ี้ทาํงานหรือใกลบ้้าน
มากกว่า และควรทาํป้ายร้านให้เห็นเด่นชดั สะดุดตา เพราะจากผลการสํารวจในดา้นช่องทางการรับรู้ร้านคาร์แคร์ 
ส่วนมากมาจากป้ายโฆษณาหนา้ร้าน และควรคาํนึงถึงคุณภาพหลงัการใหบ้ริการเพราะลูกคา้ส่วนใหญ่มีการบอกต่อ 
 

กติติกรรมประกาศ  
การศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี สําเร็จไดด้ว้ยความกรุณาจากท่านผูช่้วยศาสตราจารยย์ุพิน พิทยาวฒันชยั อาจารยท่ี์

ปรึกษา รวมถึงคณะอาจารยห์ลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการตลาดทุกท่าน ท่ีให้ความกรุณาแนะนาํ ตรวจ
ตราแกไ้ขเน้ือหา ตลอดจนให้กาํลงัใจดว้ยดีเสมอมา รวมทั้ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กญัช์ อินทรโกเศศ ผูอ้าํนวยการ
หลกัสูตร ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นภวรรณ คณานุ ท่ีกรุณารับเป็นประธานกรรมการและกรรมการในการสอบรายงาน
การคน้ควา้อิสระน้ี  และขอขอบพระคุณร้านคาร์แคร์ต่างๆ ผูต้อบแบบสอบถามทุกท่าน ท่ีไดใ้ห้ความร่วมมือในการ
เกบ็ขอ้มูลสนบัสนุน จึงทาํใหส้ารนิพนธ์ฉบบัน้ีสาํเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี 

สุดทา้ยน้ีทางผูจ้ดัทาํหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่ การศึกษาคน้ควา้อิสระดว้ยตวัเองฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์สําหรับ
ท่านท่ีสนใจเพ่ือนาํไปใชใ้นการประกอบความรู้ในอนาคต หากมีส่ิงใดขาดตกบกพร่องหรือผิดพลาดประการใด ผู ้
ศึกษาขออภยัเป็นอยา่งสูงในขอ้บกพร่องและความผดิพลาดนั้นดว้ย 
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ปัจจัยทางการตลาดทีมี่อทิธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือทีด่ินเปล่า จังหวดันนทบุรี 
MARKETING FACTORS INFLUENCING TO THE DECISION   
OF LAND PURCHASE FOR CONSUMERS IN NONTHABURI 

 

โกญจนาท รัตนวงศ์ และ อาจารย์ ชนะเกยีรติ  สมานบุตร   
นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิา การตลาด  มหาวทิยาลยัรังสิต 
อาจารยป์ระจาํ สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์ คณะบริหาร มหาวทิยาลยัรังสิต 

--------------------------------- 
บทคดัย่อ      

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเร่ืองปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือท่ีดินเปล่า จังหวดันนทบุรี มี
วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาพฤติกรรมส่วนบุคคลในการเลือกซ้ือท่ีดินเปล่าของผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจซ้ือท่ีดินเปล่า จงัหวดั
นนทบุรี ระดบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีดินเปล่าของผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจซ้ือท่ีดินเปล่า จงัหวดันนทบุรี 
และศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีดินเปล่า จงัหวดันนทบุรี   

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ประชากรและการสุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี 400 คนจากวิธีการ
สุ่มแบบบงัเอิญ โดยกลุ่มตวัอย่าง คือ ประชากรท่ีอยูใ่นเขต อาํเภอเมืองนนทบุรี อาํเภอปากเกร็ด อาํเภอบางบวัทอง 
อาํเภอบางใหญ่ ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือการวิจยั สถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ผลขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าร้อยละ, ค่าเฉล่ีย, ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน, t-Test และ F-test 
 ผลการศึกษาสรุปไดว้า่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ พบวา่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 30-39 ปี สถานภาพ
โสด มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ทาํงานเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 20,001 - 30,000 บาท มีจาํนวนสมาชิก
ในครอบครัวรวมทั้งตนเอง 3-4 คน และส่วนใหญ่มีจาํนวนท่ีดิน 3-4 แปลง 

ผลการศึกษาพฤติกรรมการซ้ือท่ีดินเปล่าของผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจซ้ือท่ีดินเปล่า แบบท่ีดินเปล่าท่ีมกัตดัสินใจ
ซ้ือต่อไปพบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มกัตดัสินใจซ้ือหรือสนใจตอ้งการซ้ือท่ีดินบนเนินเขา เลือกซ้ือท่ีดินเปล่าเพ่ือ
คา้ขาย ไดซ้ื้อและเคยซ้ือท่ีดินเปล่าจากนายหนา้คา้ท่ีดิน บุคคลในครอบครัวท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีดินเปล่า 
ในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมาไดซ้ื้อท่ีดินเปล่า 2-3 แปลง ขั้นตอนท่ีใชเ้วลามากท่ีสุดคือการหาขอ้มูลของท่ีดินแปลงท่ีสนใจ 
การอยูใ่กลญ้าติ หรือ เพ่ือนบา้นท่ีรู้จกัเป็นเร่ืองท่ีจะพิจารณาเม่ือจะซ้ือท่ีดินเปล่าแปลงใหม่ต่อไปและ ขนาดท่ีดินเปล่า
ท่ีจะซ้ือในอนาคต คือ 5-10 ไร่  
 ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีดินเปล่าของผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจซ้ือท่ีดินเปล่า ในจงัหวดั
นนทบุรี ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าดา้นผลิตภณัฑ์อยู่ในระดบัมาก รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นราคา ดา้นส่งเสริม
การตลาด ดา้นสถานท่ี ตามลาํดบั 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน จาํนวนสมาชิกในครอบครัว 
และ จาํนวนท่ีดินท่ีส่งผลต่อปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีดินเปล่า ในจงัหวดันนทบุรี ท่ีแตกต่างกนั 

ผลการศึกษาในคร้ังน้ีสามารถนาํไปใชใ้นการปรับกลยุทธ์ทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้น
สถานท่ี ดา้นการส่งเสริมการตลาด เพ่ือใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคต่อไป 
คาํสําคญั : ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล//การตดัสินใจซ้ือท่ีดินเปล่า//จงัหวดันนทบุรี 
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Abstract 

The aim of this study is to investigate factors affecting land purchase decision in Nonthaburi Province with 
the purpose of studying land purchase decision behavior of purchasers deciding to purchase land in Nonthaburi 
Province, levels of factors affecting land purchase decision in Nonthaburi Province and individual factors having 
effecting on land purchase decision in Nonthaburi.  

The samples used in this research include samples and random sampling of 400 people selected by 
accidental sampling. The sample group is residents living in district of Mueang Nonthaburi, Pak Kret, Bang Bua 
Thong and Bang Yai who answered received questionnaire. Statistic methods analyzing collected data include 
percentage, average, standard deviation, T-Test, One-Way Anova and F-Test. 

The summarized result has found that most respondents are woman, aged 30-39, single status, graduated 
from bachelor's degree, working for private company, earning 20,001-30,000 baht per month, having 3-4 members 
in whole family and most of them have 3-4 plots of land, averagely.       

 The result from this research has found that the purchasers decided to purchase land in Nonthaburi Province 
usually purchase land on hill and has main purpose of reselling. They bought or have bought land from land agents. 
Family members have influence on land purchase decision. For the past 10 years, they have bought land for 2-3 plots. 
The longest step is searching information of interesting land. To be close their relatives and acquainted neighbors is 
usual considered while deciding about next land purchase. Potential land area to purchase is 5-10 rai averagely. 

For factor influencing land purchase decision in Nonthaburi Province of buyers, as considerate each factor, 
it has been found that the product factor is rated highly, followed by price, marketing promotion and location factors, 
respectively. 

The result from hypothesis test has found that the individual aspect concerns monthly salary, number of 
member in family and amount of land affecting on purchase land in Nonthaburi Province, differently. 

Finally, the final result from this study can be applied in marketing strategies, product, price, marketing 
promotion development in order to meet customer needs. 

 

Keywords: affecting factors, land purchase decision, Nonthaburi Province 
 
1. บทนํา 

ในปัจจุบนัจาํนวนประชากรและการขยายเมืองท่ีมีการเจริญเติบโตอยา่งมากและมีแนวโนม้เพ่ิมสูงข้ึนอยา่ง
ต่อเน่ืองนอกจากการขยายตวัของประชากรภายในประเทศแลว้นั้นอตัราการยา้ยเขา้มาตั้งถ่ินฐานการเขา้มาทาํงาน
ชัว่คราวหรือการเขา้มาลงทุนในประเทศไทยของชาวต่างชาติมีอตัราเพิ่มสูงข้ึนเช่นกนัจึงทาํให้จาํนวนประชากรท่ี
แทจ้ริงท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศไทยนั้นมีมากกวา่ตวัเลขท่ีแจง้กบัทางราชการและจากอตัราการขยายตวัท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอยา่ง
ต่อเน่ืองส่งผลใหค้วามตอ้งการในปัจจยัส่ีซ่ึงเป็นส่ิงสาํคญัในการดาํรงชีวิตมีเพ่ิมสูงข้ึนเช่นกนั 
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 หน่ึงในปัจจยัส่ีท่ีสาํคญั คือ ท่ีอยูอ่าศยัดงันั้นท่ีดินเปล่าจึงเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นเป็นจุดเร่ิมตน้ของการ ปลูกสร้างทุก
อยา่ง โดยเฉพาะท่ีดินในจงัหวดันนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ตั้งอยูใ่นภาคกลาง บนฝ่ังแม่นํ้าเจา้พระยา เป็นจงัหวดั 1 ใน 5 
ของจงัหวดัปริมณฑล คือ นนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม สมุทรสาคร และปทุมธานี มีเน้ือท่ีประมาณ 622 ตาราง
กิโลเมตร เม่ือเปรียบเทียบกบัพ้ืนท่ีของจงัหวดัในภาคกลางทั้งหมด จงัหวดันนทบุรีมีขนาดเลก็เป็นท่ี 2 รองจากจงัหวดั
สมุทรสงคราม โดยแม่นํ้ าเจา้พระยาไดต้ดัแบ่งพ้ืนท่ีของจงัหวดัออกเป็น 2 ส่วน คือ ฝ่ังตะวนัตกและฝ่ังตะวนัออก 
จงัหวดันนทบุรีอยูห่่างจากกรุงเทพฯ 20 กิโลเมตร ประกอบดว้ยอาํเภอทั้งหมด 6 อาํเภอ ไดแ้ก่  อาํเภอเมืองนนทบุรี 
อาํเภอปากเกร็ด อาํเภอบางบวัทอง อาํเภอบางใหญ่ อาํเภอบางกรวย และอาํเภอไทรน้อย มีองค์กรปกครองทอ้งถ่ิน
ประกอบดว้ย องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 1 แห่ง เทศบาลนคร 2 แห่ง เทศบาลเมือง 3 แห่ง เทศบาลตาํบล 6 แห่ง และ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 34 แห่ง พ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่ม แต่เดิมประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพทาํสวนผลไม ้และ
ทาํไร่ ทาํนา ปัจจุบนัพ้ืนท่ีของจงัหวดัซ่ึงเคยเป็นสวนผลไมแ้ละมีอาณาเขตติดต่อกบักรุงเทพฯ เร่ิมมีการเปล่ียนแปลง
เป็นท่ีอยูอ่าศยัของประชาชนท่ีอพยพมาจากทุกภาคของประเทศ นอกจากน้ี พ้ืนท่ีบางส่วนของจงัหวดัในบางอาํเภอยงั
เป็นท่ีรองรับการขยายตวัในดา้นอุตสาหกรรม มีการจดัสรรท่ีดิน และก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม เป็นจาํนวนมาก 
อาจกล่าวไดว้า่พ้ืนท่ีฝ่ังตะวนัออกของจงัหวดัซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีมีอาณาเขตติดต่อกบักรุงเทพฯ เป็นส่วนหน่ึงของกรุงเทพฯ 
ดว้ย  
 จากขอ้มูล กรมธนารักษ์ ประเมินราคาท่ีดินใหม่ทัว่ประเทศ ท่ีดินนนทบุรีแพงสุด ถนนราชพฤกษ์ นคร
อินทร์  ชยัพฤกษ ์ราคาเพ่ิมสูงถึง 3 เท่า โดยเฉล่ีย 45,000-60,000บาท ต่อตารางวา จากท่ีดินตาบอด 3,000-5,000 บาท 
ต่อตารางวา แจ้งวฒันะ ติวานนท์ รัตนาธิเบศร์ 70,000-90,000บาท เพ่ิมข้ึน5-10 % จากการขยายตวัของเมืองและ 
สาธารณูปโภคเติบโตข้ึนอย่างรวดเร็ว ตามเมืองเศรษฐกิจท่ีสําคญัทัว่ประเทศ โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล  

เขตทอ้งท่ีท่ีมีการเปล่ียนแปลงของราคาประเมินมากท่ีสุดทัว่ประเทศ จะเป็น จงัหวดันนทบุรี เน่ืองจากมี
โครงการข่ายจราจรท่ีเป็นสาธารณูปโภคสายสําคญัเกิดข้ึนมาก อาทิ ถนนราชพฤกษ์ ถนนนครอินทร์ ฯลฯ มีการ
ขยายตวัดา้นท่ีอยูอ่าศยั และ ตวัแปรสาํคญัท่ีใชเ้ป็นองคป์ระกอบการปรับราคาคร้ังน้ีกคื็อ ผงัเมืองรวมจงัหวดันนทบุรี 
พ.ศ. 2548 ท่ียงัมีความยืดหยุน่ต่อการใชป้ระโยชน์ท่ีดินอยูม่าก เม่ือเปรียบเทียบกบัผงัเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ท่ีมี
ความเขม้งวดต่อการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ท่ีตาบอด ตารางวา 3,000 บาท เพ่ิมเป็นตารางวา 50,000 บาท ในพ้ืนท่ีจงัหวดั
นนทบุรี ส่วนใหญ่จะพิจารณาราคาประเมินเป็นรายแปลง ทั้งหมด 500,000 แปลง โดย ให้ความสําคญัต่อการปรับ
ราคาประเมินใหม่ บริเวณ ถนน 3 สาย เป็นกรณีพิเศษมากกว่าทาํเลอ่ืน ไดแ้ก่ ถนนนครอินทร์ ถนนราชพฤกษ ์และ
ถนนชยัพฤกษ ์เฉล่ีย 300-1,000 % โดยถนนวดันครอินทร์ ราคาประเมินเฉล่ีย 45,000-50,000 บาท ต่อตารางวา ถนน 
ราชพฤกษ ์เฉล่ียราคา 40,000-55,000 บาท ต่อตารางวา และถนนชยัพฤกษ ์เฉล่ีย ราคา40,000-60,000 บาท ต่อตารางวา 
จากราคาประเมินเดิม ปี 2547-2550 เฉล่ีย 3,000-5,000 บาท ต่อตารางวาและบางพ้ืนท่ีราคาประมาณ10,000-15,000
บาท ต่อตารางวา ทั้งน้ีเน่ืองจาก เป็นถนนท่ีมีการเปิดหนา้ดินใหม่ เพราะ ช่วง 4-5ปีท่ีผา่นมา ก่อนท่ีจะพิจารณาราคา
ประเมินท่ีดินฉบบั ปัจจุบนั ฉบบัปี 2557-2550 ถนนทั้ง 3สายทาง ยงัไม่เกิดข้ึน และ เม่ือมีการปรับบญัชีราคาประเมิน
รอบใหม่ ท่ีจะใชปี้ 2551 -2554 ดงักล่าว  

นอกจากน้ี ตลอดแนวของถนนทั้ง 3 สาย ยงัมีการเปล่ียนแปลงค่อนขา้งมาก จากการขยายตวัของท่ีอยูอ่าศยั 
และมีจาํนวนประชากรเกิดข้ึน และขณะน้ี ยงัคงมีบริษทัพฒันาท่ีดินใหค้วามสนใจกวา้นซ้ือท่ีดิน พฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
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อีกทั้ง ยงัเป็นโครงข่ายจราจรท่ีเช่ือมกบักทม. และ พ้ืนท่ีใกลเ้คียงไดโ้ดยมีสะพานพระราม 5 และสะพานพระราม 4 
ช่วย เช่ือมการเดินทางให้รวดเร็วข้ึน  บญัชีราคาประเมินรอบใหม่จะมีถนนทั้ง 3สายบรรจุอยู ่จากบญัชีราคาประเมิน
ปัจจุบนัจะไม่มีช่ือของถนน 3 สายน้ีอยู ่และ ถือวา่เป็นถนนใหม่ ท่ี ราคาประเมินปรับสูงพอสมควร ราคาประเมินรอบ
ใหม่น้ีถือว่า ใกล้เคียงราคาซ้ือ ราคาขายมากท่ีสุด เพราะ จะนําหลักฐานการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมจาก 
สาํนกังานท่ีดินจงัหวดันนทบุรี อาทิ ถนนนครอินทร์ มีการซ้ือ ขายโอนบา้นเฉล่ีย ตารางวาละ 50,000 บาท ฯลฯ ดงันั้น
จึงไดน้าํขอ้มูลน้ีมาเปรียบเทียบและกาํหนดราคาประเมินดงักล่าว และราคาอาจจะเพ่ิมสูงข้ึนมากในอนาคต แหล่งท่ีมา 
(http://www.oknation.net/blog/print.php?id=125680, 2557)  

ดงันั้นงานวิจยัในคร้ังน้ีจึงมุ่งท่ีจะศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีดินเปล่า ในเขต จงัหวดั
นนทบุรี ท่ีกาํลงัไดรั้บความสนใจของผูบ้ริโภค และนกัลงทุน วา่มีทศันคติอยา่งไร และ ทาํไมผูบ้ริโภคถึงไดเ้ลือกท่ีจะ
มาซ้ือท่ีดินในเขต จงัหวดันนทบุรี อีกทั้งผูท่ี้จะมาซ้ือนั้น มีเหตุผลในการตดัสินใจอะไร ทั้งท่ีในเขตบางพ้ืนท่ี จงัหวดั
นนทบุรี น้ีโดนนํ้ าท่วมมาในปี พ.ศ.2554 ทาํไมถึงมีผูค้นให้ความสนใจท่ีจะซ้ือและคิดท่ีจะมาลงทุนในเขตน้ี ซ่ึงผล
การศึกษาในคร้ังน้ีจะช่วยเพ่ิมพูนความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูท่ี้ตดัสินใจซ้ือท่ีดินเปล่า ในเขต จงัหวดั
นนทบุรี ซ่ึงจะเป็นแนวทางใหผู้ป้ระกอบการหน่วยงานและผูท่ี้สนใจนาํไปใชป้ระโยชน์ต่อไป 
 
2. วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1.  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมส่วนบุคคลในการเลือกซ้ือท่ีดินเปล่าของผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจซ้ือท่ีดินเปล่า ในเขต
จงัหวดันนทบุรี 

2.  เพ่ือศึกษาระดบัปัจจยัการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีดินเปล่าของผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจซ้ือท่ีดิน
เปล่า ในเขตจงัหวดันนทบุรี 

3.  เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อปัจจยัการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีดินเปล่า ในเขต
จงัหวดันนทบุรี 
 
3. การดาํเนินการวจิัย 
 การศึกษาวจิยัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีดินเปล่า เขตจงัหวดันนทบุรีคร้ังน้ี ใชร้ะเบียบวธีิวิจยัเชิง
บรรยายโดยเป็นประเภทวิจยัเชิงสาํรวจ (survey research)โดยผูว้ิจยัไดท้าํการเกบ็รวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ จากการตอบ
แบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งทั้งผูท่ี้ซ้ือ เคยซ้ือ และไม่เคยซ้ือท่ีดินเปล่ามาก่อน ในเขตจงัหวดันนทบุรี จาํนวน 400 
คน ตวัอยา่ง โดยใชแ้บบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเป็นแบบสอบถามแบบปลายปิด จากนั้นนาํขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์
ขอ้มูล โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา คือ ขอ้มูลเชิงคุณภาพและขอ้มูลเชิงปริมาณ โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป 
SPSS ค่าสถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า T-Test One-Way Anova และ F-test โดยกาํหนด
ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 

4. ผลการวจิัย 
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเร่ืองปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือท่ีดินเปล่า จังหวดันนทบุรี มี

วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมในการเลือกซ้ือท่ีดินเปล่าของผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจซ้ือท่ีดินเปล่า จงัหวดันนทบุรี 
ระดบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีดินเปล่าของผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจซ้ือท่ีดินเปล่า ในจงัหวดันนทบุรีและ เพ่ือ
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ศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีดินเปล่า ในจงัหวดันนทบุรี กลุ่มตวัอยา่งของ
การวจิยั จาํนวน 400 คน   

 
ข้อมูลปัจจัยทางการตลาดที่มอีทิธิพลในการตดัสินใจซ้ือทีด่นิเปล่า 
ตารางค่าเฉลีย่ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เกีย่วกบัระดบัข้อมูลปัจจัยทางการตลาดทีม่ีอทิธิพลในการตดัสินใจซ้ือ
ทีด่นิเปล่า 

ประเดน็ x  SD 
แปลความหมายระดบั 

ความคดิเห็น 

 

อนัดบั
ที ่

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 3.73 0.55 เห็นดว้ยมาก 1 

ดา้นราคา 3.61 0.65 เห็นดว้ยมาก 2 
ดา้นสถานท่ี 3.36 0.67 เห็นดว้ยปานกลาง 4 

ดา้นส่งเสริมการตลาด 3.40 0.65 เห็นดว้ยปานกลาง 3 

รวม 3.53 0.53 เห็นดว้ยมาก - 

 
ผลการศึกษา ระดบัปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือท่ีดินเปล่าโดยรวมมีคะแนนเฉล่ียอยู่

ในระดบัมาก ( x = 3.53) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั (S.D. = 0.53) ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้น
ผลิตภณัฑโ์ดยมีคะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุด ( x  = 3.73) รองลงมาคือ ดา้นราคา ( x  = 3.61) ต่อมาคือดา้นส่งเสริมการตลาด  
( x  = 3.40)รองมาตามลาํดบั ส่วนดา้นท่ีมีคะแนนเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นสถานท่ี ( x  = 3.36) 

 
ผลการวจิยัพบวา่  
1.  ผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจซ้ือท่ีดินเปล่าในจงัหวดันนทบุรีส่วนใหญ่ มกัตดัสินใจซ้ือท่ีบนเนินเขา เลือกซ้ือท่ีดิน

เปล่าเพ่ือคา้ขาย ไดซ้ื้อและเคยซ้ือท่ีดินเปล่าจากนายหนา้คา้ท่ีดิน บุคคลในครอบครัวท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ท่ีดินเปล่า ในช่วง 10 ปีท่ีผา่นมาไดซ้ื้อท่ีดินเปล่า 2-3 แปลง ขั้นตอนท่ีใชเ้วลามากท่ีสุดคือการหาขอ้มูลของท่ีดินแปลง
ท่ีสนใจ การอยูใ่กลญ้าติ หรือ เพ่ือนบา้นท่ีรู้จกัเป็นเร่ืองท่ีจะพิจารณาเม่ือจะซ้ือท่ีดินเปล่าแปลงใหม่ต่อไปและ ขนาด
ท่ีดินเปล่าท่ีจะซ้ือในอนาคต คือ 5 - 10 ไร่  

2.  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีดินเปล่าของผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจซ้ือท่ีดินเปล่า ในจงัหวดันนทบุรี 
ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ดา้นผลิตภณัฑอ์ยูใ่นระดบัมาก  

3.  ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน จาํนวนสมาชิกในครอบครัว และ จาํนวนท่ีดินท่ีส่งผลต่อปัจจยั
ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีดินเปล่า ในจงัหวดันนทบุรี  
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5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 5.1 อภิปรายผลการวจิัย 
 จากผลการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีดินเปล่า จงัหวดันนทบุรี พบว่า
พฤติกรรมในการเลือกซ้ือท่ีดินเปล่าของผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจซ้ือท่ีดินเปล่า ในเขต จงัหวดันนทบุรี ผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจ
ซ้ือท่ีดินเปล่าในจงัหวดันนทบุรีส่วนใหญ่ ท่ีดินเปล่าท่ีมีและมกัตดัสินใจซ้ือท่ีต่อไปบนเนินเขา เลือกซ้ือท่ีดินเปล่าเพ่ือ
คา้ขาย ซ้ือท่ีดินเปล่าจากนายหนา้คา้ท่ีดิน บุคคลในครอบครัวท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีดินเปล่า ในช่วง 10 ปีท่ี
ผา่นมาไดซ้ื้อท่ีดิน 2-3 แปลง ขั้นตอนท่ีใชเ้วลามากท่ีสุดคือการหาขอ้มูลของท่ีดินแปลงท่ีสนใจ การอยูใ่กลญ้าติ หรือ 
เพ่ือนบา้นท่ีรู้จกัเป็นเร่ืองท่ีจะพิจารณาเม่ือจะซ้ือท่ีดินเปล่าแปลงใหม่ต่อไปและ ขนาดท่ีดินเปล่าท่ีจะซ้ือในอนาคต คือ 
5 - 10 ไร่ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นาย ภฐัฬเดช มาเจริญ (2555) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
เลือกซ้ือบา้นจดัสรรของผูบ้ริโภคในจงัหวดัขอนแก่น มีวตัถุประสงคศึ์กษาสาํรวจประชากรลูกคา้ท่ีตดั สินใจเลือกซ้ือ
บา้นจากโครงการบา้นจดัสรรและเขา้อยูอ่าศยัแลว้ ผลการศึกษา พบวา่ พฤติกรรมการเลือกซ้ือบา้นราคา 3,500,001 ถึง 
4,500,000 บาท และบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการเลือกซ้ือบา้นมากท่ีสุด คือ ครอบครัว ช่องทางในการรับรู้ขอ้มูลไดจ้ากส่ือ
ส่ิงพิมพม์ากท่ีสุด  

ระดบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑข์องท่ีดินเปล่าท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีดินเปล่า 
ในจงัหวดันนทบุรี พบว่าปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีดินเปล่าดา้นผลิตภณัฑ์ของผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจซ้ือ
ท่ีดินเปล่า ในจงัหวดันนทบุรีอยูใ่นระดบัมาก  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นาย ภฐัฬเดช มาเจริญ (2555 : บทคดัยอ่) 
ไดท้าํการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือบา้นจดัสรรของผูบ้ริโภคในจงัหวดัขอนแก่น ผลการศึกษา พบวา่ 
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือบา้นของผูบ้ริโภค คือ ผลิตภณัฑ ์มีระดบั มากท่ีสุด ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของทฤษฎีส่วน
ประสมการตลาด (Marketing Mix Theory หรือ 4P’s) และประเด็นท่ีผูซ้ื้อบา้นให้ความสาํคญัมากท่ีสุดตามลาํดบั คือ 
1) มีระบบรักษาความปลอดภยั24 ชัว่โมง 2)การเดินทางไปมาสะดวกผูท่ี้ซ้ือบา้นให้ความสาํคญัในระดบัมากท่ีสุด 3)
ประเด็นมีบา้นตวัอยา่งหรือแฟ้มสะสมผลงานให้ลูกคา้ไดพิ้จารณาก่อนการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้น 4)พนกังานขายให้
การตอ้นรับใหบ้ริการดว้ยความยนิดี มีอธัยาศยัไมตรีท่ีดีต่อลูกคา้ 

เป็นไปตามคาํกล่าวของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2552) และ อดุลยจ์าตุรงคกลุ (2543) ท่ีผูก้าํหนดกลยทุธ์
ดา้นราคาจะตอ้งคาํนึงถึง คุณค่าท่ีรับรู้ในสายตาของลูกคา้ และราคามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ เม่ือผูบ้ริโภคทาํการ
ประเมินทางเลือกและทาํการตดัสินใจซ้ือ แต่ในกรณีท่ีทาํการศึกษาน้ี ผูบ้ริโภคหรือลูกคา้ทัว่ไปต่างทราบดีว่า ทาํเล
ท่ีตั้ งท่ีอยู่ในเมืองในแหล่งชุมชนท่ีเดินทางไปมาสะดวก มีสาธารณูปโภครองรับ ย่อมเป็นทาํเลท่ีมีท่ีดินในราคา
ค่อนขา้งสูง เพราะฉะนั้นแลว้การท่ีผูข้ายตั้งราคาท่ีมีความเหมาะสมกบัทาํเลท่ีตั้ ง ก็อาจทาํให้ผูบ้ริโภคหรือลูกคา้
สามารถตดัสินใจไดง่้ายข้ึนเพราะลูกคา้ไดใ้หน้้าํหนกัการตดัสินใจในดา้นราคาเหมาะสมกบัทาํเลค่อนขา้งมาก 

ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีดินเปล่า ในจงัหวดันนทบุรี พบวา่ ปัจจยั
ส่วนบุคคลดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน จาํนวนสมาชิกในครอบครัว และ จาํนวนท่ีดินท่ีส่งผลต่อปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือท่ีดินเปล่า ในจงัหวดันนทบุรี ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กมนนทัธ์ มีสัตย ์(2555) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
แนวโนม้ในการเลือกซ้ือบา้นในเขตเทศบาล จงัหวดัพิษณุโลก พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัการเลือกซ้ือ
บา้นในเขตเทศบาลจังหวดัพิษณุโลก พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัการเลือกซ้ือบา้นในเขตเทศบาล 
จงัหวดัพิษณุโลก ไดแ้ก่ อายุ อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุนีย ์เจษฎาวรางกูล ฐิตินันท์ 
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วารีวนิช และดวงตา สราญรมย ์(2553) ศีกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นทาวน์เฮา้ส์ ในโครงการบริษทั
วงทองกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้น อาย ุระดบัการศึกษาอาชีพ มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจ
ซ้ือบา้นทาวน์เฮา้ส์ ในโครงการบริษทัวงทองกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนเพศ 
สถานภาพสมรส รายไดเ้ฉล่ียของครอบครัวต่อเดือน จาํนวนสมาชิกในครอบครัวไม่มีความสัมพนัธ์ กบัการตดัสินใจ
ซ้ือบา้นทาวน์เฮา้ส์ ในโครงการบริษทัวงทองกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

5.2 ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากผลการวจิัย 
 จากผลการวิจยัและการวิเคราะห์ขอ้มูลตามท่ีไดเ้สนอขา้งตน้เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ท่ีดินเปล่า จงัหวดันนทบุรี พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีดินเปล่า จงัหวดันนทบุรี 
พฤติกรรมของผูซ้ื้อท่ีดินเปล่า มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีดินเปล่า จงัหวดันนทบุรี ดงันั้น
ผูบ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง สามารถนาํขอ้มูลน้ีมาประกอบการพิจารณาเพ่ือกาํหนดแนวทางในการสร้างการกระตุน้การ
ตดัสินใจซ้ือท่ีดินเปล่า จงัหวดันนทบุรีผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 
 1.  ปัจจยัส่วนบุคคล มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือท่ีดินเปล่า จงัหวดันนทบุรีควรจะมีการเจาะกลุ่ม
ลูกคา้ท่ีมีความพร้อมในการซ้ือท่ีดินเปล่า จงัหวดันนทบุรี เช่น กลุ่มท่ีอยูเ่ป็นโสด หรือมีสมาชิกในครอบครัวจาํนวน
มาก จะมีความตอ้งการเลือกซ้ือแหล่งท่ีอยู่อาศยั มีรายไดเ้หมาะสม ควรเน้นไปท่ีจาํนวนสมาชิกในครอบครัวกลุ่ม
ผูบ้ริโภคท่ีมีจาํนวนสมาชิกในครอบครัวอยูก่นัหลายคน ตามหมู่บา้นท่ีแออดั มกัมีการขยบัขยาย แหล่งท่ีอยูอ่าศยั และ
ควรมุง้เนน้ท่ีจะเลือกการทาํการตลาดเฉพาะกลุ่มอายแุละรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีมีความเหมาะสม เป็นตน้ เพราะปัจจยั
เหล่าน้ีนบัไดว้า่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีดินเปล่า จงัหวดันนทบุรี 
 2.  พฤติกรรมของผูซ้ื้อท่ีดินเปล่า มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีดินเปล่า จงัหวดั
นนทบุรี ควรจะมีการเพ่ิมแนวทางในการส่งเสริมการตลาดใหมี้แนวทางท่ีแพร่หลายและเขา้ถึงไดง่้าย เพ่ือเป็นการเพ่ิม
ยอดขาย โดยจะเห็นไดว้่าผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการตอ้งการขายท่ีดินเปล่ามีการลงโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต ทาง
นิตยสารต่างๆ ควรมีการส่งเสริมการตลาดใหเ้ป็นท่ีรู้จกัและแพร่หลายมากข้ึน ตลอดจนควรมีการประชาสัมพนัธ์หรือ
มีการรับรองแหล่งซ้ือขายเพราะจะเน้นได้ว่าจากงานวิจัยพบว่าแหล่งท่ีซ้ือมีความน่าเช่ือถือนับว่าเป็นปัจจัยท่ีมี
ความสาํคญัในการซ้ือขายท่ีดิน 
 3.  ปัจจัยด้านแรงจูงใจ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซ้ือท่ีดินเปล่า ควรจะมีการทําระบบ
สาธารณูปโภค ถนน,ไฟฟ้า,ประปา มีการให้ขอ้มูลของท่ีดินเปล่าแปลงนั้นอย่างครบถว้น สนับสนุนหรือสร้างแรง
บนัดาลในการทาํกิจกรรมร่วมกนัของบุคคลในครอบครัว เช่น การจูงใจให้มีการ ทาํกิจกรรมร่วมกนั โดยมีพ้ืนท่ีไว้
ปลูกตน้ไม ้หรือ มีพ้ืนท่ีสาํหรับสัตวเ์ล้ียง และใชเ้วลาวา่งร่วมกนั เพราะจะเห็นไดว้า่ ส่วนใหญ่ตดัสินใจซ้ือท่ีดินเปล่า
เพราะบุคคลในครอบครัว 

5.3 ข้อเสนอแนะงานวจิัยในอนาคต 
ในการวจิยัคร้ังต่อไป ผูว้จิยัควรเพ่ิมเติมการศึกษาในประเดน็ต่าง ๆ ดงัน้ี 
1.   การวจิยัคร้ังต่อไปควรขยายกลุ่มตวัอยา่งไปในกลุ่มจงัหวดัอ่ืน เๆพิ่มเติม 
2.  ควรศึกษาปัจจัยอ่ืนๆท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือท่ีดินเปล่า จังหวดันนทบุรี เช่น  การส่ือสาร

การตลาดการการรับรู้ ควรศึกษาปัจจัยอ่ืนๆท่ีมีความสัมพนัธ์ ขอ้มูลข่าวสารซ่ึงคาดว่าจะเป็นส่วนสําคัญและมี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือท่ีดินเปล่า จงัหวดันนทบุรี เป็นตน้ 

Ran
gs

it U
niv

ers
ity



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 9 ปีการศึกษา 2557 

 

วนัพฤหสับดทีี ่16 ตุลาคม พ.ศ.2557 หน้า  199  อาคาร Digital Multimedia Complex  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

3.  การศึกษาคร้ังน้ี มุ่งเนน้ศึกษาเฉพาะตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือท่ีดินเปล่า จงัหวดันนทบุรี
ตามกรอบแนวคิดแค่เพียงบางตวัแปรตามบริบทของงานวิจยั ซ่ึงยงัไม่มีทฤษฎีมารองรับอยา่งเพียงพอในระดบัสากล 
และการศึกษาท่ีศึกษาในปัจจุบนัส่วนใหญ่มกัศึกษาในเชิงปริมาณ ผูว้ิจยัคิดว่าน่าจะมีการศึกษาในเชิงลึกเพ่ือทาํให้
ทราบถึงปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือท่ีดินเปล่า จงัหวดันนทบุรีเพ่ิมข้ึนโดยการสังเคราะห์จากแนวคิด
และทฤษฎีอ่ืนท่ีสอดคลอ้งในลาํดบัต่อไป 

ขอ้มูลข่าวสารซ่ึงคาดวา่จะเป็นส่วนสาํคญัและมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือท่ีดินเปล่า 
 
6. บทสรุป 
 1.  ศึกษาพฤติกรรมในการเลือกซ้ือท่ีดินเปล่าของผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจซ้ือท่ีดินเปล่า ในเขตจงัหวดันนทบุรี 
พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจซ้ือท่ีดินเปล่าในจงัหวดันนทบุรีส่วนใหญ่ มกัตดัสินใจซ้ือท่ีบนเนินเขา และ เลือกซ้ือท่ีดิน
เปล่าเพ่ือคา้ขาย ซ้ือท่ีดินเปล่าจากนายหน้าคา้ท่ีดิน บุคคลในครอบครัวท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีดินเปล่า 
ในช่วง 10 ปี 2-3 แปลง ขั้นตอนท่ีใชเ้วลามากท่ีสุดคือการหาขอ้มูลของท่ีดินแปลงท่ีสนใจ การอยูใ่กลญ้าติ หรือ เพ่ือน
บา้นท่ีรู้จกัเป็นเร่ืองท่ีจะพิจารณาเม่ือจะซ้ือท่ีดินเปล่าแปลงใหม่ต่อไปและ ขนาดท่ีดินเปล่าท่ีจะซ้ือในอนาคต คือ 5 - 
10 ไร่ 
 2.  ศึกษาระดบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑข์องท่ีดินเปล่าท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ท่ีดินเปล่า ในจงัหวดันนทบุรี พบว่าปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีดินเปล่าของผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจซ้ือท่ีดิน
เปล่า ในจงัหวดันนทบุรีอยูใ่นระดบัมากคือ ผลิตภณัฑ ์มีระดบั มากท่ีสุด 
 3.  ศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีดินเปล่า ในจงัหวดันนทบุรี 
พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน จาํนวนสมาชิกในครอบครัว และ จาํนวนท่ีดินท่ีส่งผลต่อปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีดินเปล่า ในจงัหวดันนทบุรี ส่วนเพศ สถานภาพสมรส รายไดเ้ฉล่ียของครอบครัวต่อ
เดือน จาํนวนสมาชิกในครอบครัวไม่มีความสัมพนัธ์ กบัการตดัสินใจซ้ือ 
 
กติติกรรมประกาศ  
 การศึกษาคน้ควา้อิสระฉบบัน้ี ผูศึ้กษาไดรั้บความอนุเคราะห์เป็นอยา่งดียิ่งจาก อาจารย ์ชนะเกียรติ สมาน
บุตร อาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีไดก้รุณาให้คาํแนะนาํและติดตามผลการศึกษาคน้ควา้อิสระน้ีอยา่งใกลชิ้ดเสมอมานบัตั้งแต่
เร่ิมตน้จนสาํเร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ ผูศึ้กษารู้สึกซาบซ้ึงในความกรุณาของท่านเป็นอยา่งยิง่ 
 ผูศึ้กษาขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีไดใ้ห้ขอ้มูลท่ีนาํมาใชป้ระกอบในการศึกษาคน้ควา้อิสระในคร้ังน้ี อีกทั้ง
ขอขอบพระคุณบิดา มารดา และ ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการทาํการศึกษาคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีทุกท่านท่ีได้กรุณา
ช่วยเหลือ แนะนาํ และไดส้นบัสนุนดว้ยดีตลอดมา และท่ีจะลืมไม่ไดเ้ลยก็คือ เพ่ือนๆรุ่นท่ี 34 มหาวิทยาลยัรังสิตทุก
คน สาํหรับมิตรภาพ และความรู้สึกดีๆ ตลอดระยะเวลาท่ีทาํการศึกษาอยูใ่นสถาบนัแห่งน้ี 
 ผลการศึกษาคร้ังน้ี หวงัวา่จะเป็นประโยชน์แก่ผูท่ี้สนใจ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งผูท่ี้ทาํงานเก่ียวกบัอุตสาหกรรม
ทุกภาคส่วนธุรกิจ 
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ปัจจัยการรับรู้ส่ือทางการตลาดทีมี่ต่อการตดัสินใจซ้ือสินค้าสะดวกซ้ือของผู้บริโภคในจังหวดัปทุมธานี 
Factors of marketing  media perception on convenience goods purchasing decision of 

customers in Pathumthani province 
 

นวรัตน์ จันทร์เพง็1    ผศ.ดร.รุจาภา  แพ่งเกษร2 
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2 อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาการตลาด  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัรังสิต 

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

บทคดัย่อ      

การศึกษาคน้ควา้อิสระเร่ือง “ปัจจยัการรับรู้ส่ือทางการตลาดท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้สะดวกซ้ือของ
ผู ้บริโภคในจังหวดัปทุมธานี”  มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความแตกต่างของปัจจัยด้านประชากรศาสตร์และ
ความสัมพนัธ์ของการรับรู้ส่ือทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินคา้สะดวกซ้ือของผูบ้ริโภคในจังหวดั
ปทุมธานี การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ซ่ึงประชากรท่ีใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง คือ 
ผูบ้ริโภคท่ีอยู่ในจงัหวดัปทุมธานี มีจาํนวนทั้ งส้ิน 1,053,158 คน ใช้วิธีคาํนวณหากลุ่มตวัอย่างจากสูตรของ Taro 
Yamane (1967)   ไดจ้าํนวน 400 คน ซ่ึงจะใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) ในการหากลุ่ม
ตวัอยา่ง 

ผลจากการวิจยั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21-30 ปี มีการศึกษาอยู่ในระดบั
ปริญญาตรี สถานภาพโสด อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน รายได ้15,001 – 25,000 บาทต่อเดือน 

ปัจจยัดา้นการรับรู้ส่ือทางการตลาด  พบว่า ดา้นการโฆษณา และดา้นการขายโดยพนกังาน ให้ความสาํคญั
อยูใ่นระดบัมาก ส่วนดา้นการประชาสัมพนัธ์ ดา้นการส่งเสริมการขาย และดา้นการตลาดทางตรง ให้ความสําคญัอยู่
ในระดบัปานกลาง 
 ปัจจยัดา้นการตดัสินใจซ้ือ พบวา่ ดา้นการรับรู้ถึงความตอ้งการ ดา้นการประเมินทางเลือก ดา้นการตดัสินใจ
ซ้ือ และด้านพฤติกรรมภายหลังการซ้ือ ให้ความสําคัญอยู่ในระดับมาก และด้านการค้นหาข้อมูลข่าวสาร ให้
ความสาํคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ผลการทดสอบสมมติฐาน  พบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ในเร่ืองของเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพ อาชีพ และรายไดต่้อเดือน ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้สะดวกซ้ือของผูบ้ริโภค ในจงัหวดั
ปทุมธานีท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

นอกจากน้ียงัพบวา่  การรับรู้ส่ือทางการตลาดในดา้นการโฆษณา ดา้นการประชาสัมพนัธ์ ดา้นการส่งเสริม
การขาย ดา้นการขายโดยพนกังานและดา้นการตลาดทางตรง มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้สะดวกซ้ือของ
ผูบ้ริโภค ในจงัหวดัปทุมธานี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

คาํสําคญั: การตลาด , การตดัสินใจ 
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Abstract 

This independent study in a topic of ‘Factors of media marketing perception on convenience goods 
purchasing decision of customers in Pathumthani province’ aims to study differences of demographic factors and 
relations of the marketing perception factors that affect on convenience goods purchasing decision of customers in 
Pathumthani province. This research is a quantitative research. The populations used as a sample in this research 
were 1,053,158 consumers in Pathumthani Province. The sample was founded out by calculating method - Taro 
Yamane’s Formula (1967) which 400 persons were selected to be used as the sample by Simple Random Sampling.  

The research results indicated that the majority of respondents were females, aged between 21 - 30 years, 
graduated in Bachelor’s degree, were employees in private companies and earned monthly income in the range of 
15,001 – 25,000 baht. 

Marketing perception factors could be found out that the parts of advertising and selling by sales persons 
were given precedence in high level. And the parts of public relations, promotion and direct marketing were given 
precedence in medium level.  

Purchasing decision factors could be found out that the parts of perception in needs of alternatives 
evaluation, purchasing decisions and behaviors after buying were given precedence in high level. And the part of 
searching information was given precedence in medium level.  

The results of hypothesis indicated that the demographic factors in terms of different gender, age, 
educational level, marital status, occupation and monthly income affected on convenience goods purchasing 
decision of customers in Pathumthani province differently with statistical significance at the level of 0.05.  

Min addition, it could be found that marketing perceptions in part of advertising, public relations, 
promotion and sales by employees and direct marketing were associated about on convenience goods purchasing 
decision of customers in Pathumthani province with statistical significance at the level of 0.05. 
 

KEYWORDS:�MARKETING, DECISION  �
  

1. บทนํา 
ปัจจุบนัในวงการธุรกิจ ต่างยอมรับวา่ การส่ือสารทางการตลาดเป็นส่วนท่ีช่วยเสริมให้เกิดการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้นั้นง่ายมากข้ึน อีกทั้งยงัมีความสําคญัสําหรับธุรกิจในทุกวงการเป็นอยา่งยิ่ง จากความสาํคญัดงักล่าวทาํให้เกิด
การรับรู้ในส่ือโฆษณาของผูบ้ริโภคข้ึน ไม่วา่จะเป็นส่ือโฆษณาในรูปแบบท่ีหลากหลายท่ีผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงได ้
ส่ือโฆษณาท่ีออกมานั้นมีทั้งส่ือท่ีเป็นทางการ และส่ือท่ีไม่เป็นทางการ รวมทั้งส่ือโฆษณาทางออนไลน์ ส่ือโฆษณาใน
ปัจจุบนัจึงตอ้งมีประสิทธิภาพ เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ต่อการรับรู้ของผูบ้ริโภคสินคา้หรือบริการนั้นๆ 

วตัถุประสงค์ของการรับรู้ส่ือโฆษณาต่างๆ จะเป็นส่ิงท่ีบ่งบอกว่า เราสามารถรับรู้ส่ือโฆษณานั้นไดจ้าก
ช่องทางใดบา้ง โดยปกติแลว้เราเกิดการรับรู้ต่อส่ิงนั้น เพ่ือช่วยในการตดัสินใจในการเลือกซ้ือ ซ่ึงส่ือโฆษณาดงักล่าว
จะตอ้งดึงดูดจนทาํให้เกิดความสนใจ สร้างความตระหนักต่อสินคา้ และความทศันคติท่ีดีต่อกลุ่มผูบ้ริโภคดว้ยการ
รับรู้ เพ่ือใหเ้กิดพฤติกรรมในการซ้ือและใชสิ้นคา้หรือบริการต่อไป 
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เน่ืองจากปัจจุบนัส่ือโฆษณามีผลต่อการรับรู้ของผูบ้ริโภคมากพอสมควร เพราะส่ือโฆษณาต่างๆนั้นยอ่มท่ี
จะสามารถทาํใหลู้กคา้หรือผูบ้ริโภคไดรั้บทราบถึงรายละเอียด ขอ้มูลของสินคา้เพ่ิมเติมอีกทั้งยงัมีส่ือโฆษณามากมาย
หลากหลายชนิดท่ีสามารถถ่ายทอดขอ้มูลข่าวสารต่างๆไปยงัผูบ้ริโภคได ้เช่น การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
(Integrated Marketing Communications) ความเปล่ียนแปลงในยุคสังคมปัจจุบันของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีรับส่ือในการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ เร่ิมมีการรับรู้เพ่ิมกวา้งมากข้ึน  โดยการพฒันาส่ือโฆษณาดว้ยการเปล่ียนแปลง ปรับปรุง 
สร้างสรรค์ และปลุกเร้าให้กลุ่มเป้าหมายท่ีได้เห็น การนําเสนอภาพผ่านส่ือใหม่ๆท่ีเรียกว่า ส่ือต่างๆ ในยุคแห่ง
เทคโนโลย ีท่ีจะกลายเป็นแนวทางใหม่ของการบริโภคส่ือในวนัน้ี  
 ทั้งน้ีเน่ืองจากปัจจุบนัผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ไดใ้ชชี้วิตประจาํวนัในการทาํงานส่วนมากอยูท่ี่ทาํงานมากกวา่อยู่
บา้น เพราะผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะอยูใ่นกลุ่มคนท่ีเป็นคนทาํงานในเมือง ซ่ึงตอ้งต่ืนแต่เชา้ เพ่ือออกจากบา้นไปทาํงาน 
หรือประกอบกิจการอ่ืนๆมากมาย ทั้งยงัใชกิ้จกรรมภายนอกท่ีอยูอ่าศยัค่อนขา้งมาก จึงเป็นส่วนหน่ึงของการท่ีจะได้
รับรู้ส่ือโฆษณามากพอสมควร  เพราะเป็นส่ิงใกลต้วั สามารถพบเห็นและสัมผสัได ้และนอกจากน้ี ส่ือโฆษณานั้น
ประกอบดว้ยลกัษณะต่างๆท่ีแตกต่างกนัไปและไดมี้การปรับปรุง  เพ่ือใหเ้ขา้กบัวถีิการดาํเนินชีวิตในการรับสารต่างๆ
ผา่นทางส่ือต่างๆ ของคนเมืองในยคุปัจจุบนั 
 จากความสาํคญัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงมุ่งศึกษาถึงปัจจยัการรับรู้ส่ือทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือสินคา้สะดวกซ้ือของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี ซ่ึงจะทาํให้นกัการตลาดและบริษทัตวัแทนโฆษณานาํไปปรับ
ใชไ้ดย้า่งเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้สะดวกซ้ือของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพ่ือศึกษาความแตกต่างของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้สะดวกซ้ือของ

ผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี 
 2. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ของการรับรู้ส่ือทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้สะดวกซ้ือของ
ผูบ้ริโภค ในจงัหวดัปทุมธานี 
 

3. การดาํเนินการวจิัย 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ กลุ่มผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานีซ่ึงมีประชากรทั้งส้ิน 1,053,158 คน (ขอ้มูล 

ณ วนัท่ี 9 ธนัวาคม 2556 ท่ีมา: Wikipedia ) ซ่ึงจะใชว้ธีิคาํนวณหากลุ่มตวัอยา่งจากสูตรของ Taro Yamane (1967) โดย
ใช้ระดบัความคลาดเคล่ือนในการประเมินค่าท่ีระดบัความเช่ือมัน่ประมาณ 95% กาํหนดความผิดพลาดท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนได ้ไม่เกิน 5% หรือท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 จะไดจ้าํนวนทั้งส้ิน 400 ตวัอยา่ง โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบไม่
ใชท้ฤษฎีความน่าจะเป็น (Non Probability Sampling) โดยใชว้ิธีสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple random sampling) สถิติ
ท่ีใชว้ิเคราะห์คือ สถิตค่าเฉล่ียกลุ่มตวัอยา่งสองกลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกนั (Independent Samples Test) การเปรียบเทียบ
ความแปรปรวนทางเดียว (One way Analysis of Variance : One Way ANOVA) และการวิเคราะห์ความถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยทดสอบนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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4. ผลการวจิัย 
ผลการศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21-30 ปี มี

การศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี สถานภาพโสด อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน รายได ้15,001 – 25,000 บาทต่อเดือน 
ผลการศึกษาด้านการรับรู้ส่ือทางการตลาด  พบว่า ด้านการโฆษณา และด้านการขายโดยพนักงาน ให้

ความสําคญัอยู่ในระดบัมาก ส่วนดา้นการประชาสัมพนัธ์ ดา้นการส่งเสริมการขาย และดา้นการตลาดทางตรง ให้
ความสาํคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ผลการศึกษาดา้นการตดัสินใจซ้ือ พบว่า ดา้นการรับรู้ถึงความตอ้งการ ดา้นการประเมินทางเลือก ดา้นการ
ตดัสินใจซ้ือ และดา้นพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ ใหค้วามสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก และดา้นการคน้หาขอ้มูลข่าวสาร ให้
ความสาํคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยดา้นประชากรศาสตร์ทั้ ง 6 ดา้น ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
สถานภาพ อาชีพ และรายไดต่้อเดือน ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้สะดวกซ้ือของผูบ้ริโภค ในจงัหวดั
ปทุมธานีท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และการรับรู้ส่ือทางการตลาดทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการ
โฆษณา ดา้นการประชาสัมพนัธ์ ดา้นการส่งเสริมการขาย ดา้นการขายโดยพนักงานและดา้นการตลาดทางตรง มี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้สะดวกซ้ือของผูบ้ริโภค ในจงัหวดัปทุมธานี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05  โดยแสดงรายละเอียดของผลการทดสอบดงัตารางท่ี 1 – 2 
 
ตารางท่ี 1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้
สะดวกซ้ือของผูบ้ริโภค ในจงัหวดัปทุมธานีท่ีแตกต่างกนั 

 สถิตทิีใ่ช้ 
การรับรู้ถึง
ความ
ต้องการ 

การค้นหา
ข้อมูล
ข่าวสาร 

การประเมนิ
ทางเลือก 

การ
ตดัสินใจซ้ือ 

พฤตกิรรม
ภายหลงัการ

ซ้ือ 

เพศ t - Test -  -  - 

อายุ 

F - Test 

     
ระดบัการศึกษา  -  - - 

สถานภาพ   -  - 

อาชีพ      
รายได้  -  -  
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ตารางท่ี 2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 การรับรู้ส่ือทางการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้
สะดวกซ้ือของผูบ้ริโภค ในจงัหวดัปทุมธานี 

 R R Square 
Adjusted R 

Square 
F Sig. 

การรับรู้ถึงความตอ้งการ 
 

 
0.435 

0.189 
 

0.410 
18.361 0.000* 

การคน้หาขอ้มูลข่าวสาร 
 

0.612 0.375 0.367 47.186 0.000* 

การประเมินทางเลือก 
 

0.540 0.292 0.283 32.471 0.000* 

การตดัสินใจซ้ือ 0.508 0.258 0.249 27.457 0.000* 

พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ 
 

0.568 
 

0.323 
0.314 

 
37.582 

0.000* 

หมายเหตุ    = มีนยัสาํคญั   -  = ไม่มีนยัสาํคญั 
 
5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายไดต่้อเดือน ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้
สะดวกซ้ือของผูบ้ริโภค ในจงัหวดัปทุมธานีท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สุวิทย ์ ยอดจรัส (2549) ทาํการศึกษาวิจยั
เร่ือง “ปัจจยัการส่ือสารการตลาดในการตดัสินใจซ้ือเบียร์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่า ผูบ้ริโภคท่ี
คุณลกัษณะส่วนบุคคลดา้นเพศ อาย ุอาชีพ ระดบัการศึกษา และรายไดข้องครอบครัวแตกต่างกนัใชปั้จจยัการส่ือสาร
การตลาดในการตดัสินใจซ้ือเบียร์ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทุกดา้น 
และสอดคลอ้งกบั ชาญวิทย ์ตระกูลวรสิน (2547) ทาํการศึกษา เร่ือง “พฤติกรรมการบริโภคอาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง
ของผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานคร” พบวา่ เพศแตกต่างกนัมีความตอ้งการช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ีแตกต่าง
กนั อายุท่ีแตกต่างกันมีความตอ้งการผลิตภณัฑ์ท่ีไม่เหมือนกนั ทั้ งน้ีมาจากเม่ืออายุมากข้ึนความตอ้งการมีความ
แตกต่างและหลากหลายมากข้ึนและระดบัการศึกษาท่ีสูงจะมีการเลือกผลิตภณัฑ์ โดยคาํนึงถึงปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเป็น
องคป์ระกอบของผลิตภณัฑใ์นการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้  

การรับรู้ส่ือทางการตลาดทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการโฆษณา ดา้นการประชาสัมพนัธ์ ดา้นการส่งเสริมการขาย 
ดา้นการขายโดยพนกังานและดา้นการตลาดทางตรง มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้สะดวกซ้ือของผูบ้ริโภค 
ในจงัหวดัปทุมธานี ซ่ึงสอดคลอ้งกบั มาลินี  มาลีคลา้ย (2554)  ทาํการศึกษาเร่ือง “การรับรู้การส่ือสารการตลาดของ
ผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อภาพลกัษณ์ตราสินคา้อิชิตนัในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษา พบว่า ผูบ้ริโภคมีการรับรู้
ส่ือสารการตลาดท่ีมีผลต่อภาพลกัษณ์ของตราสินคา้อิชิตนัทั้ งด้านการโฆษณา ดา้นการประชาสัมพนัธ์ ดา้นการ
ส่งเสริมการขาย และดา้นการตลาดทางตรงมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั 
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6. บทสรุป 
การตระหนกัถึงส่ือทางการตลาด ไม่วา่จะเป็น การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการขาย การขาย

โดยพนักงานและการตลาดทางตรง ลว้นมีความสําคญัในการตดัสินใจซ้ือ เน่ืองจากผูบ้ริโภคจะสังเกตจากส่ือทาง
การตลาดก่อนการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นประเด็นท่ีมีความสําคญัอย่างยิ่งในการดาํเนินงานธุรกิจให้ประสบ
ความสําเร็จ ฉะนั้น องค์กรหรือนักธุรกิจจาํเป็นตอ้งพิจารณาการส่ือสารทางการตลาดท่ีเหมาะสมกับสินคา้ เพ่ือ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดต้รงจุดและตรงกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงเป็นแนวทางท่ีจะช่วยใหก้ารดาํเนินงาน
ขององคก์รหรือนกัธุรกิจมีความไดเ้ปรียบเหนือคู่แข่งตามมา 

การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการเชิงสํารวจซ่ึงพบว่า ความแตกต่างของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้สะดวกซ้ือของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานีและการรับรู้ส่ือทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้สะดวกซ้ือของผูบ้ริโภค ในจงัหวดัปทุมธานี ซ่ึงช้ีใหเ้ห็นวา่องคก์รหรือนกัธุรกิจจาํเป็นตอ้งนาํปัจจยั
ท่ีคน้พบมาพิจารณาปรับปรุงหรือพฒันาให้สินคา้มีคุณภาพและมีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
เพราะการพฒันาจะช่วยใหผู้บ้ริโภคเกิดการตดัสินใจซ้ือสินคา้มากข้ึนตามไปดว้ย 
 
กติติกรรมประกาศ  

การศึกษาคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีสําเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี ดว้ยความอนุเคราะห์ ช่วยเหลือจาก  ผศ.ดร.รุจาภา   
แพ่งเกษร  อาจารยท่ี์ปรึกษา ท่ีกรุณาสละเวลาอนัมีค่าให้คาํปรึกษา คาํแนะนํา ขอ้คิดท่ีมีคุณค่าเป็นประโยชน์ต่อ
การศึกษา เพ่ือนาํมาใชใ้นการเขียน ปรับปรุง แกไ้ขขอ้บกพร่องของการศึกษาคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีใหส้าํเร็จลุล่วงไปได้
ดว้ยดี ผูว้จิยัรู้สึกซาบซ้ึงในความกรุณา และขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 
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การศึกษาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของการลงทุนในหลกัทรัพย์หมวดการแพทย์ 
โดยใช้แบบจําลองการกาํหนดราคาหลกัทรัพย์ (CAPM) 

A STUDY OF RATE OF RETUTN AND RISK IN THE HEALTHCARE SECTOR 
BY CAPITAL ASSET PRICING MODEL (CAPM) 

 

ปิยนันท์ มัน่คง1 และ มุกดา โควหกลุ2 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาการเงินและการลงทุน  มหาวทิยาลยัรังสิต 

2 อาจารยป์ระจาํ สาขาวชิาการเงินและการลงทุน  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัรังสิต 

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

บทคดัย่อ  

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงรวมทั้ งเปรียบเทียบอัตรา
ผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงและอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัโดยใชแ้บบจาํลองการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์(CAPM)  
ขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิเคราะห์จะเป็นขอ้มูลราคาปิดในแต่ละวนัของหลกัทรัพยซ่ึ์งมีช่วงระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่วนัท่ี 
4 มกราคม 2554 ถึง วนัท่ี 27 ธนัวาคม 2556 โดยเลือกศึกษาหมวดการแพทยจ์าํนวน 13 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ AHC-บริษทั 
โรงพยาบาลเอกชล จาํกดั (มหาชน) BCH-บริษทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จาํกดั (มหาชน) BGH-บริษทั กรุงเทพดุสิต
เวชการ จาํกัด (มหาชน) BH-บริษัท โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์ จาํกัด (มหาชน) CMR-บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจ
การแพทย ์จาํกัด (มหาชน) KDH-บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จาํกัด (มหาชน) M-CHAI-บริษัท โรงพยาบาล
มหาชัย จาํกดั (มหาชน) NEW-บริษทั วฒันาการแพทย  ์จาํกดั (มหาชน) NTV-บริษทั โรงพยาบาลนนทเวช จาํกัด 
(มหาชน) RAM-บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน) SKR-บริษทั ศิครินทร์ จาํกดั (มหาชน) SVH-บริษทั 
สมิติเวช จาํกดั (มหาชน) VIBHA-บริษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จาํกดั (มหาชน) และใชข้อ้มูลอตัราดอกเบ้ียของตัว๋เงิน
คลงัอาย ุ1 ปีเป็นตวัแทนของอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยท่ี์ปราศจากความเส่ียง 

ผลการศึกษาพบว่า อตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพยเ์ฉล่ียรายวนั ปี 2554 ถึง ปี 2556 เท่ากบัร้อยละ 
0.0033, 0.1242 และ -0.0243 ตามลาํดบั หลกัทรัพยท่ี์ให้อตัราผลตอบแทนสูงกว่าตลาด ไดแ้ก่ BGH, BH, CMR, M-
CHAI, NEW, RAM, SKR และ VIBHA หลกัทรัพยท่ี์อตัราผลตอบแทนตํ่ากว่าตลาด ไดแ้ก่ KDH (ปี 2554), NTV (ปี 
2554 และปี 2555), AHC (ปี 2555), BCH (ปี 2555 และปี 2556) และ SVH (ปี 2556) หลกัทรัพยส่์วนใหญ่มีค่าเบตา้
น้อยกว่า 1 ไดแ้ก่ AHC, BCH, BH, CMR, M-CHAI, RAM, SKR และ SVH ยกเวน้หลกัทรัพย ์KDH (ปี 2554), NTV 
และ NEW (ปี  2555) มีค่าเบต้าติดลบ  ส่วนหลักทรัพย์ BGH และ VIBHA มีค่าเบต้ามากกว่า 1 ในปี  2556 โดย
หลกัทรัพยท่ี์นักลงทุนตดัสินใจลงทุนทั้ ง 3 ปี ไดแ้ก่ หลกัทรัพย ์BGH, BH, CMR, M-CHAI, NEW, RAM, VIBHA 
หลกัทรัพยท่ี์ตดัสินใจไม่ลงทุน ไดแ้ก่ หลกัทรัพย ์KDH และ SKR (ไม่ลงทุนปี 2554), AHC (ไม่ลงทุนปี 2555 และปี
2556), BCH และSVH (ไม่ลงทุนปี 2556) ส่วนNTV ตดัสินใจไม่ลงทุนทั้ง 3 ปี 

 

คาํสําคญั: อตัราผลตอบแทน, ความเส่ียง, การลงทุนในหลกัทรัพยห์มวดการแพทย,์ แบบจาํลองการกาํหนดราคา
หลกัทรัพย ์
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Abstract 

The objectives of this study were to study the rate of return and risk and compare with the realize rate of 
return and expected rate of return by using CAPM model; case of Healthcare sector in the Stock Exchange of 
Thailand. The secondary data were collected by daily closing price during the period of 4 January 2 011 to 27 
December 2013. There were 13 securities in this study include AHC-Aikchol Hospital PCL, BCH-BBangkok Chain 
Hospital PCL, BGH-Bangkok Dusit Medical Services PCL, BH-Bumrungrad Hospital PCL,  CMR-Chiang Mai 
Ram Medical Business PCL, KDH-Thonburi Medical Centre PCL, M-CHAI-Mahachai Hospital PCL, NEW-
Wattana Karnpaet PCL, NTV-Nonthavej Hospital PCL, RAM-Ramkhamhaeng Hospital PCL, SKR-Sikarin 
PCL,SVH-Samitivej PCL, VIBHA-Vibhavadi Medical Center PCL and treasury bills 1Y from The Thai Bond 
Market Association (ThaiBMA) represented as the risk-free rate of return. 

Findings showed that the average daily rate of returns on the market in 2011 to 2013 were 0.0033%, 
0.1242% and -0.0243% respectively. The securities which their realized rates of return are higher than the market 
included: BGH, BH, CMR, M-CHAI, NEW, RAM, SKR and VIBHA, lower than the market included KDH (2011), 
NTV (2011 and 2012), AHC (2012), BCH (2012 and  2013) and SVH (2013). Most securities have a beta less than 
1, including AHC, BCH, BH, CMR, M-CHAI, RAM, SKR and SVH except KDH (2011), NTV and NEW (2012) a 
beta was minus. BGH and VIBHA has a beta of greater than 1 in 2013. The securities which price lower than they 
should be i.e. BGH, BH, CMR, M-CHAI, NEW, RAM, VIBHA, so investors should invest these securities. On the 
contrary, the securities which price higher than it should be i.e. KDH and SKR. (in 2011), AHC (in 2012 and 2013), 
BCH and SVH (in 2013) and NTV (in 2011 to 2013), so investors should not invest or sell this securities. 

 

KEYWORDS: RATE OF RETURN, RISK, INVESTMENT IN HEALTHCARE SECTOR, CAPITAL ASSET 
PRICING MODEL 

 

1. บทนํา 
ปัจจุบนัผูล้งทุนพยายามมองหาการลงทุนท่ีสามารถให้ผลตอบแทนท่ีสูงกวา่เงินเฟ้อซ่ึงการลงทุนในตลาด

หลกัทรัพยฯ์เป็นอีกทางเลือกท่ีผูล้งทุนมีโอกาสไดรั้บอตัราผลตอบแทนท่ีสูงสามารถเอาชนะเงินเฟ้อได ้มีสภาพคล่อง
ในการซ้ือขาย รวมถึงปัจจุบนัการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารสะดวกมากข้ึนทาํให้การลงทุนใน
ตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นทางเลือกท่ีน่าสนใจ อยา่งไรกต็ามการลงทุนทุกชนิดยอ่มมีความเส่ียง ผูล้งทุนควรมีหลกัเกณฑใ์น
การพิจารณาลงทุน เพ่ือเลือกลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ใหผ้ลตอบตอบแทนคุม้ค่ากบัความเส่ียง สาํหรับทฤษฎี CAPM นั้น
คือตวัแบบดุลยภาพของความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั (Expected Return) และความเส่ียงท่ีเป็น
ระบบ (Systematic Risk) ถ้าหลักทรัพย์ใดมีอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัและค่าเบต้าท่ีอยู่เหนือเส้น SML ถือว่า
หลกัทรัพยเ์หล่านั้นเหมาะสมท่ีจะลงทุน (สถาบนัพฒันาบุคลากรธุรกิจหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 
2546) และเน่ืองจากการรักษาพยาบาลเป็นหน่ึงในส่ิงท่ีขาดไม่ได้เพราะมนุษยทุ์กคนจะตอ้งเจ็บป่วยและด้วยขีด
ความสามารถของแพทย ์ความพร้อมในดา้นเคร่ืองมือทาํให้โรงพยาบาลเป็นหน่ึงในธุรกิจท่ีน่าสนใจของประเทศ 
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โดยเฉพาะโรงพยาบาลเอกชนจะเน้นบริการรักษาพยาบาลท่ีสะดวกรวดเร็วและมีคุณภาพจึงดึงดูดผูป่้วยให้มาใช้
บริการ ดงันั้นงานวิจยัน้ีจึงมุ่งท่ีจะศึกษาถึงอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพยใ์นหมวดการแพทย ์โดยมี
วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง ความเส่ียง และอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของหลกัทรัพยโ์ดย
ใชแ้บบจาํลองการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์(CAPM) นาํมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือช่วยในการตดัสินใจของนกัลงทุน 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพ่ือศึกษาอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงและความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มบริการ หมวดการแพทยใ์น

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
2. เพ่ือเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัโดยใชแ้บบจาํลองการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์(CAPM) กบั

อตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มบริการ หมวดการแพทย ์ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

3. การดาํเนินการวจิัย 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาน้ีคือ หลกัทรัพยก์ลุ่มบริการ หมวดการแพทย ์ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยมีระยะเวลาการซ้ือขาย 3 ปีตั้งแต่ปี 2554 ถึง2556 ทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูล 13 หลกัทรัพยไ์ดแ้ก่ 
AHC, BCH, BGH, BH, CMR, KDH, M-CHAI, NEW, NTV, RAM, SKR, SVH, VIBHA 

ขอ้มูลท่ีใชส้ําหรับการศึกษาคร้ังน้ีเป็นขอ้มูลแบบทุติยภูมิ (Secondary data) รวบรวมขอ้มูลรายวนัในช่วง
ระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 โดยขอ้มูลมีดงัน้ี  

1. ราคาปิดและเงินปันผลของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มบริการ หมวดการแพทยจ์ากตลาดหลกัทรัพยฯ์  
2. ดชันีราคาหลกัทรัพย ์(SET Index) จากรายงานการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
3. อตัราผลตอบแทนของตัว๋เงินคลงัอาย ุ1 ปี โดยรวบรวมจากฐานขอ้มูลของสมาคมตราสารหน้ีไทย  
การศึกษาในคร้ังน้ีได้วิเคราะห์ขอ้มูลด้วยโปรแกรม Microsoft Excel และใช้แบบจาํลอง CAPM ในการ

อธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั กบัความเส่ียงท่ีเป็นระบบ วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูล มีดงัน้ี 
1. คาํนวณหาอตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
                                         Rm =                                                            x 100 
 
โดยท่ี SET Index t หมายถึงดชันีตลาดหลกัทรัพย ์ณ วนัทาํการ t  
 SET Index t-1 หมายถึงดชันีตลาดหลกัทรัพย ์ณ วนัทาํการก่อนหนา้ t  
2. คาํนวณหาอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์i  

Ri =                                          x 100 
 
โดยท่ี Pt  หมายถึงราคาปิดของหลกัทรัพย ์i ณ วนัทาํการ t  
 Pt-1 หมายถึงราคาปิดของหลกัทรัพย ์i ณ วนัทาํการก่อนหนา้ t  

 3. คาํนวณหาความเส่ียงของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์โดยใชค้่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation: σ)  

(Pt – Pt-1)

SET Index t-1

(SET Index t – SET Index t-1)
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n
n

1i
i

∑ = −
=σ

)( RiR i
2

 

โดยท่ี  Ri  หมายถึงอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์i  
 Ri  หมายถึงอตัราผลตอบแทนเฉล่ียของหลกัทรัพย ์i  
  n หมายถึงจาํนวนวนัทาํการ  
4. คาํนวณหาความเส่ียงของอตัราผลตอบแทนของตลาด โดยใชค้่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ)  

n
n

1i
m

∑ = −
=σ

)( RmRm
2

 

โดยท่ี  Rm  หมายถึงอตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์ 
 Rm  หมายถึงอตัราผลตอบแทนเฉล่ียของตลาดหลกัทรัพย ์ 
  n หมายถึงจาํนวนวนัทาํการ  
5 คาํนวณหาค่าความแปรปรวนร่วม (Covariance: COV)  

n
n

1i
mi,

∑ = −−
=

)(x)(
COV

RiR R imRm  

6 คาํนวณหาอตัราผลตอบแทนรายวนัของหลกัทรัพยท่ี์ปราศจากความเส่ียง (Risk Free Rate: Rf)  
7 คาํนวณหาค่าเบตา้ของหลกัทรัพย ์(β ) 

σ
β =

2m

m,i
i

COV  

โดยท่ี  COVi, m หมายถึงค่าความแปรปรวนร่วมระหวา่งอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์i และอตัรา
ผลตอบแทนของตลาด  

 σ2
m หมายถึงค่าความแปรปรวนของตลาดหลกัทรัพย ์ 

8. คาํนวณหาอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของหลกัทรัพย ์i: E (Ri) โดยใชแ้บบจาํลองการกาํหนดราคา
หลกัทรัพย ์(CAPM) หรือ RCAPM 

β−+= )()(E RRRR fmfi  
หลกัเกณฑใ์นการพิจารณา  
ถา้ Ri  > RCAPM หมายถึง อตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง มากกวา่ อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั ดงันั้นผูล้งทุน

จะลงทุนในหลกัทรัพยน์ั้น  
ถา้ Ri  < RCAPM หมายถึง อตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง นอ้ยกวา่ อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั ดงันั้นผู ้

ลงทุนจะไม่ลงทุนในหลกัทรัพยน์ั้น 
 

4. ผลการวจิัย 
4.1 อตัราผลตอบแทนทีเ่กดิขึน้จริงของตลาด (Rm) และหลกัทรัพย์ (Ri) 
ดงัแสดงในรูปท่ี 1 ปี 2554 พบวา่อตัราผลตอบแทนของตลาด (Rm) มีอตัราเฉล่ียร้อยละ 0.0033 ต่อวนั มี 11 

หลกัทรัพยท่ี์มีอตัราผลตอบแทนมากกวา่ตลาด ไดแ้ก่ BGH มีอตัราผลตอบแทนสูงสุด คือ 0.2569 อนัดบั 2 คือ SVH มี
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ค่าเท่ากับ 0.2478 อันดับ 3 คือ M-CHAI มีค่าเท่ากับ 0.2141 รองลงมาคือ BH, VIBHA, CMR, RAM, NEW, AHC, 
BCH และSKR ตามลาํดบั ส่วนNTV และ KDH มีอตัราผลตอบแทนตํ่ากวา่ตลาด  

ปี 2555 พบวา่อตัราผลตอบแทนของตลาด (Rm) มีอตัราเฉล่ียร้อยละ 0.1242 ต่อวนั มี 10 หลกัทรัพยท่ี์มีอตัรา
ผลตอบแทนมากกวา่ตลาด ไดแ้ก่ NEW มีอตัราผลตอบแทนสูงสุดท่ีร้อยละ 0.6906 อนัดบั 2 คือ M-CHAI มีค่าเท่ากบั 
0.3699 อันดับ  3 คือ  RAM มีค่ าเท่ ากับ  0.3209 รองลงมาคือ  SKR, CMR, BH, VIBHA, SVH, KDH และ  BGH 
ตามลาํดบั ส่วน BCH, AHC และ NTV มีอตัราผลตอบแทนตํ่ากวา่ตลาด  

ปี 2556 พบว่าอตัราผลตอบแทนของตลาด (Rm) มีอตัราเฉล่ียร้อยละ -0.0243 ต่อวนั มี 11 หลกัทรัพยท่ี์มี
อตัราผลตอบแทนมากกว่าตลาด ไดแ้ก่ KDH มีอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงสูงสุดท่ีร้อยละ 0.2689 อนัดบั 2 คือ
หลกัทรัพย ์SKR มีค่าเท่ากบั 0.1805 อนัดบั 3 คือหลกัทรัพย ์CMR มีค่าเท่ากบั 0.1699 รองลงมาคือ M-CHAI, NEW, 
VIBHA, RAM, BH, BGH, NTV และ AHC ส่วน SVH และ BCH มีอตัราผลตอบแทนตํ่ากวา่ตลาด  
 

 
รูปท่ี 1 แสดงอตัราผลตอบแทนเฉล่ียรายวนัของหลกัทรัพยห์มวดการแพทย ์ปี 2554 ถึง ปี 2556 

 
4.2 ค่าเบต้าของตลาดและหลกัทรัพย์  
จากรูปท่ี 2 ปี 2554 ค่าเบตา้สามารถแบ่งได ้2 กลุ่ม คือ กลุ่มของเบตา้ท่ีมีค่าเบตา้น้อยกว่า 1 โดย BH มีค่า

เบตา้มากท่ีสุดคือ 0.75687 อนัดบั 2 คือ VIBHA มีค่าเบตา้เท่ากบั 0.68784 อนัดบั 3 คือ BGH มีค่าเบตา้เท่ากบั 0.64564 
รองลงมา คือ หลกัทรัพย ์BCH, SVH, M-CHAI, SKR, NTV, NEW, RAM, AHC และ CMR ตามลาํดบั และกลุ่มของ
หลกัทรัพยท่ี์มีค่าเบตา้ติดลบมีเพียงหลกัทรัพยเ์ดียว คือ หลกัทรัพย ์KDH ซ่ึงหมายความว่าอตัราผลตอบแทนของ
หลกัทรัพย ์KDH มีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางตรงกนัขา้มกบัตลาด  
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ปี 2555 สามารถแบ่งได ้2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือ กลุ่มของเบตา้ท่ีมีค่าเบตา้นอ้ยกวา่ 1 หลกัทรัพย ์VIBHA มีค่า 
เบตา้มากท่ีสุดคือ 0.75160 อนัดบั 2 คือ CMR มีค่าเบตา้เท่ากบั 0.66868 อนัดบั 3 คือ BGH มีค่าเบตา้เท่ากบั 0.60838 
รองลงมาคือ BH, AHC, BCH, M-CHAI, KDH, RAM, SKR และ SVH ตามลาํดับ ส่วนหลักทรัพย์กลุ่มท่ีสองคือ
หลกัทรัพยท่ี์มีค่าเบตา้ติดลบ มี 2 หลกัทรัพย ์คือ หลกัทรัพย ์NEW มีค่าเบตา้ติดลบมากสุด คือ -0.29753 และ  
หลกัทรัพย ์NTV มีค่าเบตา้ -0.06591 

ปี 2556 สามารถแบ่งได้ 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือ กลุ่มของเบต้าท่ีมีค่าเบต้ามากกว่า 1 มี 2 หลักทรัพย์ คือ 
หลกัทรัพย ์VIBHA มีค่าเบตา้มากท่ีสุดคือ 1.20987 และ BGH มีค่าเบตา้เท่ากบั 1.07088 ส่วนหลกัทรัพยก์ลุ่มท่ีสองคือ 
กลุ่มของเบตา้ท่ีมีค่าเบตา้นอ้ยกวา่ 1 หลกัทรัพย ์BH มีค่าเบตา้มากท่ีสุดคือ 0.90255 อนัดบั 2 คือ BCH มีค่าเบตา้เท่ากบั 
0.75461 อนัดบั 3 คือ NTV มีค่าเบตา้เท่ากบั 0.60813 รองลงมาคือ AHC, SKR, KDH, SVH, M-CHAI, CMR, NEW 
และ RAM ตามลาํดบั  

 

 
รูปท่ี 2 แสดงค่าเบตา้ของหลกัทรัพยห์มวดการแพทย ์ปี 2554 ถึง ปี 2556 

 

4.3 ผลการเปรียบเทยีบอตัราผลตอบแทนทีเ่กดิขึน้จริงกบัอตัราผลตอบแทนทีค่าดหวงั  
ผลการเปรียบเทียบระหว่างอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง (Ri ) และอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั (RCAPM) 

และการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพย ์ดงัแสดงในตารางท่ี 1 
ปี 2554 พบว่า มีหลกัทรัพย ์AHC, BCH, BGH, BH, CMR, M-CHAI, NEW, RAM, SVH และ VIBHA ท่ีมี

อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัตํ่ากว่าอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง (Undervalued) ควรตดัสินใจลงทุนส่วนอีก 3 
หลักทรัพย์คือ  KDH, NTVและ  SKR มีอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังสูงกว่าอัตราผลตอบแทนท่ี เกิดข้ึนจริง 
(Overvalued) ไม่ควรลงทุน 
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ปี  2555 พบว่ า  มี ห ลักท รัพ ย์  BCH, BGH, BH, CMR, KDH, M-CHAI, NEW, RAM, SKR, SVH และ 
VIBHA ท่ีมีอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัตํ่ากว่าอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง (Undervalued) ควรตดัสินใจลงทุน 
ส่วนอีก 2 หลักทรัพยคื์อ AHC และ NTV มีอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัสูงกว่าอัตราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง 
(Overvalued) ไม่ควรลงทุน 

ปี 2556 พบว่า มีหลกัทรัพย ์BGH, BH, CMR, KDH, M-CHAI, NEW, RAM, SKR และ VIBHA ท่ีมีอตัรา
ผลตอบแทนท่ีคาดหวังตํ่ ากว่าอัตราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง (Undervalued) ควรตัดสินใจลงทุน  ส่วนอีก  4 
หลกัทรัพยคื์อ AHC, BCH, NTV และ SVH มีอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัสูงกว่าอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง 
(Overvalued) ไม่ควรลงทุน 

 

ตารางท่ี 1 แสดงการเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนเพ่ือการตดัสินใจลงทุน ปี 2554 ถึง ปี 2556 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

หลกัทรัพย ์ Ri RCAPM เปรียบเทียบ ตดัสินใจ Ri RCAPM เปรียบเทียบ ตดัสินใจ Ri RCAPM เปรียบเทียบ ตดัสินใจ 

AHC 0.064 0.0084 Undervalued ลงทุน 0.0311 0.0609 Overvalued ไม่ลงทุน -0.0192 -0.0115 Overvalued ไม่ลงทุน 

BCH 0.0471 0.0058 Undervalued ลงทุน 0.1134 0.0501 Undervalued ลงทุน -0.1292 -0.0166 Overvalued ไม่ลงทุน 

BGH 0.2569 0.0052 Undervalued ลงทุน 0.1431 0.0788 Undervalued ลงทุน 0.0411 -0.0265 Undervalued ลงทุน 

BH 0.1819 0.0046 Undervalued ลงทุน 0.1981 0.0711 Undervalued ลงทุน 0.0879 -0.0212 Undervalued ลงทุน 

CMR 0.1432 0.0086 Undervalued ลงทุน 0.2179 0.0858 Undervalued ลงทุน 0.1699 -0.0026 Undervalued ลงทุน 

KDH -0.0255 0.0099 Overvalued ไม่ลงทุน 0.1648 0.0345 Undervalued ลงทุน 0.2689 -0.0055 Undervalued ลงทุน 

M-CHAI 0.2141 0.0067 Undervalued ลงทุน 0.3699 0.0447 Undervalued ลงทุน 0.1319 -0.0029 Undervalued ลงทุน 

NEW 0.0991 0.008 Undervalued ลงทุน 0.6906 -0.0261 Undervalued ลงทุน 0.1283 -0.0014 Undervalued ลงทุน 

NTV -0.0122 0.0078 Overvalued ไม่ลงทุน -0.0491 0.0007 Overvalued ไม่ลงทุน -0.0142 -0.0119 Overvalued ไม่ลงทุน 

RAM 0.1073 0.0083 Undervalued ลงทุน 0.3209 0.0335 Undervalued ลงทุน 0.0911 0.0014 Undervalued ลงทุน 

SKR 0.0052 0.0077 Overvalued ไม่ลงทุน 0.268 0.0289 Undervalued ลงทุน 0.1805 -0.0059 Undervalued ลงทุน 

SVH 0.2478 0.0063 Undervalued ลงทุน 0.1746 0.021 Undervalued ลงทุน -0.0622 -0.0032 Overvalued ไม่ลงทุน 

VIBHA 0.1729 0.005 Undervalued ลงทุน 0.1764 0.0954 Undervalued ลงทุน 0.1059 -0.0309 Undervalued ลงทุน 

 

5. การอภิปรายผล 
1. สรุปผลการวิจยัตั้งแต่ปี 2554 ถึง ปี 2556 พบวา่หลกัทรัพยห์มวดการแพทยส่์วนใหญ่ใหอ้ตัราผลตอบแทน

สูงกวา่อตัราผลตอบแทนตลาดและค่าเบตา้หลกัทรัพยมี์ค่านอ้ยกวา่ค่าเบตา้ตลาด สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของสมิทธิ 
ไตรภพภูมิ (2551) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองการศึกษาความสามารถในการทาํนายผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของหลกัทรัพยใ์น
หมวดการแพทยโ์ดยใชแ้บบจาํลอง CAPM พบวา่อตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยส่์วนใหญ่ตั้งแต่เดือนมกราคม 2548 ถึง 
มิถุนายน 2551 เฉล่ียต่อสัปดาห์มากกวา่ผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพยฯ์และมีความเส่ียงตํ่ากวา่ตลาด 

2. ผลการวิจยัปี 2555 พบวา่หลกัทรัพยท่ี์มีค่าเบตา้สูง จะมีอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัสูงข้ึน สอดคลอ้งกบั
แนวคิดเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของอตัราผลตอบแทนและความเส่ียง ท่ีกล่าววา่ หลกัทรัพยท่ี์มีระดบัความเส่ียงสูงจะให้
อัตราผลตอบแทนท่ีสูงและหลักทรัพย์ท่ีมีระดับความเส่ียงตํ่าจะให้อัตราผลตอบแทนท่ีตํ่าและสอดคล้องกับ
ผลงานวิจยัของนันทพงษ์ มยุรศกัดิ (2555) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองการวิเคราะห์อตัราผลตอบแทน ความเส่ียง การประเมิน
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ราคาหุน้และการจดัพอร์ตการลงทุนในหุน้กลุ่มพลงังานโดยวธีิ CAPM ท่ีพบวา่หลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงสูงจะใหอ้ตัรา
ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัสูงตามไปดว้ย และหลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงตํ่าก็จะให้อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัตํ่า แต่
ผลการวิจัย ปี 2554 และ ปี 2556 พบว่าหลักทรัพย์ท่ีมีค่าเบต้าสูง กลับมีอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัน้อยกว่า
หลกัทรัพยท่ี์มีค่าเบตา้ตํ่า ไม่สอดคลอ้งกบัแนวคิดดงักล่าว ซ่ึงผลการศึกษาน้ีจิรัตน์ สังขแ์กว้ (2547) ไดอ้ธิบายไวว้า่ใน
บางช่วงท่ีอตัราผลตอบแทนตลาดตํ่ากว่าอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์ปราศจากความเส่ียง หลกัทรัพยท่ี์มีค่า
เบตา้ตํ่าๆ ใหอ้ตัราผลตอบแทนสูงกวา่หลกัทรัพยท่ี์มีค่าเบตา้สูงๆ 

 

6. บทสรุป 
ส่วนที ่1 วเิคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงทีเ่ป็นระบบของหลกัทรัพย์หมวดการแพทย์  
อตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงของหลกัทรัพยห์มวดการแพทยส่์วนใหญ่มีค่ามากกวา่อตัราผลตอบแทนของ

ตลาด ค่าเบต้า (ความเส่ียงท่ีเป็นระบบ) ของหลักทรัพย์หมวดการแพทย์ส่วนใหญ่มีค่าเบต้าตํ่ากว่า 1 แสดงว่า

หลกัทรัพยก์ลุ่มน้ีมีความเส่ียงตํ่ากวา่ตลาดจดัอยูใ่นประเภท ความเส่ียงตํ่า (Defensive stock)  

ส่วนที่ 2 เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึน้จริงกับอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังโดยใช้แบบจําลองการ
กาํหนดราคาหลกัทรัพย์ (CAPM) ของหลกัทรัพย์หมวดการแพทย์  

ผลการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยห์มวดการแพทยต์ั้งแต่ปี 2554 ถึง ปี 2556 สรุปไดว้า่หลกัทรัพยห์มวด
การแพทย์ท่ี ศึกษาส่วนใหญ่ในแต่ละปีมีอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัตํ่ ากว่าอัตราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง 
(Undervalued) ผู ้ลงทุนตัดสินใจลงทุน  ยกเว้น  KDH และ  SKR มีอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังสูงกว่าอัตรา
ผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง (Overvalued) ในปี 2554, AHC ในปี 2555 และปี 2556, BCH และ SVH ในปี 2556 จึงไม่
ควรลงทุนในปีนั้น ส่วน NTV ไม่ควรลงทุนทั้ง 3 ปี 

 
กติตกิรรมประกาศ  

การศึกษาค้นควา้อิสระฉบับน้ีสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีด้วยความกรุณาอย่างยิ่งของผศ.มุกดา โควหกุล 
อาจารยท่ี์ปรึกษา ซ่ึงท่านไดก้รุณาให้คาํแนะนาํและขอ้คิดเห็นต่างๆ ตลอดจนการแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ตั้งแต่เร่ิม
ดาํเนินการศึกษาคน้ควา้กระทัง่แลว้เสร็จสมบูรณ์ ผูว้จิยัขอขอบพระคุณอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ี  
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การแบ่งกลุ่มลูกค้าทีต่ัดสินใจซ้ือประกนัอุบัติเหตุกบัธนาคารกรุงเทพ จํากดั มหาชน ภาคนครหลวง A 
โดยใช้ส่วนความพงึพอใจและประสมทางการตลาด 

Segmenting the customer decides to buy insurance with Bangkok Bank Public Company 
Limited, Metropolitan Bank a using the customer satisfaction and marketing mix 

 

สิทธิเดช ชลภูมิ  และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภวรรณ คณานุรักษ์ 
1 นกัศึกษาปริญญาโท  หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการเงิน  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

2 อาจารยป์ระจาํ สาขาวชิาการตลาด  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
--------------------------------- 

 

บทคดัย่อ 

 การศึกษาวจิยัเร่ือง “การแบ่งกลุ่มลูกคา้ท่ีตดัสินใจซ้ือประกนัอุบติัเหตุกบัธนาคารกรุงเทพ จาํกดั มหาชน ภาค
นครหลวง A โดยใชส่้วนความพึงพอใจและประสมทางการตลาด ” 

วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาดของลูกคา้ท่ีซ้ือประกนัอุบติัเหตุกบัทาง
ธนาคารกรุงเทพ และเพ่ือแบ่งกลุ่มลูกคา้ท่ีตดัสินใจซ้ือประกนัอุบติัเหตุกบัทางธนาคารกรุงเทพ ภาคนครหลวง A โดย
ใช ้ส่วนประสมทางการตลาด  

กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาคือ กลุ่มลูกคา้เดิมท่ีเขา้มา ต่อประกนัภยัอุบติัเหตุกบัทางธนาคารกรุงเทพ จาํนวน 375 
คน เกบ็สาํรวจขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามและใชเ้คร่ืองมือ Cluster Analysis ในการวิเคราะห์ขอ้มูล 

ผลการวิจยัพบวา่ สามารถแบ่งกลุ่มความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีตดัสินใจซ้ือประกนัอุบติัเหตุ ออกเป็น 2 กลุ่ม 
โดยกลุ่มท่ี 1 มีสมาชิก 249 คน และกลุ่มท่ี 2 มีสมาชิก 126 คน โดยใชส่้วนประสมทางการตลาดเป็นเกณฑ์ในการ
แบ่งกลุ่ม ซ่ึงทั้ง 2 กลุ่มมีความพึงพอใจท่ีแตกต่างกนั 

ผูซ้ื้อกลุ่มท่ี 1 มีความพึงพอใจในรายละเอียดของประกนันอ้ยและไม่ไดใ้หค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้นต่างๆ 
ผูซ้ื้อกลุ่มท่ี 2 จะมีความพึงพอใจในความครอบคลุมของการให้ความคุม้ครอง ตรงความตอ้งการ เง่ือนไข

ความคุม้ครองยติุธรรม อตัราค่าเบ้ียประกนัเม่ือเปรียบเทียบกบับริษทัอ่ืน และส่ือโฆษณาดว้ยแผน่พบั เชิญชวนให้ซ้ือ
ประกนัอุบติัเหตุ 

 

 คาํสําคญั: การแบ่งกลุ่มลูกคา้, พฤติกรรม  
 

Abstract 

The research "Segmenting the customer decides to buy insurance with Bangkok Bank Public Company 
Limited, Bank A using the complete satisfaction and the marketing mix." 

Objective to study the marketing mix of satisfied clients who bought insurance to the bank.  And to segment 
customers who purchase insurance with the Metropolitan Bank A using the marketing mix. 
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 The sample is Existing customers coming into Accident on the bank were 375 questionnaires and collecting 
survey data using Cluster Analysis tool for data analysis. 

The results showed that Can segment their customer decides to purchase insurance into 2 groups, group 1 
have 249 people and 2 have 126 people using the marketing mix is the basis for the group in which the two groups. 
different satisfaction. 

The first buyers were satisfied with the details of the insurance less and do not cater to the various factors. 
 The second buyers were satisfied with the coverage of the coverage. Relevancy Fair Coverage Insurance 
premium rates compared to other companies. Media and advertising brochures Invite them to purchase insurance. 
 

KEYWORDS: CUSTOMER SEGMENTATION, BEHAVIOR 
 
บทนํา 

ธุรกิจประกนัภยัในปัจจุบนั ไดรั้บยอมรับจากผูเ้อาประกนัทัว่ไปเพ่ิมมากกวา่ในอดีต  การประกนัภยัเป็นการ
สร้างความมัน่คงให้แก่ผูท้าํประกนัหรือผูรั้บผลประโยชน์  การทาํประกนัภยัอุบติัเหตุเป็นประกนัภยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ชีวิตประจาํวนัของเราอยา่งมาก เน่ืองจากอุบติัเหตุสามารถเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลา และเป็นเหตุการณ์ท่ีไม่คาดฝันเสมอๆ 
ถึงแมว้า่เราจะใชค้วามระมดัระวงัในการดาํเนินชีวิตอยา่งเตม็ท่ีแลว้ก็ตาม เราจะพบเห็นข่าวการเกิดอุบติัเหตุต่างๆ อยู่
ทุกวนั โดยเฉพาะอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนตามทอ้งถนนในทุกเทศกาล และมกัเป็นอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนอยา่งรุนแรง หรืออาจจะ
เป็นอุบติัเหตุเลก็ๆ นอ้ยๆ ท่ีเกิดข้ึนขณะอยูบ่า้น ท่ีทาํงาน เหล่าน้ีเป็นตวัอยา่งท่ีช้ีชดัวา่ ชีวิตคนเรามีความเส่ียงไดทุ้กท่ี 
ทุกเวลา ทุกสถานท่ี ซ่ึงจะเห็นสถิติอุบติัเหตุบนทอ้งถนนทัว่ประเทศ ปี พ.ศ. 2541- พ.ศ. 2555ไดด้งัตารางท่ี 1.1 
 

ตาราง 1.1 สถิติอุบติัเหตุบนทอ้งถนนทัว่ประเทศ ปี พ.ศ. 2541- พ.ศ. 2555 

 
ปี 

 

รับแจง้  
(ราย) 

มูลค่าทรัพยสิ์น
เสียหาย  
(บาท) 

ความเสียหายท่ีเกิดกบับุคคล (คน) 
ตาย บาดเจบ็สาหสั บาดเจบ็

เลก็นอ้ย 
2541 73,725 1,378,673,826 12,234 15,011 37,527 
2542 67,800 1,345,985,811 12,040 12,054 35,716 
2543 73,737 1,242,205,524 11,988 12,502 40,609 
2544 77,616 1,240,801,187 11,652 12,034 41,926 
2545 91,623 1,494,936,815 13,116 16,806 52,507 
2546 107,565 1,750,964,040 14,012 17,066 62,626 
2547 124,530 1,623,081,112 13,766 18,207 75,957 
2548 122,040 3,238,226,110 12,859 19,111 75,253 
2549 110,686 3,643,747,912 12,693 17,852 65,438 
2550 101,752 4,620,398,166 12,492 15,989 63,040 
2551 88,689 5,415,524,563 11,561 12,871 58,188 
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ปี 

 

รับแจง้  
(ราย) 

มูลค่าทรัพยสิ์น
เสียหาย  
(บาท) 

ความเสียหายท่ีเกิดกบับุคคล (คน) 
ตาย บาดเจบ็สาหสั บาดเจบ็

เลก็นอ้ย 
2552 84,806 3,815,520,899 10,717 10,113 51,883 
2553 83,220 396,220,581 7,661 3,560 14,769 
2554 68,296 610,686,128 9,060 4,047 17,123 
2555 54,341 503,564,564 7,634 3,551 17,465 

ท่ีมา : สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 
 
การเกิดอุบติัเหตุปัจจุบนัยงัมีจาํนวนมาก รวมทั้งผลท่ีตามมาจากอุบติัเหตุ ไม่ว่าจะเป็นการบาดเจ็บหรือ

เสียชีวิต ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากตารางท่ี 1.1 สถิติอุบติัเหตุบนทอ้งถนนทัว่ประเทศ ปี พ.ศ. 2555 จาํนวนการแจง้อุบติัเหตุ 
54,341 คร้ัง มีผูไ้ด้รับบาดเจ็บสาหัส 3,551 คน ผูไ้ด้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 17,465 คน จาํนวนผูเ้สียชีวิต 7,634 คน 
ทรัพยสิ์นสียหาย 503,564,564 บาท ดงันั้น จะเห็นไดว้่า จาํนวนคร้ังท่ีเกิดอุบติัเหตุยงัมีจาํนวนมาก และทุกคร้ังท่ีเกิด
อุบติัเหตุจะมีผูบ้าดเจ็บ มีผูเ้สียชีวิต มากบา้งนอ้ยบา้งตามขนาดและความรุนแรงของอุบติัเหตุหรืออุบติัภยั ซ่ึงไม่มีใคร
บอกไดว้า่จะเกิดข้ึนเม่ือใดและเกิดความเสียหายมากเท่าใด หากผูเ้สียชีวิตเป็นหวัหนา้ครอบครัวกอ็าจส่งผลกระทบต่อ
ครอบครัวก็อาจส่งผลกระทบต่อครอบครัวของเขาท่ีตอ้งต่อสู้กบัชะตากรรมต่อไป แต่ถา้หากไม่เสียชีวิตแลว้เกิดการ
ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง เปรียบเสมือนการตายทั้งเป็น ทาํใหค้รอบครัวของผูป้ระสบอุติเหตุตอ้งรับภาระอนัหนกัหน่วง
ไปจนกวา่ผูเ้สียชีวติ  

การประกนัอุบติัเหตุจึงเป็นส่ิงจาํเป็นอย่างยิ่งในการสร้างความมัน่ใจให้กบัผูเ้อาประกนั และยงัช่วยสร้าง
ความมัน่ใจให้แก่สังคม ทาํให้สังคมมีหลกัประกนัความปลอดภยั เม่ือเกิดเหตุการณ์เหล่านั้น การประกนัอุบติัเหตุจะ
ช่วยลดและบรรเทาความเดือดร้อนของผูเ้อาประกนัท่ี 
ประสบภยัจากอุบติัเหตุท่ีอาจไม่คาดคิด โดยในปัจจุบนัประเทศไทยมีบริษทัและธนาคารพาณิชยท่ี์ทาํธุรกิจดา้นการ
ประกนัภยัเกิดข้ึนเป็นจาํนวนมาก เพราะไดเ้ห็นถึงความจาํเป็นในการประกนัภยั อย่างไรก็ตาม ตลาดการประกนั
อุบติัเหตุกเ็ป็นธุรกิจเสรีท่ีมีการแข่งขนักนัค่อนขา้งสูง ตลาดจึงตกเป็นของผูซ้ื้อท่ีจะเลือกซ้ือจากบริษทัประกนัโดยตรง
และจากธนาคารหรือสถาบนัการเงินท่ีทาํธุรกิจประกนัดา้นน้ีดว้ย แต่การเลือกซ้ือประกนัอุบติัเหตุจากบริษทัท่ีมัน่คง
และมีความน่าเช่ือถือเป็นส่ิงสาํคญั 
 ปัจจุบนับริษทัประกนัภยั มีจาํนวนแพร่หลายมากข้ึน ทั้งตวัแทนท่ีรับทาํประกนั และ บุคคลท่ีสนใจทาํ
ประกนั ในประเทศไทยนั้นมีบริษทัประกันภยัท่ีข้ึนทะเบียนกับ คปภ. (สํานักงานและคณะกรรมการกาํกับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั) อยูถึ่ง 64 บริษทั 1 ในนั้นคือบริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) โดยจาก
การจัดอนัดบัประกนัภยั พบว่าบริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ถูกจัดอนัดบัอยู่ในอนัดบัท่ี 5 ดว้ยเบ้ีย
ประกนัภยัรับจาํนวน 4,012 ลา้นบาท ซ่ึงมีสัดส่วนการตลาดร้อยละ 4.72 ดงัตารางท่ี 1.2 
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ตาราง 1.2 อนัดบัความนิยมของประกนัภยัภายในประเทศไทย พ.ศ. 2555  

ท่ีมา : สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั. 2555 
 

 ปัจจุบนัธุรกิจประกนัเป็นธุรกิจท่ีมีอตัราการเติบโตสูงและผลกาํไรดี ธนาคารจึงให้ความสําคญักบัธุรกิจน้ี
และนาํมาเป็นส่วนหน่ึงของตวัผลิตภณัฑข์องธนาคาร เพ่ือการสร้างผลกาํไรใหก้บัธนาคาร ประกอบกบัปัจจุบนัธุรกิจ
ดา้นประกนัอุบติัเหตุมีการแข่งขนัสูงมาก ในดา้นการให้บริการ การสร้างความน่าเช่ือถือ การสร้างความไวว้างใจใน
การให้บริการ และคู่แข่งท่ีมีจาํนวนมากนั้น ทั้งในส่วนของกลุ่มธุรกิจเดียวกนัอย่าง ธนาคารต่างๆ และในส่วนของ
บริษทัประกนัภยั และถึงแมว้า่กลุ่มลูกคา้หันมาสนใจซ้ือประกนัอุบติัเหตุจะมีจาํนวนมากข้ึน ธนาคารก็ยงัจาํเป็นตอ้ง
ขยายฐานลูกคา้และคงรักษาฐานลูกคา้เดิมไว ้แต่ในขณะเดียวกนัคู่แข่งทั้ง ธนาคารและบริษทัประกนัภยั มีจาํนวนมาก 
และเป็นองคก์รท่ีมีความสามารถในการดาํเนินธุรกิจ ถา้มีผลิตภณัฑท่ี์จะเป็นตวัขบัเคล่ือน ท่ีทาํใหอ้งศก์รมีกาํไรอยา่ง
สมํ่าเสมอและยัง่ยืนกจ็ะส่งผลให้บริษทัประสบความสาํเร็จในการดาํเนินกิจการ นอกจากการแข่งขนัภายนอกองศก์ร
ซ่ึงเป็นคู่แข่งท่ีสาํคญัแลว้ ยงัมีคู่แข่งภายในองศก์รซ่ึงเป็นอีกคู่แข่งหน่ึงท่ีเราไม่สามารถจะปฏิเสธได ้ 
 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาดของลูกคา้ท่ีซ้ือประกนัอุบติัเหตุกบัทางธนาคารกรุงเทพ 
 2. เพ่ือแบ่งกลุ่มลูกคา้ท่ีตดัสินใจซ้ือประกนัอุบติัเหตุกบัทางธนาคารกรุงเทพ ภาคนครหลวง A โดยใช ้ส่วน
ประสมทางการตลาดกลุ่ม 
 
การดาํเนินการศึกษา 

ในการวิจยัเร่ืองการแบ่งกลุ่มลูกคา้ท่ีตดัสินใจทาํประกนัอุบติัเหตุกบัธนาคารกรุงเทพ โดยใชค้วามพึงพอใจ
และส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสาํคญัต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัอุบติัเหตุกบัทางธนาคารกรุงเทพ ประชากรท่ี
ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ กลุ่มลูกคา้เดิมท่ีเขา้มา ต่อประกนัภยัอุบติัเหตุกบัทางธนาคารกรุงเทพ ในสาขาใน
หา้งสรรพสินคา้ เทสโกโ้ลตสัและบ๊ิกซีซูเปอร์เซนเตอร์ ในเขตพื้นท่ีฝ่ังธนบุรี กลุ่มตวัอยา่ง ผูว้จิยัไดด้าํเนินการสุ่มกลุ่ม
ตวัอย่าง โดยอา้งอิงความน่าเช่ือถือจากการประเมินโดย Krejcie and Morgan (1970) จากลูกคา้ตดัสินใจซ้ือประกนั
อุบติัเหตุกบัทางธนาคารกรุงเทพ ในสาขาในห้างสรรพสินคา้ เทสโกโ้ลตสัและบ๊ิกซีซูเปอร์เซนเตอร์ ในเขตพ้ืนท่ีฝ่ัง

บริษทั เบ้ียประกนัภยัรับ (ลา้นบาท) Market Share (%) 

วริิยะประกนัภยั 20,743  24.40 
สินมัน่คงประกนัภยั 6,014 7.07 
ประกนัคุม้ภยั 5,031  5.92 
ธนชาตประกนัภยั 4,117  4.84 

กรุงเทพประกนัภัย 4,012  4.72 
ทิพยประกนัภยั 3,948  4.64 
แอลเอม็จีประกนัภยั 3,673  4.32 
โตเกียวมารีนประกนัภยั 3,423  4.03 
กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัฯ 3,229  3.80 
เมืองไทยประกนัภยั 2,573  3.03 
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ธนบุรี จาํนวน 14,740 คน (ท่ีมา: จากรายงานลูกคา้ประกนัอุบติัเหตุเดิมของทาง ภาคนครหลวง A)จะไดข้นาดกลุ่ม
ตวัอยา่ง 375 ราย โดยส่งแบบสอบถามตามพ้ืนท่ีหา้งสรรพสินคา้ เทสโกโ้ลตสัและบ๊ิกซีซูเปอร์เซนเตอร์ ในเขตพ้ืนท่ี
ฝ่ังธนบุรี ท่ีไดก้าํหนดไว ้ทาํการประมวลผลขอ้มูลดว้ยหลกัการและกรรมวิธีทางสถิติ โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทาง
สถิติ และมีเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิเคราะห์สถิติ คือ  
      1.การหาค่าร้อยละ (Percentage) เพ่ือแปลงขอ้มูลท่ีมีใหเ้ป็นจาํนวนร้อยละ(%)   
      2.การทดสอบโดยใช้ Chi Square Test เป็นเทคนิควิธีการทางสถิติเพ่ือใช้ในการทดสอบความสัมพนัธ์
ระหว่าง 2 ตวัแปรว่ามีความสัมพนัธ์กนัหรือไม่ โดยมีตวัแปรทางดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการ
ตดัสินใจซ้ือประกนักบัทางธนาคารกรุงเทพ กบัตวัแบ่งส่วนตลาดดา้นส่วนประสมทางการตลาด)  
      3.การทดสอบโดยใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลแบบทดสอบค่าเฉล่ีย 2 กลุ่มประชากรแบบ Parametric(T-test) เป็น
การทดสอบค่าความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของแต่ละตวัแปรเม่ืออยูต่่าง cluster กนั ซ่ึงจะให้รายละเอียดแก่ผูว้ิจยัวา่
ส่วนประสมทางการตลาดใดบา้งท่ีควรนาํมาใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มและไม่ควรนํามาใช้เป็นเกณฑ์ในการ
แบ่งกลุ่ม  
      4.การตรวจสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งชุดของตวัแปรดว้ยเทคนิค Cluster Analysis ใชเ้พ่ือจดักลุ่ม (Case) ท่ีมี
คุณสมบัติ ท่ี เหมือนกันไว้ด้วยกัน  (Homogeneous Group) และกลุ่มท่ีมีคุณลักษณะแตกต่างกันออกจากกัน 
(Heterogeneous Group) ดงันั้น การพิจารณาเลือกลกัษณะหรือตวัแปรท่ีจะนาํมาใชแ้บ่งกลุ่ม (Case) จึงมีความสาํคญั 
นอกจากนั้น Case ใด Case หน่ึงจะตอ้งอยูใ่นกลุ่มหน่ึงเพียงกลุ่มเดียว โดยมีวธีิ 
การในการจดักลุ่มตามประเภทของเทคนิค Cluster Analysis ดงัน้ี 
      Hierarchical Analysis เป็นเทคนิคท่ีใชใ้นการแบ่งกลุ่ม Case โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี ในกรณีท่ีใชแ้บ่ง Case นั้น 
จาํนวน Case ตอ้งไม่มากนกั และจาํนวนตวัแปรตอ้งไม่มากเช่นเดียวกนั 
      ขั้นตอนท่ี 1 ผูว้ิจยัไดใ้ช ้cluster method วิธี ward’s method เพ่ือดูวา่การแบ่งส่วนตลาดจากขอ้มูลท่ีไดเ้ก็บมา
สามารถแบ่งไดเ้ป็นก่ีกลุ่มโดยดูจากค่า coefficients จากตาราง Agglomeration ซ่ึงผูว้จิยัไดน้าํค่า coefficient มาเขา้สูตร
คาํนวณเปอร์เซ็นการเปล่ียนแปลงในแต่ละขั้นท่ีมีการยุบรวม และเลือกใช้จาํนวนกลุ่มในขั้นท่ีมีเปอร์เซ็นต์การ
เปล่ียนแปลงมากเม่ือเทียบกบัการยบุรวมในขั้นอ่ืนๆ จะเป็นการแบ่งเบ้ืองตน้วา่ควรจะมีจาํนวนกลุ่มเท่าไร 
      ขั้นตอนท่ี 2 ใชก้ารดูค่าจากตาราง Dendogram ท่ีไดจ้ากโปรแกรมคาํนวณว่าถา้กาํหนดระยะห่างท่ีแตกต่าง
กนัแลว้จะไดจ้าํนวนกลุ่มเท่าไรและตรงกบัผลลพัธ์ในขั้นตอนท่ี 1 หรือไม่ ซ่ึงหลงัจากไดจ้าํนวนกลุ่มแลว้ ให้นาํ
จาํนวนกลุ่มท่ีไดไ้ปประมวลผลดว้ยโปรแกรมเทคนิค K-Mean Cluster ต่อไป 
      K-Mean clustering นําจํานวนกลุ่มท่ีได้จากเทคนิค Hierarchical Analysis มาทาํการวิเคราะห์ถึงความ
เหมาะสมของประชากรภายในกลุ่มวา่ภายในกลุ่มแต่ละกลุ่ม มีจาํนวนประชากรเท่าไร 
     การวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสําคญัต่อการตดัสินใจซ้ือประกนักบัทางธนาคารกรุงเทพ 
ดว้ยค่าเฉล่ีย ผูว้ิจยัจะไดว้ิเคราะห์ตาราง Descriptive เพ่ือดูว่าส่วนประสมทางการตลาดขอ้ใดท่ีเป็นส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีเด่นชดัในแต่ละกลุ่มโดยการพิจารณาจาก หลกัเกณฑ์การดูค่าเฉล่ียของแต่ละขอ้ในแต่ละกลุ่มว่ามีความ
ห่างจากค่าเฉล่ียรวมเพียงใด ซ่ึงถา้มีความห่างจากค่าเฉล่ียรวมมากก็จะเป็นส่วนประสมทางการตลาดขอ้ท่ีเด่นของ
กลุ่มๆนั้ นหรือถ้าความห่างน้อยก็จะเป็นส่วนประสมทางการตลาดร่วมของทั้ ง 2 กลุ่ม หรือทั้ ง 2 กลุ่มมีการให้
ความสาํคญัไม่แตกต่างกนั และทาํการตั้งช่ือกลุ่มยอ่ยจากพฤติกรรมท่ีเด่นชดัของแต่ละกลุ่ม 
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ผลการศึกษา 
สรุปผลการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม และพฤติกรรมผูซ้ื้อกรมธรรมป์ระกนัภยัส่วนบุคคล 
สรุปผลการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 375 คน 
จากผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย เป็นจาํนวน 292 คน คิดเป็นร้อย

ละ 77.9 รองลงมาเป็นเพศชาย จาํนวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 22.1 มีอาย ุ31 - 40 ปี จาํนวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 37.9 
สถานภาพสมรส จาํนวน 275คน คิดเป็นร้อยละ 73.3 อาชีพธุรกิจส่วนตวั จาํนวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 37.9 
การศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 219 คน คิดเป็นร้อยละ 58.4 และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท จาํนวน 141 
คน คิดเป็นร้อยละ 37.6 

สรุปผลการศึกษาขอ้มูลพฤติกรรมผูซ้ื้อกรมธรรมป์ระกนัภยัส่วนบุคคล จาํนวน 375 คน 
จากผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ประกนัอุบติัเหตุส่วนบุคคลประเภท PA1st Smart จาํนวน 325 

คน คิดเป็นร้อยละ 86.7 ต่ออายกุรมธรรมเ์ม่ือกรมธรรมใ์กลห้มดอาย ุจาํนวน 352 คน คิดเป็นร้อยละ 93.9 มีเหตุผลการ
เลือกทาํประกนัอุบติัเหตุส่วนบุคคล เพราะตอ้งการลดความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนกบัชีวิตและเป็นหลกัประกนัให้ครอบครัว 
จาํนวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 33.9 มีเบ้ียประกนัภยั 1,501 – 2,000 บาท จาํนวน 316 คน คิดเป็นร้อยละ 84.3 วงเงินท่ี
เอาประกนัภยั 400,000 บาท จาํนวน 337 คน คิดเป็นร้อยละ 89.9 มีระยะเวลาท่ีทาํประกนัอุบติัเหตุส่วนบุคคล 1-5 ปี 
จาํนวน 348 คน คิดเป็นร้อยละ 92.8 มีผูแ้นะนาํหรือชกัชวนให้ทาํประกนัอุบติัเหตุ คือ ตวัแทนประกนัชีวิต จาํนวน 
242 คน คิดเป็นร้อยละ 64.5 

สรุปผลการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อลูกคา้ท่ีตดัสินใจซ้ือ
ประกนัอุบติัเหตุกบัธนาคารกรุงเทพ จาํนวน 375 คน 

จากผลการศึกษาพบว่า  กลุ่มตวัอยา่งระดบัความพึงพอใจของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อลูกคา้ท่ี
ตดัสินใจซ้ือประกนัอุบติัเหตุกบัธนาคารกรุงเทพ โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก เรียงลาํดบัจากนอ้ยไป
หามากดงัน้ี ดา้นกระบวนการ ดา้นช่องทางการจัดจาํหน่าย ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นพนักงาน ดา้นส่งเสริม
การตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา พิจารณารายดา้นไดด้งัน้ี 

ดา้นผลิตภณัฑ์ โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณา 3 อนัดบัแรก ดงัน้ี อนัดบั 1 ความ
ครอบคลุมของการใหค้วามคุม้ครอง อนัดบั 2 กรมธรรมแ์สดงเง่ือนไขความคุม้และยกเวน้อยา่งละเอียด อนัดบั 3 ความ
มัน่คงของฐานะทางการเงินของบริษทั 

ดา้นราคา โดยรวมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณา 3 อนัดบัแรก ดงัน้ี อนัดบั 1 จาํนวนเงินค่า
ชดใชค้่าสินไหมทดแทนตรงตามเง่ือนไขกรมธรรม์ อนัดบั 2 อตัราค่าเบ้ียประกนัมีความเหมาะสม อนัดบั 3 ความ
ยติุธรรมในการจ่ายค่าสินไหมทดแทน  

ดา้นช่องทางการจัดจาํหน่าย  โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณา 3 อนัดบัแรก ดงัน้ี 
อนัดบั 1 สถานท่ีตั้งธนาคารเดินทางสะดวก อนัดบั 2 สามารถมาขอเอกสารเพ่ือไปกรอกท่ีบา้นหรือท่ีทาํงานได ้มี 
อนัดบั 3 สถานท่ีตั้งธนาคารอยูใ่กลบ้า้น  

ดา้นส่งเสริมการตลาด โดยรวมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณา 3 อนัดบัแรก ดงัน้ี อนัดบั 1 ส่ือ
โฆษณาผ่านทางโทรทศัน์เชิญชวนให้ซ้ือประกนัอุบติัเหตุ อนัดบั 2 ส่ือโฆษณาดว้ยแผ่นพบั เชิญชวนให้ซ้ือประกนั
อุบติัเหตุ อนัดบั 3 ส่ือโฆษณาผา่นโบชวัร์ เชิญชวนใหซ้ื้อประกนัอุบติัเหตุ  
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ดา้นพนกังาน  โดยรวมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณา 3 อนัดบัแรก ดงัน้ี อนัดบั 1 พนกังานมี
มนุษยส์ัมพนัธ์และมีความเป็นกนัเอง อนัดบั 2 พนกังานรับแจง้เคลมมีอธัยาศยัดี อนัดบั 3 การใหข้อ้มูลชดัเจน อธัยาศยั  

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  โดยรวมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก มี เม่ือพิจารณา 3 อนัดบัแรก ดงัน้ี อนัดบั 
1 มีสาํนกังานเป็นหลกัแหล่งน่าเช่ือถือ อนัดบั 2 สถานท่ีจอดรถเพียงพอต่อการใหบ้ริการ อนัดบั 3 มีเคร่ืองใชอุ้ปกรณ์
สาํนกังานท่ีทนัสมยั/ระบบคอมพิวเตอร์  

ดา้นกระบวนการ โดยรวมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณา 3 อนัดบัแรก ดงัน้ี อนัดบั 1 มี
การคาํนวณเบ้ียประกนัภยัท่ีถูกตอ้งและแม่นยาํ อนัดบั 2 ความสะดวกในการชาํระเบ้ีย อนัดบั 3 ความรวดเร็วในการ
ใหบ้ริการ  

สรุปผลการแบ่งกลุ่มความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีตดัสินใจซ้ือประกนัอุบติัเหตุ 
ความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาดของลูกคา้ท่ีซ้ือประกนัอุบติัเหตุท่ีแตกต่างกนัของทั้ง 2 กลุ่ม 
จากผลการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาดของลูกคา้ท่ีซ้ือประกนัอุบติัเหตุ ของทั้ง 2 

กลุ่มมีความแตกต่างกนั ดงัตารางท่ี 5.1 
 

ตารางที ่5.1 ตารางแสดงความพึงพอใจของส่วนประสมทางการตลาดท่ีเด่นชดัของแต่ละกลุ่ม 

ความพึงพอใจของส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่ม
ท่ี 1 

ความพึงพอใจของส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่ม
ท่ี 2 

ความครอบคลุมของการใหค้วามคุม้ครอง ตรงความ
ตอ้งการ 

สถานท่ีตั้งธนาคารอยูใ่กลบ้า้น 

เง่ือนไขความคุม้ครองยติุธรรม สถานท่ีตั้งธนาคารเดินทางสะดวก 
อตัราค่าเบ้ียประกนัเม่ือเปรียบเทียบกบับริษทัอ่ืน พนกังานธนาคารส่งกรมธรรมถึ์งบา้นหรือท่ีทาํงาน 
ส่ือโฆษณาดว้ยแผน่พบั เชิญชวนใหซ้ื้อประกนั
อุบติัเหตุ 

มีสาขาในการใหบ้ริการ 

 
ด้านประชากรศาสตร์ของสมาชิกในกลุ่มที ่1 และกลุ่มที ่2 
 

ตารางที ่5.2 ตารางสรุปผลการวจิยัดา้นประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภคทั้ง 2 กลุ่ม 
ประชากรกลุ่มท่ี 1 

(กลุ่มผูซ้ื้อท่ีมีความพึงพอใจในความคุม้ค่า) 
ประชากรกลุ่มท่ี 2 

(กลุ่มผูซ้ื้อท่ีขาดการใส่ใจรายละเอียด) 
มีจาํนวนสมาชิก 249 คน มีจาํนวนสมาชิก 126 คน 

 

ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจิัยไปใช้ประโยชน์ 
ขอ้เสนอแนะต่างๆ เหล่าน้ี มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์ต่อธนาคาร ซ่ึงสามารถนาํมากาํหนดส่วนประสมทาง

การตลาด เพ่ือใชส้าํหรับวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาดกบัลูกคา้ทั้ง 2กลุ่ม ดงัน้ี 
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กลยุทธ์การตลาดสําหรับกลุ่มที ่1 (กลุ่มผู้ซ้ือทีม่คีวามพงึพอใจในความคุ้มค่า) 
กลยุทธ์ด้านผลติภัณฑ์ (Product) 
จากผลการวิจยัพบว่า ลูกคา้ในกลุ่มน้ีให้ความสําคญัในดา้นความครอบคลุมของการให้ความคุม้ครอง ตรง

ความตอ้งการ เง่ือนไขความคุม้ครองยติุธรรม ดงันั้นธนาคารจึงควรเนน้ในตวัประกนัภยัใหมี้ความครอบคลุมของการ
ใหค้วามคุม้ครอง ตรงความตอ้งการ และมีเง่ือนไขความคุม้ครองยติุธรรม รวมทั้งสร้างความมีช่ือเสียงและมัน่คงของ
บริษทั โดยการประชาสัมพนัธ์ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัและสร้างภาพลกัษณ์ในการช่วยเหลือสังคม  

กลยุทธ์ด้านราคา (Price) 
จากผลการวิจยัพบวา่ ลูกคา้ในกลุ่มน้ีใหค้วามสาํคญัในดา้นอตัราค่าเบ้ียประกนัเม่ือเปรียบเทียบกบับริษทัอ่ืน 

ดงันั้นธนาคารจึงควรตั้งราคาใหเ้หมาะสมเพ่ือใหลู้กคา้เห็นถึงความคุม้ค่ากบัราคา และถูกกวา่เม่ือเทียบกบับริษทัอ่ืน 
กลยุทธ์ส่งเสริมการตลาด (Promotion)  
จากผลการวิจยัพบวา่ ลูกคา้ในกลุ่มน้ีใหค้วามสาํคญัในดา้นส่ือ ประชาสัมพนัธ์ ค่อนขา้งมาก ดงันั้น ธนาคาร

จึงควรเนน้การส่ือโฆษณาดว้ยไวนิล เชิญชวนใหซ้ื้อประกนัอุบติัเหตุ ส่ือโฆษณาดว้ยแผน่พบั เชิญชวนใหซ้ื้อประกนั
อุบัติเหตุ  มีของท่ีระลึกเม่ือซ้ือกรมธรรม์ การแจ้งข่าวสารเก่ียวกับประกันภัย  เช่น  การต่ออายุประกัน  ข่าว
ประชาสัมพนัธ์ผา่นอีเมล ์  

กลยุทธ์การตลาดสําหรับกลุ่มที ่2 (กลุ่มผู้ซ้ือทีข่าดการใส่ใจรายละเอยีด) 
กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) 
จากผลการวจิยัพบวา่ ลูกคา้ในกลุ่มน้ีใหค้วามสาํคญัในดา้นสถานท่ีตั้งธนาคารอยูใ่กลบ้า้น เดินทางสะดวก มี

สาขาในการให้บริการ ดงันั้นธนาคารจึงควรเลือกทาํเลท่ีเป็นใกลแ้หล่งชุมชนและมีสาขาท่ีให้บริการอยา่งแพร่หลาย 
โดยใกลส้ถานท่ีสาํคญัๆ ไดแ้ก่ หา้งสรรพสินคา้ มหาวทิยาลยั เป็นตน้ 

กลยุทธ์ด้านพนักงาน (Employee)  
จากผลการวิจยัพบว่า ลูกคา้ในกลุ่มน้ีให้ความสําคญัในดา้นพนักงานธนาคารส่งกรมธรรม์ถึงบา้นหรือท่ี

ทาํงาน ดงันั้นธนาคารควรมีการเพ่ิมจาํนวนพนกังานในการบริการส่งกรมธรรมถึ์งบา้นหรือท่ีทาํงาน เน่ืองจากลูกคา้
ไดรั้บความพึงพอใจ 
 
 ข้อเสนอแนะในการทาํศึกษาคร้ังต่อไป 

การทาํการวิจยัในคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเก่ียวกบัการแบ่งกลุ่มความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีตดัสินใจซ้ือประกนั
อุบติัเหตุกบัธนาคารกรุงเทพ จาํกดั มหาชน ภาคนครหลวง A โดยใชส่้วนประสมทางการตลาด ซ่ึงเป็นการศึกษาท่ียงั
ไม่ครอบคลุมประเดน็อ่ืนๆ จึงควรตอ้งมีการศึกษาเพ่ิมเติม ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

1. ทาํการศึกษากลุ่มลูกคา้ท่ีตดัสินใจซ้ือประกนัอุบติัเหตุกบัธนาคารอ่ืนๆ เน่ืองจากกลุ่มลูกคา้ท่ีซ้ือประกนั
อุบติัเหตุกบัธนาคารอ่ืนๆ ก็มีผลต่อยอดขายเช่นกนั เพ่ือท่ีจะไดท้ราบถึงความพึงพอใจของลูกคา้ธนาคารอ่ืนๆ เพ่ือ
นาํมาเปรียบเทียบกบัลูกคา้ธนาคารกรุงเทพ 

2. ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาปัจจัยอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องเพ่ิมเติมจากเดิมท่ีศึกษาแค่ส่วนประสมทาง
การตลาด โดยอาจจะเพ่ิมการศึกษาในเร่ืองของทศันะคติของลูกคา้ท่ี 
ตดัสินใจซ้ือประกนัอุบติัเหตุกบัธนาคารกรุงเทพ จาํกดั มหาชน ภาคนครหลวง A 
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 3. ทาํการศึกษาเพ่ิมเติมโดยเปรียบเทียบพฤติกรรมระหวา่งผูซ้ื้อกรมธรรมป์ระกนัภยัส่วนบุคคลกบัผูท่ี้ไม่ซ้ือ
กรมธรรมป์ระกนัภยัส่วนบุคคลวา่มีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัอยา่งไรเพื่อนาํมาเป็นขอ้มูลเพ่ิมเติมสาํหรับธนาคาร 
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การวเิคราะห์อตัราผลตอบแทน ความเส่ียง และประเมินมูลค่าหลกัทรัพย์ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ 
หมวดธุรกจิขนส่งและโลจิสติกส์ โดยใช้แบบจําลองการกาํหนดราคาหลกัทรัพย์ (CAPM) 

ANALYSIS OF RATE OF RETURN RISK AND VALUATION OF SECURITIES ON THE 
SERVICE INDUSTRY IN TRANSPORTATION SECTOR  

BY CAPITAL ASSET PRICING MODEL (CAPM) 
 

จิราพร เกดิผล1  ดร.ภัทรณัชชา โชตคุิณากติติ2 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาการเงินและการลงทุน  มหาวทิยาลยัรังสิต 

2 อาจารยป์ระจาํ คณะบญัชี  มหาวทิยาลยัรังสิต 

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

บทคดัย่อ  

งานวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาอตัราผลตอบแทน ความเส่ียง และเพื่อประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมของ
หลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ ซ่ึงมีหลกัทรัพยใ์นการศึกษา  คือ หลกัทรัพย์
กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํนวน 
11 หลักทรัพย์ ได้แก่ AOT, ASIMAR, BECL, BMCL, BTC, BTS, JUTHA, PSL, RCL, THAI และ TTA ใช้ข้อมูล
ทุติยภูมิเป็นรายวนั ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2555 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 รวมระยะเวลา 490 วนัทาํการ ใชร้าคาปิด
หลกัทรัพยค์าํนวณอตัราผลตอบแทนของแต่ละหลกัทรัพย ์และใชแ้บบจาํลองการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์(CAPM) 
เป็นทฤษฎีในการศึกษา 

ผลการศึกษาพบว่า หลักทรัพยท่ี์มีอัตราผลตอบแทนรายวนัเฉล่ียสูงสุด คือ AOT รองลงมา  คือ BTC, 
BMCL, BTS, BECL, JUTHA, PSL, ASIMAR, RCL, TTA และ THAI ตามลาํดบั ดา้นความเส่ียงหรือค่าสัมประสิทธ์ิ
เบตา้  (β) ของหลกัทรัพย ์หลกัทรัพยท่ี์มีค่า β มากท่ีสุด คือ AOT และหลกัทรัพยท่ี์มีค่า β นอ้ยท่ีสุด คือ BECL ส่วน
ดา้นการประเมินอตัราผลตอบแทนท่ีเหมาะสมของหลกัทรัพยโ์ดยใชแ้บบจาํลองการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์(CAPM) 
หลกัทรัพยท่ี์มีอตัราผลตอบแทนท่ีเหมาะสมสูงสุด คือ AOT และหลกัทรัพยท่ี์มีอตัราผลตอบแทนท่ีเหมาะสมตํ่าท่ีสุด 
คือ BECL 

คาํสําคญั: หลกัทรัพย,์ กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ, อตัราผลตอบแทน, ความเส่ียง, ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้, แบบจาํลองการ
กาํหนดราคาหลกัทรัพย ์

 
Abstract 

The purposes of this research were to study rate of return, risk and reasonable valuation of securities on 
the service industry in transportation sector which are the securities in service industry in transportation sector listed 
on the Stock Exchange of Thailand, including AOT, ASIMAR, BECL, BMCL, BTC, BTS, JUTHA, PSL, RCL, 
THAI and TTA studies using secondary data daily. The data collected from January 1st, 2012 until December 31st, 
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2013 for a total period of 490 official trading days all the tools used in this study and the closing price of securities 
to evaluate the rate of return to each individual security. Theoretical analysis of Capital Asset Pricing Model 
(CAPM).  

The results showed : AOT was the most high-expected return of security respectively BTC, BMCL, BTS, 
BECL, JUTHA, PSL, ASIMAR, RCL, TTA and THAI. The study of the risk or Beta Coefficient (β) of the 
portfolio. Securities with the β most AOT, Securities with the β minimum BECL. Yields a reasonable of securities 
using Capital Asset Pricing Model (CAPM) securities with the highest yield and AOT Securities with the lowest 
return rate is BECL.  

KEYWORDS:  SECURITY, SERVICE INDUSTRY, RATE OF RETURN, RISK, BETA COEFFICIENT, 
CAPITAL ASSET PRICING MODEL 

1. บทนํา 
 การลงทุนเป็นการนําเอาทรัพยสิ์นท่ีบุคคลมีอยู่ไปดาํเนินการในทางท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ และจะให ้
ผลตอบแทนกลบัคืนมาในช่วงเวลานั้นๆ ซ่ึงผูล้งทุนเช่ือว่าเงินสดหรือผลตอบแทนส่วนเพ่ิมท่ีจะไดรั้บคืนนั้น จะ 
สามารถชดเชยระยะเวลา อตัราเงินเฟ้อ และความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนไดอ้ยา่งคุม้ค่า โดยประเทศไทยมีตลาดท่ีรองรับ
การลงทุนท่ีสําคัญ  คือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand : SET) ซ่ึงให้อัตรา
ผลตอบแทนท่ีสูง แต่ในขณะเดียวกนักมี็ความเส่ียงสูง กล่าวคือ ถา้ตอ้งการผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกต็อ้งยอมรับ
ความเส่ียงท่ีสูงดว้ย ในเม่ือความเส่ียงเป็นส่ิงท่ีนักลงทุนหลีกเล่ียงไม่ได ้ดงันั้น การตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยใ์ด 
นักลงทุนควรศึกษาและวิเคราะห์ว่าการลงทุนนั้นให้ผลตอบแทนคุม้ค่ากบัความเส่ียงท่ีตอ้งแบกรับไวห้รือไม่ โดย
ส่วนมากจะพิจารณาถึงอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงเป็นหลกั ซ่ึงทฤษฎีแบบจาํลองการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์
(CAPM) เป็นแบบจาํลองท่ีมุ่งเนน้ความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์บัอตัราผลตอบแทนของ
ตลาด ทฤษฎีน้ีทาํให้นักลงทุนสามารถวางแผนการลงทุนไดเ้หมาะสมตามระดบัความเส่ียงท่ีนักลงทุนยอมรับได ้
(พลทตั ลอ้อุทยั, 2550) ซ่ึงหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ เป็นอีกทางเลือกท่ีน่าสนใจสาํหรับการลงทุน
ในตลาดหลกัทรัพย ์เพราะธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ เป็นอุตสาหกรรมบริการชนิดหน่ึงท่ีสําคญัมากต่อการดาํรง
ชีวิตประจาํวนั ธุรกิจทุกแขนง และมีบทบาทสําคญักบัทุกอุตสาหกรรม อีกทั้งในอนาคต (ปี 2558) จะมีการ จดัตั้ง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ทาํให้ธุรกิจประเภทขนส่งและโลจิสติกส์ มี
โอกาสท่ีจะขยายตวัไดสู้ง เน่ืองจากมีการเปิดเสรีทางการคา้บริการสาขาขนส่งและโลจิสติกส์มากข้ึน ทาํใหห้ลกัทรัพย์
ในกลุ่มน้ีเป็นท่ีน่าจบัตามองของนกัลงทุนจาํนวนมาก  

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพ่ือศึกษาผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจขนส่ง 
และโลจิสติกส์  

2. เพ่ือประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมของหลักทรัพย์ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจขนส่งและ 
โลจิสติกส์ โดยใชท้ฤษฎี CAPM ในการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสม 
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3. การดาํเนินการวจิัย 
ประชากรท่ี ใช้ในการศึกษา  คือหลักท รัพย์ก ลุ่ม อุตสาหกรรมบ ริการหมวดธุรกิจขน ส่ งและ 

โลจิสติกส์ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก่อนปี พ.ศ. 2555 และมีการซ้ือขายอยา่งสมํ่าเสมอในช่วง
ปี พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2556 ซ่ึงหลกัทรัพยท่ี์อยูใ่นช่วงการศึกษามีจาํนวนทั้งส้ิน 11 หลกัทรัพย ์ดงัน้ี  

1. AOT: บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน)  
2. ASIMAR: บริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วสิส์ จาํกดั (มหาชน)  
3 .BECL: บริษทั ทางด่วนกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  
4. BMCL: บริษทั รถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  
5. BTC: บริษทั บางปะกง เทอร์มินอล จาํกดั (มหาชน)  
6. BTS: บริษทั บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน)  
7. JUTHA: บริษทั จุฑานาว ีจาํกดั (มหาชน)  
8. PSL: บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน)  
9. RCL: บริษทั อาร์ ซี แอล จาํกดั (มหาชน)  
10. THAI: บริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน)  
11. TTA: บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 
ขอ้มูลสําหรับการศึกษาเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ แบบอนุกรมเวลา (Time Series Data) จดัเก็บขอ้มูลเป็นรายวนั  

ตั้ งตั้ งแต่วนัท่ี  1 มกราคม  2555 ถึง 31 ธันวาคม  2556 รวบรวมจากรายงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(www.setsmart.com) และจากสมาคมตราสารหน้ีไทย (www.thaibma.or.th) ซ่ึงมีวธีิการศึกษาดงัน้ี 
 1. คาํนวณหาอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์i  

Ri  =  Pt - Pt-1 × 100  
   Pt-1  

โดยท่ี  Pt คือ ราคาปิดหลกัทรัพย ์ ณ วนัท่ี t 

 Pt-1 คือ ราคาปิดหลกัทรัพย ์ณ วนัท่ี t-1 
2. คาํนวณหาอตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

Rm  =  It - It-1 × 100 
    It-1  

โดยท่ี  It คือ ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์ณ วนัท่ี t 
 It-1 คือ ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์ณ วนัท่ี t -1 

3. คาํนวณหาความเส่ียงของหลกัทรัพย ์โดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยอย่างง่าย (Linear Regression 
Analysis) เพ่ือหาความสัมพนัธ์ระหว่างผลตอบแทนของหลกัทรัพยแ์ละผลตอบแทนตลาด ตามรูปแบบของสมการ 
CAPM หรือสมการของเส้น SML ในรูปของส่วนชดเชยความเส่ียง ดงัน้ี  

Rit- Rft = (Rft- Rft) + (Rmt- Rft)β it + eit 

สามารถเขียนเป็นสมการถดถอยไดด้งัน้ี 
Yi = αi + βiXi + ei 
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โดยท่ี   Yi = Rit- Rft คือ ส่วนชดเชยความเส่ียงของหลกัทรัพย ์ i ณ วนัท่ี t 

 Xi = Rmt- Rft คือ ส่วนชดเชยความเส่ียงของตลาด ณ วนัท่ี t 

 αi = Rft- Rft  

จากสมการขา้งตน้ ในทางทฤษฏีค่าของ α จะเท่ากับ 0 หรือเป็นค่าท่ีไม่มีนัยสําคญัทางสถิติ แต่ในทาง
ปฏิบติัเม่ือหาค่าตวัแปรในสมการถดถอย ค่า α มีนัยสําคญัทางสถิติ ซ่ึงจะแสดงถึง ผลตอบแทนส่วนเกินท่ีผูล้งทุน
ไดรั้บจากหลกัทรัพยใ์นขณะท่ีตลาดหลกัทรัพยมี์ผลตอบแทนเป็นศูนย ์

การพิจารณาค่า Beta (β) จากสมการ Regression สามารถพิจารณาได ้3 กรณี คือ 1. ถา้ β = 1 แสดงว่า การ
เปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยจ์ะเปล่ียนแปลงเท่ากบัการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของ
ตลาด หรือเป็นหลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงเท่ากบัตลาด 2. ถา้ β > 1 แสดงวา่ การเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของ
หลกัทรัพยจ์ะเปล่ียนแปลงมากกว่าการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของตลาด หรือเป็นหลกัทรัพยท่ี์มีความ
เส่ียงมากกว่าตลาด ถือเป็นหลกัทรัพยป์ระเภท Aggressive Stock 3. ถา้ β < 1 แสดงว่า การเปล่ียนแปลงของอตัรา
ผลตอบแทนของหลกัทรัพยจ์ะเปล่ียนแปลงน้อยกว่าการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของตลาด หรือเป็น
หลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงนอ้ยกวา่ตลาด ถือเป็นหลกัทรัพยป์ระเภท Defensive Stock  
  ทั้งน้ีเคร่ืองหมายของค่า β จะบอกทิศทางการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์ถา้ค่า  β  
มีเคร่ืองหมายเป็นบวก แสดงว่า อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยจ์ะเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนักบัอตัรา
ผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์และถา้ค่า β มีเคร่ืองหมายเป็นลบ แสดงว่า อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยจ์ะ
เปล่ียนแปลงไปในทิศทางตรงกนัขา้มกบัอตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์ 

4. คาํนวณหาอตัราผลตอบแทนท่ีเหมาะสมของหลกัทรัพย ์i : E(Ri) โดยใช้แบบจาํลองการกาํหนดราคา
หลกัทรัพย ์(CAPM) 

E(Ri) = Rf + [E(Rm- Rf] βit  
 

4. ผลการวจิัย 
4.1 อัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์และหลักทรัพย์ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจขนส่ง

และโลจิสตกิส์  
จากการคาํนวณอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ 

และการคาํนวณอตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์พบว่า หลกัทรัพยท่ี์ให้อตัราผลตอบแทนรายวนัสูงสุด คือ 
BTC โดยให้อตัราผลตอบแทนสูงสุด เท่ากบั 29.6296% และหลกัทรัพยท่ี์ให้อตัราผลตอบแทนรายวนัตํ่าสุด คือ BTC 
โดยใหอ้ตัราผลตอบแทนตํ่าสุด เท่ากบั -14.3519% ส่วนหลกัทรัพยท่ี์ใหอ้ตัราผลตอบแทนเฉล่ียรายวนัสูงสุด คือ AOT 
โดยให้อตัราผลตอบแทนเฉล่ียรายวนั เท่ากบั 0.2778% และหลกัทรัพยท่ี์ให้อตัราผลตอบแทนเฉล่ียรายวนัตํ่าสุด คือ 
THAI โดยให้อตัราผลตอบแทนเฉล่ียรายวนั เท่ากบั -0.0475% ส่วนอตัราผลตอบแทนของตลาดรายวนัสูงสุด เท่ากบั 
4.4183% ตํ่าสุดเท่ากบั -4.9668% และเฉล่ียเท่ากบั 0.0521% ดงัตารางท่ี 4.1 
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ตารางที่ 4.1 ผลตอบแทนรายวันของตลาดหลักทรัพย์และหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมบริการหมวดธุรกิจขนส่ง
และโลจิสตกิส์ เรียงลาํดบัตามค่าเฉลีย่จากมากสุดไปน้อยสุด 

 
หลกัทรัพย์ 

อตัราผลตอบแทนรายวัน(%) 

สูงสุด ตํา่สุด เฉลีย่ 
SET 4.4183 -4.9668 0.0521 
AOT 10.3943 -10.2703 0.2778 
BTC 29.6296 -14.3519 0.2591 

BMCL 29.1667 -11.7284 0.1635 
BTS 7.2464 -5.6962 0.1596 

BECL 12.7660 -5.5556 0.1436 
JUTHA 29.1469 -11.9497 0.1034 

PSL 10.1190 -8.2353 0.0743 
ASIMAR 25.4237 -12.2951 0.0568 

RCL 15.0685 -6.0976 0.0153 
TTA 10.5263 -12.0879 -0.0027 
THAI 7.6923 -8.5938 -0.0475 

4.2 ความเส่ียงของหลกัทรัพย์ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกจิขนส่งและโลจิสตกิส์  
จากการศึกษาความเส่ียงของหลักทรัพยโ์ดยใช้วิธีการถดถอยเชิงเส้นตรงแบบธรรมดา (Simple linear 

Regression) พบว่า ทุกหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมบริการหมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ มีความสัมพนัธ์ใน 
เชิงบวกกบัการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพยอ์ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ หรือทุกหลกัทรัพยมี์
ค่าเบตา้เป็นบวก แสดงว่า อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับอตัรา
ผลตอบแทนของตลาด โดย 

หลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงเท่ากบัตลาด คือ มีค่า β เท่ากบั 1 (β = 1) คือ ASIMAR แสดงวา่การเปล่ียนแปลง
ของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยเ์ปล่ียนแปลงเท่ากบัการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของตลาด  

หลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงมากกว่าตลาด คือ มีค่า β มากกว่า 1 (β > 1) มีทั้ งส้ิน 5 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ AOT, 
BTC, BMCL, THAI และ TTA แสดงว่า การเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของหลักทรัพยจ์ะเปล่ียนแปลง
มากกวา่การเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของตลาด ถือเป็นหลกัทรัพยป์ระเภท Aggressive Stock  

หลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงนอ้ยกว่าตลาด คือ มีค่า β นอ้ยกว่า 1 (β < 1) มีทั้งส้ิน 5 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ BECL, 
BTS, JUTHA, PSL และ RCL แสดงว่า การเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์จะเปล่ียนแปลง 
นอ้ยกวา่การเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของตลาดถือเป็นหลกัทรัพยป์ระเภท Defensive Stock ดงัตารางท่ี 4.2  
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ตารางที่ 4.2 แสดงค่าอัลฟา (α) ค่าเบต้า (β) สัมประสิทธ์ิการตัดสินใจเชิงพหุ (R2) สถิติทดสอบ T - Statistic  และ 
ค่า Sig. (P) ของแต่ละหลกัทรัพย์ 

หลกัทรัพย์ constant (α) Beta (β) R2 t-statistic Sig.(P) 
AOT 0.217 1.777 0.285 13.926 0.000 

ASIMAR 0.005 1.000 0.120 8.168 0.000 
BECL 0.104 0.737 0.182 10.406 0.000 
BMCL 0.107 1.098 0.118 8.078 0.000 
BTC 0.195 1.258 0.081 6.534 0.000 
BTS 0.119 0.761 0.214 11.518 0.000 

JUTHA 0.059 0.842 0.073 6.204 0.000 
PSL 0.031 0.819 0.216 11.594 0.000 
RCL -0.031 0.874 0.206 11.229 0.000 
THAI -0.111 1.239 0.347 16.099 0.000 
TTA -0.066 1.230 0.324 15.295 0.000 

4.3 การประเมนิมูลค่าหลกัทรัพย์ 
  จากการวิเคราะห์สมการ Regression ทาํให้ทราบค่า β ของหลกัทรัพย ์ เม่ือนาํอตัราผลตอบแทนของตลาด
หลักทรัพย  ์(Rm) และอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยท่ี์ปราศจากความเส่ียง (Rf) มาวิเคราะห์ร่วมด้วยตามรูป
แบบจาํลอง CAPM หรือสมการ SML คือ E(Ri) = Rf + [E(Rm) - Rf] βi แลว้จะสามารถคาํนวณหาอตัราผลตอบแทนท่ี
เหมาะสม (E(Ri)) ของแต่ละหลกัทรัพยไ์ด ้ดงัตารางท่ี 4.3 

ตารางที่ 4.3 แสดงอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมของหลักทรัพย์ (E(Ri)) เรียงตามลําดับจากอัตราผลตอบแทน 
ทีเ่หมาะสมมากสุดไปน้อยสุด 

หลกัทรัพย์ βi E(Rm) Rf E(Ri) 
AOT 1.777 25.50% 2.36% 43.48% 
BTC 1.258 25.50% 2.36% 31.47% 
THAI 1.239 25.50% 2.36% 31.03% 
TTA 1.230 25.50% 2.36% 30.82% 

BMCL 1.098 25.50% 2.36% 27.77% 
ASIMAR 1.000 25.50% 2.36% 25.50% 

RCL 0.874 25.50% 2.36% 22.58% 
JUTHA 0.842 25.50% 2.36% 21.84% 

PSL 0.819 25.50% 2.36% 21.31% 
BTS 0.761 25.50% 2.36% 19.97% 

BECL 0.737 25.50% 2.36% 19.41% 
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จากตารางท่ี 4.3 พบวา่ หลกัทรัพยท่ี์มีอตัราผลตอบแทนท่ีเหมาะสมสูงสุด คือ AOT โดยให้ผลตอบแทนท่ี
เหมาะสมเท่ากบั 43.48% และหลกัทรัพยท่ี์มีอตัราผลตอบแทนท่ีเหมาะสมตํ่าสุด คือ BECL โดยให้ผลตอบแทนท่ี
เหมาะสมเท่ากบั 19.41%  

 

5. การอภิปรายผล 
จากผลการศึกษาจะเห็นวา่ หลกัทรัพยท่ี์มีอตัราผลตอบแทนสูง ความเส่ียงกจ็ะสูงตาม สาํหรับหลกัทรัพยใ์น

อุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ พบว่า ค่าความความเส่ียงหรือค่าเบต้าท่ีเป็นตัวบอกค่า
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์กับอัตราผลตอบแทนของตลาดมีค่าเป็นบวก และมี
ความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ซ่ึงมีทั้งหลกัทรัพยท่ี์มีค่าความเส่ียงมากกว่าตลาด คือ ค่าเบตา้มากกว่า 1 
และมีทั้งหลกัทรัพยท่ี์มีค่าความเส่ียงนอ้ยกวา่ตลาด คือ ค่าเบตา้นอ้ยกวา่ 1 ซ่ึงเม่ือพิจารณาอตัราผลตอบแทนและความ
เส่ียงของหลกัทรัพยแ์ลว้ พบว่า ผลท่ีไดส้อดคลอ้งกบัทฤษฎีแบบจาํลองการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์(CAPM) คือ 
หลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงสูง (ค่า β สูง) จะให้อตัราผลตอบแทนท่ีเหมาะสมสูง และหลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงตํ่า  
(ค่า β ตํ่า) ก็จะให้อตัราผลตอบแทนท่ีเหมาะสมตํ่า สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุนนัท์ ตรงต่อศกัด์ิ (2548) ศึกษาเร่ือง 
“การวิเคราะห์อตัราผลตอบแทน และความเส่ียงของการลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมนํ้ ามนั” สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของศุภสวสัด์ิ คพัภสาลี (2553) ศึกษาเร่ือง “การวิเคราะห์ความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนกลุ่มประกนัภยั 
และประกนัชีวิตในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย” และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพ่ึงตน คาํบุญชู (2555) ศึกษา
เร่ือง “การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทน ความเส่ียง และประเมินมูลค่าของหลักทรัพย์ในกลุ่มธนาคาร โดยใช้
แบบจาํลองประเมินราคาสินทรัพยทุ์น (CAPM)” ท่ีพบวา่ ทุกหลกัทรัพยมี์ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการเปล่ียนแปลง
ของอตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพยอ์ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ซ่ึงเม่ือพิจารณาผลตอบแทนและความเส่ียงของ
หลกัทรัพยแ์ลว้ พบวา่ ผลท่ีไดส้อดคลอ้งกบัทฤษฎี CAPM  
  ดงันั้น จากผลการศึกษาจึงสรุปไดว้า่ หลกัทรัพยใ์นหมวดธุรกิจเดียวกนั จะใหอ้ตัราผลตอบแทนท่ีเหมาะสม
ของหลกัทรัพยแ์ตกต่างกนั หากผูล้งทุนเลือกลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์อยูใ่นหมวดธุรกิจเดียวกนั ผูล้งทุนควรเลือกลงทุน
ในบริษทัท่ีมีความมัน่คงแขง็แรงมากท่ีสุด และควรเลือกกระจายการลงทุนไปในหมวดธุรกิจหรือกลุ่มอุตสาหกรรมท่ี
แตกต่างกนัออกไปเพ่ือเป็นการลดหรือกระจายความเส่ียงจากการลงทุน  

ข้อเสนอแนะ  
นักลงทุนสามารถนําผลการศึกษาไปใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ได้ เช่น 

เปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงในปัจจุบนัวา่ใกลเ้คียงกบัอตัราผลตอบแทนท่ีเหมาะสมของหลกัทรัพยน์ั้น
หรือไม่ หากอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงในปัจจุบนัตํ่ากวา่อตัราผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกค็วรลงทุนในหลกัทรัพย์
นั้ น แต่ถา้หากอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงในปัจจุบันสูงกว่าอตัราผลตอบแทนท่ีเหมาะสมก็ไม่ควรลงทุนใน
หลกัทรัพยน์ั้น อีกทั้งนกัวิชาการ นกัศึกษา ตลอดจนผูท่ี้สนใจศึกษา ท่ีไดท้าํการวิจยัหัวขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งกนั สามารถนาํ
ขอ้มูลท่ีไดศึ้กษาคร้ังน้ีไปปรับใช ้อา้งอิงและวเิคราะห์ต่อไปได ้ 

6. บทสรุป  
  จากการศึกษาสรุปไดว้า่ หลกัทรัพยท่ี์ให้อตัราผลตอบแทนเฉล่ียรายวนัสูงสุด คือ AOT และหลกัทรัพยท่ี์ให้
อัตราผลตอบแทนเฉล่ียรายวนัตํ่าสุด คือ THAI ด้านความเส่ียงหรือค่าเบต้า (β) พบว่า อัตราผลตอบแทนของ
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หลกัทรัพยก์บัอตัราผลตอบแทนของตลาดมีค่าเป็นบวก หมายความวา่ อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยเ์ปล่ียนแปลง
ไปในทิศทางเดียวกนักบัอตัราผลตอบแทนของตลาด โดยหลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงเท่ากบัตลาด คือ มีค่า β เท่ากบั 1 
(β = 1) คือ ASIMAR ส่วนหลกัทรัพยท่ี์มีค่าความเส่ียงมากกวา่ตลาด คือ ค่าเบตา้มากกวา่ 1 (β > 1) ถือเป็นหลกัทรัพย์
ท่ีประเภท Aggressive Stock มี 5 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ AOT, BTC, BMCL,THAI และ TTA และหลกัทรัพยท่ี์มีค่าความ
เส่ียงน้อยกว่าตลาด คือ ค่าเบตา้น้อยกว่า 1 (β < 1) ถือเป็นหลกัทรัพยท่ี์ประเภท Defensive Stock  มี 5 หลกัทรัพย ์
ไดแ้ก่ BECL, BTS, JUTHA, PSL และ RCL ส่วนดา้นการประเมินมูลค่าหลกัทรัพยน์ั้น พบว่า สอดคลอ้งกบัทฤษฎี
แบบจาํลองการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์(CAPM) คือ หลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงสูง (ค่า β สูง) จะใหอ้ตัราผลตอบแทนท่ี
เหมาะสมสูง และหลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงตํ่า (ค่า β ตํ่า) จะให้อตัราผลตอบแทนท่ีเหมาะสมตํ่า โดยหลกัทรัพยท่ี์มี
อตัราผลตอบแทนท่ีเหมาะสมสูงสุด คือ AOT ให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม เท่ากบั 43.48% และหลกัทรัพยมี์อตัรา
ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมตํ่าสุด คือ BECL ใหผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสม เท่ากบั 19.41% 
 

กติติกรรมประกาศ  
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ต่างๆ ตั้งแต่เร่ิมดาํเนินการศึกษาคน้ควา้จนกระทัง่แลว้เสร็จสมบูรณ์ ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ ณ โอกาสน้ี 
และผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณคณาจารยทุ์กท่านในคณะบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรังสิต และทุกคนใน
ครอบครัวท่ีใหค้วามรัก อบรม สั่งสอน สนบัสนุน ช่วยเหลือและคอยเป็นกาํลงัใจท่ีดีมาโดยตลอด  
 

เอกสารอ้างองิ  
พลทตั ลอ้อุทยั. “การวเิคราะห์ผลตอบแทน ความเส่ียงและประเมินมูลค่าของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มพลงังาน  

โดยใชแ้บบจาํลอง CAPM.” รายงานการวจิยัคณะเศรษฐศาสตร์, มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2550. 
พ่ึงตน คาํบุญชู. “การวเิคราะห์อตัราผลตอบแทน ความเส่ียง และประเมินมูลค่าของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มธนาคาร  

โดยใชแ้บบจาํลองประเมินราคาสินทรัพยทุ์น(CAPM).” รายงานการวจิยัคณะเศรษฐศาสตร์,  
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2555. 

สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย. “พนัธบตัรรัฐบาลไทย.” [ออนไลน์] เขา้ถึงไดจ้าก :
 http://www.thaibma.or.th/yieldcurve/YieldTTM.aspx, 27 ธนัวาคม 2556. 
สุนนัท ์ตรงต่อศกัด์ิ. “การวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของการลงทุนในหลกัทรัพย ์
  กลุ่มอุตสาหกรรมนํ้ามนั.” สารนิพนธ์เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 2548. 
ศุภสวสัด์ิ คพัภสาลี. “การวเิคราะห์ความเส่ียงและผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มประกนัภยัและประกนัชีวิต 

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย.” การคน้ควา้แบบอิสระเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต,  
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2553. 

Setsmart. “ดชันีราคาปิดแต่ละวนัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย” [ออนไลน์] เขา้ถึงไดจ้าก: 
 http://www.setsmart.com/2556, 27 ธนัวาคม 2556.  

Ran
gs

it U
niv

ers
ity



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 9 ปีการศึกษา 2557 

 

วนัพฤหสับดทีี ่16 ตุลาคม พ.ศ.2557 หน้า  232  อาคาร Digital Multimedia Complex  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

ปัจจัยทางเศรษฐกจิทีมี่ผลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงดชันีราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง       
ประเทศไทย  กรณศึีกษาดัชนีราคาหุ้นกลุ่มธนาคาร 

ECONOMIC FACTORS AFFECTING CHANGES IN THE SET INDEX: A CASE STUDY 
OF THE STOCK INDEX FOR THE BANK GROUP 

ช่ืนกมล ศักดา1  และ  ผศ. มุกดา โควหกลุ2  
1 นกัศึกษาปริญญาโท  หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาการเงินและการลงทุน  มหาวทิยาลยัรังสิต 

2 อาจารยป์ระจาํ สาขาวชิาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัวทิยาลยัรังสิต 

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

บทคดัย่อ      

การศึกษาเร่ืองปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงดชันีราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย  กรณีศึกษาดชันีราคาหุน้กลุ่มธนาคาร  มีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อการ
เปล่ียนแปลงดชันีราคาหุ้นกลุ่มธนาคาร ประกอบดว้ย อตัราเงินเฟ้อ, อตัราดอกเบ้ีย, ค่าเงินบาท, ดชันีราคาผูบ้ริโภค
และ ผลิตภณัฑ์มวลรวมประชาชาติโดยใช ้การวิเคราะห์ทางสถิติดว้ยวิธีการถดถอยเชิงซ้อน พบว่า อตัราดอกเบ้ีย 
ค่าเงินบาท และดชันีราคาผูบ้ริโภค มีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหุ้นกลุ่มธนาคาร อยา่งมีนยัสาํคญั โดยอตัราดอกเบ้ีย 
และ ค่าเงินบาทมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มกบัดชันีราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกรณีศึกษา
ดชันีราคาหุ้นกลุ่มธนาคาร  ดชันีราคาผูบ้ริโภคภายในประเทศมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัดชันีราคาหุ้นใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกรณีศึกษาดชันีราคาหุ้นกลุ่มธนาคาร ส่วนอตัราเงินเฟ้อ และผลิตภณัฑ์มวลรวม
ประชาชาติ เป็นตวัแปรท่ีไม่มีนัยสําคญัทางสถิติ ซ่ึงไม่สามารถสะท้อนการเปล่ียนแปลงของดัชนีราคาหุ้นกลุ่ม
ธนาคารไดอ้ยา่งชดัเจน 

 

คาํสําคญั: อตัราเงินเฟ้อ, อตัราดอกเบ้ีย, ค่าเงินบาท, ผลิตภณัฑม์วลรวมประชาชาติ, ดชันีราคาผูบ้ริโภค 
 

Abstract 

 The objective this research was the study of economic factors affecting changes in the SET index a case 
study of the stock index for the bank group include inflation  rate, interest  rate, Thai baht, gross  domestic product 
and consumer price index .The study uses statistical analysis with multiple regression method.  The result show that 
the interest rate,  the Thai baht and the consumer price index (CPI) were determined to be correlated with the SET 
index of the bank group at a statistically significant level.  Moreover, the interest rate and the Thai baht were 
inversely correlated with the SET index of bank group.  Furthermore, consumer price index (CPI) was determined 
to be directly correlated with the SET index of bank group. The inflation rate and the GNP were not found to obtain at 
a statistically significant level and, therefore, could not unambiguously reflect changes in the SET index of bank group. 
KEYWORDS: Inflation rate, Interest  rate, Thai baht, Gross  Domestic  Product, Consumer Price Index  
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1. บทนํา 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นตลาดทุนท่ีมีการพฒันาและขยายตวัอย่างรวดเร็ว เป็นกลไกท่ีช่วย

ระดมทุนและการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศเน่ืองจากประเทศไทยเป็นประเทศท่ีกาํลงัพฒันา การพฒันาเศรษฐกิจ
ของประเทศตอ้งอาศยัการลงทุนและเงินลงทุนเป็นจาํนวนมาก ดงันั้นการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยจึ์งมีความสําคญั
ต่อการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึงอุตสาหกรรมกลุ่มธนาคารเองเป็นอุตสาหกรรมหน่ึงในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยท่ีไดรั้บความสนใจจากนกัลงทุน เน่ืองจากอุตสาหกรรมกลุ่มน้ีเป็นสถาบนัการเงินของประเทศ มีความ
มัน่คงทางดา้นการเงินทุนมีสภาพคล่องสูง ซ่ึงถือไดว้า่ เป็นกลุ่มหุ้นชั้นดีและเป็นธุรกิจท่ีมีความสาํคญัเป็นลาํดบัตน้ๆ
ของประเทศไทย การเคล่ือนไหวดชันีราคาหุ้นในอุตสาหกรรมกลุ่มธนาคารในตลาดหลกัทรัพยต์ั้งแต่ มกราคม 2551 
ถึงธันวาคม 2556 พบวา่ดชันีราคาหุ้นกลุ่มธนาคารใช่วงกลางปี พ.ศ.2551 เป็นตน้มาดชันีราคาหุ้นกลุ่มธนาคารเร่ิมมี
การปรับตวัลดลงอยา่งหนกัทั้งน้ีเป็นเพราะในช่วงปี พ.ศ. 2551 ไดเ้กิดวิกฤตการณ์ทางการเงินโลก ส่งผลทาํให้ดชันี
ราคาหุ้นทัว่โลกปรับตวัลดลง นอกจากนั้นยงัไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์ทางการเมือง จึงทาํให้ความน่าเช่ือถือ
ภายในประเทศลดลง การใชจ่้ายของประชาชนมีความระมดัระวงัมากข้ึน (ธนาคารแห่งประเทศ, 2555)ผลการศึกษา
พบว่าปัจจยัทางเศรษฐกิจต่างๆ เช่น อตัราเงินเฟ้อ อตัราดอกเบ้ีย ค่าเงินบาท ดชันีราคาผูบ้ริโภค และผลิตภณัฑ์มวล
รวมประชาชาติมีผลกระทบต่อดชันีราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จากการศึกษาของ สุรางค ์บุญยะ
พงศไ์ชย (2540) พบวา่อตัราดอกเบ้ีย,มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพย,์ดชันีการลงทุนภาคเอกชน และอตัราแลกเปล่ียนเงิน
บาทต่อดอลลาร์สหรัฐเป็นปัจจยัพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อการเคล่ือนไหวของดชันีราคาหลกัทรัพย ์

การศึกษาในคร้ังน้ีจึงมุ่งท่ีจะพิจารณาถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาหุน้ เพ่ือ
เป็นประโยชน์สําหรับนกัลงทุนวา่ มีปัจจยัใดบา้งท่ีส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของราคาหุ้น และนกัลงทุนควร
สนใจปัจจยัต่างๆเหล่าน้ี ก่อนการตดัสันใจลงทุนโดยสามารถนาํไปใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจของนกัลงทุน
ควบคู่ไปกบัปัจจยัทางดา้นอ่ืนๆ ต่อไป 
 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

เพ่ือศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงดัชนีราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย  กรณีศึกษาดัชนีราคาหุ้นกลุ่มธนาคารโดยปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีนํามาศึกษา  ได้แก่  อตัราเงินเฟ้อ  
(Inflation  rate)  อัตราดอกเบ้ีย  (Interest  rate)  ค่าเงินบาท  (Thai  baht)  ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ(Gross  
Domestic  Product-GDP) และ ดชันีราคาผูบ้ริโภค (Consumer Price Index : CPI) 
 
3. การดาํเนินการวจิัย 

การศึกษาเร่ืองปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงดชันีราคาหุน้ในตลาดหลกัทรัพย ์
แห่งประเทศไทย  กรณีศึกษาดชันีราคาหุ้นกลุ่มธนาคารเป็นการศึกษาโดยใชข้อ้มูลอนุกรมเวลา ซ่ึงเป็นค่าสถิติท่ีได้
จากการเก็บรวบรวมจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ โดยประเภทของขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ขอ้มูลทุติยภูมิ มีแหล่งขอ้มูล
จากขอ้มูลรายเดือนจากวารสารเศรษฐกิจรายเดือน ขอ้มูลจากธนาคารพาณิชยแ์ห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย ์
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หนังสือพิมพ์ธุรกิจ อินเทอร์เน็ต สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติมีระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษาตั้งแต่ มกราคม 2551 ถึงธนัวาคม 2556 จาํนวน 72 เดือน 
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การวเิคราะห์ข้อมูล  
ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ทางสถิติดว้ยวิธีการถดถอยเชิงซ้อน (multiple regression analysis) เพ่ือ

ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตามและตวัแปรอิสระ  โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ เป็นการทดสอบ

ความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาหุ้นกลุ่มธนาคาร อีกทั้ งศึกษาถึงขนาด

ความสัมพนัธ์ของผลกระทบและทิศทางความสัมพนัธ์ โดยนาํขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้าทาํการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิ

ของตวัแปรอิสระแต่ละตวั แลว้นาํผลท่ีไดม้าสรุปและอธิบายถึงความสัมพนัธ์ของตวัแปรกบัการเปล่ียนแปลงของ

ดชันีราคาหุน้กลุ่มธนาคาร  

การวเิคราะห์ทางสถิตด้ิวยการวเิคราะห์ถดถอยเชิงซ้อน 

การวเิคราะห์ทางสถิติดว้ยการวเิคราะห์สมการถดถอยเชิงซอ้น (Multiple Regression) ใชแ้บบจาํลองดงัน้ี 
    

BankInd =  a0+b1Inf+b2Int+b3Thb+b4CPI +b5GDP+e 

ค่าตวัแปร    BankInd  คือ  ดชันีราคาหุน้กลุ่มธนาคารในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  (จุด) 
a0 =  ค่าคงท่ี 
e =  เป็นตวัแทนของส่วนท่ีไม่คาดคิดไวข้องผลตอบแทนในหุน้  ซ่ึงไม่สามารถอธิบายได ้ 
                    ดว้ยปัจจยัทั้งหลายเหล่าน้ี 
bi =  ค่าความอ่อนไหว  (sensitive)  ของอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพย ์
Inf =  อตัราเงินเฟ้อ (%) 
Int =  อตัราดอกเบ้ีย (%) 
Thb =  ค่าเงินบาท  (บาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) 
CPI =  ดชันีราคาผูบ้ริโภคภายในประเทศ  
GDP =  ผลิตภณัฑม์วลรวมประชาชาติ (%) 
 

4. ผลการวจิัย 
 การวเิคราะห์ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงดชันีราคาหุน้ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย  กรณีศึกษาดชันีราคาหุน้กลุ่มธนาคาร มีรายละเอียดของผลการศึกษา ดงัน้ี 
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        ตารางที่ 1.1 สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

(Constant) -646.253 232.113  -2.784 .007   

Inf .770 6.197 .004 .124 .902 .923 1.084 

Int -12.768 6.406 -.092 -1.993 .050 .465 2.152 

Thb -26.550 3.620 -.357 -7.334 .000 .414 2.415 

CPI 19.114 1.537 .710 12.437 .000 .301 3.321 

GDP 1.151 .769 .054 1.497 .139 .748 1.337 

 
ผลการวเิคราะห์แบบจาํลอง 

BankInd  =  -646.253 + .770(Inf)  -12.768(Int)  -26.550(Thb)  +  19.114(CPI)  +  1.151(GDP)  +  e  

       (-2.784)       (.124)        (-1.993)         (-7.334)           (12.437)           (1.497)  

R-Squared  =  0.967  
Adjusted R-Squared =  0.935  
N    = 72  
F-Statistic  =  190.471  
หมายเหตุ  ค่าในวงเลบ็  หมายถึง  ค่า t-statistic  

    ระดบันยัสาํคญั  0.05 
การตรวจสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตามกบัตวัแปรอิสระทีละคู่ โดยใชส้ถิติทดสอบ t-test ณ ระดบั

นยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยอาศยัผลค่า t จากตารางท่ี 1.1 พบวา่  อตัราเงินเฟ้อ (Inf) และ ผลิตภณัฑม์วลรวม
ประชาชาติ (GDP) ไม่มีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหุน้ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  กรณีศึกษาดชันีราคาหุน้
กลุ่มธนาคาร    ส่วน อตัราดอกเบ้ีย (Int), ค่าเงินบาท (Thb) และ ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI)มีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคา
หุน้ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  กรณีศึกษาดชันีราคาหุน้กลุ่มธนาคาร      
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ตารางที่ 1.2 การวเิคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกจิที่มผีลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงดชันีราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย กรณีศึกษาดชันีราคาหุ้นกลุ่มธนาคารโดยใช้วิธีพหุคูณแบบ (Stepwise Multiple Regression Analysis) 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

 

(Constant) -635.314 230.333  -2.758 .007   

CPI 19.585 1.506 .728 13.007 .000 .315 3.176 

Thb -27.997 3.433 -.377 -8.156 .000 .462 2.163 

Int -16.261 5.927 -.117 -2.744 .008 .545 1.835 

 

ผลการวเิคราะห์แบบจาํลอง 

BankInd  =  -635.314 + 19.585 (CPI) – 27.997 (Thb) – 16.261 (Int) 

     (-2.758)         (13.007)     (-8.156)            (-2.744) 

R-Squared  =  0.933 
Adjusted R-Squared =  0.930 
N    = 72 
F-Statistic  =  315.509 
หมายเหตุ  ค่าในวงเลบ็  หมายถึง  ค่า t-statistic 

    ระดบันยัสาํคญั  0.05 
 จากการวเิคราะห์ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงดชันีราคาหุน้ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย กรณีศึกษาดชันีราคาหุน้กลุ่มธนาคารโดยใชว้ธีิพหุคูณแบบ (Stepwise Multiple Regression Analysis)
พบวา่ 

อตัราดอกเบ้ียมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มกบัดชันีราคาหุน้ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
กรณีศึกษาดชันีราคาหุน้กลุ่มธนาคาร 

ค่าเงินบาทมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มกบัดชันีราคาหุน้ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
กรณีศึกษาดชันีราคาหุน้กลุ่มธนาคาร 

ดชันีราคาผูบ้ริโภคภายในประเทศมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัดชันีราคาหุน้ในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยกรณีศึกษาดชันีราคาหุน้กลุ่มธนาคาร 
 

Ran
gs

it U
niv

ers
ity



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 9 ปีการศึกษา 2557 

 

วนัพฤหสับดทีี ่16 ตุลาคม พ.ศ.2557 หน้า  237  อาคาร Digital Multimedia Complex  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
งานวิจัยคร้ังน้ีได้ศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงดัชนีราคาหุ้นในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  กรณีศึกษาดชันีราคาหุน้กลุ่มธนาคาร  ในการหาค่าความสัมพนัธ์ของตวัแปรทั้ง 5 ตวั คือ 
อตัราเงินเฟ้อ  อตัราดอกเบ้ีย  ค่าเงินบาท  ดชันีราคาผูบ้ริโภคและผลิตภณัฑ์มวลรวมประชาชาติ ผลการศึกษาพบว่า
อตัราดอกเบ้ียมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกันขา้มกับดชันีราคาหุ้นกลุ่มธนาคารซ่ึงผลการศึกษาสอดคลอ้งกับ
งานวิจยัของ สุรางค์ บุญยะพงศ์ไชย (2540) ไดศึ้กษา ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเคล่ือนไหวของดชันีราคาหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ดัชนีหลักทรัพย์กลุ่มธนาคารพาณิชย์กลุ่มบริษัทเงินทุนและหลักทรัพย์และกลุ่มพัฒนา
อสังหาริมทรัพยท่ี์กล่าวไวว้่าการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือนมีอิทธิพลต่อดชันีราคาหุ้น
กลุ่มธนาคารค่อนขา้งสูง, ค่าเงินบาทมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกันขา้มกับดัชนีราคาหุ้นกลุ่มธนาคาร ซ่ึงผล
การศึกษาสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุวิมล สังขทบัทิม (2554) ไดศึ้กษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กบัดชันี
ราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดัชนีราคาผูบ้ริโภคมีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันกับการ
เปล่ียนแปลงของดชันีราคาหุ้นกลุ่มธนาคารสอดคลอ้งกบัวิโรจน์ เดชะผล (2552) ท่ีไดศึ้กษางานวิจยัเร่ือง ตวัแปรทาง
เศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงของดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ส่วนตวัแปรท่ีเหลือไดแ้ก่ อตัรา
เงินเฟ้อ และผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ เป็นตัวแปรท่ีไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงไม่สามารถสะท้อนการ
เปล่ียนแปลงของดชันีราคาหุน้กลุ่มธนาคารไดอ้ยา่งชดัเจนอาจเน่ืองมาจากช่วงระยะเวลาท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นช่วงท่ีเกิด
ปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาทางการเมืองภายในประเทศอยา่งรุนแรงทาํใหค้่าต่างๆเหล่าน้ีมีความไม่แน่นอน สอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ อธิพชัร์ โรจนวุฒิฐิติคุณ (2554) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยใ์นกลุ่มธนาคาร
พาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ 

 
ข้อเสนอแนะ 

ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ีสามารถนาํไปใชป้ระกอบการตดัสินใจเลือกลงทุนในตลาดหลกัทรัพยไ์ดแ้ต่

การลงทุนในตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นการลงทุนท่ีมีความเส่ียงสูง  นกัลงทุนควรศึกษาขอ้มูลเพ่ิมเติมในการตดัสินใจลงทุน

ไม่วา่จะเป็นในส่วนของปัจจยัพื้นฐานท่ีประกอบไปดว้ย  ปัจจยัทางการเมือง  ปัจจยัอุตสาหกรรม  หรือแมแ้ต่ปัจจยั

เศรษฐกิจเพ่ิมเติมเพราะปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีนาํมาใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นเพียงส่วนนอ้ย  อีกปัจจยัหน่ึงท่ีควรศึกษา

ขอ้มูลเพ่ิมเติม  คือ ปัจจยัทางเทคนิค  ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีมีการศึกษาขอ้มูลในอดีตไม่วา่จะเป็นขอ้มูลตลาด  รวมถึงราคาหุน้

ปริมาณในการซ้ือขายในแต่ละวนัและเทคนิคอ่ืนๆท่ีถูกตีพิมพเ์ผยแพร่ออกมาทั้งน้ีเพ่ือดูแนวโนม้ของการเปล่ียนแปลง

ในอดีตแลว้มาวเิคราะห์ในการลงทุนในปัจจุบนั 

 
6. บทสรุป 
 ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงดชันีราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

กรณีศึกษาดชันีราคาหุ้นกลุ่มธนาคาร ไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ีย ค่าเงินบาท และดชันีราคาผูบ้ริโภค ซ่ึงปัจจัยเหล่าน้ีมี

ความสัมพนัธ์กับดชันีราคาหุ้นกลุ่มธนาคาร อย่างมีนัยสําคญั โดยอตัราดอกเบ้ีย และ ค่าเงินบาทมีความสัมพนัธ์

ทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันีราคาหุ้นกลุ่มธนาคาร คือ เม่ืออตัราดอกเบ้ียและค่าเงินบาทเพ่ิมข้ึน ดชันีราคาหุ้นกลุ่ม
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ธนาคารจะลดลง ส่วนดชันีราคาผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์ทิศทางเดียวกนักบัดชันีราคาหุ้นกลุ่มธนาคาร คือ เม่ือดชันี

ราคาผูบ้ริโภคเพ่ิมสูงข้ึน ดชันีราคาหุน้กลุ่มธนาคารจะเพ่ิมข้ึนดว้ย 

 ส่วน อตัราเงินเฟ้อ และผลิตภณัฑ์มวลรวมประชาชาติ เป็นตวัแปรท่ีไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ ซ่ึงไม่สามารถ
สะทอ้นการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาหุน้กลุ่มธนาคารไดอ้ยา่งชดัเจน 
 
กติติกรรมประกาศ  

การศึกษาคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดีดว้ยความกรุณาอยา่งยิง่ของ ผศ.มุกดา โควหกลุ 
อาจารยท่ี์ปรึกษา ซ่ึงท่านไดก้รุณาใหค้าํแนะนาํและขอ้คิดเห็นต่างๆ ตลอดจนการแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ตั้งแต่เร่ิม
ดาํเนินการศึกษาคน้ควา้กระทัง่แลว้เสร็จสมบูรณ์ ขา้พเจา้ขอขอบพระคุณอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ี  ขอกราบขอบพระคุณ
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พฤติกรรมการเลือกใช้บริการธนาคารพาณชิย์  ในจังหวดัปทุมธานี 
CUSTOMER  BEHAVIOR   IN  USING  SERVICES  OF  COMMERCIAL BANK  IN 

PATHUM  THANI  PROVINCE 
 

จุฬารัตน์ สองจันทร์ 1  ผศ.มุกดา  โควหกุล 2 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 

2 รองคณบดีฝ่ายวชิาการและวจิยั คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรังสิต 
--------------------------------- 

 

บทคดัย่อ      

             การศึกษาพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการธนาคารพาณิชย ์ ในจงัหวดัปทุมธานี มีวตัถุประสงค์เพ่ือ ศึกษา
ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกใช้บริการธนาคารพาณิชยแ์ละศึกษาปัจจัยการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการธนาคารพาณิชยมี์ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการธนาคารพาณิชย ์
                  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา  คือ  ประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นจงัหวดัปทุมธานี จาํนวน  400  คน  ดว้ยวิธีการ
สุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ  โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษา  สถิติท่ีใชใ้นการ
วิเคราะห์ขอ้มูลคือ ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และทดสอบสมมติฐาน  ค่าไค – สแควร์  กาํหนด
ระดบันยัสาํคญัท่ี  0.05 
                  ผลการศึกษาสรุปไดว้่า  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สถานภาพโสด อายุ 21-30 ปี ระดบั
การศึกษาปริญญาตรี/เทียบเท่า  อาชีพลูกจา้ง/พนกังานบริษทัเอกชน  รายได/้เดือน ไม่เกิน 10,000 บาท 
                   ผลการศึกษาพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการธนาคารพาณิชย ์ พบวา่ส่วนใหญ่ใชบ้ริการธนาคาร คือช่วงเวลา 
10.01-12.00 น.  โดย ความถ่ีในการใชบ้ริการ/สัปดาห์  คือ 1-3 คร้ัง  เหตุผลในการใชบ้ริการธนาคารพาณิชยน้ี์ส่วน
ใหญ่คือ อยูใ่กลบ้า้น/สะดวก การใชบ้ริการโดยส่วนใหญ่คือ การฝากเงิน        ระยะเวลาในการใชบ้ริการกบัธนาคาร
ส่วนใหญ่คือ นอ้ยกวา่ 6 เดือน     ใชบ้ริการธนาคารในช่วงไหนของเดือนส่วนใหญ่คือ ตน้เดือน ใชบ้ริการธนาคาร
พาณิชยส่์วนใหญ่คือ ธนาคารกรุงเทพ 
                  ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคารพาณิชย ์โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก  มี
ค่าเฉล่ีย  3.81 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้แลว้พบวา่  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความเห็นวา่ ดา้นกระบวนการของการใหบ้ริการ  
มากท่ีสุด  รองลงมาคือ ดา้นการบริการ   ดา้นกายภาพ  ดา้นบุคลากร  ดา้นการส่งเสริมการตลาด  ดา้นสถานท่ี   ดา้นราคา   
ตามลาํดบั 
                  ผลการทดสอบสมมุติฐานระหว่างปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์มีความสัมพนัธ์  กบัพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการธนาคารพาณิชย ์  พบว่า  เพศ  สถานภาพ  อายุ  ระดบัดารศึกษา  อาชีพ  รายไดเ้ฉล่ีย/เดือน มีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการธนาคารพาณิชย ์ โดยเฉพาะดา้นอาชีพจะมีความสัมพนัธ์มากท่ีสุด   
                  ผลการทดสอบสมมุติฐานระหว่าปัจจัยการตดัสินใจเลือกใช้บริการธนาคารพาณิชย ์ กับพฤติกรรมการ
เลือกใชบ้ริการธนาคารพาณิชย ์   พบว่าปัจจยัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคารพาณิชย ์ ไดแ้ก่ ดา้นการบริการ  ดา้น
ราคา ดา้นสถานท่ี  ดา้นการส่งเสริมการตลาด  ดา้นบุคลากร  ดา้นกายภาพ  ดา้นกระบวนการของการใหบ้ริการ  จะเห็นได้
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วา่  ปัจจยัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคารพาณิชยมี์ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการธนาคารพาณิชยท่ี์
ไม่แตกต่างกนัมาก 
                  ผลการศึกษาในคร้ังน้ีสามารถนาํไปใชใ้นการปรับกลยทุธ์ทางการตลาด  ดา้นการบริการ  ดา้นราคา  ดา้น
สถานท่ี  ดา้นการส่งเสริมการตลาด  ดา้นบุคลากร  ดา้นกายภาพ  ดา้นกระบวนการของการของการให้บริการ  เพ่ือให้
ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคต่อไป 

 

คาํสําคญั: พฤติกรรม, บริการ, ธนาคาร 
Abstract 

                    Study of the commercial banks in Pathum Thani, were conducted. Study of the personal factors 
correlated with the commercial bank and the factors affecting the decision to use the services of commercial banks 
is related to the behavior of the commercial bank. 
                   The sample of this study is the population lives in the province of 400 people with sampling by chance. 
The questionnaire was used to collect the data in this study. The statistical analysis of the data is, percentage, mean, 
standard deviation, and test base ¬. Assume Chi - square significant levels. 0.05. 
                   The results showed that most of the respondents were male, single status, age, education level 21-30 
years Bachelor's degree / equivalent. Employee career / private employees income / month, no more than 10 000, 
respectively. 
                   The behavior selection of commercial banks. It was found that most banking service is the 10.01-12.00 
PM by frequency of use / service week is 1-3 times. The reasons for using services of commercial banks, this 
mainly is near the house / convenient service utilization by big part is a deposit. The period of service with the most 
banks is less than 6 months. Banking service during which months mainly is early, use the services of commercial 
banks. 
                  The factors affecting the decision to use the services of commercial banks as a whole at a high level, 
the average 3.81 considering each item found. Most of them are of the opinion that In the process of serving the 
most, followed by services, physical and human resources, marketing promotion and place. The price respectively. 
                   Testing the hypothesis of demographic factors on relationship between With the selection behavior of 
services of commercial banks, it was found that gender status age level this study career average income per month. 
Relating to the selection of commercial banks. Especially in the profession the most. 
                   Hypothesis test between the decision making factors using the services of commercial banks With the 
behavior of the commercial bank. The factors that the decision to use services of commercial banks are in the price. 
promotion personnel. The physical process of the service can be seen that the decision to use banking service 
commerce relating to the commercial bank is not much difference. 
                   The results of this study can be used to adjust the strategy of marketing services in place, price and 
marketing promotion. Personnel of physical process of the service. In order to meet the requirements of consumers. 
KEYWORDS : BEHAVIOR, SERVICES, BANK 
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1. บทนํา 
                  ในปัจจุบนัธุรกิจธนาคารพาณิชยถื์อวา่เป็นอีกหน่ึงปัจจยัสาํคญัท่ีใชใ้นการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ  
ซ่ึงมีบริการท่ีหลากหลายแก่ลูกคา้แต่การบริการหลกัคือการรับฝากเงินและให้สินเช่ือแก่บุคคลธรรมดาและภาคธุรกิจ
โดยมีทั้งลูกคา้ขนาดเลก็ไปจนถึงลูกคา้ขนาดใหญ่  ซ่ึงเป็นการผนัเงินจากผูท่ี้มีเงินออมไปยงัผูท่ี้ตอ้งการเงินทุน ทาํให้
เกิดการการดาํเนินธุรกิจและการจา้งงานในเวลาต่อมาอนัเป็นกลไกท่ีสาํคญัยิง่ในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ  
                  ดว้ยเหตุท่ีการแข่งขนัอยา่งรุนแรงในธุรกิจประเภทวานิชธนกิจในปัจจุบนัน้ี  ทาํใหธ้นาคารต่างๆตอ้งหนัมา
ปรับตวัและหันมาพฒันาการบริการและปรับปรุงพฒันาผลิตภณัฑท์างการเงินเพื่อดึงดูดลูกคา้เขา้มาสู่ธนาคารของตน
และสามารถแข่งขนักบัธนาคารอ่ืนๆได ้ ไม่วา่จะเป็นการบริการสินเช่ือท่ีมีการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้มาก
ข้ึน  ตราสารต่างๆ  บตัรเครดิต  บตัรเอทีเอม็ซ่ึงมีให้เลือกหลากหลายมากข้ึนทั้งท่ีแบบเป็นบตัรเดบิตท่ีสามารถรูดช้ือ
สินคา้โดยหกัเงินจากในบญัชีไดเ้ลย 
                  จะเห็นไดว้่าธนาคารพาณิชยต์อ้งเผชิญกบัสภาพการแข่งขนัท่ีรุนแรง    เน่ืองจากผูใ้ชบ้ริการมีทางเลือกท่ี
หลากหลายในการใชบ้ริการทางการเงินเพ่ิมมากข้ึน  ดงันั้นธนาคารพาณิชยต่์างๆจึงตอ้งหาวิธีการและแนวทางในการ
ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการต่างๆใหมี้ประสิทธิภาพและครองส่วนแบ่งของตลาดใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
                  1 . ศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการธนาคารพาณิชย ์
                  2. ศึกษาปัจจยัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคารพาณิชยมี์ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการ
ธนาคารพาณิชย ์
 
3. วธีิการดาํเนินการวจิัย       
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
                  การวิจยัเร่ือง  พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการธนาคารพาณิชย ์  ในจงัหวดัปทุมธานี  ไดก้าํหนดขอบเขตดา้น
ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งดงัน้ี 
              1. ประชากร   
                     ประชากรทั้งเพศชายและเพศหญิงท่ีอาศยัอยู ่ ในจงัหวดัปทุมธานี   ซ่ึงมีจาํนวน 1,033,837 คน (ท่ีมา
สาํนกัทะเบียนกลาง  กรมการปกครอง จงัหวดัปทุมธานี พ.ศ.2555) 
              2. กลุ่มตวัอยา่ง 
                    ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการสุ่มตวัอยา่งจากกลุ่มประชากรคือประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นจงัหวดัปทุมธานี  โดยกาํหนด
ขนาดกลุ่มตวัอยา่งและใชสู้ตรของ Taro  Yamane (1973) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% และมีความคลาดเคล่ือนจากกลุ่ม
ตวัอยา่ง 5% ทาํใหไ้ดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 399.84  คน  และเพ่ือใหไ้ดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีเหมาะสม  ผูว้จิยัจึงกาํหนดกลุ่ม
ตวัอยา่งทั้งหมด  400 คน  เพ่ือใชใ้นการเกบ็ขอ้มูลจริง  ทาํการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจาํนวนตวัอยา่งดว้ยวธีิการสุ่มแบบ
บงัเอิญ 
 3.2  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
         เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลในการวจิยัน้ีคือ แบบสอบถามซ่ึงมีขั้นตอนการดาํเนินการดงัน้ี 
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                   1.  การสร้างเคร่ืองมือในการวจิยั 
                        (1) ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการธนาคารพาณิชย ์  
                        (2) กาํหนดขอบเขตของแบบสอบถามท่ีจะเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีทาํใหเ้กิดการตดัสินใจและปัจจยัในการ
วดัพฤติกรรการเลือกใชบ้ริการธนาคารพาณิชย ์ซ่ึงทาํการศึกษาเฉพาะประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นจงัหวดัปทุมธานีเท่านั้น 
                       (3)  นาํขอ้มูลท่ีไดม้าสร้างแบบสอบถาม 
2. การออกแบบสอบถาม 
                   แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนจะแบ่งเน้ือหาออกเป็น 3 ส่วน  ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
                      ส่วนท่ี 1 เป็นขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูใ้ชบ้ริการธนาคารพาณิชย ์   ไดแ้ก่  เพศ  สถานภาพ  อาย ุ  ระดบั
การศึกษา  อาชีพ  รายไดเ้ฉล่ีย/เดือน   
                      ส่วนท่ี 2  พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการธนาคารพาณิชย ์   ไดแ้ก่  ช่วงเวลาในการใชบ้ริการ  ความถ่ีใน
การใชบ้ริการ/สัปดาห์ เหตุผลในการใชบ้ริการ ประเภทในการใชบ้ริการ ระยะเวลาในการใชบ้ริการกบัธนาคาร ปกติ
ท่านใชบ้ริการธนาคารในช่วงเวลาไหนของเดือน ประเภทธนาคารท่ีท่านเลือกใชบ้ริการ 
                        ส่วนท่ี  3   ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคารพาณิชย ์ ไดแ้ก่  ดา้นการบริการ   
ดา้นราคา  ดา้นสถานท่ี  ดา้นการส่งเสริมการตลาด  ดา้นบุคลากร  ดา้นกายภาพ  ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 
3.  ลกัษณะคาํถาม 
                   ในแบบสอบถามส่วนท่ี 1  และส่วนท่ี 2 จะเป็นคาํถามปลายปิด โดยเลือกตอบแบบคาํถามและส่วนท่ี 3 ใช้
แบบวดัท่ีมีการประเมินค่า 5  ระดบั   
4.  การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
                      (1) การทดสอบความเท่ียงตรง ผูว้จิยัไดน้าํแบบสอบถาม ท่ีร่างข้ึนใหผู้ท้รงคุณวฒิุและอาจารยท่ี์ปรึกษา
พิจารณาตรวจสอบเน้ือหาอีกคร้ังก่อนนาํไปใชจ้ริงเพ่ือใหมี้ความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
                      (2)  การหาค่าความเช่ือมัน่   ผูว้จิยัไดน้าํแบบสอบถามท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยัไปทาํการทดลองใชเ้ป็น
จาํนวน 30 ชุด นาํไปทดสอบกลบักลุ่มตวัอยา่ง แลว้นาํมาคาํนวณหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามจากโปรแกรม
สาํเร็จรูป โดยใชว้ธีิหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค   
3.3  การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
                   วธีิการเกบ็ขอ้มูล  ผูว้จิยัจะทาํการเกบ็รวบรวมขอ้มูล  โดยการแจกแบบสอบถามดว้ยตนเอง  ดว้ยวธีิการ
สุ่มตวัอยา่งแบบสุ่มอยา่งง่าย     และการสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก   โดยผูว้จิยัไดท้าํการเกบ็ขอ้มูลจากประชากรเพศชาย  
เพศหญิงท่ีอาศยัอยูใ่นจงัหวดัปทุมธานี  ขนาดกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 400  ชุด   
3.4 การวิเคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใช ้

การวเิคราะห์ขอ้มูลของแบบสอบถาม จะทาํการวเิคราะห์หาสถิติต่างๆ ดงัน้ี 
3.4.1  การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis)  แสดงผลการวเิคราะห์ในรูป

ตารางประกอบคาํอธิบายเชิงเหตุผล ค่าสถิติท่ีใช ้คือ 
(1) ร้อยละ  
(2) ค่าคะแนนเฉล่ีย   

                               (3) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
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                    3.4.2  การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน (inferential statistics) หรือเรียกวา่ สถิติภาคสรุป อา้งอิง เป็นสถิติ
ในการหาความสัมพนัธ์ของขอ้มูล และทดสอบสมมติฐานการวิจยั ในการวจิยัคร้ังน้ีจะใชก้ารทดสอบสมมติฐาน โดย
การวเิคราะห์จากค่าสถิติ ไค-สแควร์  
 
4. ผลการวจิัย 
                  ผลการศึกษาสรุปไดว้่า  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สถานภาพโสด อายุ 21-30 ปี ระดบั
การศึกษาปริญญาตรี/เทียบเท่า  อาชีพลูกจา้ง/พนกังานบริษทัเอกชน  รายได/้เดือน ไม่เกิน 10,000 บาท 
                  ผลการศึกษาพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการธนาคารพาณิชย ์  พบวา่ส่วนใหญ่ใชบ้ริการธนาคารพาณิชย ์ ใน
จงัหวดัปทุมธานี คือช่วงเวลา 10.01-12.00 น.  โดย ความถ่ีในการใชบ้ริการ/สัปดาห์  คือ 1-3 คร้ัง  เหตุผลในการใช้
บริการธนาคารพาณิชยน้ี์ส่วนใหญ่คือ อยูใ่กลบ้า้น/สะดวก การใชบ้ริการโดยส่วนใหญ่คือ การฝากเงิน        ระยะเวลา
ในการใชบ้ริการกบัธนาคารส่วนใหญ่คือ นอ้ยกวา่ 6 เดือน     ใชบ้ริการธนาคารในช่วงไหนของเดือนส่วนใหญ่คือ ตน้
เดือน ใชบ้ริการธนาคารพาณิชยส่์วนใหญ่คือ ธนาคารกรุงเทพ 
                  ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคารพาณิชย ์ในจงัหวดัปทุมธานี โดยภาพรวม 
อยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉล่ีย  3.81 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อแล้วพบว่า  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ด้าน
กระบวนการของการให้บริการ  มากท่ีสุด  รองลงมาคือ ดา้นการบริการ   ดา้นกายภาพ  ดา้นบุคลากร  ดา้นการส่งเสริม
การตลาด  ดา้นสถานท่ี   ดา้นราคา   ตามลาํดบั 
                  ผลการทดสอบสมมุติฐานระหว่างปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์มีความสัมพนัธ์  กบัพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการธนาคารพาณิชย  ์  พบว่า    สถานภาพ  อายุ  ระดับดารศึกษา  อาชีพ  รายได้เฉล่ีย/เดือน มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการธนาคารพาณิชย ์ โดยเฉพาะดา้นอาชีพจะมีความสัมพนัธ์มากท่ีสุด  ยกเวน้ดา้นเพศ 
                  ผลการทดสอบสมมุติฐานระหว่าปัจจัยการตดัสินใจเลือกใช้บริการธนาคารพาณิชย ์ กับพฤติกรรมการ
เลือกใชบ้ริการธนาคารพาณิชย ์   พบว่าปัจจยัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคารพาณิชย ์ ไดแ้ก่ ดา้นการบริการ  ดา้น
ราคา ดา้นสถานท่ี  ดา้นการส่งเสริมการตลาด  ดา้นบุคลากร  ดา้นกายภาพ  ดา้นกระบวนการของการใหบ้ริการ  จะเห็นได้
วา่  ปัจจยัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคารพาณิชยมี์ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการธนาคารพาณิชยท่ี์
ไม่แตกต่างกนัมาก 
 
5.  บทสรุป 
                  ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการธนาคารพาณิชย  ์ โดยท่ีเพศ  
สถานภาพ  อายุ  ระดบัดารศึกษา  อาชีพ  รายไดเ้ฉล่ีย/เดือน มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการธนาคาร
พาณิชย ์ โดยเฉพาะดา้นอาชีพจะมีความสัมพนัธ์มากท่ีสุด  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั อรรัตน์ (2545)  ไดศึ้กษางานวิจยั
เร่ือง  พฤติกรรมและความพึงพอใจในการใชบ้ริการทางเทคโนโลยี  ผลการศึกษาพบวา่ การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ความพึงพอใจในการใชบ้ริการกบัปัจจยัส่วนบุคคล  พบว่า  อาชีพ เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริการเกือบทุกบริการท่ีมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 
                  ปัจจยัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคารพาณิชยมี์ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการธนาคาร
พาณิชย ์ โดยปัจจยัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคารพาณิชย ์ ไดแ้ก่ ดา้นการบริการ  ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี  ดา้นการ
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ส่งเสริมการตลาด  ดา้นบุคลากร  ดา้นกายภาพ  ดา้นกระบวนการของการให้บริการ  จะเห็นไดว้่า  ปัจจยัการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการธนาคารพาณิชยมี์ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการธนาคารพาณิชยท่ี์ไม่แตกต่างกนัมาก   ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฏีทางการตลาดของ Kotler  ท่ีกล่าวถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคท่ี
จะถูกกาํหนดหรือเปล่ียนแปลงตามปัจจยัส่วนบุคคล  สังคม  จิตวิทยา เป็นการแสดงให้เห็นวา่ปัจจยัส่วนบุคคลมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการซ้ือ  สอดคลอ้งกบังานวิจยั    ศิริวรรณ และคณะ (2541) ท่ีกล่าวถึง การตดัสินใจของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่าง
กนั  จะมีตวักระตุน้ภายนอกท่ีสาํคญัคือ ส่วนประสมทางการตลาด  อนัจะก่อนให้เกิดพฤติกรรม ซ่ึงเป็นการแสดงให้เห็น
วา่  ปัจจยัการตลาดบริการมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ ดงันั้นในการศึกษาจึงกาํหนดใหปั้จจยัทางการตลาด  ไดแ้ก่  ดา้น
การบริการ  ดา้นราคา  ดา้นถานท่ี  ดา้นการส่งเสริมการตลาด  ดา้นบุคลากร  ดา้ยกายภาพ  ดา้นกระบวนการของการ
ใหบ้ริการ 
 
กติตกิรรมประกาศ 
                  การศึกษาคน้ควา้อิสระเร่ือง  พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการธนาคารพาณิชย ์  ในจงัหวดัปทุมธานี  ดาํเนิน
จนสําเร็จลุล่วงได ้ ผูว้ิจยัขอกราอบขอบพระคุณ  ผศ.มุกดา  โควหกุล  ซ่ึงไดก้รุณารับเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา  พร้อมได้
สละเวลาอนัมีค่าเพ่ือตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ  และขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาคน้ควา้วิจยั
อิสระฉบบัน้ีมาโดยตลอด  รวมถึงอาจารยทุ์กท่านท่ีเคยอบรมสั่งสอนใหค้วามรู้แก่ผูว้จิยั 
                   ขอกราบขอพระคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านท่ีไดใ้หค้วามร่วมมือและเสียสละเวลาอนัมีค่า ในการตอบ
แบบสอบถาม ทาํใหง้านวจิยัคร้ังน้ี  สาํเร็จลงไดด้ว้ยดี 
                  สุดทา้ยน้ีผูว้จิยัขอกราอบขอบพระคุณบิดา  มารดา  ผูซ่ึ้งเป็นแรงบนัดาลใจท่ีสาํคญัและยงัเป็นผูท่ี้ใหผู้ว้จิยั
ตระหนกัถึงความสาํคญัของการศึกษา  ขอขอบคุณเพ่ือนๆ สาํหรับมิตรภาพ และกาํลงัใจ 
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การเพิม่ประสิทธิภาพการเดนิทางเพ่ือลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเข้าพบลูกค้า 
กรณศึีกษาบริษัทดิจิเกท เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จํากดั 
Optimization to reduce travel costs to meet customers.                                                                      

Case Study of Digigate Technology (Thailand) CO., LTD 
 

คงพล เลศิจิราการ   อาจารย์ รวนิกานต์ ศรีนนท์ 

สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
คณะวศิวกรรมโลจิสติกส์ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

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

บทคดัย่อ 

       สารนิพนธ์ท่ีไดจ้ดัข้ึนคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปพบลูกคา้ของ
พนักงานบริษทัดิจิเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จาํกดัเน่ืองจากทุกวนัน้ี บริษทัมีค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการเดินทางท่ีเป็น
จาํนวนมากเน่ืองจากการท่ีไม่มีการวางแผนในการเดินทางไปพบลูกคา้ การวางเส้นทาง การกาํหนดค่าใชจ่้ายในการเดินทาง 
การแบ่งโซนลูกคา้ในการเขา้พบลูกคา้และการกาํหนดการว่ิงหาลูกคา้ก่อนหลงัเพ่ือลดเวลาและค่าใชจ่้ายโดยจะใชห้ลกัการ
การแบ่งโซนโดยวิธีฮิวริสติก ทาํตารางควบคุมค่าใชจ่้าย และcall center เป็นผูป้ระสานงาน โดยทาํการแบ่งโซนและกาํหนค
ค่าใชจ่้ายแบบคงท่ีเป็นวธีิท่ีดีท่ีสุดซ่ึงสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพไดถึ้ง 20.68 % 
 

คาํสําคญั: การแบ่งโซนลูกคา้, การกาํหนดคาใชจ่้ายท่ีเป็นแบบตายตวั, การจดัลูกคา้ก่อน-หลงั 
 

Abstract 

       The objectives of this research is to study on increase efficiency and reduce the cost of traveling for customer 
visit of Digigate Technology (Thailand) Co., Ltd. As of today the costs is arising from budget from improper planning for 
travel and meet customer. This research use Heuristics technique routing to determine the minimized cost of travelling. 
Then use call center for coordinate by this research result “zoning and fix expense method” can increase efficiency by 
20.68%    
 

Keywords: customer zones, determining the costs is fixed, manage customer before - after.  
 
1. บทนํา 

ปัจจุบนั สภาพการแข่งขนัทางธุรกิจมีความรุนแรงมากข้ึน และมีการแข่งขนัสูงข้ึน บริษทัหลายๆ บริษทัต่างหากล

ยทุธ์ต่างๆ เพ่ือนาํมาจูงใจลูกคา้ใหเ้กิดความจงรักภกัดีในตราสินคา้ของตนเอง เพ่ือใหอ้งคก์รประสบผลสาํเร็จในธุรกิจ  แต่

ส่ิงท่ีสาํคญัท่ีสุดในการบริหารองคก์รใหด้าํเนินงานไปไดด้ว้ยดีนั้น คือ ทรัพยากรมนุษย ์โดยบุคลากรในองคก์รทุกระดบัมี

ความสาํคญั ในการขบัเคล่ือนองคก์ร แต่หากบุคลากรขององคก์รนั้น ขาดเป้าหมาย ขาดแรงจูงใจในการทาํงาน และส่งผล
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ใหมี้การลาออกสูง การบริหารงานกจ็ะประสบความสาํเร็จไดย้าก องคก์รจะทาํอยา่งไรใหบุ้คลากรมีความจงรักภกัดีต่อ

องคก์ร  และทาํใหอ้งคก์รเติบโตอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 

บริษทั ดิจิเกท เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จาํกดั ก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ซ่ึงบริษทัเปิดดาํเนินกิจการ

ในฐานะเป็นตวัแทนจาํหน่าย และบริการหลงัการขายเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีมีความละเอียดสูงดว้ยเทคโนโลยท่ีีลํ้าสมยั จาก

ผูผ้ลิตเคร่ืองมือวดัชั้นนาํของโลกอาทิเช่น Nikon, Hexagon, Creaform และ Solutionix ร่วมทั้งบริการตรวจสอบผลิตภณัฑ์

ออกสู่ตลาดเพ่ือใหไ้ดคุ้ณภาพตามความตอ้งการของตลาดตลอดระยะเวลา 10 ปีท่ีผา่นมาบนแนวทางของความมุ่งมัน่

เสริมสร้างเป้าหมายในการเป็นผูน้าํทางดา้นเคร่ืองมือตรวจสอบคุณภาพรวมถึงเทคโนโลยชีั้นนาํ ทั้งทางดา้นคุณภาพและ

บริการโดยเนน้ใหค้วามสาํคญัแก่ลูกคา้เพ่ือใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ในปัจจุบนัทางดา้นวงการอุตสาหกรรมการผลิต งาน

ตรวจสอบ งานควบคุมคุณภาพ (QC) และงานวจิยัและพฒันา (R&D) โดยทีมวศิวกรซ่ึงมากดว้ยประสบการณ์และเช่ียวชาญ

เฉพาะดา้น พร้อมท่ีจะใหค้าํปรึกษาแนะนาํและตอบสนองทุกความตอ้งการของลูกคา้ภายใตน้โยบายคุณภาพของบริษทัเป็น

สาํคญั ”สินคา้มาตราฐาน บริการฉบัไว มอบความพึงพอใจใหลู้กคา้ มุ่งพฒันาบุคลากรอาทรต่อสังคม” ซ่ึงปัจจุบนั มีทั้งหมด  

2  สาขาคือสาขากรุงเทพและสาขาชลบุรี โดยมีพนกังานประจาํรวมทั้งส้ินเป็นจาํนวน 20 คน  

ซ่ึงปัญหาของทางบริษทัท่ีไดรั้บคือการท่ีมีค่าใชจ่้ายในการเดินทางท่ีมีมูลค่ามาก โดยการแกไ้ขปัญหาจะเป็นการ

หาวิธีท่ีจะช่วยลดค่าใชจ่้ายและคาดการณ์ค่าใชจ่้ายของบริษทัไดเ้พ่ือประโบชน์ท่ีจะไดรั้บคือ สามารถกาํหนดยอดขาย รู้

ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ และการลดค่าใชจ่้ายท่ีไม่จาํเป็น  

 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

ปัจจุบนัการขนส่งมีความสาํคญัต่อธุรกิจเกือบทุกประเภททั้งในส่วนการจดัหาวตัถุดิบ การผลิตการขาย และการ
จดัจาํหน่าย ในหลายๆ ธุรกิจ ตน้ทุนการขนส่งนบัเป็นตน้ทุนท่ีสาํคญั และกระทบต่อตน้ทุนรวมของผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
ซ่ึงโครงสร้างตน้ทุนของผูป้ระกอบการขนส่ง ประกอบดว้ยตน้ทุนดงัต่อไปน้ี 
                1. ตน้ทุนคงท่ี (Fixed cost) เป็นตน้ทุนหรือค่าใชจ่้ายท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงตามปริมาณการขนส่ง เช่น ค่าเช่า
สถานท่ีจอดรถ เงินเดือนพนกังานขบัรถ เป็นตน้ 
  2. ตน้ทุนผนัแปร (Variable cost) เป็นตน้ทุนหรือ ค่าใชจ่้ายท่ีมีการเปล่ียนแปลง ตามปริมาณการใหบ้ริการการ
ขนส่ง เช่น ค่านํ้ ามนัเช้ือเพลิง ค่าซ่อมแซม ค่านํ้ามนัหล่อล่ืน เป็นตน้ 

3. ตน้ทุนรวม (Total cost) เป็นตน้ทุนหรือค่าใชจ่้ายท่ีรวมเอาตน้ทุนคงท่ีและตน้ทุนผนัแปรเขา้ไวด้ว้ยกนั ถือเป็น
ตน้ทุนการบริการขนส่งทั้งหมด ทั้งน้ีรวมถึงตน้ทุนเท่ียวกลบั (Backhauling cost) ดว้ย 
ตน้ทุนของผูป้ระกอบการขนส่งจะมากหรือนอ้ยเพียงใดข้ึนอยูก่บัปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกาํหนดราคาค่าขนส่ง ไดแ้ก่ 

- ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการขนส่งเท่ียวเปล่า 
- ปริมาณหรือนํ้าหนกัของสินคา้ ท่ีบรรทุก 
- ระยะเวลาท่ีใชใ้นการขนถ่ายข้ึนและลงรวมถึงค่าใชจ่้ายในส่วนท่ีเก่ียวกบัระยะเวลาในการรอ 
-ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัระยะทางในการขนส่ง 
- ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัความรับผดิชอบต่อความเสียหายจึงจาํเป็นตอ้งมีการบวกค่าใชจ่้าย 
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ในส่วนท่ีเป็นเร่ืองของการประกนัภยัจากภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีผนัผวนส่งผลใหเ้กิดการปรับตวัของราคานํ้ามนัท่ี
เพ่ิมสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ดงัตารางดา้นล่าง ซ่ึงตน้ทุนค่านํ้ามนัเช้ือเพลิงมีสัดส่วนมากของตน้ทุนการขนส่งทั้งหมด 

วธีิการแก้ปัญหาแบบฮิวริสตกิ 
เป็นรูปแบบของการหาคาํตอบรูปแบบหน่ึงของการวิจยัการดาํเนินงาน วิธีการท่ีใชไ้ม่มีความซับซ้อนดา้นการ

คาํนวณท่ีมากนกั จึงใชเ้วลาในการประมวลผลนอ้ย แต่คาํตอบท่ีไดจ้ากวิธีการดงักล่าวอาจไม่ใช่คาํตอบท่ีดีท่ีสุด (Optimal 
Solution) ของปัญหานั้ นและวิธีการแก้ปัญหา VRP แบบฮิวริสติกมีหลายวิธีการแต่ในการวิจัยคร้ังน้ีได้เสนอทฤษฎีท่ี
เก่ียวขอ้งกบัวิธีการหาคาํตอบเพียง 3 วิธีการท่ีเป็นวิธีการท่ีสะดวกและประหยดัเวลาในการคาํนวณ ซ่ึงรูปแบบวิธีการหา
คาํตอบท่ีเลือก ไดแ้ก่ 

1) วธีิการหาคาํตอบแบบ Saving Algorithm 
การดาํเนินการจะทาํการคาํนวณค่าของ Saving value ซ่ึงเป็นค่าท่ีบ่งช้ีถึงการประหยดัทรัพยากร จากนั้นจึงทาํการ
จดัเรียงลาํดบัเส้นทางท่ีเป็นไปไดโ้ดยความตอ้งการในแต่ละเส้นทางท่ีเลือกตอ้งไม่เกินความสามารถในการ
บรรทุกของรถท่ีมี 

2) วธีิการหาคาํ ตอบแบบ Route-First-Cluster Second 
การดาํเนินการจะทาํการจดัเรียงลาํดบัพ้ืนท่ีในการเดินทางก่อน โดยหลกัในการจดัเรียงจะพิจารณาจากระยะทาง
ความใกลก้นัระหวา่งพ้ืนท่ี เม่ือดาํเนินการเสร็จจึงค่อยมาพิจารณาถึงการจดัเส้นทาง เส้นทางแต่ละสายตอ้ง
สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการไดแ้ละตอ้งไม่เกินความสามารถของรถบรรทุก 

3) วธีิการหาคาํ ตอบแบบ Cluster-First-Route Second 
การดาํเนินการมีความคลา้ยคลึงกบัวธีิ Route-First-Cluster Second แต่มีส่วนต่างกนัในการพิจารณาพื้นท่ีโดยขจะ

ใชก้ารคาํนวณมุมแทน 
 
3. การดาํเนินการวจิัย และผลการวจิัย 
 3.1 การวิเคาระห์ขอ้มูล 

 ผูศึ้กษาไดท้าํการเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัการเดินทางไปพบลูกคา้ของพนักงานบริษทัดิจิเกทเป็นจาํนวน19 คนซ่ึง

แบ่งเป็นหัวหนา้ฝ่ายขาย 1 ท่าน พนกังานขาย 2 ท่าน หัวหนา้เอน็จิเนีย 1 ท่าน เอน็จิเนีย 10 ท่าน บญัชี 1 ท่าน จดัซ้ือ 1 ท่าน 

การตลาด 1 ท่าน บุคคล 1 ท่าน และ call center  1 ท่าน ซ่ึงไดร้วบรวมขอ้มูลการเขา้พบลูกคา้ประจาํวนัในช่วงเดือนมีนาคม-

เดือนสิงหาคม2556: โดยมีขอ้สรุปดงัน้ี 

ตาราท่ี 1 ตารางสรุปค่าใชจ่้าย 

 
จากตารางท่ี 1 จะเห็นไดว้า่ค่าใชจ่้ายท่ีซํ้ าซอ้นมีจาํนวนมากเม่ือเทียบกบัค่าใชจ่้ายรวมซ่ึงคิดเป็น 34% โดยตารางท่ี

เกบ็ขอ้มูลมาเป็นการเกบ็ค่าใชจ่้ายของเดือนมีนาคมถึงเดือนสิงหาคม 2556 
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3.2 ผลการศึกษา และผลการวเิคราะห์ค่าใชจ่้าย 
3.2.1 การจดัการเส้นทางการเดินทางโดยวธีิการประสานงานจากผูท่ี้รู้จกัหรือชาํนาญเร่ืองการจดัการเส้นทางและ

การกระจายงาน (ดูเส้นทางเดียวกนัไปทางเดียวกนั) 
ตารางท่ี 2 ตารางเปรียบเทียบค่าใชจ่้ายแบบเก่ากบัมีcall center 

เดือน March April May 
ค่าใชจ่้ายรวมแบบเดิม (บาท) 161,200.00 126,450.00 205,400.00 

แบบมีcall center 133,375.00 95,500.00 154,200.00 
 
3.2.2 แบบผสมโดยเร่ิมจากการมี Call Center เป็นผูป้ระสานงานโดยใชห้ลกัของฮิวริสติกจากการหาคาํตอบแบบ 

Route-First-Cluster Second และทาํตารางควบคุมค่าใชจ่้าย 
 

ตารางท่ี  3 ตารางค่าใชจ่้ายรถยนตแ์บบคงท่ี 
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ตารางท่ี 4 ตารางสรุปเปรียบเทียบค่าใชจ่้ายแบบเก่ากบัแบบผสมระหวา่งแบ่งโซนกบัตารางค่าใชจ่้ายแบบคงท่ี (แบบผสม) 
เดือน March April May 

ค่าใชจ่้ายรวมแบบเดิม(บาท) 161,200.00 126,450.00 205,400.00 

แบบผสม 94,470.00 65,970.00 118,940.00 
 
3.2.3 ผลการใชโ้ปรแกรม Awesim ในการวเิคราะห์การทาํงานและหาวิธีแกไ้ข 
ผลจากการทาํ Simulation โดยโปรแกรม Awesim 

จากของเดิมเอ็นจิเนีย 10คนทาํงานท่ีมีประเภทงานอยู ่3 ชนิดคือ calibration ,Solve problem ,และFix machine โดยใชเ้วลา
ในการปฏิบติังาน 90 นาที,180 นาทีและ 270 นาทีตามลาํดบั เวลาในการเดินทาง 160 นาที และหลกัการการจ่ายงานแบบคน
ไหนวา่งก่อนกใ็หค้นนั้นรับงานไป  

ซ่ึงผลออกมาวา่มีเอ็นจิเนียวา่งงาน และ ในระบบยงัทาํงานไม่เตม็ประสิทธิภาพจึงทาํการปรับปรุงโดยลดจาํนวน
เอน็จิเนียลดเหลือ 8 คน ซ่ึงผลออกมาวา่ เอน็จิเนียมีการวา่งงานนอ้ยลงและทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุดเน่ืองจากได้
ทาํการลดเอน็จิเนียลงเหลือ 7 คนแลว้ผลท่ีเกิดคือเวลาในการรอคอยจะเกิน 480 นาที 

 
 

3.2.4 ผลการทาํการตลาดหรือขยายกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 
 ยอดขายในปีท่ีแลว้ 90 ลา้นบาทซ่ึงในปีหนา้ขยายตลาดล่าง15% (เขา้ตลาดก่อนมีโอกาสก่อนและตลาดล่างไม่มีงบ
มากพอจึงคิดแค่อตัราการเขา้ตลาดแค่15%) และตลาดการศึกษา 10% (เป็นตลาดท่ีทาํการคา้ท่ีจะไดผ้ลกาํไรน้อยและการ
แข่งขนัค่อนขา้งสูงจึงมีโอกาสท่ีเจาะตลาดการศึกษาไดใ้นอตัราท่ีไม่สูงมากนกั) 
 ถ้าทําได้จะมีผลกําไรเพิ่มข้ึน  13,500,000.00บาท  จากตลาดล่างและ 9,000,000.00 บาทจากตลาดการศึกษา 
เพราะฉะนั้นสามารถเพ่ิมรายไดถึ้ง 22,500,000.00บาท ต่อปี ซ่ึงจาก 3 เดือนคิดเป็น 5,625,000.00 บาท 
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4. การอภิปรายผล บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
การศึกษาคน้ควา้ในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดข้อ้สรุปท่ีวา่การเดินทางไปพบลูกคา้ของบริษทัดิจิเกท (ประเทศไทย) จาํกดัมี

การเขา้พบลูกคา้โดยการต่างคนต่างขบัรถไปทาํใหเ้ป็นการส้ินเปลืองซ่ึงไดท้าํการสรุปวธีิทั้งหมดดงัน้ี 
1. การจดัการเส้นทางการเดินทางโดยวิธีการประสานงานจากผูท่ี้รู้จกัหรือชาํนาญเร่ืองการจดัการเส้นทางและการ

กระจายงาน (ดูเส้นทางเดียวกนัไปทางเดียวกนั) 
2. แบบผสมโดยเร่ิมจากการมีCall Centerเป็นผูป้ระสานงานโดยใชห้ลกัของฮิวริสติกจากการหาคาํตอบแบบRoute-

First-Cluster Secondและทาํตารางควบคุมค่าใชจ่้าย 
3. การเอน็จิเนียลงเหลือ 8 คน 
4. การ เพ่ิ ม ยอดขายจากการขยายตลาด เพิ่ ม ยอดข ายจากตลาดล่ างและการ ศึกษ าใน  3เดื อน เท่ ากับ 

3,375,000+2,250,000 = 5,625,000 บาทสรุปผลการวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายจากตารางจะเห็นว่าแบบฮิวริสติกและ Fix 
cost จะสามารถลดค่าใชจ่้ายท่ีซํ้ าซอ้นไดดี้ท่ีสุดและการเพ่ิมยอดขายควบคู่ไปดว้ยกนั 
 

      ตารางท่ี 5 สรุปผลการคาํนวนจากวธีิต่างๆท่ีลดค่าใชจ่้าย 
 ค่าใชจ่้าย

แบบเดิม 
ค่าใชจ่้ายแบบ
มีcall center 

ค่าใชจ่้ายแบบผสมและมี
ตารางค่าใชจ่้ายแบบคงท่ี 

ค่าใชจ่้ายแบบลดจาํนวน
เอน็จิเนียเหลือ 8 คน 

ค่าจา้งพนกังาน 540,000 540,000 540,000 432,000 
:เงินเดือนเดือนละ
18,000 บาท@  คน 

    

ค่าใชจ่้ายในการ
เดินทาง 3 เดือน 

493,050 383,075 279,380 493,050 

รวม 1,033,050 923,075 819,380 925,050 
สามารถลดค่าใชจ่้าย

จากเดิมไดก่ี้% 
0% 10.64% 20.68% 10.45% 

 
จากตารางจะเห็นไดว้า่วิธีท่ีแบ่งโซนและตารางต่าใชจ่้ายแบบคงท่ีสามารถช่วยลดค่าใชจ่้ายไดดี้ท่ีสุดเม่ือเทียบกบั

วธีิอ่ืน 
 ดงันั้นทางผูศึ้กษาจึงคิดวธีิท่ีควบคุมขอ้ผดิพลาดทั้งหมดโดยการวิง่ซํ้ าซอ้นแกไ้ขโดยใชว้ธีิฮิวริสติกจากการหา
คาํตอบแบบ Route-First-Cluster Second เพ่ือกาํหนดเขตพื้นท่ีการดูแลและดูลูกคา้วา่เขา้ลูกคา้รายไดก่้อน-หลงัจากระยะทาง 
ไม่มีการประสานงานแกไ้ขโดยหา call center มาเป็นผูป้ระสานงาน และระยะทางท่ีเกินความจริงแกไ้ขโดยทาํตาราง
ควบคุมค่าใชจ่้าย ซ่ึงจากการคาํนวณจะเห็นไดว้า่สามารถควบคุมค่าใชจ่้ายไดจ้ริง 

ข้อเสนอแนะสําหรับศึกษาคร้ังนี ้
ควรท่ีจะควบคุมค่าใชจ่้ายท่ีซํ้ าซอ้นหรือเกินจากความเป็นจริงได ้ในการศึกษาคร้ังน้ีควรท่ีจะทาํแบบโดยผสมโดย

เร่ิมจากการมี Call Center เป็นผูป้ระสานงาน โดยใชห้ลกัของฮิวริสติกจากการหาคาํตอบแบบ Route-First-Cluster Second 
และทาํตารางควบคุมค่าใชจ่้าย เน่ืองจากผลท่ีไดอ้อกมา ไดค้่าทีดีท่ีสุดจากการเทียบกนักนัอีกวธีิ 
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กติติกรรมประกาศ 
การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองเร่ืองน้ีสาํเร็จไดด้ว้ยความกรุณาโดยการไดรั้บความช่วยเหลือเป็นอยา่งดีจาก อาจารย ์

ดร.รวินกานต์ ศรีนนท์ อาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองท่ีให้ความกรุณาแนะนาํตรวจตราและแกไ้ขเน้ือหา 
ตลอดจนใหก้าํลงัใจในการทาํการศึกษาคน้คา้ดว้ยตนเองมาโดยตลอดอยา่งดียิง่ 

ผูศึ้กษาขอขอบพระคุณประธาน รองศาสตราจารย ์ดร.สถาพร อมรสวสัด์ิวฒันา กรรมการ ผูช่้วยศาสตราจารย์
รจนาฏ ไกรปัญญาพงศ ์และอาจารยทุ์กๆท่านท่ีใหค้วามช่วยเหลือและแนะนาํทุกท่าน ท่ีไดใ้หก้าํลงัใจและความช่วยเหลือใน
การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตวัเองตลอดมาตลอดจนใหก้าํลงัใจในการทาํการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองมาโดยตลอดอยา่งดียิง่ 

ผูศึ้กษาขอขอบพระคุณ คุณยหุนุด สะละหมดั ผูบ้ริหารบริษทัดิจิเกท เทคโนโลยี(ประเทศไทย)จาํกดั ท่ีให้ความ
ช่วยเหลือและอนุญาตให้นาํขอ้มูลของบริษทัมาทาํการศึกษาและพี่ๆเพ่ือนนกัศึกษาปริญญาโททุกท่าน ท่ีไดใ้ห้กาํลงัใจและ
ความช่วยเหลือในการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองตลอดมา 
 
เอกสารอ้างองิ 
ปวีณา เสนาเก่า และวนัชยั รัตนวงษ.์ การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการกระจายสินคา้ระหว่างการขนส่งผ่าน ศูนยก์ระจาย

สินคา้กบัเอเยน่ตเ์พ่ือวางแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพ กรณีศึกษาร้านหนงัสือ บริษทั วนัวนั ออลล ์จากดั (มหาชน). 
บณัฑิตวทิยาลยั สาขาการจดัการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ, มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย. 

พิพฒัน์ คมคาย และคณะ. 2551. การวิเคราะห์หาจานวนศูนยก์ระจายสินคา้ปูนซีเมนตท่ี์เหมาะสมจากกาหนดการเชิงเส้น. 
การประชุมสัมมนาเชิงวชิาการประจาปี 2551 การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คร้ังท่ี 8. 

วรินทร์ วงษม์ณี และวนัชยั รัตนวงษ.์ 2549. การศึกษาความเหมาะสมของสถานท่ีตั้ง ศูนยก์ระจายสินคา้ส่ีแยกอินโดจีน. 
จงัหวดัพิษณุโลก : การประชุมสัมมนาเชิงวชิาการประจาปี 2549 การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คร้ังท่ี 6 
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การปรับปรุง Layout ของคลงัสินค้าและการบริหารจัดการสินค้าคงคลงัเพ่ือเพิม่ประสิทธิภาพการส่งมอบ
สินค้า กรณศึีกษาของ บริษัท โฮยาเลนส์ ไทยแลนด์ จํากดั 

Layout improvements for warehousing and inventory management to optimize the delivery of case 
studies Hoya Lens Thailand, Ltd. 

 

พงศ์กานต์ อคัรวฒัน์เบญญาภา, รวนิกานต์ ศรีนนท์ 
บณัฑิตวทิยาลยั สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

โทรศพัท:์ 086-525-2528, Email: phongkan_arw@hotmail.com 
ภาควชิาวศิวกรรมโลจิสติกส์ คณะวศิวกรรมศาสตร์, มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

โทรศพัท:์ 0-2697-6730, โทรสาร: 0-2275-4892, Email: Rawinkhan_sri@utcc.ac.th 

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

บทคดัย่อ 
 

         วตัถุประสงคใ์นกรณีศึกษาเพ่ือวิเคราะห์หาสาเหตุเก่ียวกบัการจดัส่งสินคา้ท่ีไม่ตรงต่อเวลา โดยการวิเคราะห์หา
สาเหตุคร้ังน้ี ไดศึ้กษาเก่ียวกบัแผนก Material Control ท่ีเป็นแผนกตน้นํ้ าของการผลิตนั้นเอง ไม่วา่จะเป็นการสั่งซ้ือท่ีมาก
เกินไปทาํใหเ้กิดวตัถุดิบลน้คลงัสินคา้ ไม่มีพ้ืนท่ีในการเกบ็และการหาเลนส์ไม่เจอตามคาํสั่งท่ีลูกคา้สั่งมา ส่วนการสั่งเลนส์
ท่ีนอ้ยไปกส่็งผลทาํใหเ้กิดการขาดวตัถุดิบ ไม่สามารถส่งวตัถุดิบไดต่้อเน่ืองส่งผลถึงความล่าชา้ในการผลิต จาการวิเคราะห์
หาสาเหตุมานั้ นได้ทําการใช้ทฤษฏี Demand Chain Forecasting Demand Planning และ ทฤษฎี ABC Analysis มาเป็น
แนวทางกบัการใชใ้นสถานการณ์จริงท่ีเกิดข้ึน 
         จากการศึกษาไดน้าํเอาทฤษฏีมาใชใ้นการทาํการพยากรณ์การสั่งซ้ือและปรับการวิ่งของสินคา้จะเห็นไดว้า่เกิดการ
ขาดวตัถุดิบ นอ้ยลงจากเดิมและการสั่งเลนส์เขา้มาแต่ล่ะคร้ังก็มีความใกลเ้คียงกบัพยากรณ์การสั่งซ้ือ ทาํใหป้ริมาณเลนส์ท่ี
เขา้มาพอกบัพ้ืนท่ีจดัเก็บและการจดัแผนผงั ใหม่ทาํให้เลนส์ท่ีมีการใชบ่้อยสามารถเขา้จดัส่งวตัถุดิบไดเ้ร็วข้ึน ส่งผลให้
สินคา้ส่งมอบตรงต่อเวลาใหแ้ก่ลูกคา้ และสรุปค่าใชจ่้ายท่ีลดลงจากการสั่งซ้ือต่อปีท่ีจากเดิม 2,009,216,851 บาท เม่ือมีการ
ปรับปรุงลดลงเหลือ 1,913,666,788 บาทต่อปี เม่ือเปรียบเทียบมีค่าใชจ่้ายลดลงเท่ากบั 95,550,063 บาทต่อปี เม่ือคิดเป็น
เปอร์เซ็นมีค่าใชจ่้ายลดลง 4.76 เปอร์เซ็นต่อปี 

 
Abstract 

          The purpose of the study was to analyze the reasons for not shipping on time. By analyzing the causes of this. 
Material Control department did a study on the upstream division of the production itself. Whether ordering too cause Over 
Stock No space to store and find the lens does not have the Order of the order came. The lowest-order lens was an immediate 
cause for Non Material Support Production could have resulted in a delay in production. From the analysis because it has 
the theoretical Demand Chain Forecasting Demand Planning and theories ABC Analysis as a guideline for use in real-life 
situations that occur.  
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Of Education has embraced the theory used in the Forecast, and the rushing of the product will be seen that the 
Non Material less of the original and the lens comes but once they are close to the Forecast. Consequently, the lens that 
comes with enough storage space and a new Layout made lenses are often used line production can result in faster delivery 
of products on time to customers. And a summary of the cost reduction of the order of a year old. 2,009,216,851 baht when 
updates are reduced. 1,913,666,788 baht per year, compared with the cost reduction of 95,550,063 baht per year, when 
calculated as a percentage of the cost reduction of 4.76 percent per year. 

 
1. บทนํา 

          ในปัจจุบนัธุรกิจจาํหน่ายเลนส์แว่นตาได้เติบโตข้ึนอย่างรวดเร็ว และมีความหลากหลายในเร่ืองผลิตภณัฑ์และ
คุณภาพ  มีเลนส์แว่นตาท่ีมาจากผูผ้ลิตในหลายๆประเทศเช่น ญ่ีปุ่น, จีน, เกาหลี, อเมริกา-ฯลฯ ซ่ึง ทาํให้ผูบ้ริโภคและผูท่ี้
ประกอบธุรกิจร้านแวน่ตา จาํเป็นตอ้งเลือกใชผ้ลิตภณัฑเ์ลนส์แวน่ตาท่ีถูกตอ้ง เหมาะสมกบัสภาพสายตาของลูกคา้ท่ีมีความ
ตอ้งการผลิตภณัฑ ์และส่ิงท่ีขาดไม่ไดก้็คือการตรงต่อเวลาของผลิตภณัฑจ์ากผูผ้ลิตสู่ผูบ้ริโภค ทาํให้ทางบริษทั โฮยาเลนส์
ไทยแลนด ์จาํกดั ไดเ้ลง็เห็นส่ิงน้ีจึงมีการนาํระบบเทคโนโลยีท่ีทนัสมยักลบัยคุปัจจุบนัมาเป็นตวัดาํเนินงาน ท่ีใชต้ั้งแต่การ
จดัการคลงัสินคา้จนไปถึงการจดัส่ง ดว้ยการออกแบบระบบท่ีเหมาะสมกบัอุตสาหกรรมประเภทเลนส์แวน่ตา 
          เน่ืองจากปัญหาท่ีเกิดจากการส่ังเลนส์มากเกินความตอ้งการเป็นปัญหาหลกัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ทาํให้เกิดค่าใชจ่้ายโดย
ไม่จาํเป็นและปัญหาท่ีสาํคญั ทาํใหเ้ลนส์มีจาํนวนมากกวา่ความจาํเป็น เน่ืองจากการส่ังซ้ือท่ีมากเกินกวา่ความตอ้งการ และ
ส่งผลกระทบต่อการการจัดเก็บทาํให้เกิดความล่าช้าและเสียเวลาในการผลิตหรืออาจทาํให้เลนส์สูญหายได้เน่ืองจาก
ความผดิพลาดของพนงังาน สุดทา้ยพ้ืนท่ีในการจดัเกบ็ไม่เพียงพอ 
          ดว้ยเหตุน้ีผูศึ้กษาไดน้าํเทคนิคการวิเคราะห์ ABC มาใชเ้ป็นแนวทางในการจดัแผนผงัและการเก็บของเลนส์และ
ทฤษฏีของ Inventory Management ในส่วนของการสั่งซ้ือใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของลูกคา้โดยการคาํนวณหา  
          EOQ คือ ปริมาณการสั่งซ้ือท่ีประหยดัต่อคร้ัง 
          SS คือ สตอ็กสาํรอง (Safety Stock) 
          ROP คือ จุดสั่งซ้ือใหม่ (Reorder Point) 
เพ่ือเป็นแนวทางการแกไ้ขปัญหา ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อบริษทั 
 
2. ทฤษฏีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
ทฤษฏี 
          การบริหารสินคา้คงคลงัถือว่าเป็นส่ิงสําคญัมากต่อธุรกิจเพราะสินคา้คงคลงัเป็นทรัพยสิ์นท่ีมีค่าสูง ดงันั้นปัญหาท่ี
เกิดข้ึนจากการควบคุมสินค้าคงคลังท่ีไม่ดีอาจส่งผลต่อความล้มเหลวของกิจการได้ โดยการบริหารสินค้าคงคลังมี
วตัถุประสงคห์ลกั 2 ประการ คือ 
          1. สามารถมีสินคา้คงคลงับริการลูกคา้ในปริมาณท่ีเพียงพอและทนัต่อความตอ้งการของลูกคา้ เพ่ือพยายามรักษา
ระดบัการใหบ้ริการท่ีดีท่ีสุด 
          2. พยายามลดระดบัการลงทุนในสินคา้คงคลงัใหต้ ํ่าท่ีสุด 
     2.1 ตน้ทุนสินคา้คงคลงั (Inventory cost) 
          การบริหารสินคา้คงคลงัมีตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งแบ่งไดเ้ป็น 4 ประเภทหลกั ดงัน้ี 
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          2.1.1 ตน้ทุนการสั่งซ้ือ (Ordering costs) คือ เป็นตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนเพ่ือให้ไดสิ้นคา้มาเก็บไว ้โดยจะเกิดข้ึนทุกคร้ังท่ีมี
การสั่งสินคา้ ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายการติดต่อสั่งซ้ือ  การจดัทาํเอกสาร  เงินเดือนพนกังานสั่งซ้ือ  ค่าขนส่งสินคา้มายงัคลงัสินคา้ 
เป็นตน้ 
          2.1.2 ตน้ทุนในการเกบ็รักษาสินคา้คงเหลือ (Holding costs) คือค่าใชจ่้ายท่ีเกิด จากการเกบ็รักษาสินคา้คงเหลือให้อยู่
ในสภาพใชง้านไดดี้ ไดแ้ก่ ตน้ทุนของเงินทุนค่าใชจ่้ายในการใชพ้ื้นท่ีเกบ็รักษาสินคา้และตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจากความเส่ียงของ
สินคา้คงคลงั เป็นตน้ 
          2.1.3 ตน้ทุนการขาดแคลน (Shortage costs) คือ ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนเม่ือเกิดขาดแคลน สินคา้คงเหลือ เช่น ขาดโอกาส
ทาํกาํไร เพราะไม่มีสินคา้จาํหน่ายหรือการเสียค่าปรับ เน่ืองจากไม่มีสินคา้ส่งใหลู้กคา้ 
          2.1.4 ตน้ทุนในการติดตั้งการผลิต (Setup cost) มีลกัษณะคลา้ยกบัตน้ทุนการสั่งซ้ือ ท่ีตอ้งจ่ายไปเม่ือมีการสั่งใหมี้การ

ผลิตใหม่ โดยมีลกัษณะเป็นตน้ทุนคงท่ีต่อคร้ัง 

          ดงันั้น การตดัสินใจถึงปริมาณการสั่งซ้ือสินคา้คงคลงัแต่ละคร้ังตอ้งคาํนึงถึงตน้ทุนรวมท่ีตํ่าท่ีสุด 

     2.2 ระบบสินคา้คงคลงั 

          การแกปั้ญหาสินคา้คงคลงัท่ีถูก ตอ้ง คือ พยายามรักษาระดบัท่ีเหมาะสมท่ีควรจะมีเกบ็รักษา เพ่ือใหต้น้ทุนดาํเนินงาน
รวมตํ่าสุด เก่ียวขอ้งกบั 2 ประเดน็ คือ ควรสั่งซ้ือเม่ือไหร่ ดว้ยจาํนวนเท่าใด 
          2.2.1 ระบบปริมาณการสั่งซ้ือแบบคงท่ี (Fixed Order Quantity Model : Q-Model) ระบบน้ีจะทาํการสั่งซ้ือปริมาณท่ี
เท่ากนัทุกคร้ังและการสั่งซ้ือใหม่จะพิจารณาเม่ือระดบัสินคา้คงคลงัลดตํ่ามาถึงระดบัจุดสั่งซ้ือใหม่ ดงันั้น รอบระยะเวลา
การสั่งซ้ือแต่ละคร้ังจะไม่เท่ากนั แบ่งยอ่ยไดเ้ป็น 2 ระบบและในทางปฏิบติัมกัมีความไม่แน่นอนความตอ้งการใชสิ้นคา้คา้ง
เกิดข้ึน ดงันั้น จึงตอ้งมีการคาํนวณระดบัสินคา้คงคลงัเผือ่ขาด (Safety Stock) 
             2.2.1.1 ระบบจุดสั่งซ้ือและปริมาณการสั่งซ้ือตายตัว(Order-Point , Order-Quantity system : s , Q) โดยกาํหนด
ปริมาณ Q เป็นปริมาณการสั่งซ้ือเม่ือระดบัสินคา้คงคลงัตกลงมาถึงจุด s 
             2.2.1.2 ระดบัจุดสั่งซ้ือและระดบัสั่งซ้ือ (Order-Point , Order-Up-To-Level : s , Q) โดยกาํหนดปริมาณการสั่งซ้ือ Q 
ข้ึนกบัระดบัสินคา้คงคลงัท่ีกาํหนดไว ้คือ S = s + Q และจะสั่งซ้ือเม่ือระดบัสินคา้ตกมาถึงจุด s จึงเป็นระบบท่ีบอกถึง
จุดสูงสุด-ตํ่าสุดของสินคา้คงคลงั 
               SS =  ZσL 
               กาํหนดให ้    Z   = ค่าระดบัความเช่ือมัน่วา่จะมีสินคา้เพียงพอกบัความตอ้งการ 
                                    σL = ค่าเบ่ียงเบนมาตราฐานของความตอ้งการสินคา้ในช่วงเวลาท่ีรอคอย 
             2.2.2 ระบบรอบเวลาสั่งซ้ือคงท่ี (Fixed-Time Period Model : P-Model) ระบบน้ีจะกาํหนดระยะเวลาการสั่งซ้ือท่ี
สมํ่าเสมอ โดยปริมาณการสั่งซ้ือแต่ละคร้ังจะไม่เท่ากนัข้ึนอยูก่บัปริมาณสิรคา้คงคลงัท่ีเหลืออยูใ่นขณะนั้น แสดง
ภาพประกอบท่ี 2 
     2.3 ปริมาณการสั่งซ้ือแบบประหยดั (Economic Order Quantity) 
          เป็นรูปแบบท่ีอาศยัสมการคณิตศาสตร์มาคาํนวณหาปริมาณการสั่งซ้ือท่ีทาํใหต้น้ทุนรวมของสินคา้คงคลงัตํ่าท่ีสุด ซ่ึง
ตอ้งพิจารณาจากตน้ทุนการสั่งซ้ือสินคา้และตน้ทุนการเกบ็สินคา้ โดยเป็นแบบจาํลองอยา่งง่ายท่ีไดรั้บความนิยมทัว่ไป 
ภายใตส้มมุติฐานดงัน้ี 
          - ความตอ้งการสินคา้หรืออุปสงคค์งท่ี และทราบล่วงหนา้อยา่งชดัเจน 
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          - เวลานาํในการสั่งคงท่ีและทราบล่วงหนา้ 
          - ไม่มีสภาวะสินคา้ขาดมือและไดรั้บสินคา้ท่ีสั่งซ้ือพร้อมกนัทั้งลอ็ต 
          - ราคาสินคา้คงท่ีและตน้ทุนการสั่งซ้ือคงท่ี 
      
     ขนาดการสั่งซ้ือท่ีประหยดั  
 
     ตน้ทุนรวม (Total cost)  
       
งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
          จิราพร เจตนาภิวฒัน์ (2551) ศึกษาการปรับปรุงระบบบริหารสินคา้คงคลงัสําหรับสินคา้สําเร็จรูปสีเคลือบไม ้โดย
เลือกใช้ระบบการสั่งซ้ือแบบรอบเวลาสั่งคงท่ี (Fixed Interval System : P) คือมีการกาํหนดระยะเวลาการสั่งท่ีแน่นอน
สมํ่าเสมอ เน่ืองจากการส่ังซ้ือสินคา้ของบริษทันั้นมากจากผูผ้ลิตเพียงรายเดียว ทาํให้มีความสะดวกในการสั่งซ้ือท่ีง่ายกว่า
ระบบการจดัซ้ือดว้ยวิธีจุดสั่งซ้ือ Reorder point (Fixed-Order Quantity System : Q) ท่ีจะสั่งซ้ือเม่ือระดบัสินคา้คงคลงัลดลง
มาถึงระดบัจุดสั่งซ้ือใหม่ในจาํนวนท่ีเท่ากนัทุกคร้ัง โดยท่ีระบบการจดัซ้ือท่ีแตกต่างกนัก็จะสัมพนัธ์กบัระบบการควบคุม
สินคา้คงคลงัท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นการจะเลือกใชน้โยบายการบริหารสินคา้คงคลงัรูปแบบใด ควรพิจารณาเปรียบเทียบผลท่ี
ไดจ้ากดชันีวดัประสิทธิภาพการบริหารสินคา้คงคลงั ในแง่มุมตน้ทุนรวม ระดบัการให้บริหาร และ อตัราการหมุนเวียน 
ควบคู่กบัลกัษณะสินคา้และการดาํเนินงานของบริษทั ดงังานวจิยัของ       
          ดวงพร เมธาอาภรณ์นนท์ (2551) ท่ีศึกษาการจดัการสินคา้คงคลงักลุ่มผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืมและเคร่ืองปรุงรส แลว้
พบว่านโยบายการบริหารหรือควบคุมสินคา้คงคลงัจะแตกต่างกนัไปตามกลุ่มสินคา้ โดยสินคา้กลุ่ม A ท่ีมียอดขายสูงสุด 
ควรใชว้ิธีการควบคุมสินคา้แบบต่อเน่ือง (Continuous Inventory System หรือ Perpetual System) ในขณะท่ี สินคา้คงคลงั
กลุ่ม B และ C ควรใชว้ธีิการควบคุมสินคา้คงลงัแบบช่วงเวลาหรือส้ินงวด (Periodic Inventory System) ซ่ึงสามารถลดระดบั
มูลค่าสินคา้คงคลงัเฉล่ียลง 27% และตน้ทุนการดาํเนินงานรวมลดลง 22% เม่ือเปรียบเทียบกบัวิธีการดาํเนินงานเดิมท่ีผ่าน
มาของบริษทักรณีศึกษา 
           ชูเพญ็ วิบุลสันติ (2549) ก็ไดศึ้กษาการจดัการเวชภณัฑ์คงคลงัของห้องปฏิบติัการเภสัชชุมชน โดยเร่ิมตน้จากการ
จดัลาํดบัความสําคญัของยาทั้งหมดจาํนวน 1,231 รายการ ดว้ยวิธี ABC Analysis ไดก้ลุ่มยาท่ีถูกจดัอยู่ในกลุ่ม A ทั้งหมด 
376 รายการ แลว้เลือกรูปแบบการจดัการสินคา้คงคลงัท่ีซบัซอ้นมากข้ึน ดว้ยการใชรู้ปแบบจุดสั่งซ้ือและปริมาณการสั่งซ้ือ
ตายตวั (Fixed-Order Quantity System : Q) โดยการคาํนวณหาปริมาณสินคา้ท่ีจะสั่งซ้ือท่ีจุดพอดี จุดสั่งซ้ือ และ ระดบัสินคา้
คงคลงัเผือ่ขาดท่ีเหมาะสม ผลจากนโยบายดงักล่าวทาํใหส้ามารถลดตน้ทุนการบริหารยา เงินทุนหมุนเวยีน รวมทั้งปัญหายา
บางรายการขาดมือไดห้รือเส่ือมสภาพได ้เน่ืองจากงานวิจยั พบวา่มียาในกลุ่ม A เพียง 47 รายการ ท่ีควรไดรั้บการดูแลพิเศษ
ใหร้วดเร็วทนัท่วงท่ีในการสั่งซ้ือ โดยสั่งมากกวา่ปีละ 12 คร้ัง ทาํใหก้ารดาํเนินการสั่งยาเป็นระบบและง่ายกวา่การดูแลโดย
ใชก้ารคาดการณ์แบบเดิม 
 
3. การดาํเนินงานวจิัย 
     3.1 วเิคราะห์สาเหตุท่ีเกิดจากจากสั่งซ้ือมากเกินทาํใหส่้งผลต่อแผนผงัในการจดัเกบ็ของแผนก Material ไดคื้อ 
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          3.1.1 เน่ืองจากระบบการสั่งเลนส์ของลูกคา้ในบา้งกลุ่มมีการคาํนวณค่าสายตาออกมาไม่เหมือนกบัทางบริษทั ทาํการ
การพยากรณ์การสั่งซ้ือเกิดขอ้ผดิพลาดในบาง Index ของเลนส์ทาํใหเ้กิดการขาดวตัถุดิบ 
          3.1.2 ขาดการประสานงานระหว่าง Planner กบั Warehouse คือ Planner สั่งเลนส์มาเยอะกว่า Base Stock ทาํให้การ
จดัเก็บของ Warehouse ล่าชา้ในการส่งวตัถุดิบให้แผนกการผลิต  ในกรณีน้ีเบ้ืองตน้ Planner อาจรู้ล่วงหนา้แต่ไม่มีการแจง้ 
Warehouse ใหเ้ตรียมพร้อมหรืออีก 1 กรณีคือ Planner ใหส่้งเลนส์ทุก ซพัพลายเออร์ พร้อมกนัในวนัเดียวกนัทาํใหพ้นกังาน
ไม่เพียงพอต่อการจดัเกบ็ 
  3.1.3 การจดัเรียงชนิดของเลนส์ค่อนขา้งจะไม่เป็นระเบียบ อาจเอาสินคา้ท่ีมีการเคล่ือนไหวหรือการใชง้านมาก
หรือบ่อยคร้ังมารวมกบัสินคา้ท่ีไม่ค่อยมีการเคล่ือนไหว ทาํใหก้ารหาสินคา้ใชเ้วลานาน 
  3.1.4 การเก็บเลนส์ในจาํนวนมากอาจเกิดขอ้ผิดพลาดจากพนักงานได ้ทาํให้เกิดการสูญหายของเลนส์แต่ยอด 
Stock ในระบบยงัโชวอ์ยู ่
  3.1.5 ขาดการ Cycle count ในแต่ละเดือนของ warehouse ทาํใหก้ารป้องกนัเลนส์หายประสิทธิภาพตํ่า  
     3.2 การแกไ้ขสาเหตุปัญหาท่ีเกิดข้ึนโดยวธีิการท่ีเหมาะสม 
           3.2.1 จากปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการสั่งซ้ือของลูกคา้ท่ีมีการเพ่ิมข้ึนอยา่งกะทนัหนั ทาํใหเ้ราไม่สามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ไดท้นัทางผูศึ้กษาจึงการนาํทฤษฏี Demand Chain Forecasting & Planning มาใชใ้นขั้นตน้ โดยให้ทาง 
Planner ไดท้าํการเก็บขอ้มูลเพ่ิมมากข้ึนไม่ใช่แค่ 3 เดือนยอ้นหลงัแต่จะดูไปถึงเม่ือปีท่ีแลว้ เช่น เม่ือช่วงเดือนมกราคมถึง
เดือนเมษายนของปี 2555 มียอดขายใน Sku's ไหนท่ีในช่วงน้ีสูง แลว้นาํขอ้มูล ณ ปัจจุบนัมาใชเ้พ่ือความแม่นยาํมากข้ึนโดย
มีการเปรียบเทียบยอดการใชจ้ริงท่ีเกิดข้ึนของวตัถุดิบในแต่ละเดือนและการพยากรณ์การสั่งซ้ือท่ีส่งให้ทางซัพพลายเออร์ 
ในแต่ละเดือนเพื่อเปรียบเทียบและทาํการปรับปรุงวา่เดือนไหนควรเพ่ิมวตัถุดิบตวัใด เดือนไหนควรลดวตัถุดิบเพ่ือลดการ
สั่งซ้ือของวตัถุดิบท่ีไม่จาํเป็น 
            3.2.2 ปัญหาท่ีเกิดจากการประสานงานระหวา่ง Planner กบั Warehouse ท่ีมีการสั่งเลนส์มากเกินไปจนไม่ท่ีเกบ็ ทาง
ผูศึ้กษาตอ้งการลดการเกบ็เลนส์ท่ีมากจนเกินไป โดยใชท้ฤษฏีของ Inventory Management ในส่วนของการสั่งซ้ือในการหา 
EOQ  SS  ROP โดยมีขอ้มูลในการคาํนวณหาแต่ละสินคา้  
             3.2.3 จากปัญหาในการแบ่งโซนการเก็บของผูศึ้กษาไดน้าํเทคนิคการวิเคราะห์ ABC มาใชเ้ป็นแนวทางในการจดั
แผนผงัและการเกบ็ของเลนส์ โดยแบ่งตามกลุ่มไดแ้ก่ 
                 3.2.3.1 กลุ่ม A เป็นเลนส์ท่ีใชบ่้อยท่ีสุดหรือเรียกวา่ Movement โดยในกลุ่มน้ีจะมีการเกบ็สินคา้ท่ีมากกวา่กลุ่มอ่ืน
เน่ืองจากมีการใชท่ี้ปริมาณเยอะจึงทาํใหเ้กบ็สินคา้มากเพ่ือไม่ใหเ้กิดการขาดวตัถุดิบ เกิดข้ึน 
                 3.2.3.2 กลุ่ม B เป็นเลนส์ท่ีในระดบัปานกลางหรือเรียกวา่ Slow movement  
                 3.2.3.3 กลุ่ม C เป็นเลนส์ท่ีไม่มีการใชห้รือมีการใชน้อ้ยมากไม่ถึง 10 ช้ินต่อเดือน เรียกวา่ Non movement  
 
4. ผลการวเิคราะห์ 
       ผลของขอ้มูลในดา้นการพยากรณ์การสั่งซ้ือ  ท่ีนาํความตอ้งการของลูกคา้มาคิดแบบละเอียด  
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ตารางท่ี 1 ตารางแสดงการพยากรณ์การสั่งซ้ือปี 2013 ของเลนส์ 

 
       จากตารางท่ี 1 เป็นการพยากรณ์การสั่งซ้ือท่ีส่งใหซ้พัพลายเออร์ จะเห็นไดว้า่การพยากรณ์การสั่งซ้ือท่ีส่งไปให้นั้นจะมี
ปริมาณในแต่ละเดือนมากกวา่ยอดใชจ้ริงโดยวดัจาก Ratio ในแต่ละเดือนเพื่อเป็นขอ้มูลในการใชท้าํการพยากรณ์การสั่งซ้ือ
ไดแ้ม่นยาํมากข้ึน 
       จากขอ้มูลท่ีเก็บความตอ้งการของลูกคา้ในแต่ละเดือนโดยทางผูศึ้กษาไดท้าํการวิเคราะห์ขอ้มูล มาใชใ้นการแบ่งแยก
รายละเอียดของการสั่งสินคา้ คือ 
       - ลูกคา้สั่งเลนส์ก่ีขา้ง ไม่วา่จะเป็น 1 ขา้งหรือ 2 ขา้ง 
       - เลนส์มีการทาํสีหรือไม่ 
       - ค่าสายตาของลูกคา้ 
       - เป็นเลนส์ท่ีขายแบบตดัตาม Chart หรือเป็นเลนส์ท่ีขายแบบไม่ตดั 
       - เป็นเลนส์ท่ีมีการเคลือบสารใดบา้ง 

       - ประเทศของลูกคา้ท่ีสั่ง 
ขอ้มูลเหล่าน้ีสามารถนาํมาอา้งอิงในการทาํการพยากรณ์การสั่งซ้ือได ้
       เพ่ือลดงานล่าชา้ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต การพยากรณ์ไม่จาํเป็นตอ้งแม่นยาํถึง 100 % แต่ก็ควรมีเป้าหมายตั้งเอาไว ้โดย
ทางแผนกมีเป้าหมายความแม่นยาํไวท่ี้ 85 - 90 % ในเชิงท่ีมีความเป็นไปได ้
     จากขอ้มูลไดส้รุปผลการขอ้มูลเปรียบเทียบตน้ทุนการถือครองสินคา้คงคลงัก่อนและหลงัการปรับปรุง โดยการ
คาํนวณหา EOQ  ROP  SS แสดงดงัตารางท่ี 2 แสดงค่าใชจ่้ายหลงัใชท้ฤษฎี Ran
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จากตารางท่ี 2 แสดงขอ้มูลค่าใชจ่้ายหลงัใชท้ฤษฎี คือ 
         1. ค่าใชจ่้ายในการสั่งซ้ือเลนส์ลดลงต่อปีเท่ากบั 95,550,063 บาท 
         2. ค่าใชจ่้ายในการเกบ็เลนส์ลดลงต่อปีเท่ากบั 611,166 บาท 
     ขอ้มูลจากการปรับปรุงโดยใชเ้ทคนิค ABC เขา้มาดาํเนินการแสดงไดต้ามตารางท่ี 3 
 
                    ตารางท่ี 3 การจดัเลนส์ของ W/H 1 & W/H2 หลงัจากการปรับปรุง 

N0 ITEM INDEX USAGE/YEAR USAGE/DAY ZONE LOCATION 
15 SNL160 1.6 1,086,845 2,978 A 

W/H 1 

17 SHL167 1.67 1,225,375 3,357 A 
23 BMF174 1.74 105,693 290 A 
11 SCD159 1.59 619,913 1,698 A 
5 SHL150 1.5 1,684,067 4,614 A 
24 SFD174N 1.74 80,153 220 A 
16 SFS167JE 1.67 108,179 296 A 
18 SFDE671A 1.67 71,629 196 A 

TOTAL  4,981,854 13,649   
25 SNL174 1.74 59,399 163 B 

W/H 2 22 SNL170 1.7 47,709 131 B 
1 BMF150 1.5 138,599 380 B 
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N0 ITEM INDEX USAGE/YEAR USAGE/DAY ZONE LOCATION 
4 SAC150 1.5 272,475 747 B 
14 SSP160T6B 1.6 57,370 157 B 
12 SSV16MYO 1.6 70,972 194 B 
20 SEP170 1.7 24,429 67 B 
10 SSP159 1.59 85,010 233 C 
13 SNL160T7G 1.6 32,232 88 C 
3 SHL150C6 1.5 275,112 754 C 
7 SSPPNX 1.53 76,929 211 C 
19 BID170 1.7 16,596 45 C 
9 STT155 1.55 62,242 171 C 
6 SHLPNXN 1.53 51,142 140 C 
21 SGW170 1.7 2,197 6 C 
8 SCD155 1.55 2,940 8 C 
2 SGP150 1.5 2,568 7 C 

TOTAL   1,277,921 3,501   
    
  จากตารางท่ี 3 ไดแ้สดงขอ้มูลดงัน้ี 
          1. Zone A เป็นโซนท่ีมีการใชเ้ลนส์สูง จดัใหอ้ยู ่W/H 1 
          2. Zone B เป็นโซนท่ีมีการใชเ้ลนส์ปานกลางและนอ้ยมาก จดัใหอ้ยู ่W/H 2 
 
5. สรุปผลการศึกษา 
 1. การทาํการพยากรณ์การสั่งซ้ือท่ีเกิดจากความตอ้งการยอ้นหลงัของลูกคา้ โดยเชค็ขอ้มูลอยา่งละเอียดไม่ใช่แค่
ยอ้นหลงั 3 เดือน แต่เชค็ยอ้นหลงัเป็นปี เช่น ณ วนัท่ี 15 พฤศจิกายนปี 55 มียอดขายเป็นเช่นไรเม่ือเทียบกบัปัจจุบนั ทาํให้
เราไดข้อ้มูลท่ีละเอียดและแม่นยาํมากข้ึน 
 2. เน่ืองจากขอ้ท่ี 1 ทาํใหเ้ราสั่งซ้ือจากซพัพลายเออร์ ไดต้ามความตอ้งการและทนัต่อการผลิตส่ิงท่ีไดรั้บกบัมา คือ 
ความตรงต่อเวลาในการส่งมอบสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้และลดปัญหาการขาดวตัถุดิบได ้
 3. เม่ือมีการสั่งซ้ือท่ีคงท่ีทาํใหก้ารจดัเกบ็ของเลนส์ในคลงัสินคา้มีการหมุนเวียนของสินคา้ท่ีดีกล่าวคือ การสั่งซ้ือ
มีค่าความใกลเ้คียงกบัการใชสิ้นคา้ทาํใหล้ดเวลาในการผลิตได ้
 4. จากประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนถา้มองในภาพรวมเปรียบเสมือนเรากา้วนาํคู่แข่งไดใ้นดา้นการส่งมอบท่ีตรงเวลาและ
ค่าใชจ่้ายต่างๆท่ีเกิดข้ึนลดลง 
             5. สรุปผลการเปรียบเทียบค่าใชจ่้ายก่อนและหลงัการปรับปรุง ตามตารางท่ี 4  
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ตารางท่ี 4 แสดงเปอร์เซ็นการเปรียบเทียบค่าใชจ่้ายก่อนและหลงั 
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การพฒันารูปแบบการขนส่งของเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด 
กรณศึีกษา สหกรณ์เครดิตยูเนียนบ้านหนองเกด-กยุบุรี จํากดั 

Development patterns, transportation of Pineapple Growers 
Cooperative Credit Union Case Study of Ban Nong Ket - Kui limited. 

ประพนัธ์ โพธิสาร1, วชัรวี จันทรประกายกลุ2 และ อรรถพล สืบพงศกร3 
1 นกัศึกษาปริญญาโท  หลกัสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

2 อาจารยป์ระจาํ สาขาวชิาวศิวกรรมโลจิสติกส์ คณะวศิวกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
3 อาจารยป์ระจาํ คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

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

บทคดัย่อ      

จากการศึกษารูปแบบการขนส่งของเกษตรกรผูป้ลูกสับปะรด สหกรณ์เครดิตยูเนียนบา้นหนองเกด-กุยบุรี 
จาํกดั พบว่าการส่งผลสับปะรดจากไร่ของเกษตรกรไปยงัโรงงานผลิตสับปะรดกระป๋องแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบคือ 
เจา้ของดาํเนินการขนส่งเองและจา้งผูอ่ื้นดาํเนินการขนส่ง พบวา่เม่ือเกษตรกรมีการจา้งผูอ่ื้นดาํเนินการขนส่ง ราคาท่ี
เกษตรขายไดห้ลงัหักตน้ทุนการดาํเนินงานลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบัการดาํเนินการขนส่งเองเป็นเพราะตน้ทุนในการ
จา้งผูอ่ื้นดาํเนินการขนส่งสูง ผูศึ้กษามุ่งหวงัท่ีจะศึกษาความเป็นไปไดใ้นการสร้างรูปแบบการขนส่งเพ่ือเป็นทางเลือก
ของเกษตรกรผูป้ลูกสับปะรดในการลดตน้ทุนการขนส่ง เพ่ิมความสามารถในการดาํเนินงานของชุมชนและเพ่ือเพิ่ม
มูลค่าผลผลิตสับปะรดให้เกษตรกร ในการศึกษาคร้ังน้ีไดป้ระยกุตท์ฤษฎีดา้นการขนส่ง และการวิเคราะห์ตน้ทุนเพ่ือ
หาแนวทางใหม่กบัทางสหกรณ์ ผลการศึกษาพบว่า การปรับปรุงการขนส่งโดยใชร้ถบรรทุก 6 ลอ้ ดาํเนินการแบบ 
Milk Run ไปยงัไร่ของสมาชิก ทาํใหต้น้ทุนของเกษตรกรลดลง 0.23 บาทต่อกิโลกรัมนอกจากนั้นการศึกษาน้ีไดเ้สนอ
การพฒันาเพิ่มมูลค่าให้กบัสับปะรดโดยการใชว้ตัถุดิบท่ีบกพร่องจากการปลูกคือสับปะรดท่ีไม่ไดข้นาดของโรงงาน
มาแปรรูปเป็นสับปะรดกวนโดยมีเงินลงทุนเร่ิมตน้เท่ากบั 30,000 บาทแต่สามารถเพ่ิมมูลค่าได ้31,369 บาทต่อเดือน 
คาํสําคญั: การบริหารการขนส่ง, การเพ่ิมมูลค่า, สหกรณ์ 
 

Abstract 

 This research studies transportation model for pineapple growers at Credit union NongKet – KuiBuri 
cooperative. The study found that the distribution of pineapple from the farmers’ fields to the canned pineapple 
plant is divided into two types: delivery by their own and hiring others to perform the transportation. This study 
also explored that when farmers outsource transportation activity, the price after deducting operating costs 
decreased compared to the delivery by themselves. Therefore, this research aims to propose a new transportation 
model to help the growers keep the transportation costs down and add value to cooperative’s products. The 
methodologies used in this study include transportation theories and cost analysis. The results showed that the use 
of 6 wheel truck operating Milk Run technique can decrease transportation cost 0.23 baht per kilogram. Moreover, 
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this study also proposes to use unqualified size pineapple to produce as preserved pineapple, with the initial 
investment at 30,000 baht. From the analysis, this investment can make revenue to growers 31,369 baht per month. 
KEYWORDS: Transportation Management, Value Adding, Cooperative  

1. บทนํา 
สับปะรดเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสาํคญัของไทย ดว้ยการสร้างรายไดจ้ากการส่งออกมากกวา่ 20,000 ลา้นบาทต่อ

ปี และสับปะรดไทยยงัครองความเป็นประเทศผูส่้งออกอนัดบั 1 ในตลาดโลก โดยเฉพาะสับปะรดกระป๋อง และนํ้ า
สับปะรดซ่ึงถือเป็นสินค้าท่ีไทยมีศกัยภาพการแข่งขนัในตลาดโลกสัดส่วนการส่งออกผลิตภัณฑ์สับปะรดของ
ประเทศไทย (ประมาณการจากปริมาณตนัของสับปะรด) อยูร้่อยละ 46 คู่แข่งรายใหญ่ 2 ราย ยงัคงไดแ้ก่ ฟิลิปปินส์ 
(สัดส่วนร้อยละ 25) และอินโดนีเซีย (สัดส่วนร้อยละ 13) (รายงานประจาํปีบริษทัทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน),2556) 
นอกจากน้ียงัก่อให้เกิดการจ้างงานเป็นจาํนวนมาก ทั้ งในส่วนของภาคเกษตรโรงงานแปรรูป และโรงงานใน
อุตสาหกรรมต่อเน่ืองอีกทั้ งยงัใช้วตัถุดิบในประเทศเป็นหลกัจึงกล่าวไดว้่าอุตสาหกรรมสับปะรดสามารถสร้าง
มูลค่าเพ่ิมใหแ้ก่ประเทศไดอ้ยา่งมากอุตสาหกรรมหน่ึง 

สาํหรับประเทศไทยมีผลผลิตสับปะรดรวมทั้งประเทศ 2,450,266 ตนั แหล่งเพาะปลูกสับปะรดท่ีสําคญัอยู่
ในภาคกลาง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นจังหวัดท่ี มีผลผลิตสูงท่ีสุดในประเทศ  ซ่ึงผลผลิตรวมในจังหวัด
ประจวบคีรีขนัธ์ คิดเป็นร้อยละ 35.07 ของผลผลิตรวมทั้งประเทศ  (สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร,2556) 

กิจกรรมโลจิสติกส์ของไร่สับปะรด คือ กระบวนการดาํเนินงานในไร่สับปะรดของเกษตรกรสําหรับ
รูปแบบการดาํเนินงานภายในไร่สับปะรดไม่ซับชอ้นมีลกัษณะการดาํเนินงานประกอบดว้ยการเก็บเก่ียวผลสับปะรด
จากไร่ การขนยา้ยผลสับปะรดข้ึนรถและการขนส่งผลสับปะรดไปยงัโรงงาน 

ผูศึ้กษาไดท้าํแบบสอบถามเพ่ือศึกษารูปแบบการขนส่งของสหกรณ์พบวา่ เม่ือเจา้ของดาํเนินการขนส่งเอง
จะมีตน้ทุนการขนส่งอยูท่ี่ 567.14 บาทต่อเท่ียว และจา้งผูอ่ื้นดาํเนินการขนส่งจะมีตน้ทุนการขนส่งอยูท่ี่ 1,277.89 บาท
ต่อเท่ียว เม่ือคาํนวณราคาท่ีขายไดห้นา้โรงงานหลงัหกัตน้ทุนการดาํเนินงานแสดงให้เห็นวา่ การขนส่งสับปะรดไปท่ี
โรงงานโดยเจา้ของดาํเนินการขนส่งเองราคาท่ีขายไดเ้ท่ากบั 4.63 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนการขนส่งสับปะรดไปท่ี
โรงงานโดยจา้งผูอ่ื้นดาํเนินการขนส่งราคาท่ีขายไดเ้ท่ากบั 4.39 บาทต่อกิโลกรัมแสดงให้เห็นว่าราคาท่ีขายไดห้น้า
โรงงานหลงัหักตน้ทุนการดาํเนินงานลดลงเป็นเพราะตน้ทุนในการจา้งผูอ่ื้นดาํเนินการขนส่ง จะเห็นวา่ค่าใชจ่้ายใน
การจา้งใหผู้อ่ื้นดาํเนินการขนส่งมากกวา่การดาํเนินการขนส่งเอง 

จากการศึกษากิจกรรมโลจิสติกส์ ผูศึ้กษามุ่งหวงัท่ีจะศึกษาความเป็นไปไดใ้นการสร้างรูปแบบการขนส่ง
เพ่ือเป็นทางเลือกของเกษตรกรผูป้ลูกสับปะรดในการลดตน้ทุนการขนส่งจากไร่ของเกษตรกรไปถึงโรงงานผูผ้ลิต
สับปะรดโดยให้สหกรณ์ยูเน่ียนบา้นหนองเกด-กุยบุรี จาํกดั เขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ เพราะการจดัการ
ทางดา้นโลจิสติกส์มีความสาํคญัต่อการดาํเนินธุรกิจซ่ึงกิจกรรมดา้นการขนส่งเป็นส่วนหน่ึงในกิจกรรมหลกัของงาน
ทางดา้นโลจิสติกส์ท่ีส่งผลต่อตน้ทุนโดยตรง รวมถึงมีการรวมกลุ่มเพื่อการพฒันาเพ่ิมมูลค่าใหก้บัสับปะรดโดยการใช้
วตัถุดิบท่ีบกพร่องจากการปลูกหรือสับปะรดท่ีไม่ไดข้นาดของโรงงานมาแปรรูปเป็นสับปะรดกวน 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
 จากท่ีมาของวจิยัขา้งตน้ จึงนาํมาสู่วตัถุประสงคก์ารวจิยัดงัต่อไปน้ี  
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 เพ่ือลดตน้ทุนการขนส่งของเกษตรกรสมาชิกของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองเกด - กยุบุรี จาํกดั 
 เพ่ิมความสามารถในการดาํเนินงานของสมาชิกของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองเกด – กยุบุรี จาํกดั 
 เพ่ือเพิ่มมูลค่าผลผลิตสับปะรดใหเ้กษตรกรสมาชิกของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองเกด – กยุบุรี จาํกดั 

ทั้งสามวตัถุประสงคข์า้งตน้ เป้าหมายหลกัเพ่ือการพฒันาพฒันาสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นหนองเกด–กุยบุรี 
จาํกดั ใหด้าํเนินงานมีประสิทธิภาพและสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนต่อไปได ้

3. แนวคดิและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
การศึกษารูปแบบการขนส่งของเกษตรกรผูป้ลูกสับปะรด สหกรณ์เครดิตยเูนียนบา้นหนองเกด-กุยบุรี จาํกดั

ไดอ้าศยัแนวคิดทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 
การขนส่งเป็นกิจกรรมที่มีความสําคญัมากในการจัดการโลจิสติกส์ การขนส่งทาํให้เกิดการไหลของ

วตัถุดิบ Work-in-Progress (WIP) สินคา้ท่ีสาํเร็จแลว้ ทรัพยากรเพื่อการผลิตและการส่งมอบ บริการต่างๆ ซ่ึงทาํให้
เกิดการเช่ือมต่อองค์ประกอบต่างๆในโซ่อุปทาน เช่น จากแหล่งวตัถุดิบมายงัโรงงาน จากโรงงานมายงัศูนย์
กระจายสินค ้าและจากศูนย ์กระจายสินค ้ามายงัร้านค ้าปลีก  หรือแมก้ระทัง่การขนส่งภายในโรงงานและ
ระหว่างคลงัสินคา้ (วชัรพล สุขโหตุ ,2552) 

ลกัษณะของการขนส่งสินคา้ดว้ยรถบรรทุกจาํแนกตามลกัษณะของการบรรทุกสินคา้สามารถจาํแนกได ้2 
ลกัษณะ คือ 

1) การขนส่งสินคา้แบบเตม็คนัรถ (Full Truckload or FTL Freight) 
ชารอน และ ซาน (Barker Sharon and San, 1981) ไดนิ้ยามการขนส่งแบบเตม็คนัรถวา่เป็นลกัษณะหน่ึงของ

การขนส่งแบบว่าจา้ง ซ่ึงตอ้งขนส่งสินคา้จากสถานท่ีหน่ึงไปยงัอีกสถานท่ีหน่ึง ท่ีมีจาํนวนสินคา้ของลูกคา้เท่ากบั
จาํนวนสินคา้ท่ีรถบรรทุกสามารถบรรทุกได ้

2) การขนส่งสินคา้แบบไม่เตม็คนัรถ (Less-Than-Truck Load or LTL Freight) 
โพเวลล ์และเซฟฟี (Powell and Sheffi,1983) ไดนิ้ยามการขนส่งแบบไม่เตม็คนัรถวา่ เป็นการขนส่งสินคา้ท่ี

จาํนวนสินคา้ของลูกคา้ในท่ีต่างๆมีนอ้ยกวา่จาํนวนสินคา้ท่ีรถบรรทุกสามารถบรรทุกได ้ดงันั้นจึงตอ้งมีการรวมสินคา้
จากลูกคา้หลายๆแหล่ง (Consolidation) เพ่ือใหสิ้นคา้เตม็คนัรถทั้งน้ีเพ่ือลดค่าใชจ่้ายในการขนส่งสินคา้ 

การออกแบบการขนส่งมีหลายทางเลือก ตามขนาดลูกคา้ ตามความหนาแน่นและระยะทาง ตามอุปสงคแ์ละ
มูลค่าของผลิตภณัฑ ์ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี  

1) การขนส่งตรง (Direct Shipment) คือ การขนส่งสินคา้จากโรงงานเต็มคนัรถ ตรงไปให้ลูกคา้แต่ละราย 
โดยสินคา้จะไม่ผา่นคลงัสินคา้หรือศูนยก์ระจายสินคา้และไม่มีการเปล่ียนถ่ายยานพาหนะระหวา่งทาง 

2) การขนส่งแบบรวบรวมและกระจายสินคา้ หรือมิลครั์น (Milk Run) คือ การท่ีผูผ้ลิตออกไปรับสินคา้จาก
ผูส่้งมอบมากกวา่หน่ึงรายในหน่ึงรอบของการขนส่ง แทนท่ีจะให้ผูส่้งมอบทุกรายนาํสินคา้มาส่งท่ีโรงงานผูผ้ลิตเพ่ือ
ประหยดัตน้ทุนในการขนส่งและยงัสามารถควบคุมให้มีการรับสินคา้ท่ีตอ้งการ (Right Time) เพ่ือลดตน้ทุนในการ
จดัเกบ็ ดูแลสินคา้คงคลงั และสามารถลดระยะเวลา (Lead Time, L/T) ระหวา่งผูส่้งมอบกบัผูผ้ลิตลงไดอี้กดว้ย และใช้
วิธีการรับสินคา้แบบการกวาด (Sweeping) คือ แบ่งโซนลูกคา้ให้รถบรรทุกแต่ละคนัโดยกวาดตามเข็มหรือทวนเข็ม
นาฬิกา 
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งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยพิจารณาจากงานวิจยัท่ีมีรูปแบบการศึกษาและดาํเนินงานวิจยัใกลเ้คียงกบั

งานวจิยัน้ี ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
หทยัรัตน์ชูแสงนิล (2550) ทาํการศึกษาการปรับปรุงประสิทธิภาพการขนส่งเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพการแข่งขนั กรณีศึกษา 

บริษทั ซพัพลาย เทรดด้ิง ประเทศไทย จาํกดั  ท่ีดาํเนินธุรกิจเทรดด้ิงสินคา้ประเภทเมด็พลาสติกและเคมีภณัฑ ์พบวา่จากการรวม
ส่งสินคา้ทาํให้สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการจดัการขนส่ง ค่าใช ้จ่ายการขนส่งลดลง 

สุดาพร ลิมปิพิทกัษเ์กษมและศุภเชษฐ์  อินทร์เนตร (2550) ไดศึ้กษาการลดตน้ทุนทางดา้นโลจิสติกส์ของ
บริษทัท่ีดาํเนินธุรกิจเทรดด้ิง กรณีศึกษา บริษทั NN เทรดด้ิง โดยทาํการศึกษาและวิเคราะห์ระบบโลจิสติกส์ของ
บริษทัฯ พบว่าค่าใชจ่้ายดา้นการขนส่งสินคา้จากคลงัสินคา้ไปยงัลูกคา้สูงข้ึนทุกปี โดยก่อนการปรับปรุงมีค่าใชจ่้าย
การขนส่งสินคา้ไปยงัลูกคา้ 65,571,196 บาทต่อปี คิดเป็นสัดส่วน 1.74 และหลงัการปรับปรุง โดยการทาํการจัด
เส้นทางการขนส่งจากคลงัสินคา้ไปยงัลูกคา้การจดัเส้นทางการเดินรถโดยใชร้ถ 6 ลอ้รวมการขนส่งสินคา้ใหเ้ป็นแบบ
เตม็คนั แทนการใชร้ถ 4 ลอ้วิง่หลายเท่ียว ทาํใหส้ามารถลดค่าใชจ่้ายลงได ้4,794,504 บาทต่อปี 

พชัรี  สมหวงั (2550) ไดศึ้กษาถึงการกาํหนดกลยทุธ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการขนส่ง กรณีศึกษา บริษทั  
Sakura Logistics (Thailand) จาํกดั โดยการศึกษาปัญหาท่ีเกิดจากตน้ทุนค่าขนส่งสินคา้ท่ีไม่มีประสิทธิภาพขาดการ
บริการการเดินรถจึงทาํให้ตน้ทุนการขนส่งสูง การศึกษาคร้ังน้ีจะศึกษาในการกาํหนดกลยุทธ์เพ่ือแกไ้ขปัญหาลด
ตน้ทุนค่าขนส่งสินคา้และหาแนวทางในการสร้างเครือข่ายการขนส่ง (Transport Network) ของบริษทัให้มากข้ึนและ
เป็นการสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ การแกไ้ขปัญหาจึงใชก้ารจา้งบริษทัภายนอก (Outsourcing) ท่ีทาํให้ตน้ทุน
ตํ่าลงและสามารถเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนัขององคก์ร 

4. การดาํเนินการวจิัย 
การวิจัยคร้ังน้ีจัดทาํข้ึนเพ่ือศึกษากิจกรรมโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมสับปะรด ตน้ทุนโลจิสติกส์ของ

เกษตรกรผูป้ลูกสับปะรดท่ีเป็นสมาชิกของสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนบา้นหนองเกด - กุยบุรี จาํกดั  อาํเภอกุยบุรี จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ โดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพร่วมกบัระเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณซ่ึงผลการวิจยัจะนาํเสนอใน
ลกัษณะการวิจัยเชิงพรรณนา และผลท่ีไดจ้ากการวิจยัในคร้ังน้ีเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับใช้กบัการดาํเนินงาน
กิจกรรมโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมสับปะรดและเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนัของอุตสาหกรรมต่อไปโดยมีการ
ดาํเนินงานดงัน้ี  

1) ขอ้มูลเก่ียวกบัประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือเกษตรกรผูป้ลูกสับปะรดท่ี
เป็นสมาชิกของสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนบา้นหนองเกด - กุยบุรี จาํกดั  อาํเภอกุยบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จาํนวน 63 
ราย 

2) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา การศึกษาคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
สาํหรับลกัษณะขอ้มูลท่ีศึกษาสาํหรับเกษตรกรผูป้ลูกสับปะรดการสร้างแบบสอบถามคร้ังน้ีใชท้ฤษฎีการบริหารการ
ขนส่งเขา้มาเพ่ือช่วยอา้งอิงในเร่ืองโครงข่ายและรูปแบบการขนส่ง รวมถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขนส่ง เช่น ปัจจยัท่ี
เก่ียวข้องกับลักษณะการขนส่ง พาหนะท่ีใช้ในการขนส่ง และต้นทุนในการขนส่ง โดยผูศึ้กษาต้องการสร้าง
แบบสอบถามใหมี้คุณภาพเป็นท่ีเช่ือถือไดจึ้งเลือกใชแ้บบสอบถามแบบปลายเปิดเพ่ือนาํขอ้มูลมาวเิคราะห์ต่อไป 

Ran
gs

it U
niv

ers
ity



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 9 ปีการศึกษา 2557 

 

วนัพฤหสับดทีี ่16 ตุลาคม พ.ศ.2557 หน้า  266  อาคาร Digital Multimedia Complex  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

3) การเก็บรวมรวมขอ้มูลผูศึ้กษาไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลดงัต่อไปน้ีขอ้มูลปฐมภูมิจาก
การตอบแบบสอบถามของเกษตรกรผูป้ลูกสับปะรดและขอ้มูลทุติยภูมิจากการคน้ควา้หนงัสือเอกสารการประชุมข่าว
บทความตลอดจนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและรวบรวมขอ้มูลจากหน่วยงานราชการ เช่น สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สาํนกังานเกษตรประจวบคีรีขนัธ์ เป็นตน้ 
 4) การวิเคราะห์ขอ้มูลผูศึ้กษาจะทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามของเกษตรกรผูป้ลูกสับปะรด
และจะนาํเสนอในรูปแบบของตารางความถ่ีร้อยละค่าเฉล่ียและบรรยายเพ่ือให้ทราบถึงรูปแบบวิธีการจดัการปัญหา
และอุปสรรครวมถึงตน้ทุนโลจิสติกส์ของเกษตรกรผูป้ลูกสับปะรด  

5) ประยุกตเ์ทคนิคทางดา้นการขนส่งเพ่ือหารูปแบบแนวทางการขนส่งใหม่ ไดแ้ก่ เทคนิคการขนส่งแบบ
รวบรวม หรือมิลค์รัน (Milk Run) คือการวางแผนไปรับสินคา้จากเกษตรกรมากกว่าหน่ึงรายในหน่ึงรอบของการ
ขนส่ง แทนท่ีจะใหเ้กษตรกรทุกรายนาํผลผลิตไปส่งท่ีโรงงาน โดยใชเ้ทคนิควิธีการกวาดแบบรูปหยดนํ้า (The Sweep 
Approach and Teardrop) ซ่ึงเป็นวิธีการหาจาํนวนเส้นทางและลาํดับการรับสินค้าโดยการแบ่งเส้นทางเป็นพ้ืนท่ี
รับผิดชอบดว้ยการหมุนหรือกวาดตามเขม้หรือทวนเขม็นาฬิกาหลงัจากนั้นจดัเส้นทางวิ่งของรถแต่ละคนัตามโซนท่ี
ไดจ้ากวิธีการกวาด (Sweeping) ให้มีลกัษณะเหมือนรูปหยดนํ้ าตา (teardrop) หรือรูปลูกนํ้ าจนกระทั่งผลรวมของ
ปริมาณใกลถึ้งความจุของรถบรรทุก 

5. ผลการวจิัย 
จากการทาํการศึกษาขอ้มูลโดยเร่ิมตั้งแต่การศึกษารูปแบบของปัญหา รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลทั้งขอ้มูล

ปฐมภูมิและทุติยภูมิ รวมถึงการหาขอ้มูลเพ่ิมเติมเพ่ือมาประกอบการศึกษาคร้ังน้ี โดยการศึกษาคร้ังน้ีไดว้ิเคราะห์
อา้งอิงจากทฤษฏี แนวคิด และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถวเิคราะห์การแกปั้ญหาไดด้งัน้ี 
4.1 รูปแบบการปรับปรุงจดัการการขนส่ง 
  

 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1 รูปแบบการขนส่งแบบท่ี 1 และแบบท่ี 2 

 
ผูศึ้กษาไดน้าํเสนอรูปแบบการขนส่ง 2 รูปแบบดงัแสดงในภาพท่ี 1 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
รูปแบบท่ี1: ใชก้ารขนส่งแบบผา่นสหกรณ์ คือเกษตรกรแต่ละรายนาํผลผลิตสับปะรดมาส่งท่ีสหกรณ์ตามท่ี

สหกรณ์กาํหนดโดยใชร้ถของเกษตรกรในการขนส่ง สหกรณ์จะรับซ้ือในราคาหนา้แผงแลว้ทาํการคดัแยกและทาํการ
ขนส่งไปโรงงานโดยรถบรรทุก 6 ลอ้โดยมีผลการศึกษาดงัน้ี ตน้ทุนการดาํเนินงานแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ ตน้ทุน
ของกระบวนการในการดาํเนินงานมีดังน้ี ตน้ทุนการเก็บเก่ียวเท่ากบั 0.24 บาทต่อกิโลกรัม ตน้ทุนการขนส่งไป
สหกรณ์เท่ากบั 0.05 บาทต่อกิโลกรัม ตน้ทุนการคดัแยกเท่ากบั 0.07 บาทต่อกิโลกรัม และตน้ทุนการขนส่งไปโรงงาน
เท่ากับ 0.10 บาทต่อกิโลกรัม โดยแบ่งเป็นตน้ทุนของเกษตรกรคือ ตน้ทุนการเก็บเก่ียวและตน้ทุนการขนส่งไป
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สหกรณ์ คิดเป็น 0.29 บาทต่อกิโลกรัม และตน้ทุนของสหกรณ์คือ ตน้ทุนการคดัแยกและตน้ทุนการขนส่งไปโรงงาน 
คิดเป็น 0.17 บาทต่อกิโลกรัม ราคาท่ีขายไดข้องเกษตรกรหลงัหักตน้ทุนการดาํเนินงานโดยผ่านสหกรณ์เท่ากบั 4.33 
บาทต่อกิโลกรัม  

รูปแบบท่ี2: ใช้การขนส่งแบบผ่านสหกรณ์และการขนส่งแบบ Milk Run มาประยุกต์ใช้ คือเน้นความ
ร่วมมือระหว่างเกษตรกรและสหกรณ์ในการบริหารการเก็บเก่ียวและการขนส่งไปท่ีสหกรณ์โดยใช้รถ 6 ลอ้ของ
สหกรณ์ในการขนส่ง สหกรณ์จะรับซ้ือในราคาหนา้แผงแลว้ทาํการคดัแยกและทาํการขนส่งไปโรงงานโดยรถบรรทุก 
6 ลอ้ สาํหรับการขนส่งแบบ Milk Run ในการศึกษาคร้ังน้ีจะใชว้ิธี The Sweep Approach and Teardrop ซ่ึงเป็นวิธีการ
หาจาํนวนเส้นทางและลาํดบัการรับสินคา้โดยการแบ่งเส้นทางเป็นพ้ืนท่ีรับผิดชอบดว้ยการหมุนหรือกวาดตามเขม้
หรือทวนเข็มนาฬิกาหลังจากนั้ นจัดเส้นทางวิ่งของรถแต่ละคันตามโซนท่ีได้จากวิธีการกวาด (Sweeping) ให้มี
ลกัษณะเหมือนรูปหยดนํ้าตา (teardrop) หรือรูปลูกนํ้าจนกระทัง่ผลรวมของปริมาณใกลถึ้งความจุของรถบรรทุก 

ผลการศึกษาของตน้ทุนของกระบวนการในการดาํเนินงานมีดงัน้ี การเก็บเก่ียวโดยใชแ้รงงานของสหกรณ์
และการขนส่งไปท่ีสหกรณ์โดยใชร้ถ 6 ลอ้ของสหกรณ์ในการขนส่งเท่ากบั 0.11 บาทต่อกิโลกรัมตน้ทุนการคดัแยก
เท่ากบั 0.07 บาทต่อกิโลกรัม และตน้ทุนการขนส่งไปโรงงานเท่ากบั 0.10 บาทต่อกิโลกรัม โดยตน้ทุนการดาํเนินการ
ทั้งหมดสหกรณ์จะเป็นผูรั้บผดิชอบเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรสมาชิกของสหกรณ์ทาํใหร้ายไดท่ี้เกษตรกรจะไดรั้บเท่ากบั
ราคาหนา้แผงรับท่ีสหกรณ์รับซ้ือ คือ 4.62 บาทต่อกิโลกรัม 

เม่ือเปรียบเทียบกบัราคาท่ีขายไดข้องเกษตรกรหลงัหกัตน้ทุนการดาํเนินงานโดยผา่นการจา้งผูอ่ื้นดาํเนินงาน
ขนส่งท่ีราคา 4.39 บาทต่อกิโลกรัมกบัราคาท่ีขายไดข้องเกษตรกรโดยใหส้หกรณ์เป็นผูด้าํเนินการทั้งหมดท่ีราคา 4.62 
บาทต่อกิโลกรัม ช้ีให้เห็นว่าการดาํเนินการหลงัจากปรับปรุงแบบท่ี 2 ถา้ให้สหกรณ์เป็นผูด้าํเนินงานทั้งหมดราคาท่ี
เกษตรกรจะได้รับจากการทาํงานรูปแบบน้ีจะทําให้เกษตรกรได้เงินจากการขายสับปะรดเพิ่มข้ึน 0.23 บาทต่อ
กิโลกรัม 
4.2 การวเิคราะห์การลงทุน 
 สหกรณ์มีการลงทุนซ้ือรถบรรทุก 6 ลอ้มือสองจาํนวน 4 คนั เพ่ือดาํเนินการขนส่งระหวา่งไร่สับปะรดของ
เกษตรกรกับสหกรณ์ และสหกรณ์กับโรงงานผลิตสับปะรดกระป๋อง ซ่ึงจากการวิเคราะห์ใช้เงินลงทุนเร่ิมต้น
2,800,000 บาทและหากทาํกาํไรไดปี้ละ 2,552,400 บาทต่อปี จะคืนทุนใน คืนทุนใน 1 ปี 1 เดือน 
4.3 การเพ่ิมมูลค่าของสับปะรด 
 จากการเปิดเผยของกรมส่งเสริมการเกษตรในช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายนเป็นช่วงท่ีมีผลผลิตสับปะรด
ออกสู่ตลาดเป็นจาํนวนมากส่งผลใหร้าคาสับปะรดลดลงซ่ึงไดมี้การแกปั้ญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาวโดยกาํหนดให้
โรงงานผลิตผลิตภณัฑ์แปรรูปของสับปะรดให้มากท่ีสุดและขณะเดียวกนัจะกระจายช่วงระยะเวลาการปลูกของ
เกษตรกรไม่ให้มีการปลูกในช่วงเวลาเดียวกนัซ่ึงสาเหตุท่ีสําคญัอีกประการหน่ึงท่ีทาํให้สับปะรดลน้ตลาดจาํหน่าย
ไม่ไดคื้อเกษตรกรตดัสับปะรดดิบท่ีไม่มีคุณภาพส่งโรงงานและตลาดซ่ึงเป็นการซํ้ าเติมให้ราคาสับปะรดตกตํ่าลงมาก
ยิ่งข้ึน ผูศึ้กษาจึงอยากเพิ่มมูลค่าผลผลิตซ่ึงเป็นการใชผ้ลผลิตสับปะรดท่ีบกพร่องจากการปลูกหรือสับปะรดท่ีไม่ได้
ขนาดของโรงงานนาํผลผลิตมาแปรรูปเป็นสับปะรดกวนโดยมีเงินลงทุนเร่ิมตน้เท่ากบั 30,000 บาทแต่สามารถเพ่ิม
มูลค่าได ้31,369 บาทต่อเดือน 
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6. บทสรุป 
จากการการศึกษาขอ้มูลทั้งในรูปแบบการศึกษาปฐมภูมิเช่น ขอ้มูลปฐมภูมิจากการตอบแบบสอบถามของ

เกษตรกรผูป้ลูกสับปะรดและรูปแบบการศึกษาขอ้มูลทุติยภูมิโดยศึกษาคน้ควา้จากจากการคน้ควา้หนงัสือเอกสารการ
ประชุมข่าวบทความตลอดจนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมสับปะรด
และรวบรวมขอ้มูลจากหน่วยงานราชการต่างๆ เพ่ือนาํเสนอวิธีการพฒันารูปแบบการขนส่งจากไร่ของเกษตรกรไป
โรงงานผลิตสับปะรดกระป๋อง โดยปัญหาท่ีพบคือเม่ือเกษตรกรมีการจา้งผูอ่ื้นดาํเนินการขนส่ง ราคาท่ีเกษตรขายได้
หลงัหักตน้ทุนการดาํเนินงานลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบัการดาํเนินการขนส่งเองเป็นเพราะตน้ทุนในการจ้างผูอ่ื้น
ดาํเนินการขนส่งสูงซ่ึงปัจจยัท่ีส่งผลให้เกษตรกรจา้งผูอ่ื้นดาํเนินการขนส่งแทนส่วนใหญ่คือไม่มีรถเป็นของตวัเอง
ดาํเนินการเองไม่ไหวหรือความสะดวก รวมถึงในการขนส่งใชร้ถกระบะในการขนส่งซ่ึงมีนํ้ าหนกับรรทุกไดน้อ้ย ทาํ
ใหต้น้ทุนการขนส่งของเกษตรกรสูงข้ึน จากปัญหาท่ีพบผูว้จิยัไดท้าํการศึกษามีแนวทางการแกปั้ญหาดงัน้ี 

1 การขนส่งแบบผ่านสหกรณ์และการขนส่งแบบ Milk Run และใช้รถบรรทุก 6 ล้อแทนท่ีการขนส่ง
แบบเดิมท่ีใชร้ถกระบะในการขนส่ง  

2 เพ่ิมมูลค่าใหก้บัผลผลิตสับปะรดท่ีไม่ไดข้นาดของโรงงาน โดยการนาํมาแปรรูปเป็นสับปะรดกวน  
ผลจากการศึกษา เม่ือเปรียบเทียบกบัราคาท่ีขายไดข้องเกษตรกรหลงัหักตน้ทุนการดาํเนินงานโดยผา่นการ

จา้งผูอ่ื้นดาํเนินงานขนส่งท่ีราคา 4.39 บาทต่อกิโลกรัมกบัราคาท่ีขายไดข้องเกษตรกรโดยใหส้หกรณ์เป็นผูด้าํเนินการ
ทั้งหมดท่ีราคา 4.62 บาทต่อกิโลกรัมเกษตรกรไดเ้งินจากการขายสับปะรดเพ่ิมข้ึน 0.23 บาทต่อกิโลกรัมและสหกรณ์มี
กาํไรจากการดาํเนินงาน 0.16 บาทต่อกิโลกรัม โดยสหกรณ์มีการลงทุนซ้ือรถบรรทุก 6 ลอ้มือสองจาํนวน 4 คนั เพ่ือ
ดาํเนินการขนส่งระหวา่งไร่สับปะรดของเกษตรกรกบัสหกรณ์ และสหกรณ์กบัโรงงานผลิตสับปะรดกระป๋อง ซ่ึงจาก
การวิเคราะห์ใชเ้งินลงทุน 2,800,000 บาท และการดาํเนินงานของสหกรณ์จาํเป็นตอ้งใชแ้รงงานในการดาํเนินงานทาํ
ใหเ้กิดการจา้งงานในชุมชนซ่ึงเป็นการเสริมสร้างความแขง็แกร่งของชุมชนอีกทางหน่ึง รวมถึงมีการรวมกลุ่มเพื่อการ
พฒันาเพิ่มมูลค่าให้กบัสับปะรดโดยการใชว้ตัถุดิบท่ีบกพร่องจากการปลูกหรือสับปะรดท่ีไม่ไดข้นาดของโรงงานมา
แปรรูปเป็นสับปะรดกวนโดยสามารถเพ่ิมมูลค่าได ้31,369 บาทต่อเดือน 

 
กติติกรรมประกาศ  
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การศึกษาการปรับปรุงประสิทธิภาพการขนส่งและการเข้าสู่ตลาดใหม่ 

Study of Transportation Efficiency Improvement and New Market Entry  
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--------------------------------- 
 

บทคดัย่อ      

              งานวจิยัน้ีไดท้าํการสาํรวจปัญหาพบวา่การขนส่งของบริษทันั้นไม่เคยมีการคิดตน้ทุนและไม่มีรูปแบบในการ
จดัเส้นทางท่ีไดป้ระสิทธิภาพจึงทาํใหมี้การสูญเสียตน้ทุนมาก อีกทั้งยงัเลง็เห็นโอกาส จากการใชก้าํลงัการผลิตท่ียงัใช้
งานไม่เต็มท่ี ทางผูว้ิจยัจึงทาํการศึกษาการจดัเส้นทางการวิ่งรถใหม่ และการหาช่องทางการตลาดใหม่เพ่ือสร้างกาํไร
เพ่ิมแก่องคก์ร วิธีการปรับปรุงในการจดัเส้นทาง ผูว้ิจยัไดเ้ก็บขอ้มูลการขนส่งในรูปแบบเดิมพร้อมตน้ทุนค่าขนส่ง 
เพ่ือนําไปเปรียบเทียบกับต้นทุนของการจัดเส้นทางใหม่   ผูว้ิจัยได้ประยุกต์ทฤษฎี เช่น VRP, Distance Matrix, 
Dijkstra’s Algorithm รวมถึงการจดัจา้ง Outsource ท่ีจะนาํมาใชใ้นการตดัสินใจในการจดัเส้นทางเดินรถใหม่ให้แก่
องค์กรเพ่ือให้การขนส่งเกิดประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งเร่ืองกาํลงัการผลิตการผลิตนมอดัเม็ดเหลือใชอ้ยูท่ี่ 70% ทาง
ผูว้ิจยัไดท้าํการหาตลาดใหม่โดยเร่ิมจากสถานศึกษาละแวกใกลเ้คียงกบัโรงงาน โดยผลการศึกษาท่ีไดส้ามารถจดั
เส้นทางใหม่ของเส้นทางท่ีรถคนัท่ี 1 หรือ รถคนัท่ีขนส่งให้ลูกคา้ท่ีเป็น DC โดยมีระยะทางลดไป 22.5 กิโลเมตรหรือ
ลดลงเท่ากบั 8.30% และมีตน้ทุนการขนส่งลดลง 2,880 บาทต่อเดือน และ 34,560 บาทต่อปี นอกจากนั้นผูว้ิจยัยงัสร้าง
ทางเลือกใหม่ในการคิดต้นทุนในการจัดจ้าง outsource โดยผลสรุปจากการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนการขนส่ง
เปรียบเทียบการวิ่งรถเองกบัการจดัจา้ง outsource ของ รถคนัแรกตน้ทุนการวิ่งรถเองอยูท่ี่ 75,571 บาทต่อเดือนตน้ทุน 
ในการจดัจา้ง Outsource  มีตน้ทุนอยูท่ี่ 70,133 บาทต่อเดือน ส่วนในการจดัเส้นทางการวิ่งรถของรถคนัท่ี 2 หรือรถท่ี
วิง่ตลาดใหม่ การท่ีพ่ึงเปิดตลาดใหม่ยงัไม่มีการจดัเส้นทางหรือเปรียบเทียบตน้ทุน จึงเร่ิมวางเส้นทางและเปรียบเทียบ
ราคากบั outsource และการเขา้สู่ตลาดใหม่ในสถานศึกษาคาดการณ์วา่จะมีกาํไรสุทธิเพ่ิม 112,920 บาทต่อเดือน โดยมี
เงินลงทุนเพ่ิมเติม 670,440 บาท  
คาํสําคญั: VRP ( Vehicle routing problem ) , Distance Matrix , Taro Yamane, Dijkstra’s Algorithm , Outsource 

 
Abstract 

This research aim to improve transportation system and entering in new market for Dairy farm Ltd. The 
study focuses on the problem of transportation inefficiency which causes the company losing its profit. Moreover, 
the researcher founded the percentage of capacity utilization of the company is in low level or around 30%. 
Therefore, there is an opportunity to create new demand or new market for its available capacity. In order to 
propose a new transportation route the researchers starts with collecting the current route and transportation 
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activities including with all transportation cost. Next, the researchers apply theories such as Vehicle Routing 
Problem (VRP), Distance Matrix, Dijkstra’s Algorithm and outsourcing decision. Also, the gap of available 
capacity in milk tablet production line remains 70 percent available. The researchers decide to choose a new market 
by studying potential of schools around company area. The results of this study show that a new route can decrease 
22.5 kilometers or decreasing about 8.30 percent of the route and transportation cost can be reduced about 2,880 
baht per month or 34,560 per year. In addition, it is estimated that assessing to new market will make profit 112,920 
baht per month with the initial investment at 670,440 baht.  
Keywords: VRP, Distance Matrix, Dijkstra’s Algorithm , Outsource 
 
1. บทนํา 
                  ธุรกิจนมสด “แดร่ีฟาร์ม”  เร่ิมตน้จากการทาํธุรกิจศูนยร์วบรวมนํ้ านมดิบ  เพ่ือส่งให้แก่โรงงานผลิตนม
พาสเจอไรซ์  แต่เม่ือดาํเนินการมาไดร้ะยะหน่ึง  โรงงานผลิตนมส่วนใหญ่ต่างพากนัหยุดรับซ้ือนมดิบ  เน่ืองจาก
ในช่วงเวลานั้ นมีการนําเขา้นมผงจากต่างประเทศซ่ึงมีราคาถูกกว่าจึงหันมาผลิต นมอดัเม็ด ตรา Dairy Farm การ
แข่งขนัทางดา้นธุรกิจมีสูงมากข้ึนเน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนัท่ีเปิดเขตการคา้เสรีการแข่งขนัก็ยิง่เพิ่มมากข้ึน
ในสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ปัญหาภายในประเทศส่งผลให้ธุรกิจประเทศไทยตอ้งยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขนัมากยิ่งข้ึน ทั้งเร่ืองการลดตน้ทุน และการสร้างมูลค่าของสินคา้จากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภค
ระบบโลจิสติกส์ จึงเป็นเป้าหมายสําคญัท่ีผูป้ระกอบการใชเ้ป็นเคร่ืองกาํหนดความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัทั้ งใน
ระดบัประเทศและระดบัโลก งานวิจยัน้ีตอ้งการเพ่ิมประสิทธิภาพในการขนส่งโดยตอ้งทาํการจดัเส้นทางใหม่ของ
กรณีศึกษาของบริษทั Dairy Farm จาํกดั โดยมีกรอบและแนวทางในการศึกษาคร้ังน้ี  
          บริษทั Dairy Farm ไม่เคยมีการจดัการวางระบบเส้นทางของเส้นทางการวิ่งรถส่งสินคา้ให้ของบริษทัอย่าง
จริงจงัและมากไปกวา่นัน่ Dairy farm ยงัไม่เคยมีการคิดตน้ทุนทางดา้นขนส่งแบบเป็นรูปธรรมเลยไม่วา่จะเป็นตน้ทุน
ทางตรงหรือตน้ทุนทางออ้มผูว้ิจยัจึงตอ้งการเพ่ิมประสิทธิภาพในการขนส่งโดยตอ้งทาํการจัดเส้นทาง ใหม่ท่ีได้
ระยะทางท่ีสั้ นลงและเกิดตน้ทุนน้อยท่ีสุดโดยอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของลูกคา้และ อีกทั้งยงัตอ้งหาเส้นทางท่ีเกิดตน้ทุน
นอ้ยท่ีสุด และอีกปัญหาก็คือการใชเ้คร่ืองกาํลงัการผลิตท่ีไม่เต็มประสิทธิภาพเพราะเคร่ืองจกัรปัจจุบนัใชก้าํลงัการ
ผลิตเพียง 30 % เท่านัน่หรือราวๆ 100,000 เมด็ ยงัมีแก๊ปของเคร่ืองจกัรอีกราวๆ 230,000 เมด็ท่ีสูญเสียโอกาศทางการ
แข่งขนัทาํให้ขาดรายไดเ้น่ืองจากการมีช่องทางการตลาดท่ีนอ้ยจึงทาํให้ไม่สามารถใชก้าํลงัการผลิตไดเ้ตม็กาํลงัทาง
ผูว้จิยัจึงเร่ิมวเิคราะห์ตลาดหาช่องทางการตลาดใหม่เพ่ือเพ่ิม demand ร่วมทั้งจดัเส้นทางการวิ่งรถใหม่ใหก้บัตลาดใหม่
อีกดว้ย 
 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
                1. ผูว้จิยัตอ้งการจดัเส้นทางการวิ่งรถใหม่ใหแ้ก่บริษทั เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ+ตน้ทุนการขนส่งท่ีตํ่า ท่ีสุด 

        2. ผูว้จิยัตอ้งการตอ้งการคาํนวณตน้ทุนจริงเพื่อสามารถเปรียบตน้ทุนก่อนจดัเส้นทางและหลงัจดัเส้นทางได้
วา่เกิดประสิธิภาพมากข้ึนหรือลดตน้ทุนมากนอ้ยอยา่งไร 
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        3. ผูว้จิยัตอ้งการหาตลาดใหม่ใหก้บั นมอดัเมด็ Dairy Farm ทั้งน้ีเน่ืองจากเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและ
สร้าง Demand  เพ่ิมข้ึน โดยวเิคราะห์และวจิยัหาตลาดใหม่รวมทั้งจดัเส้นทางการวิง่รถใหม่ 

      4.  ผูว้จิยัสามารถนาํเสนอทางเลือกใหม่ เม่ือวิเคราะห์เส้นทางใหม่และตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนของเส้นทางใหม่ท่ี
เกิดข้ึนทั้งหมดวา่จะใช ้outsourcing ทั้งหมด หรือ แค่บางส่วน และขายซากรถ 

 

3. การดาํเนินการวจิัย 
การวเิคราะห์ขอ้มูลเพ่ือใหก้ารศึกษาบรรลุตามวตัถุประสงค ์โดยมีขั้นตอนการดาํเนินวจิยั ดงัน้ี 

        1. ผูว้ิจยัศึกษาปัญหาและสาเหตุการของการมีตน้ทุนการขนส่งท่ีสูง เน่ืองจากหลายปัจจยัประกาแรกคือการ

ไม่เคยคิดถึงตน้ทุนท่ีแทจ้ริงของการขนส่งเลย ผูว้ิจยัจึงเร่ิมเก็บขอ้มูลการขนส่งโดยเร่ิมจากการติดจีพีเอสท่ีรถ

ขนส่งลูกคา้ทั้งหมดท่ีตอ้งไปส่งสินคา้นัน่กคื็อ Distribution Center (DC) 6  แห่งรอบปริมณทล ( รถคนัท่ี 1 ) และ

บนัทึกขอ้มูลระยะทางกิโลเมตรปัจจยัตน้ทุนค่านํ้ ามนัเพ่ือเป็นขอ้มูลในการคิดตน้ทุหลงัจากนัน่เอาขอ้มูลท่ีไดม้า

จัดเส้นทางการวิ่งรถใหม่โดยใช้เคร่ืองมือ เช่น VRP (Vehicle Routing Planning), Distance Matrix , Dijkstra's 

algorithm เพ่ือหาเส้นทางท่ีสั้นลงและเกิดตน้ทุนท่ีนอ้ยท่ีสุดตามเง่ือนไขขององคก์ร 

             2. หลงัจากการจดัเส้นทางใหม่สําเร็จผูว้ิจยัก็ไดต้น้ทุนการวิ่งใหม่ท่ีตํ่าลงแต่มากไปกว่านั่นผูว้ิจยันาํเร่ืองการ   
Outsourcing เขา้มาเพ่ือช่วยเปรียบเทียบราคาและสร้างทางเลือกให้แก่องค์กรในการตดัสินใจเลือกใชใ้นการ
ขนส่งนัน่เอง 

             3. ผูว้ิจยัเล็งเห็นว่าตลาดของนมอดัเม็ดของ Dairy Farm สามารถโตไดม้ากกว่าน้ีอีกทั้งเป็นช่องทาง เพ่ือใช ้
capacity ท่ีเหลือให้เกิดประโยชน์  เพ่ิมช่องทางการขาย เพ่ิมกลุ่มลูกคา้ เพ่ิมยอดขาย และ เพ่ือสร้างกาํไรสูงสุด
เน่ืองจากเคร่ืองจกัรในการผลิตยงัมีใช ้capacity เพียง30% หรือผลิตนมอดัเมด็ 100,000 เมด็ต่อวนัโดยมี capacity 
ท่ีเหลือถึง 70% หรือ 233,333 ผูว้ิจยัจึงเร่ิมหยิบทฤษฎี STP (Segmentation, Target Market, Positioning) เพ่ือหา
ตลาดใหม่ท่ีจะเขา้ไปลงทุน และสนองความตอ้งการของตลาดท่ีมีลกัษณะและความตอ้งการท่ีแตกต่างกัน 
หลงัจากท่ีทาํ STP เรียบร้อย ทางผูว้ิจยัเล็งเห็นว่าจะเขา้ไปสู่ตลาดใหม่ในเขตโรงเรียนยา่นใกลเ้คียงกบัโรงงาน
การผลิต จึงเขา้ไปสาํรวจตลาด โดยใชเ้คร่ืองมือ Taro Yamane เพ่ือกาํหนดหาจาํนวนแบบสอบถามท่ีเหมาะสม 
และนาํแบบสอบถามมา Forecast ยอดขายต่อไป 

 

4. ผลการวจิัย 
จากการวิเคราะห์ปัญหาของการจดัเส้นทางการวิ่งรถใหม่และการหาช่องทางการตลาดเพิ่มจึงแกไ้ขโดย

ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง ไดผ้ลการศึกษาและสรุปผลไดด้งัน้ี  
        ผลการศึกษาการปรับปรุงเส้นทางการขนส่ง จากการศึกษาพบวา่มีระยะทางท่ีสั้นลงดงัน้ี 
เส้นทางของรถคนัท่ี 1 คือ DC 6  แห่งรอบปริมณทล 
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ตารางท่ี 1 ตารางเส้นทางการวิง่รถก่อนทาํการวจิยัและระยะหลงัจากบนัทึกโดย GPS 

เส้นทาง ระยะทาง(KM) ระยะเวลาวิง่รถ(นาที) ระยะเวลาการส่ ง
มอบออเดอร์(นาที) 

เวลา 

DC 7-Eleven บางบวัทอง 29.6 34.6 30 8.30-9.35 

Dc lotus บางบวัทอง 1.1 2 30 9.35-10.07 

Dc top บางบวัทอง 1.8 5 30 10.07-10.42 

Dc lotus สามโคก 26.9 31 30 10.42-11.43 

พกัเบรค         พกัเบรค          พกัเบรค          พกัเบรค 11.43-13.00 

Dc lotus วงันอ้ย 59.9 64 30 13.00-14.34 

Dc7/11suwannapumi 92.6  86 30 14.34-16.30 

Dairy farm 59.1 66 0 16.30-17.15 

 
ตารางท่ี 2 ตารางกาํหนดค่าพิกดัเพ่ือการรันโปรแกรมการทาํ VRP ( Vehicle routing problem )  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Number of 
Customer 7 

Customer No. Customer Name Lat-comma-Long 
1 โรงงานเดล่ีฟาร์ม 13.933927,100.505944 
2 DC 7-11 บางบวัทอง 13.97682 ,100.394072 
3 DC 7-11 สุวรรณภูมิ 13.721496, 100.824910 
4 DC lotus บางบวัทอง 13.972155,100.396625 
5 DC Tops บางบวัทอง 13.974342,100.396325 
6 DC lotus สามโคก 14.075372,100.50121 
7 DC lotus วงันอ้ย 14.222402, 100.686656 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ran
gs

it U
niv

ers
ity



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 9 ปีการศึกษา 2557 

 

วนัพฤหสับดทีี ่16 ตุลาคม พ.ศ.2557 หน้า  274  อาคาร Digital Multimedia Complex  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

ตารางท่ี 3 ตารางแสดงผลลพัธ์ระยะทางว่ิงใหม่ โดยโปรแกรม VRP ( Vehicle routing problem ) 
สถานี  11 22 33 44 55 66 77 

1 ระยะทาง (กม.) *** 27 24.4 27.2 27.3 62.7 58.5 
2 ระยะทาง (กม.) 27 *** 1.1 0.9 27.8 64.1 72.1 
3 ระยะทาง (กม.) 24.4 1.1 *** 1.8 27.2 63.4 71.5 
4 ระยะทาง (กม.) 27.2 0.9 1.8 *** 27.5 63.7 71.8 
5 ระยะทาง (กม.) 27.3 27.8 27.2 27.5 *** 43.5 82.4 
6 ระยะทาง (กม.) 62.7 64.1 63.4 63.7 43.5 *** 92.6 
7 ระยะทาง (กม.) 58.5 72.1 71.5 71.8 82.4 92.6 *** 

           
 ขั้นตอนต่อไปคือระบุระยะทางของแต่ละลูกคา้ในแต่ละจุดเช่ือมกนัเพ่ือหาระยะทางและทาํการคาํนวณหาระยะทางท่ี
สั้นท่ีสุด โดยเร่ิมตน้ทาํการลงระยะทางจากท่ีร้านไปยงัลูกคา้ แต่ละรายเพ่ือหาระยะทางท่ีสั้นท่ีสุด  
 

รูปท่ี 1 รูปตาราการจดัเส้นทางโดยวธีิไดร์สตาร์อลักอริท่ึม 
 

 
 

เปรียบเทียบผลลพัธ์ของการจดัเส้นทางใหม่ของลูกคา้ DC ทั้ง 6 แห่ง ( รถคนัท่ี 1 ) 
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ตารางท่ี 4  ตารางเปรียบเทียบผลลพัธ์ของการจดัเส้นทางใหม่ ของ รถคนัท่ี 1  

   
 
 
 
 
 
 
5.2 ผลการวจิยัการเขา้สู่ตลาดใหม่และจดัเส้นทาง มีผลการวจิยัดงัน้ี  
โดย สถานศึกษาท่ีผูว้จิยัเลือกกคื็อ โรงเรียนยา่นแจง้วฒันะ ( ใชร้ถคนัท่ี 2 ในการขนส่ง ) 
• โรงเรียน ผไทอุดมศึกษา 
• โรงเรียน ราชวินิต บางเขน 
• โรงเรียน ทุ่งสองหอ้งวทิยา 2 
• โรงเรียน เจริญพล วทิยา 
• โรงเรียน วดัหลกัส่ี 
• โรงเรียน สารินนัทศึ์กษา 
• โรงเรียน เคหะทุ่งสองหอ้งวทิยา 1 
• โรงเรียน ไกรอาํนวยวทิยา 
• โรงเรียน การเคหะท่าทราย 
• โรงเรียน ชาลีสมุทร 

หลงัจากวเิคราะห์ตลาดจากการทาํแบบสาํรวจและใชเ้คร่ืองมือ STP , Taro Yamaneสรุป ไดว้า่  มี 85 % ของลูกคา้ท่ี
สนใจในผลิตภณัฑเ์รา  ม่ือไดลู้กคา้ใหม่ โดยขั้นตอนต่อไปคือการจดัเส้นทางรถคนัท่ี 2  วิ่งเขต แจง้วฒันะ ( 10 
โรงเรียน )  ขั้นตอนการหาเส้นทางท่ีสั้นท่ีสุดเหมือนกบัวธีิการของคนัแรกโดยจะหาเส้นทางท่ีสั้นท่ีสุดผา่นโปรแกรม
แลว้ลิสทุกความเป็นไปไดข้องเส้น แลว้ ยกเลิกการวิง่แบบ Sweep เปล่ียนเอาขอ้มูลมา เขา้วธีิการ ไดร์สตาร์อลักอริท่ึม 
เพ่ือหาระยะทางท่ีสั้นท่ีสุดจากการวิง่ไปส่งทุกลูกคา้ 

 
 
 
 
 
 
 

 
เส้นทางท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั 

ระยะทางท่ี
ใช ้(กม.) 

เส้นทางใหม่ท่ีเลือกใช ้
ระยะทางท่ี
ใช ้(กม.) 

เส้นทางท่ี 
1 

1-2-3-4-5-6-7 
 
271 

 
1-3-2-4-5-6-7 248.5 
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ตารางท่ี 5 ตารางแสดงผลลพัธ์ระยะทางว่ิงใหม่ โดยโปรแกรม VRP ของรถคนัท่ี 2 หรือ ตลาดใหม่ 
( Vehicle routing problem ) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
*** 17 14.2 15.6 13.4 13.4 17.3 15.6 12.9 13.3 11.8 

2 
17 *** 9 5.9 3.1 4 3.8 5.9 9.5 7.9 6.1 

3 
14.2 9 *** 10.4 10.3 8.4 12 10.4 2.7 2.1 10.7 

4 
15.6 5.9 10.4 *** 5.5 2.3 6.3 0.5 9.1 7.6 5.8 

5 
13.4 3.1 10.3 5.5 **** 6.3 4.9 8.5 10.1 10.5 6.7 

6 
13.4 4 8.4 2.3 6.3 **** 4.2 2.3 7 5.4 3.6 

7 
17.3 3.8 12 6.3 4.9 4.2 **** 15.5 12 12.9 15.7 

8 
15.6 5.9 10.4 0.5 8.5 2.3 15.5 **** 9.1 7.6 5.7 

9 
12.9 9.5 2.7 9.1 10.1 7 12 9.1 **** 1.7 5.4 

10 
13.3 7.9 2.1 7.6 10.5 5.4 12.9 7.6 1.7 **** 5.8 

11 
11.8 6.1 10.7 5.8 6.7 3.6 15.7 5.7 5.4 5.8 **** 
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รูปท่ี 2 รูปตาราการจดัเส้นทางโดยวธีิไดร์สตาร์อลักอริท่ึม ของรถคนัท่ี 2 
 

 
 
        การวิเคราะห์ศกัยภาพตลาด ผลสรุปของการ Forecast ยอดขายจากการทาํสาํรวจและใชเ้คร่ืองมือ STP , Taro 
Yamane แบบสอบถามจากโรงเรียนทั้ง 10 โรงเรียนยา่นแจง้วฒันะ ( รถคนัท่ี 2 ) มีผลลพัธ์ท่ีนกัเรียนสนใจท่ีจะซ้ือ
ผลิตภณัฑน์มอดัเมด็ของ Dairy farm เม่ือเขา้ไปขายในสถานศึกษา มีคนสนใจท่ีจะซ้ือสินคา้โดยมีค่าอยูท่ี่85 % หรือ
เม่ือเปรียบเทียบกบัจาํนวนนกัเรียนทั้งหมด 11,431 คนทาํใหไ้ดผ้ลลพัธ์ท่ี 9,216 คน ท่ีสนใจจะซ้ือผลิตภณัฑข์องเรา
เม่ือเขา้สู่ตลาดใหม่และมีสมมุติฐานของผูว้จิยั Scenario วา่ซ้ือ คนละ 1 ซอง ต่อสัปดาห์โดยคาํนึงถึงช่วงเวลา ช่วงเปิด
เทอม-ปิดเทอม ของสถานศึกษาโดยออกมาผลการประเมินยอดขายเบ้ืองตน้  คาดวา่จะมีคนลูกคา้บริโภค 39,168 คน
ต่อ1เดือน คาดคะเนวา่จะมีการซ้ือสัปดาห์ละ 1 ซอง มียอดขายเพ่ิม 156,672 ซอง ต่อปี หรือ 136 carton ทั้งน้ีคือใชก้าร
จดัเส้นทางและเปรียบเทียบตน้ทุนกบัการ outsourcing 
 
6. บทสรุป 

6.1 ผูว้ิจยัสามารถปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพของการจดัส่งนมอดัเม็ดให้ลูกคา้ โดยนาํเสนอวิธีการ
ปรับปรุงเส้นทางการเดินรถโดยการจดัเส้นทางใหม่ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจดัส่งสินคา้ ผลการศึกษา 271 – 
248.5 = 22.5 กิโลเมตร คิดเป็น % ท่ีลดลง = (22.5/271)x100   =   8.30% และมีตน้ทุนการขนส่งลดลง 2,880 บาทต่อ
เดือน และ 34,560 บาทต่อปี  
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6.2 ผูว้ิจยัสามารถเสนอทางเลือกโดยการเสนอให้ใช ้Outsourcing ในการขนส่งเน่ืองจากการวิ่งรถเองมี
ตน้ทุนอยู่ท่ี 75,571 บาทต่อเดือนตน้ทุน Outsource 70,133 บาทต่อเดือนโดยผูว้ิจัยเสนอให้ใช้ Outsource เพราะ
สามารถลดตน้ทุนได ้5,438 บาทต่อเดือนและ 65,256 บาท ต่อปี 

 6.3 การเขา้สู่ตลาดใหม่ ไดแ้หล่งตลาดใหม่คือสถานศึกษาละแวกใกลเ้คียงกบัโรงงานการผลิตอีกทั้ง ได้
ทาํการศึกษาความตอ้งการและการจดัเส้นทาง โดย การเขา้สู่ตลาดใหม่ในสถานศึกษาคาดการณ์วา่จะมีกาํไรสุทธิเพ่ิม 
112,920 บาทต่อเดือน โดยมีเงินลงทุนเพ่ิมเติม 670,440 บาท  
 

กติติกรรมประกาศ  
การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองฉบับน้ีสําเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากอาจารยท่ี์ปรึกษา 

ขอขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. วชัรวี จันทรประกายกุล ซ่ึงท่านได้ให้คาํปรึกษา เค่ียวเข็ญแนะนํา คอย
ตรวจสอบ ขอ้คิดเห็นต่างๆ และแก้ไขจนสมบูรณ์ ในการทาํการศึกษาในคร้ังน้ีด้วยดีเสมอมารวมทั้ งได้รับการ
ตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่อง เพ่ือความถูกตอ้งและมีความสมบูรณ์จากทางคณะกรรมการสอบ รองศาสตราจารย ์ดร.วนัชัย 
รัตนวงษ ์และ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กาญจนา กาญจนสุนทร ซ่ึงผูศึ้กษาตอ้งขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี
ดว้ยและขอขอบพระคุณบิดา มารดา ผูใ้ห้การสนับสนุนและให้กาํลงัใจแก่ผูศึ้กษาตลอดจนสําเร็จการศึกษาและ
ขอขอบพระคุณคณาจารยทุ์กท่านท่ีช่วยประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ ซ่ึงมีส่วนช่วยให้ผูศึ้กษาไดน้าํความรู้ท่ีไดจ้าก
การศึกษาน้ีไปประยกุตใ์ห้เกิดประโยชน์ในอนาคตต่อไปและขอขอบคุณ คุณธิติ รัตนธาํรงค ์หุน้ส่วนบริษทัเดล่ีฟาร์ม 
ท่ีใหโ้อกาสไดเ้ขา้ไปในโรงงานเดล่ีฟาร์มเพื่อศึกษาและเกบ็ขอ้มูลการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองฉบบัน้ีคงเป็นประโยชน์ 
ไม่มากกน็อ้ยหากมีขอ้บกพร่องประการใด ผูศึ้กษาขออภยัและขอนอ้มรับไวแ้ต่เพียงผูเ้ดียว 

 

เอกสารอ้างองิ 
จกัรดุลย ์วฒันเหล่าวิชยแ์ละวนัชยั รัตนวงษ ์“การสร้างความคุม้ค่าเพ่ือการแข่งขนักรณีศึกษาบริษทั พีพีจาํกดั”. 

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย (2550). 
จตุรวทิยศ์ศิธรานนท ์และ ธราธรกลูภทัรนิรันดร์  “การประยกุตว์ิธีเชิงพนัธุกรรมสาํหรับการแกปั้ญหาการจดัการการ

ขนส่งสินคา้กรณีมีขอ้จาํกดัดา้นเวลา”. สาขาเทคโนโลยโีลจิสติกส์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานครกรุงเทพ 
(2550). 

ชยัยา  นุรักษเ์ข  “การจดัเส้นทางเดินรถขนส่งขนมในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล กรณีศึกษา : หา้ง โอ.ซี.ซพัพลาย ”. 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือกรุงเทพ (2541). 
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การประยุกต์ใช้แนวคดิลนีเพ่ือเพิม่ประสิทธิภาพกระบวนการรับสินค้า 
บริษัท ABC จํากดั สาขาสุพรรณบุรี 

 

สิยาโน วฒันพรพรหม1, กาญจนา กาญจนสุนทร2 

1 บณัฑิตวทิยาลยั หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์, มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
2 อาจารยป์ระจาํ สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

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

บทคดัย่อ      

 การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองฉบบัน้ีเป็นการประยกุตแ์นวคิดแบบลีนใชใ้นกระบวนการรับสินคา้ของบริษทั
คา้ปลีกและจาํหน่ายสินคา้ประเภทวสัดุก่อสร้าง ซ่ึงการศึกษามีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการดาํเนินงานใน
ปัจจยัอ่ืนของบริษทักรณีศึกษาระบุปัญหาท่ีเกิดข้ึนและรับสินคา้ตั้งแต่เร่ิมส่งสินคา้ถึงการจดัส่งสินคา้ โดยประยกุคใ์ช้
แนวคิดแบบลีนมาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการและปรับปรุงการดาํเนินงานภายในกระบวนการรับสินคา้ 
เคร่ืองมือท่ีใชไ้ดแ้ก่ขอ้มูลปฐมภูมิซ่ึงไดจ้ากการสัมภาษณ์ รวมทั้ง การสังเกตการณ์เกบ็รวมรวบขอ้มูลดว้ยตนเอง และ
ขอ้มูลทุติยภูมิซ่ึงไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลตวัเลขต่างๆ จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งภายในบริษทั ABC จาํกดั สาขา
สุพรรณบุรีในส่วนของลีนผูศึ้กษาไดมี้การใชเ้คร่ืองมือต่างๆ ช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาและกาํจดัความสูญเปล่าซ่ึง
ไดแ้ก่ 5ส แผนภาพการไหลของกิจกรรม/การวเิคราะห์ 5W1H และ ECRS การสร้างแผนภาพแสดงกิจกรรมของแผนก
ต่างๆ  
 ผลการศึกษาพบว่าจากการประยุกตใ์ชแ้นวคิดของลีนเพ่ือปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการรับ
สินคา้ของบริษทั ABC จาํกดัซ่ึงผูว้ิจัยไดมุ่้งเน้นไปท่ีการกาํจัดส่ิงท่ีไม่ก่อให้เกิดคุณค่าเพ่ิมภายในแผนภาพแสดง
กิจกรรมเพื่อใหเ้ส้นทางการดาํเนินงานมีแต่กิจกรรมท่ีทาํแลว้ก่อใหเ้กิดคุณค่าเพ่ิมผลลพัธ์ท่ีตามคือการปฏิบติังานหรือ
การให้บริการท่ีรวดเร็วข้ึนรวมถึงทาํการสร้างแผนภาพแสดงกิจกรรมอนาคตของบริษทัฯ ซ่ึงพบว่าสามารถลด
ระยะเวลาทั้งหมดท่ีใชใ้นกระบวนการรับรวมทั้งลดรอบเวลาในกระบวนการรับสินคา้ลงได ้นอกจากนั้นก็คือการทาํ
ใหอ้งคก์รมีลกัษณะวฒันธรรมตามหลกัการจดัการแบบลีนท่ีมุ่งเนน้การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง โดยค่าผลลพัธ์ท่ีไดจ้าก
การปรับปรุงรอบเวลาท่ีใช้ในการปฏิบัติงานของกระบวนการรับสินคา้ลดลง 37.33 นาทีส่งผลให้ประสิทธิภาพ
โดยรวมทั้งหมดของการปฏิบติังานเพ่ิมข้ึนทั้ งส้ิน 16.79 % สุดทา้ยทาํการจัดสมดุลจาํนวนผูป้ฏิบติังานให้มีความ
ยดืหยุน่ตามความเหมาะสมกบัปริมาณงานท่ีตอ้งทาํเพ่ือใหส้ามารถปฏิบติังานไดท้นักบัรอบเวลาท่ีกาํหนดไว ้

 

คาํสําคญั : ธุรกิจคา้ส่งและกระจายสินคา้, แนวความคิดแบบลีน, การเพ่ิมประสิทธิภาพ 
 

1. บทนํา 
 บริษทั ABC จาํกดั สาขาสุพรรณบุรี หน่ึงในธุรกิจคา้ปลีก แหล่งรวมสินคา้และวสัดุอุปกรณ์เพ่ือการตกแต่ง
ซ่อมแซมท่ีอยูอ่าศยัอยา่งครบวงจร เพ่ือขยายฐานกลุ่มเป้าหมายออกไป จากเดิมท่ีทาํธุรกิจสินคา้เพ่ือบา้นเพียงอย่าง
เดียว โดยไดม้องกลุ่มเป้าหมายไปถึงเจา้ของบา้น ผูรั้บเหมารายกลาง และรายยอ่ย เจา้ของโครงการต่างๆ ร้านคา้ปลีก 
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และเจา้ของบา้นท่ีตอ้งการหาแหล่งวสัดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างท่ีครบครัน ในราคาท่ีถูกทุกวนั มีสินคา้ครบครันและ
หลากหลาย สินคา้มีความพอเพียงกบัความตอ้งการ สะดวกและรวดเร็ว  

แนวคิดแบบลีนเป็นเสมือนอาวุธสําหรับการแข่งขนัท่ีสําคญั โดยมุ่งเป้าหมายเพื่อการปรับปรุง เช่นการลด
ระยะเวลาของกิจกรรมท่ีไม่ก่อให้เกิดคุณค่า การลดตน้ทุน การเพ่ิมความสามารถในการทาํกาํไรและการปรับปรุง
คุณภาพ ซ่ึงในแนวความคิดในเร่ืองคุณค่าของงานท่ีกระทาํ โดยผลท่ีคาดหวงัก็คือการลดตน้ทุนให้ตํ่าลง และการท่ี
พนกังานทุกคนมีส่วนร่วม นอกจากน้ีแนวความคิดแบบลีนยงัมุ่งเนน้ปรับปรุงประสิทธิภาพการดาํเนินงาน ดว้ยการ
สร้างให้เกิดการไหลของงานตลอดทั้งกระบวนการอย่างต่อเน่ือง ดงันั้นเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายเหล่าน้ีจะตอ้งระบุ
จาํแนกความสูญเปล่าท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงความสูญเปล่าอาจรวมถึง กิจกรรม ขั้นตอน หรือกระบวนการท่ีไม่สร้างคุณค่าเพ่ิม
ให้กบัลูกคา้และองค์กร โดยมุ่งเน้นตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ดว้ยคุณภาพสูงสุด ใชเ้วลาน้อยท่ีสุดและลด
ตน้ทุนลงได ้ตวัอยา่งเช่นงานวิจยัคุณจิรัตน์ และชนินทร์ใชแ้นวคิดลีนกบักระบวนการทางธุรกิจของบริษทัแห่งหน่ึง
โดยกระบวนการทางธุรกิจของบริษทั ในการประยุกตใ์ชแ้นวคิดลีนน้ีไดท้าํการวิเคราะห์กิจกรรมโดยแบ่งกิจกรรม
ออกเป็น กิจกรรมท่ีก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมและกิจกรรมท่ีไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมและไดอ้อกแบบกระบวนการทางธุรกิจ
ใหม่ โดยพยายามกาํจดักิจกรรมท่ีไม่ก่อใหเ้กิดมูลค่าเพ่ิมออกไปซ่ึงผลการประยกุตใ์ชพ้บวา่ระยะเวลารวมท่ีเกิดข้ึนจาก
ระบบงานทั้งสามนั้นลดลง จากเดิม 8.56 วนั เป็น 2.44 วนั ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 70.05 และงานวิจยัคุณทีปกร ศึกษาเร่ือง 
แบบจาํลองกระบวนการสํานักงานแบบลีน โดยการประยุกต์ใช้แนวคิดแบบลีนในการออกแบบกระบวนงาน
สํานกังาน จะทาํให้จาํนวนกิจกรรมท่ีไม่เพ่ิมคุณค่าและระยะเวลารวมของกระบวนการงานสํานกังานแบบลีนลดลง
จากกระบวนการงานสาํนกังานปัจจุบนั ส่งผลให้ตน้ทุนของกระบวนการทาํงานสาํนกังานลดลงไปดว้ย แต่เน่ืองจาก
ตน้ทุนส่วนใหญ่เป็นตน้ทุนคงท่ี แมว้า่จาํนวนกิจกรรมหรือระยะเวลาจะลดลงแต่ตน้ทุนยงัคงเท่าเดิม แต่อยา่งไรกต็าม
สามารถนาํระยะเวลานาํในส่วนท่ีลดลงน้ีไปปฏิบติักิจกรรมอ่ืนๆท่ีเพ่ิมคุณค่าต่อไปได ้

 

2. วธีิทีก่ารศึกษาวจิัย   
ในการศึกษาเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพพร้อมทั้งทาํการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการนาํเอาแนวคิดลีนมาใชเ้พ่ือ

ช่วยในการจดัการกระบวนการรับสินคา้และกระบวนการกระจายสินคา้ มีขั้นตอนดงัน้ี 
 1. ทาํการศึกษาเบ้ืองตน้ เพ่ือกาํหนดรายละเอียดของโครงการและเพ่ือศึกษาความเป็นไปไดต่้างๆพร้อมทั้ง
ทาํการศึกษาแนวคิดลีน เพ่ือนาํมาใชแ้กปั้ญหา 

2. ทาํการวเิคราะห์ความตอ้งการในการริเร่ิมทาํโครงการเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีจาํเป็นในการทาํโครงการนั้น จาก
การเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการทาํงานจริง การสัมภาษณ์หรือสอบถามพนกังานในบริษทั เพ่ือใหไ้ด้
ขอ้มูลถูกตอ้งตามความตอ้งการก่อนริเร่ิมทาํโครงการ 
 3. ศึกษาทบทวนและรวบรวมเอกสารทฤษฎีและงานวิจยัจากหลากหลายแหล่งท่ีมาท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้ท่ีจะ
ศึกษา  

 4. ศึกษา วิเคราะห์ และแกไ้ขปัญหาเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการในการรับสินคา้ซ่ึงประกอบไปดว้ย 
เร่ิมตั้งแต่สินคา้มาส่ง, ตรวจสอบสินคา้, บนัทึกสินคา้ จนถึงขั้นตอนการจดัเก็บสินคา้ โดยนาํแนวความคิดลีนเขา้มา
วิเคราะห์ แกปั้ญหาใหต้รงจุดเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพต่อกระบวนการรับสินคา้ และเพ่ือลดเวลาท่ีซํ้ าซอ้นซ่ึงส่งผลไปยงั
การลดตน้ทุนต่อสินคา้ท่ีชาํรุดดว้ย 
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3. การวเิคราะห์ปัญหาและสาเหตุของปัญหา 
จากการเก็บขอ้มูลในการทาํงานจริงตั้งแต่เดือนกนัยายน ถึง เดือนธันวาคม 2556 พบว่าสาเหตุของปัญหา

หลกัเกิดจากกระบวนการทาํงานทั้งภายในและภายนอกกระบวนการรับสินคา้โดยใชเ้คร่ืองมือวิเคราะห์ดว้ยหลกัการ
ของแผนภาพแสดงเหตุและผล 

3.1. ซัพพลายเออร์ท่ีมาส่งสินคา้มีการรอคอยเป็นระยะเวลานานเน่ืองจากไม่ไดมี้การจดัการหรือจดัตาราง
ล่วงหนา้ก่อนท่ีซพัพลายเออร์มาส่งสินคา้ทาํใหเ้กิดการรอคอยของซพัพลายเออร์ 

 

รูปท่ี 1 วิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดการรอคอยของซพัพลายเออร์ 
 

3.2. มีความผิดพลาดในกระบวนการรับสินคา้ เช่น การติดบาร์โค๊ดผิดพลาด การบันทึกจาํนวนสินคา้
ผดิพลาด 

 

รูปท่ี 2 วิเคราะห์ปัญหาจากการผิดพลาดในกระบวนการรับสินคา้ 
 

3.3. สินคา้เกิดการชาํรุดเน่ืองจากมีการทาํงานท่ีซํ้ าซอ้นในกระบวนการรับสินคา้ 
 

 
 
 

รูปท่ี 3 วิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดสินคา้ชาํรุดจากกระบวนการรับสินคา้ 
 

จากผลการศึกษากระบวนการทาํงานปัจจุบนัและกระบวนการรับสินคา้ โดยใชแ้ผนภาพการแสดงกิจกรรม
ในกระบวนการรับ ในการระบุรายละเอียดการดาํเนินงานปัจจุบนั  

 
 
 

Ran
gs

it U
niv

ers
ity



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 9 ปีการศึกษา 2557 

 

วนัพฤหสับดทีี ่16 ตุลาคม พ.ศ.2557 หน้า  282  อาคาร Digital Multimedia Complex  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

ตารางท่ี 1 แผนภาพการแสดงกิจกรรม ก่อนทาํการปรับปรุง 

ลาํ 
ดบั 

ขั้นตอน 

ปฏิบติั 
งาน 

ตรวจ 
สอบ 

เคล่ือน 
ยา้ย 

รอ 
คอย 

จดั 
เกบ็ 

เวลา(นาที)
เฉล่ีย 

1 เจา้หนา้ท่ีส่งเอกสารการจดัส่งสินคา้      2.00 

2 
เจา้หนา้ท่ีธุรการ (Admin) ทาํการ
ตรวจสอบเอกสารการจดัส่งสินคา้ 

     5.00 

3 รอรับใบตรวจสอบสินคา้      2.00 

4 
เจา้หนา้ท่ีธุรการ (Admin) แจง้เจา้หนา้ท่ี
ตรวจสอบสินคา้ และหวัหนา้หน่วย
ตรวจสอบสินคา้ 

 
 

   
 

3.00 

5 
รอเจา้หนา้ท่ีหวัหนา้หน่วยตรวจสอบ
สินคา้ 

     7.00 

6 

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบสินคา้แจง้ หวัหนา้
หน่วยตรวจสอบสินคา้ทาํการตรวจสอบ
สินคา้เบ้ืองตน้ หรือทาํการปลดลอ็ค
สินคา้ 

 
 

   17.10 

7 นาํสินคา้ลงจากรถจดัส่งสินคา้      23.35 

8 
เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบสินคา้แจง้เจา้หนา้ท่ี
แผนกมาตรวจสอบสินคา้ 

     2.00 

9 รอเจา้หนา้ท่ีแผนกมาตรวจสอบสินคา้      5.00 

10 
เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบสินคา้และเจา้หนา้ท่ี 
แผนก ตรวจสอบสินคา้ 

     24.40 

11 
เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบสินคา้ทาํการ
ตรวจสอบพร้อมแปะบาร์โค๊ด 

     18.20 

12 แจง้เจา้ท่ีทาํการลงบนัทึกสินคา้      2.50 

13 
เจา้หนา้ท่ีลงบนัทึกสินคา้ (MMS)พร้อม
แจง้ศูนยก์ระจายสินคา้(DC) 

     9.00 

14 หาตาํแหน่งการวางสินคา้ของแผนก      11.33 
15 เจา้หนา้ฝ่ายส่งสินคา้นาํสินคา้ส่ง      9.07 

16 
เจา้หนา้ท่ีแผนกรับสินคา้พร้อม
ตรวจสอบ 

     20.37 

17 
เจา้หนา้ท่ีแผนกหาตาํแหน่งการวาง
สินคา้ 

     4.50 

18 เจา้หนา้ท่ีแผนกจดัเรียงสินคา้      11.17 

 เวลารวม      176.99 
  

จากตารางท่ี 1 พบวา่มีกิจกรรมเกิดข้ึน คือ กิจกรรมท่ีเกิดจากการปฏิบติังาน มีเวลารวมทั้งส้ิน 36.85 นาที คิด
เป็น 20.82% ,กิจกรรมท่ีเกิดจากการตรวจสอบ มีเวลารวมทั้งส้ิน 85.07 นาที คิดเป็น 48.06%  ,กิจกรรมท่ีเกิดจากการ
เคล่ือนยา้ยมีเวลารวมทั้งส้ิน 29.90 นาที คิดเป็น 16.89% ,กิจกรรมท่ีเกิดจากการรอคอยมีเวลารวมทั้งส้ิน 14.00 นาที คิด
เป็น 7.91% และกิจกรรมท่ีเกิดจากการจดัเก็บมีเวลารวมทั้งส้ิน 11.77 นาที คิดเป็น 6.31% ซ่ึงก่อให้เกิดกิจกรรมท่ี
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ก่อใหเ้กิดคุณค่าเพ่ิม มีเวลารวมทั้งส้ิน 114.92 นาที คิดเป็น 64.93% ,กิจกรรมท่ีไม่ก่อใหเ้กิดคุณค่าเพ่ิมแต่เป็นส่ิงจาํเป็น 
มีเวลารวมทั้งสิน 25.20 คิดเป็น 14.24% และกิจกรรมท่ีไม่ก่อใหเ้กิดคุณค่าเพ่ิม มีเวลารวมทั้งส้ิน 20.83 คิดเป็น 20.83% 
 

4. ผลการปรับปรุง 
เม่ือไดแ้นวทางในการแกไ้ขปัญหาตามท่ีกล่าวมาในหัวขอ้ท่ี 3 ผูว้ิจยัไดน้าํแนวคิดแบบลีนมาประยุกตโ์ดย

การนาํมาวิเคราะห์การแสดงกิจกรรมแสดงถึงการไหลของวตัถุดิบในกระบวนการขั้นตอนต่างๆคือกิจกรรมหรืองาน
ทั้งหมด โดยจากแผนภาพการแสดงกิจกรรมจะพบกิจกรรมอยู ่3 ประเภทดว้ยกนัคือ 1. ขั้นตอนท่ีก่อใหเ้กิดคุณค่าเพ่ิม
ในการไหลและกระบวนการ 2. ขั้นตอนท่ีไม่ก่อใหเ้กิดคุณค่าเพ่ิมแต่เป็นส่ิงจาํเป็น 3. ขั้นตอนท่ีไม่ก่อใหเ้กิดคุณค่าเพ่ิม
และควรจะตอ้งกาํจดัออกทนัที โดยไดร้อบเวลาทั้งหมดท่ีใชใ้นการปฏิบติังานสําหรับการรับสินคา้ 1 รายการเฉล่ีย  
(Total Cycle Time for One Service) ก่อนการปรับปรุงอยูท่ี่ 176.99 นาที  

จากการวิเคราะห์แผนแสดงประเภทกิจกรรมสถานะปัจจุบนัจะเห็นวา่รอบเวลาทั้งหมดท่ีใชใ้นกระบวนการ
รับสินคา้อยูท่ี่ 176.99 นาที หรือ 2.95 ชัง่โมงซ่ึงถือวา่นานเกินไปสาํหรับการเตรียมความพร้อมให้กบักระบวนการรับ
สินคา้เน่ืองจากซัพพลายเออร์ท่ีมาส่งสินคา้ตอ้งการความรวดเร็วมากกวา่น้ี ส่วนขั้นตอนท่ีไม่ก่อให้เกิดคุณค่าเพิ่มแต่
เป็นส่ิงจาํเป็น : NNVA มีอยู ่4 ขั้นตอนนั้นก็คือกิจกรรมประเภทการตรวจสอบ 3,4,8,11 และขั้นตอนท่ีไม่ก่อให้เกิด
คุณค่าเพ่ิม : NVA มีอยู ่4 ขั้นตอนคือการรอคอยท่ีไม่เกิดประโยชน์ 5,9,16,17 ซ่ึงควรจะลดหรือกาํจดัท้ิงไป โดย 

1. ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบติังานใหเ้กิดความรวดเร็วตามหลกัการจดัการแบบลีน(Lean Management) 
คุณลกัษณะของหลกัการจดัการแบบลีนส่ิงสําคญัก็คือการปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองซ่ึงพ้ืนฐานหลกัของการ

ปรับปรุงสาํหรับงานวิจยัน้ีจะมีอยูด่ว้ยกนั 2 อยา่งคือ 1. กาํจดักิจกรรมท่ีไม่ก่อใหเ้กิดคุณค่าเพ่ิมตามหลกัการผลิตแบบ
ลีน 2. กาํหนดตวัช้ีวดัประสิทธิภาพท่ีจะใชว้ดัผลการปรับปรุงของกรณีศึกษาตวัช้ีวดัประสิทธิภาพท่ีจะใชว้ดัผลการ
ปรับปรุงสําหรับกรณีศึกษาจะมีอยู่ดว้ยกนั 2 อย่างคือ รอบเวลาทั้ งหมดท่ีใช้ในการปฏิบติังานและประสิทธิภาพ
โดยรวมทั้งหมดของการปฏิบติังาน 

โดยรอบเวลาทั้งหมดท่ีใชใ้นการปฏิบติังานของแผนกทั้ง 8 แผนกและรอบเวลารวมทั้งหมดท่ีใชใ้นการ
ปฏิบติังานอยูท่ี่ 176.00 นาที, 185.50 นาที, 165.50 นาที, 125.00 นาที, 138.00 นาที, 291.83 นาที, 185.50 นาที, 163.50 
นาที และ176.99 นาที ตามลาํดบั และเม่ือวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของแผนกเฟอร์นิเจอร์ครัวอยู่ท่ี 
48.40% ซ่ึงถือว่าน้อยมาก ขณะท่ีแผนกประตูหน้าต่างอยู่ท่ี 69.32%, แผนกเคร่ืองมือช่าง สี 69.80%, แผนกโคมไฟ 
58.91%, แผนกของตกแต่ง 55.43%,แผนกวสัดุโครงสร้าง 75.21%,แผนกประปาและอุปกรณ์เกษตร 69.81%,และ
แผนกกระเบ้ืองและหอ้งนํ้า 65.75% ส่งผลใหป้ระสิทธิภาพโดยรวมของการปฏิบติังานลดลงเหลือแค่ 69.93% เท่านั้น 
ดงันั้นจึงควรหาวธีิกาํจดักิจกรรมท่ีไม่ก่อใหเ้กิดคุณค่าเพ่ิมในสายธารคุณค่าเหล่าน้ีออกไป 

2. กาํจดักิจกรรมท่ีไม่ก่อใหเ้กิดคุณค่าเพ่ิมแต่เป็นส่ิงจาํเป็น 
การปรับปรุงประสิทธิภาพดา้นการปฏิบติังานของกรณีศึกษาผูว้ิจยัและเจา้หนา้ท่ีผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งภายใน

องคก์รไดช่้วยกนัวิเคราะห์หาวิธีการปรับปรุงโดยผลของค่าท่ีไดจ้ากการปรับปรุงกระบวนการจะถูกประเมินออกมา
ในรูปแบบของอตัราร้อยละมีหน่วยวดัเป็นเปอร์เซ็นต ์(Percentage ; %)หลงัจากนั้นจึงนาํค่าอตัราร้อยละท่ีไดจ้ากการ
ประเมินมาคาํนวณผลลพัธ์ในรูปแบบของค่าเวลาว่าจะลดลงไดเ้ท่าไหร่ผ่านการอา้งอิงจากการนาํเคร่ืองมือตาม
หลกัการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing) ท่ีเรียกวา่ Lean Tools มาประยกุตใ์ช ้
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ซ่ึงกิจกรรมน้ีไม่อาจตดัท้ิงออกไปไดแ้ละใชเ้วลารวมกนัทั้งส้ิน 25.20 นาทีเพ่ือลดกิจกรรมท่ีซํ้ าซอ้นน้ีจึงได้
ทาํการปรับปรุงโดยรวมกิจกรรมท่ีใชรั้บฟังขอ้มูลและสอบถามจากซัพพลายเออร์และพนักงานแลว้นาํมาจดัลาํดบั
ใหม่ให้เป็นกิจกรรมแรกของการปฏิบติังานแลว้นาํหลกัการ 5ส มาใชจ้ดัระเบียบสถานท่ีทาํงานสาํหรับกิจกรรมแรก
ของการปฏิบติังานท่ีเกิดข้ึนใหม่ เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทาํงานไดส้ะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึนลดเวลาในการคน้หา
ส่ิงของท่ีตอ้งใชใ้นเวลาจาํเป็น และจากความคิดเห็นของผูป้ระเมินวเิคราะห์วา่หากนาํหลกัการ 5ส มาใชจ้ะช่วยลดเวลา
ในการปฏิบติังานลงได ้30% จากเวลาท่ีใชด้งันั้นเวลาท่ีจะใชใ้นการปฏิบติังานจะเหลือเพียงแค่ 17.64 นาที โดย5ส 
ประกอบไปด้วย 1. สะสาง (SEIRI หรือ SORT + Scrap) คือการกาํหนดส่ิงต่างๆ ให้เป็นระเบียบอย่างมีระบบ 2. 
สะดวก (SEITON หรือ Straighten) การจดัวางส่ิงของให้อยูใ่นท่ีท่ีถูกตอ้ง โดยมุ่งเนน้ท่ีการจดัการอยา่งเป็นระบบไม่
เสียเวลาในการคน้หา การท่ีของถูกจัดวางอย่างถูกตอ้งและปลอดภยัจะทาํให้สถานท่ีทาํงานมีระเบียบ 3. สะอาด 
(SEISO หรือ Scrub) คือการกาํจดัของเสีย ท้ิงส่ิงของท่ีไม่มีประโยชน์ กาํจดัส่ิงแปลกปลอม และทาํให้ส่ิงของนั้น
สะอาด การทาํความสะอาดคือการตรวจสอบและการสร้างสถานท่ีทาํงานไม่ใหมี้ท่ีติ 4. สุขลกัษณะ (SEIKETSU หรือ 
Standardize) คือ การรักษาสภาพการจดัระบบความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการทาํความสะอาดตลอดเวลาอย่าง
ต่อเน่ือง 5. สร้างนิสัย (SHITSUKE หรือ SELF Discipline) คือ การฝึกฝน บ่มเพาะให้เกิดนิสัยหรือความสามารถใน
การทาํงานใดๆ ใหถู้กตอ้งอยา่งท่ีควรจะเป็น  

 
รูปท่ี 4 ก่อนการนาํ 5ส มาปรับปรุงในขั้นตอนจดัเรียงสินคา้ 

 
รูปท่ี 5 นาํกิจกรรม 5ส มาปรับปรุงในขั้นตอนจดัเรียงสินคา้ 

 
กิจกรรม  5ส จะช่วยพฒันาสาํนึกในเร่ืองการปฏิบติังานใหดี้ข้ึน ยิง่ไปกวา่นั้นพนกังานผูซ่ึ้งมีความภาคภูมิใจ

ในสถานท่ีทาํงานของตนจะสามารถผลิตสินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพสูงข้ึนดว้ยอาจกล่าวไดว้า่ การจดัใหมี้ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยในสถานท่ีทาํงานโดยใช้หลัก 5ส เป็นก้าวแรกของการบริการท่ีจะนําไปสู่การปรับปรุงการ
ปฏิบติังานในหน่วยงาน อนัช่วยเพ่ิมผลผลิตให้สูงข้ึน เพ่ิมศกัยภาพและความมีคุณภาพของทรัพยากรบุคคลและเพ่ิม
ขีดความสมารถในการแข่งขนัในโลกธุรกิจไดใ้นท่ีสุด โดยในองค์กรไดมี้การทาํวิธีการในการปฏิบติั เช่น มีการ
ประชุมพนกังานในทุกวนัศุกร์สุดทา้ยของเดือน เพ่ือให้เกิดความชาํนาญและเรียนรู้ต่อองคก์รพร้อมทั้งสามารถรับรู้
ปัญหาไดท้นัท่วงที ,ทาํการจดัตั้งกลุ่ม 5ส โดยจดัตั้งเป็นหวัหนา้ของแต่ละแผนกพร้อมทั้งจดัตั้งกรรมการแต่ละแผนก
มาทาํการตรวจสอบ และจดัทาํตารางการตรวจสอบกิจกรรมต่างๆท่ีเกิดข้ึน 

เม่ือนาํกิจกรรม 5ส มาปฏิบติังานนั้นส่ิงท่ีเกินต่อกิจกรรม 5ส ซ่ึงบางกิจกรรมอาจตอ้งใชเ้วลาในการทาํท่ีจะ
ก่อเกิดข้ึน แต่ในส่วนของกิจกรรมบางกิจกรรมอาจส่งผลโดยไม่ต้องใช้เวลาในการเกิดกิจกรรมมากนัก เช่น 
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กระบวนการดา้นการเตรียมพ้ืนท่ีใหส้ะอาดอยูต่ลอดเวลาเพ่ือพร้อมรับซพัพลายเออร์ท่ีจะเขา้มาส่งสินคา้ในวนัต่อวนั 
อีกทั้งเอกสารต่างๆท่ีทาํการจดัเตรียมให้พร้อมและบตัรคิวท่ีจะรับใหแ้ก่ลูกคา้หรือซัพพลายเออร์ท่านต่อไปได ้ส่งผล
ใหกิ้จกรรมแต่ละกิจกรรมเกิดความรวดเร็วต่อกระบวนการทาํงานท่ีเกิดข้ึนและง่ายต่อการทาํงานอีกดว้ย 

3. กาํจดักิจกรรมท่ีไม่ก่อใหเ้กิดคุณค่าเพ่ิม 
ประเภทกิจกรรมท่ีไม่ก่อใหเ้กิดคุณค่าเพ่ิม ในแผนภาพแสดงกิจกรรมของกรณีศึกษา ซ่ึงถูกจดัเป็นกิจกรรม

ประเภทการเคล่ือนยา้ยและการรอคอย นั้นคือกิจกรรมขั้นตอนท่ี 5,9,16,17 ส่งผลต่อความรวดเร็วและใชเ้วลารวมกนั
ทั้งส้ิน 36.87 นาที และแผนกวสัดุโครงสร้างจากกรณีศึกษากิจกรรมขั้นตอนท่ี 5,9,16,17,18 ส่งผลต่อความรวดเร็วและ
ใชเ้วลารวมกนัทั้งส้ิน 48.17 นาที จึงตอ้งปรับปรุงเส้นทางการดาํเนินงานข้ึนมาใหม่ดว้ยการนาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดย
ใช ้5W1H เพ่ือช่วยให้สามารถกาํหนดแนวทางในการปรับปรุงวิธีการทาํการให้ตรงกบัปัญหาพร้อมทั้งนาํหลกัการ 
ECRS ซ้ึงประกอบดว้ย การกาํจัด (Eliminate) การรวมกนั (Combine) การจัดใหม่ (Rearrange) และการทาํให้ง่าย 
(Simplify) โดยเร่ิมจาก ขั้นตอนท่ี 1 คือ ขั้นตอนท่ีรอเจา้หน้าท่ีหัวหน้าหน่วยตรวจสอบสินคา้มาตรวจสอบสินคา้
เบ้ืองตน้เน่ืองจากขั้นตอนน้ีตอ้งใชเ้วลาในการแจง้เจา้หนา้ท่ีหัวหนา้หน่วยตรวจสอบสินคา้อีกทั้งยงัตอ้งรอเจา้หน้าท่ี
เดินทางมาตรวจสินคา้ดว้ยตนเองนั้นใชเ้วลาทั้งส้ิน 7 นาที ส่งผลให้กระบวนการรับสินคา้ตอ้งมีการรออยา่งต่อเน่ือง
เกิดข้ึนและส่งผลไปยงัซพัพลายเออร์ท่ีมาส่งท่านต่อไปเกิดการรอคอยไดซ่ึ้งควรรวมขั้นตอนของการแจง้เจา้หนา้ท่ีเขา้
กบัการรอใบตรวจสอบสินคา้เขา้ดว้ยกนัเน่ืองจากเพ่ือไม่ให้เกิดการรอคอยของกระบวนบวนการโดยทาํการแจง้เวลา
ล่วงให้กบัเจา้หน้าท่ีหัวหน้าหน่วยตรวจสอบสินคา้แลว้เม่ือถึงเวลาก็ทาํการแจง้เจา้หน้าท่ีหัวหน้าหน่วยตรวจสอบ
สินคา้ เพ่ือทาํการเตรียมความพร้อมล่วงหนา้ ขั้นตอนท่ี 2 คือ ขั้นตอนท่ีรอเจา้หนา้ท่ีแผนกสินคา้มาตรวจสอบสินคา้
ควรตดัขั้นตอนท่ีแจ้งเจ้าหน้าท่ีแผนกท้ิงเพราะควรแจ้งเจ้าหน้าท่ีแผนกล่วงหน้าหากมีการนําสินคา้มาส่ง เพราะ
เจ้าหน้าท่ีแผนกอาจมีการติดลูกคา้ซ่ึงตอ้งใช้เวลาในการรอนานกว่าจะมาถึงจุดตรวจสินคา้ดังนั้นหากมีการแจ้ง
กาํหนดการล่วงหนา้แก่เจา้หนา้ท่ีแผนกแลว้จะส่งผลให้เจา้หนา้ท่ีแผนกแต่ละคนสามารถกาํหนดการล่วงหนา้ในการ
รับสินคา้ได ้ขั้นตอนท่ี 3 คือ ขั้นตอนท่ีเจา้หนา้ท่ีแผนกรับสินคา้พร้อมตรวจสอบเน่ืองสินคา้เป็นสินคา้ท่ีสามารถชาํรุด
หรือแตกไดง่้าย เช่น กระเบ้ือง หลงัคา อุปกรณ์สุขภณัฑ์ต่างๆ อีกทั้ งในกระบวนการรับสินคา้ซ่ึงมีกระบวนการ
ตรวจสอบสินคา้นั้นมีจาํนวนถึง 2 คร้ังซ่ึงส่งผลให้สินคา้ชาํรุดไดง่้าย เกิดกระบวนการทาํงานท่ีซํ้ าซ้อนเกิดข้ึน ส่งผล
ต่อตน้ทุนการเสียหายท่ีสินคา้ชาํรุดต่อการรับสินคา้ ขั้นตอนท่ี 4 เน่ืองจากมีการคน้หาตาํแหน่งสินคา้ท่ีซํ้ าซ้อนกนัทาํ
ให้เกิดกิจกรรมท่ีไม่เพ่ิมมูลค่า โดยการคน้หาสินคา้ถึง 2 คร้ังนั้นไม่จาํเป็นสาํหรับกระบวนการเพราะเจา้หนา้ท่ีควรมี
การจดัเตรียมความพร้อมล่วงหน้าเพื่อลดกระบวนการใดกระบวนการหน่ึง ขั้นตอนท่ี 5 สําหรับกระบวนการน้ีเป็น
เฉพาะแผนกวสัดุโครงสร้างแต่เพียงแผนเดียวเน่ืองจากแผนกวสัดุโครงสร้างเป็นสินคา้ท่ีมีขนาดใหญ่และตอ้งสั่งเป็น
จาํนวนมากต่อการสั่งสินคา้ เช่น โครงเหล็ก ปูน และท่อเหล็ก โดยเฉพาะเหล็กมีขนาดใหญ่ อีกทั้งยงัมีนํ้ าหนักมาก 
โดยตอ้งใชร้ถหรือเคร่ืองมือในการช่วยขนยา้ย ส่วน ปูน เป็นสินคา้ท่ีไม่สามารถใชเ้คร่ืองจกัรในการช่วยขนยา้ยได ้
และท่อ เป็นสินคา้ท่ีตอ้งสั่งสินคา้เป็นจาํนวนมากเน่ืองจาก มีหลายขนาดและหลายแบบ  ทาํใหต้อ้งใชเ้วลานานต่อการ
นบัสินคา้อีกทั้งยงัเป็นสินคา้ท่ีลกัษณะขนาดใหญ่เช่นเดียวกบัเหลก็ ซ่ึงตอ้งใชเ้คร่ืองมือช่วยในการขนยา้ย ดงันั้นเม่ือ
รถสินคา้มาส่งสินคา้จึงตอ้งทาํการเคลียพ้ืนท่ีให้พร้อมและตดักระบวนการจดัเรียงสินคา้ออกไปเน่ืองจากเม่ือทาํการ
เตรียมพ้ืนท่ีใหว้า่งหรือจดัเตรียมพ้ืนท่ีสาํหรับการวางสินคา้นั้น ไดมี้การปรับปรุงพ้ืนท่ีและปรับปรุงวิธีการทาํงานโดย
การทาํการวิเคราะห์ เช่น ทาํไม(Why) ทาํไมตอ้งทาํนั้นเพ่ือสะดวกต่อการคน้หาสินคา้และและสามารถจดัวางไดง่้าย
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ข้ึน เป็นตน้อีกทั้งจะทาํการนบัสินคา้และจดัเรียงไปพร้อมกนั เพ่ือรถตน้ทุนจากเคร่ืองขนยา้ยและลดกระบวนการได้
อีกดว้ย  

4. เขียนแผนภาพแสดงประเภทกิจกรรมอนาคต  
หลงัจากทาํการปรับปรุงทุกอย่างเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ จะตอ้งทาํการเขียนแผนภาพแสดงประเภทกิจกรรม

อนาคต เพ่ือดูเส้นทางการไหลของกิจกรรมและรอบเวลาหลงัการปรับปรุงท่ีเกิดข้ึนใหม่จากนั้นทาํการเขียนแผนภาพ
แสดงประเภทกิจกรรมออกมาเพ่ือแสดงให้เห็นประเภทกิจกรรมต่างๆท่ีมีอยูห่ลงัจากการปรับปรุงและเพื่อทาํให้เกิด
ความเขา้ใจอยา่งละเอียด  
      ตารางท่ี 2 แผนภาพการแสดงกิจกรรม หลงัทาํการปรับปรุง 

ลาํ 
ดบั 

ขั้นตอน 
ปฏิบติั 
งาน 

 

ตรวจ 
สอบ 

 

เคล่ือน 
ยา้ย 

 

รอ 
คอย 

 

จดั 
เกบ็ 

 

เวลา 
(นาที) 
เฉล่ีย 

1 เจา้หนา้ท่ีส่งเอกสารการจดัส่งสินคา้      2.00 

2 
เจา้หนา้ท่ีธุรการ (Admin) ทาํการตรวจสอบเอกสารการ

จดัส่งสินคา้ 
     5.00 

3 รอรับใบตรวจสอบสินคา้      2.00 

4 
เจา้หนา้ท่ีธุรการ (Admin) แจง้เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบสินคา้ 

และหวัหนา้หน่วยตรวจสอบสินคา้ 
     3.00 

5 
เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบสินคา้ แจง้ หวัหนา้หน่วยตรวจสอบ
สินคา้ ทาํการตรวจสอบสินคา้เบ้ืองตน้ หรือทาํการปลด

ลอ็คสินคา้ 
 

 
   17.10 

6 นาํสินคา้ลงจากรถจดัส่งสินคา้      23.35 

7 
เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบสินคา้ แจง้เจา้หนา้ท่ีแผนกมา

ตรวจสอบสินคา้ 
     2.00 

8 
เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบสินคา้ และเจา้หนา้ท่ี แผนก 

ตรวจสอบสินคา้ 
     24.40 

9 
เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบสินคา้ ทาํการตรวจสอบพร้อมแปะ

บาร์โค๊ด 
     18.20 

10 แจง้เจา้ท่ีทาํการลงบนัทึกสินคา้      2.50 

11 
เจา้หนา้ท่ีลงบนัทึกสินคา้ (MMS)พร้อมแจง้ศูนยก์ระจาย

สินคา้(DC) 
     9.00 

12 หาตาํแหน่งการวางสินคา้ของแผนก      11.33 
13 เจา้หนา้ฝ่ายส่งสินคา้นาํสินคา้ส่ง      9.07 
14 เจา้หนา้ท่ีแผนกจดัเรียงสินคา้      11.17 
 รวมทั้งหมด      140.13 

 

และเม่ือทาํการคาํนวณประสิทธิภาพของการปฏิบติังานจะไดป้ระสิทธิภาพของการปฏิบติังานหลงัปรับปรุง
รอบเวลาทั้งหมดท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน ของแผนกทั้ง 8 แผนกคือแผนกประตูหนา้ต่าง, แผนกเคร่ืองมือช่าง สี, แผนก
โคมไฟ, แผนกเฟอร์นิเจอร์ครัว,แผนกของตกแต่ง, แผนกวสัดุโครงสร้าง, แผนกประปาและอุปกรณ์เกษตร, แผนก
กระเบ้ืองและหอ้งนํ้าและรอบเวลารวมทั้งหมดท่ีใชใ้นการปฏิบติังานอยูท่ี่ 140 นาที, 152.50 นาที , 125.50 นาที , 83.50 
นาที, 104.50 นาที, 243.67 นาที, 152.50 นาที, 130.50 นาทีและ 140.13 นาที ตามลาํดบั และเม่ือวเิคราะห์ประสิทธิภาพ
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ในการปฏิบติังานของแผนกประตูหนา้ต่างจะอยูท่ี่ 87.14% ขณะท่ีแผนกเคร่ืองมือช่าง สีอยูท่ี่ 84.92%, แผนกโคมไฟ 
77.69%, แผนกเฟอร์นิเจอร์ครัว 72.46%, แผนกของตกแต่ง 73.21%, แผนกวสัดุโครงสร้าง 88.10%, แผนกประปาและ
อุปกรณ์เกษตร 84.92% และแผนกกระเบ้ืองและห้องนํ้ า 82.38% ส่งผลให้ประสิทธิภาพโดยรวมของการปฏิบติังาน
เพ่ิมข้ึนเป็น 82.02% 

หลงัจากปรับปรุงประสิทธิภาพทุกอยา่งเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ส่ิงท่ีตอ้งทาํต่อมากคื็อ การคงสภาพขั้นตอนการ
ดาํเนินหลงัปรับปรุงให้คงอยูไ่ว ้เพ่ือให้ผูป้ฏิบติังานไดป้ฏิบติัตามดว้ยการจดัทาํเป็นแผนภาพการปฏิบติังานท่ีใชเ้ป็น
มาตรฐาน คือ 1.จดัทาํตารางการขนส่งสินคา้ล่วงหนา้พร้อมทั้งแจง้ไปยงัแผนกต่างให้ทราบโดยคาํนวณการส่งสินคา้
จากตารางการจบัเวลาของสินคา้ทาํการจดัตารางการขนส่งล่วงหนา้เพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีเตรียมพร้อมรับทุกสถานการณ์ 2. 
ทาํการเขียนขั้นตอนกระบวนการรับสินคา้แต่ละขั้นตอนเพ่ือแจง้ให้เจา้หนา้ท่ีและซพัพลายเออร์ทราบ 3. ทาํป้ายช้ีบ่ง
สัญลกัษณ์และกระบวนการรับสินคา้ เพ่ือป้องกนัการเกิดความผิดพลาดให้ลดลง 4. จดัอบรมพนักงานและจัดทาํ
WORK INSTRUCTIONส่ิงสําคัญอีกอย่างก็คือจะต้องมีการฝึกอบรมพนักงาน เพ่ือให้เกิดความรู้เข้าใจในการ
ปฏิบติังานไดต้ามมาตรฐานท่ีกาํหนดไว ้

 

5.  บทสรุป 
งานวิจยัน้ีไดน้าํแนวคิดแบบลีนมาประยกุตใ์ชใ้นการบริการโดยมีกระบวนการรับสินคา้เพ่ือส่งไปยงัแผนก

ต่างๆของบริษัท ABC จํากัด สาขาสุพรรณบุรี มาเป็นกรณีศึกษาเพ่ือมุ่งหวงัท่ีจะแสดงให้เห็นถึงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพดา้นการปฏิบติังานให้รวดเร็วยิ่งข้ึนโดยตอ้งการให้อยู่บนพ้ืนฐานของการจัดการ (Management) ท่ี
เรียกว่าการจัดการแบบลีน (Lean Management) ซ่ึงส่ิงสําคญัก็คือหนทางท่ีนาํไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองและ
พ้ืนฐานหลกัของการปรับปรุงสาํหรับงานวจิยัน้ีมี 2 อยา่งคือ 
 1. กาํจดักิจกรรมท่ีก่อใหเ้กิดคุณค่าเพ่ิมตามหลกัการผลิตแบบลีน 
 2. ทาํการจดัสมดุลจาํนวนผูป้ฏิบติังานใหเ้หมาะสมกบัปริมาณท่ีควรทาํและไดก้าํหนดตวัช้ีวดัประสิทธิภาพ
ท่ีจะใชว้ดัผลการปรับปรุงอยูด่ว้ยกนั 2 อยา่งคือ 
 2.1 รอบเวลาทั้งหมดท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน (Total Cycle Time) ซ่ึงไดจ้ากแผนภาพแสดงประเภทกิจกรรม
แลว้แบ่งยอ่ยออกเป็นรอบเวลาทั้งหมดท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน 
 2.2 ประสิทธิภาพโดยรวมทั้งหมดของการปฏิบติังาน (Total Process Cycle Efficiency : TPCE) 

โดยการดาํเนินงานวิจัยจะเร่ิมจากทาํการเขียนแผนภาพแสดงประเภทกิจกรรมมาช่วยบ่งช้ีกิจกรรมท่ีไม่
ก่อให้เกิดคุณค่าเพ่ิมจากนั้นกาํจดักิจกรรมท่ีไม่ก่อให้เกิดคุณค่าเพ่ิมตามหลกัการผลิตแบบลีนแลว้จึงทาํการจดัสมดุล
จาํนวนผูป้ฏิบติังานใหมี้ความเหมาะสมกบัปริมาณท่ีควรทาํเพ่ือใหเ้กิดความยดืหยุน่ (Flexibility) โดยสามารถสรุปได้
ดงัน้ี 

1.รอบเวลาทั้งหมดท่ีใชใ้นการปฏิบติังานจากแผนภาพแสดงประเภทกิจกรรมก่อนปรับปรุงอยู่ท่ี 176.99 
นาทีหลงัจากปรับปรุงแลว้อยูท่ี่ 140.13 นาทีลดลงจากเดิม 36.86 นาทีโดยคิดเป็นรอบเวลาท่ีใชใ้นการปฏิบติังานของ
แผนกประตู หนา้ต่างก่อนปรับปรุงอยูท่ี่ 176.00 นาที หลงัจากปรับปรุงแลว้อยูท่ี่ 140.00 นาที ลดลงจากเดิม 36.00 นาที 
ขณะท่ีรอบเวลาท่ีใชใ้นการปฏิบติังานของแผนกเคร่ืองมือช่าง สี ก่อนปรับปรุงอยูท่ี่ 185.50 นาที หลงัจากปรับปรุง
แลว้อยูท่ี่ 152.50 นาทีลดลงจากเดิม 33 นาที ,รอบเวลาท่ีใชใ้นการปฏิบติังานของแผนกโคม ไฟ ก่อนปรับปรุงอยู่ท่ี 
165.50 นาที หลงัจากปรับปรุงแลว้อยูท่ี่ 125.50 นาทีลดลงจากเดิม 40 นาที ,รอบเวลาท่ีใชใ้นการปฏิบติังานของแผนก
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เฟอร์นิเจอร์ครัว ก่อนปรับปรุงอยูท่ี่ 125.00 นาที หลงัจากปรับปรุงแลว้อยูท่ี่ 83.50 นาทีลดลงจากเดิม 41.50 นาที, รอบ
เวลาท่ีใชใ้นการปฏิบติังานของแผนกของตกแต่งก่อนปรับปรุงอยูท่ี่ 138.00 นาที หลงัจากปรับปรุงแลว้อยูท่ี่ 104.50 
นาทีลดลงจากเดิม 33.50 นาที,รอบเวลาท่ีใชใ้นการปฏิบติังานของแผนกวสัดุโครงสร้าง ก่อนปรับปรุงอยูท่ี่ 291.83 
นาที หลงัจากปรับปรุงแลว้อยู่ท่ี 243.67 นาทีลดลงจากเดิม 48.17 นาที ,รอบเวลาท่ีใชใ้นการปฏิบติังานของแผนก
ประปาและอุปกรณ์เกษตร ก่อนปรับปรุงอยูท่ี่ 185.50 นาที หลงัจากปรับปรุงแลว้อยูท่ี่ 152.50 นาทีลดลงจากเดิม 33 
นาที และรอบเวลาท่ีใชใ้นการปฏิบติังานของแผนกกระเบ้ืองและห้องนํ้ า ก่อนปรับปรุงอยู่ท่ี 163.50 นาที หลงัจาก
ปรับปรุงแลว้อยูท่ี่ 130.50 นาทีลดลงจากเดิม 33 นาที 

2.ประสิทธิภาพโดยรวมทั้งหมดของการปฏิบติังานก่อนปรับปรุงอยู่ท่ี69.93%หลงัจากปรับปรุงแลว้อยู่ท่ี 
82.02%เพ่ิมข้ึนจากเดิม 12.09 %โดยคิดเป็นประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของแผนกประตู หนา้ต่างก่อนปรับปรุงอยู่
ท่ี 69.32%หลงัจากปรับปรุงแลว้อยูท่ี่ 87.14 %นาที เพ่ิมข้ึนจากเดิม 17.82% ขณะท่ีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ
แผนกเคร่ืองมือช่าง สี ก่อนปรับปรุงอยู่ท่ี 69.81% หลงัจากปรับปรุงแลว้อยู่ท่ี 84.92% เพ่ิมข้ึนจากเดิม 15.11% ,
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของแผนกโคม ไฟ ก่อนปรับปรุงอยู่ท่ี 58.91% หลงัจากปรับปรุงแลว้อยู่ท่ี 77.69% 
เพ่ิมข้ึนจากเดิม18.78% ,ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของแผนกเฟอร์นิเจอร์ครัว ก่อนปรับปรุงอยู่ท่ี 48.40% 
หลงัจากปรับปรุงแลว้อยูท่ี่ 72.46% เพ่ิมข้ึนจากเดิม 24.06% , ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของแผนกของตกแต่ง
ก่อนปรับปรุงอยู่ท่ี 55.43% หลังจากปรับปรุงแล้วอยู่ท่ี 73.21%เพ่ิมข้ึนจากเดิม 17.77% ,ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานของแผนกวสัดุโครงสร้าง ก่อนปรับปรุงอยูท่ี่ 75.21% หลงัจากปรับปรุงแลว้อยูท่ี่ 88.10%เพ่ิมข้ึนจากเดิม
12.88%,ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของแผนกประปาและอุปกรณ์เกษตร ก่อนปรับปรุงอยู่ท่ี 69.81% หลงัจาก
ปรับปรุงแลว้อยู่ท่ี 84.92% เพ่ิมข้ึนจากเดิม 15.11% และประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของแผนกกระเบ้ืองและ
หอ้งนํ้า ก่อนปรับปรุงอยูท่ี่ 66.75% หลงัจากปรับปรุงแลว้อยูท่ี่ 82.38%เพ่ิมข้ึนจากเดิม 16.63% 
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การศึกษาปรับปรุงและพฒันาประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ บริษัท BBB 
The Study to improve and develop the logistics system’s performance BBB Company  

 

สกนธ์ สุกจิรัตนาภรณ์, รศ.ดร.สถาพร อมรสวสัดิ์วฒันา 

นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตร CEOMBA สาขาวชิาโลจิสติกส์ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
 สาขาวชิาโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยั หอการคา้ไทย 

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

บทคดัย่อ      

จากการศึกษาปัญหาและกาํหนดกลยทุธ์เพ่ือการปรับปรุงและพฒันาระบบโลจิสติกส์ กรณีศึกษา บริษทั บีบีบี 
จาํกดั ปัญหาท่ีพบภายในองคก์รคือปัญหากิจกรรมท่ีไม่เกิดมูลค่าของกระบวนการต่างๆในการผลิต อลูมิเนียม และ
พลาสติก ปัญหาผงัการผลิตอลิมิเนียม และพลาสติกไม่สัมพนัธ์กบัขั้นตอนการปฏิบติังาน จึงไดท้าํการวิเคราะห์หา
สาเหตุของปัญหา โดยการปรับขั้นตอนกระบวนการทํางาน  การวางแผนผังพ้ืนท่ีผลิตให้เหมาะสม การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต และลดตน้ทุนการผลิตลง 

วตัถุประสงคข์องการศึกษาคร้ังน้ีเพ่ือลดกิจกรรมท่ีไม่เกิดมูลค่าของกระบวนการผลิตอลูมิเนียม และพลาสติก
เพ่ือวางผงัการผลิตอลูมิเนียม และพลาสติก อยา่งมีประสิทธิภาพและสัมพนัธ์กบัขั้นตอนการปฏิบติังาน  

จากการศึกษาดงักล่าวพบว่า หลงัจากการปรับปรุงลดกิจกรรมท่ีไม่เกิดมูลค่าของกระบวนการผลิตพลาสติก 
สามารถลดระยะเวลาในการปฏิบติังานได7้วินาที จาก 50 เป็น 43วินาที หลงัจากปรับปรุงผงัพ้ืนท่ีผลิตพลาสติก พบวา่
สามารถลดระยะทางในการปฏิบติังานได ้54 เมตร จากเดิม70 เมตร เป็น21เมตรสามารถลดตน้ทุนลงได ้พลาสติกก่อน
ปรับปรุงตน้ทุนอนัละ 16.03 บาท หลงัปรับปรุง ลดเหลืออนัละ 15.66 บาทและ กระบวนการผลิต อลูมิเนียม สามารถ
ลดระยะเวลาในการปฏิบติังานได ้12วินาที จาก 54 วินาที เป็น 42 วินาที หลงัปรับปรุงผงัพ้ืนท่ีการผลิต อลูมิเนียม 
พบว่าสามารถลดระยะทางในการปฏิบัติงานได้ 2 เมตร จากเดิม 12 เมตร เป็น 10 เมตรสามารถลดต้นทุนลงได้
อลูมิเนียมตน้ทุนการฉีดคร้ังละ 17.28 บาท หลงัปรับปรุงลดลงเหลือ 16.08 บาท 

 

คาํสําคญั: Lean, Layout, แผนภูมิไหล 
 

Abstract 

 This research is focused on how to fix a problem and use a strategy for developing and improving the 
logistic system. This case study is BBB Company, The problem that happened in company is waste activity in 
process, layout not fix with process, so I analyzed and search for problem by adjust step processing and lay suitable 
layout for improvement and reduce the cost 

The objective of this research is for reduce the waste activity, reduce wasting time of aluminum and plastic 
and increase value added of product and improving processing of working 
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From studying this case summarize that after improving activity by Lean  can reduce timing of plastic 
processing from  50 second  to 43 second and developing of layout can reduce the area of working from 70 meter to 
21 meter and can reduce the cost of manufacturing from  16.03 baht to 15.66 baht and also improving  amount of 
product per day, aluminum after improvement can reduce timing from 54 second to 42 second and reduce distance 
of working from 12 meter to 10 meter , reduce the cost of process from 17.28 baht to 16.08 baht and also improving 
the amount of product  
 

KEYWORDS: LEAN, LAYOUT, REDUCE 
 

1. บทนํา 
บริษัท บีบีบี เป็นอุตสาหกรรมขนาดกลาง เร่ิมต้นประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ถาดเพาะ

ข้าวกล้า ท่ีพิงท่ีน่ังเก้าอี ้ใบพัดลม และผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมเช่น กะโหลกพัดลม มุมหน้าต่าง แต่ปัจจุบันได้มีการ

ขยายขอบเขตการผลิตให้กว้างขึน้ โดยผลิตสินค้าตามรูปแบบท่ีลูกค้าต้องการ ทาํให้อัตราการเจริญเติบโตของกิจการ

เพ่ิมขึน้ทุกปี 

บริษัท บีบีบี ได้จดทะเบียนจัดต้ังขึ้นเป็นห้างหุ้นส่วน จํากัด เม่ือวันท่ี 11 เมษายน 2551 โดยมีทุนหุ้นจด
ทะเบียน 1,000,000บาท ประกอบด้วยผู้ เป็นหุ้นส่วน คือ 

1. นาย สมปอง สุกิจรัตนาภรณ์ 500,000 บาท 

2. นาย กนก  สุกิจรัตนาภรณ์ 500,000 บาท 

พนักงาน ประมาณ  30 คน 
การวิจัยน้ี ได้ศึกษาในเร่ือง การจัดการกระบวนการผลิต ด้าน โลจิสติกส์ ซ่ึงเป็นส่วนประกอบสําคัญท่ี

ผูป้ระกอบการใชเ้ป็นเคร่ืองกาํหนดความไดเ้ปรียบในการผลิตเพ่ือ ใหใ้ชป้ระสิทธิภาพของกาํลงัการผลิต อยา่งสูงท่ีสุด 
และเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ และเพ่ิม โอกาสในการรับ ออเดอร์ ใหม่ๆ และ Lean ระบบท่ีไม่จาํเป็น ทาํ
แผนภูมิไหล ให้เหมาะสม วาง Layout ให้ดี ให้ทุกส่วนมีบทบาท และ สามารถ สร้างศกัยภาพในการผลิต เพ่ือเพิ่ม
โอกาสทาง รายได ้ความตอ้งการของลูกคา้  บริษทัไดเ้นน้การผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพสูง ส่งทนั ตามจาํนวน
และกาํหนดการของลูกคา้ 

 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

เพ่ือทาํการ ลดปัญหากิจกรรมท่ีไม่จาํเป็นต่างๆ รวมถึงการจดัระเบียบการผลิตใหมี้ความสะดวกท่ีสุดดงัน้ี 
1. เพ่ือลดกิจกรรมท่ีไม่เกิดมูลค่าของกระบวนการผลิต(พลาสติก อลูมิเนียม ) 
2. เพ่ือวางผงัการผลิตอยา่งมีประสิทธิภาพและสัมพนัธ์กบัขั้นตอนการปฏิบติังาน  
3. เพ่ือลด waste จากการปฏิบติังานท่ีไม่ไดป้ระโยชน์ 
4. เพ่ือจดัความสัมพนัธ์ของกระบวนการผลิตอยา่งเหมาะสม 
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3. การดาํเนินการวจิัย 
กรณีศึกษาการไดท้าํการศึกษากระบวรการกระบวนการผลิต ท่ีล่าชา้และ waste เยอะ จนถึงการจดัพ้ืนท่ีอยา่ง

เหมาะสมเพ่ือใหก้ารทาํงานของพนกังาน นั้นสะดวกมากยิง่ข้ึน และใชพ้ื้นท่ีอยา่งมีประโยชน์ท่ีสุด เน่ืองจาก สินคา้แต่
ละประเภทมี วธีิการเกบ็ท่ีแตกต่างกนัจึงตอ้งมีการวางแผงผงัจดั  ของโรงงานใหเ้อ้ือต่อการผลิตสินคา้ ชนิดนั้น และ
เพ่ือความเป็นระเบียบ ง่ายต่อการจดัการดูแลของผูบ้ริหารและหวังานเองและทาํใหก้ระบวนการไหลเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพสูงสุดรวมไปถึงการจดัการความสัมพนัธ์ของการวางเคร่ืองจกัร SLP (Systematic Layout Planning)เพ่ือ
วาง Layout ท่ีเหมาะสม เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการทาํงาน อีกดว้ย 

งานวิจยัน้ีไดน้าํแนวคิดแบบลีน (Lean Thinking) มาประยกุตใ์ชใ้นการบริการโดยมีกระบวนการ ของแผนภูมิ
ไหล เพ่ือลบขั้นตอนท่ีเปล่าประโยชน์ออกไป เพ่ือมุ่งหวงัท่ีจะแสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพดา้นการ
ปฏิบติังานให้รวดเร็วยิ่งข้ึนโดยตอ้งการให้อยูบ่นพ้ืนฐานของการจดัการ (Management) ท่ีเรียกวา่การจดัการแบบลีน 
(Lean Management) ซ่ึงส่ิงสําคญัก็คือหนทางท่ีนาํไปสู่การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองและพื้นฐานหลกัของการปรับปรุง
สาํหรับงานวจิยัน้ีมี 2 อยา่งคือ 

1.  กาํจดักิจกรรมท่ีไม่ก่อใหเ้กิดคุณค่าตามหลกัการผลิตแบบ LEAN  
2.  ทาํการจดัสมดุลจาํนวนผูป้ฏิบติังานใหเ้หมาะสม(แผนภูมิไหล) กบัปริมาณท่ีควรทาํและไดก้าํหนดตวัช้ีวดั

ประสิทธิภาพท่ีจะใชว้ดัผลการปรับปรุงวา่การผลิตมีประสิทธิภาพ  
3.  การจดัการความสัมพนัธ์ของเคร่ืองจกัรใหม่ เพ่ือใหส้ัมพนัธ์ต่อการผลิตและการปฏิบติังาน เพ่ือใหไ้ด้

ผลลพัธ์ในการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุด (เพ่ือใหส้ัมพนัธ์กบัการใช ้Lean การจดั Layout และ แผนภูมิไหล) 
 

4. ผลการวจิัย 
จากปัญหาส่วนใหญ่ในการผลิตเกิดจากการผลิตท่ีไม่ทนัตามความตอ้งการของลูกคา้ ไม่สามารถรับออเดอร์

ของลูกไดเ้ท่าท่ีควรจะเป็น การทาํงานท่ีไม่สัมพนัธ์กนัทาํให้เกิดปัญหาการผลิตท่ีไม่ไดต้ามเป้าตามจาํนวนการผลิต
ของแต่ละวนั ทาํให้เสียโอกาสในการผลิต สินคา้ให้เจา้ใหม่ๆ เน่ืองจากบริษทัรับผลิตสินคา้ พลาสติก อลูมิเนียมตาม 
ออเดอร์ลูกคา้ เม่ือผลิตไม่ทนัตามความตอ้งการทาํให้ ลูกคา้ขาดความมัน่ใจในการผลิตของบริษทั รวมถึงการเสีย
โอกาสการเปิด ธุรกิจกบัลูกคา้ รายใหม่ๆอีกดว้ย 

ไม่มีการจดัการวางระบบการผลิตท่ีชดัเจน ไม่แบ่งแยก พ้ืนท่ีท่ีชดัเจน ทาํให้การผลิตในบางคร้ังเกิดความล่าชา้
กวา่ท่ีควรจะเป็น การทาํกิจกรรมท่ีไม่ก่อประโยชน์ การวางพ้ืนท่ีท่ีไม่เหมาะสม การทาํงานท่ีไม่ต่อเน่ืองอยา่งท่ีควรจะ
เป็นซ่ึงปัญหาท่ีพบมีดงัน้ี 

1. การผลิตไม่ครบตามเป้าหมายท่ีผลิตในแต่ละวนั 

2. การจดัวางพ้ืนท่ีและใชส้อยพื้นท่ีไม่เหมาะสมทาํใหก้ารผลิตเกิดความล่าชา้ 

3. การทาํกิจกรรมบางกิจกรรมท่ีไม่ก่อประโยชน์สูงสุด 

 

 

 

Ran
gs

it U
niv

ers
ity



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 9 ปีการศึกษา 2557 

 

วนัพฤหสับดทีี ่16 ตุลาคม พ.ศ.2557 หน้า  292  อาคาร Digital Multimedia Complex  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

แผนภูมิท่ี 1 แผนภูมิกระบวนการผลิตของพลาสติก  

 

จากแผนภูมิท่ี 1 แสดงให้เห็นวา่ ในผลิตพลาสติกสรุปไดว้า่มี10ขั้นตอน แบ่งเป็นการทาํงาน 4 การขนส่ง 2
การตรวจสอบ 0การรอคอย 3 และการจดัเก็บ 1มีระยะทางในการมีการเคล่ือนท่ีของชินงานท่ี 70เมตรและใชเ้วลารอ
คอย ถึง 3,290วินาที (ในการเปิดเคร่ืองคร้ังแรก) และใชเ้วลารันต่อช้ิน ท่ี50 วินาทีต่อช้ิน (ช้ินงานออกจากเคร่ือง) และ
ใชเ้วลาประมาณ 97 วนิาที ต่อช้ิน ในการเสร็จช้ินงานโดยสมบูรณ์ 

จะเห็นไดว้า่ การผลิตพลาสติกมีการทาํงานท่ีไม่ต่อเน่ือง เน่ืองจากการทาํงานแบบ semi auto อาจทาํให้การ
ไหลมีการสะดุดไม่วา่จะเป็นดา้น Human error (พนกังานแอบอูไ้ม่ยอมปิดประตูเคร่ืองจกัรทาํใหเ้คร่ืองจกัรไม่เดินต่อ 
แต่เคร่ืองเปิดอยู่ ถา้เคร่ืองปิดจะมีเสียงสัญญาณ)หรือการท่ีพนักงานเฉ่ือยชาในการทาํงาน ทาํให้ยอดการผลิตอาจ
เปล่ียนแปลงไป ไดน้้อยลงในแต่ละวนัทาํให้เกิดการ Waste เกิดข้ึน ซ่ึงจาํนวนท่ีสามารถผลิตไดต่้อวนั (24 ชม.) คือ 
1,728 อนั (จากการ Process ใชเ้วลาต่อช้ินท่ี 50 วนิาทีต่อ1 ช้ินงาน) และวนัหน่ึงสามารถผลิตได ้1728 อนั/วนั 
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แผนภูมิท่ี 2 แผนภูมิกระบวนการผลิตของอลูมิเนียม  

 

จากแผนภูมิท่ี 2  จะเห็นไดว้า่ขั้นตอนการผลิตช้ินงานประเภทอลูมิเนียม (ฉีดหน่ึงคร้ังไดช้ิ้นงาน 6 ตวั) นั้น
ใชเ้วลารอคอยมาก และ ไม่มีการตรวจช้ินงานระหว่างผลิต เพราะพนักงานตอ้งคอยหยิบช้ินงานออกจากเคร่ืองจกัร 
(ช้ินงานในเคร่ืองจักรอลูมิเนียมจะเอาออกยากและเกิดการเสียงหายบ่อยคร้ังเวลาเอาออกด้วยคน) และการผลิต
บ่อยคร้ังท่ีช้ินงานมกัไม่เติม เพราะการผลิตอลูมิเนียมจะตอ้งรักษาอุณหภูมิ ของอลูมิเนียมดีๆ และท่อเคร่ืองอลูมิเนียม
จะตอ้งสะอาดเสมอ ใน1วนั 24 ช.ม. จะสามารถผลิตเตม็กาํลงัไดแ้ค่ 22 ช.ม. หักไป 2 ช.ม. สาํหรับการไล่ข้ีอลูมิเนียม
ออกจากท่อ ซ่ึงจะตอ้ง ทาํทุกคร้ังท่ีเปล่ียน กระ พนักงาน ซ้ึงสรุปได้ว่ามี 11 ขั้นตอน แบ่งออกเป็น การทาํงาน 4  
ขนส่ง 3 ตรวจสอบ ไม่มี รอคอย 4 เก็บรักษา 0 ใชเ้วลารวม 14999 วินาที ซ้ึงค่อนขา้งนานเน่ืองจากตอ้งรอ อลูมิเนียม
ร้อนเขา้ท่ีถึงจะฉีดช้ินงานเป็นช้ินได ้และ เวลาเคร่ืองรันการผลิต ใชเ้วลาฉีดต่อ 1 คร้ัง (6 ช้ินงาน) ใชเ้วลา (ช้ินงานออก
จากเคร่ือง) 54 วนิาที ใชเ้วลาผลิตเสร็จสมบูรณ์เวลาประมาณ 59 วนิาทีต่อช้ิน 

จะเห็นไดว้า่ การอลูมิเนียมมีการทาํงานท่ีไม่ต่อเน่ือง เน่ืองจากการทาํงานแบบ semi auto อาจทาํใหก้ารไหล
มีการสะดุดไม่วา่จะเป็นดา้น Human error (พนกังานแอบอูไ้ม่ยอมปิดประตูเคร่ืองจกัรทาํให้เคร่ืองจกัรไม่เดินต่อ แต่
เคร่ืองเปิดอยู่ ถ้าเคร่ืองปิดจะมีเสียงสัญญาณ) หรือการท่ีพนักงานเฉ่ือยชาในการทาํงาน ทาํให้ยอดการผลิตอาจ
เปล่ียนแปลงไป ไดน้อ้ยลงในแต่ละวนัทาํใหเ้กิดการ Waste เกิดข้ึน ซ่ึงสามารถผลิตต่อวนัได ้(22 ชม.) (ใชเ้วลาในการ
ฉีดต่อคร้ังหรือชอ็ตท่ี 54 วนิาทีต่อคร้ัง)  1,466 คร้ัง หรือ 1466*6 = 8,796 ตวัต่อวนั 

หลังจากการปรับปรุง ระบบการผลิตโดยใช้แผนภูมิไหล ควบคู่กับการใช้ Lean เพ่ือจัดการลดหรือตัด
กิจกรรมท่ีไม่ก่อให้เกิดมูลค่าในการผลิตเพ่ือให้การผลิตทาํงานไดส้ะดวก ไหลไดต่้อเน่ืองดีข้ึน ลดเวลาการผลิตลง 
และทาํการ วาง Layout ใหม่ โดยใช้ การวดัค่าความสัมพนัธ์ของเคร่ืองจกัร  ในการวางแผงการจดัการในโรงงาน 
เพ่ือใหเ้พ่ิมประสิทธิภาพการผลิตในการโรงงานให ้และใหส้ามารถผลิตไดต้ามจาํนวนท่ีสมควรผลิตไดใ้นแต่ละวนั ท่ี
คาดการณ์ไวใ้ห้ดีท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้รวมถึงลดตน้ทุนการผลิตลงอีกดว้ย เพ่ือให้สามารถสู้ แข่งขนั ดา้นราคากบัคู่แข่ง
รายอ่ืนๆ เช่นกนั ทาํให้การปรับปรุงแผนภูมิไหลหลงัจากใช ้Lean ตดักิจกรรมท่ีไม่ก่อให้เกิดมูลค่าของพลาสติกและ
อลูมิเนียม ดงัน้ี  
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แผนภูมิท่ี 3 แผนภูมิกระบวนการผลิตของพลาสติก หลงัใช ้Lean 

 

จากแผนภูมิท่ี 3 สรุปผลจากการเปรียบเทียบแผนภูมิการไหลของกระบวนการผลิตพลาสติกเปรียบเทียบ
ก่อนและหลงัปรับปรุง พบวา่สามารถลดการปฏิบติังานลงจาก 4 เป็น 2 และสามารถลดระยะเวลาในการปฏิบติังาน
จากเดิมใชเ้วลาในการปฏิบติังานระหวา่งรันเคร่ืองการผลิตลงได ้7 วินาทีจาก 50 วินาที/ช้ิน เหลือ 43 วินาที/ช้ิน ทาํให ้
1 วนัสามารถผลิตไดเ้พ่ิมข้ึนจาก 1,728 อนั เป็น 60*60 /43 = 83.72*24 = 2,009.28 อนั/วัน(3283 วนิาที คือเวลาเร่ิมเปิด
เคร่ืองทุกๆตน้สัปดาห์) 

 

แผนภูมิท่ี 4 แผนภูมิกระบวนการผลิตของอลูมิเนียมหลงัใช ้Lean 

 

จากแผนภูมิท่ี 4 สรุปผลจากการเปรียบเทียบแผนภูมิการไหลของกระบวนการผลิตอลูมิเนียมก่อนและหลงั
ปรับปรุง พบวา่สามารถลดปฏิบติังานไดจ้าก 4 เป็น 3 และสามารถตรวจสอบช้ินงาน ทาํให้มีของเสียนอ้ยลงได ้และ
ยงัลดระยะเวลาในการผลิตช้ินงานจากเดิมใช้เวลาในการผลิตท่ี 54 วินาทีต่อคร้ัง ลดเหลือ 42 วินาทีต่อคร้ัง ทาํให้
สามารถผลิตช้ินงานไดเ้พ่ิมข้ึนจากเดิมผลิตต่อวนั(ผลิตท่ี 22 ชม อีก 2 หักไปไวส้ําหรับไล่ท่อ อลูมิเนียม)ไดท่ี้ 1466 
คร้ัง หรือ 1,466*6 = 8,796 ตวั/วนั เป็น  60*60 /42 * 24 = 1,885 คร้ัง/วนั หรือ 1920*6 = 11,314 ตวั/วนั 

Ran
gs

it U
niv

ers
ity



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 9 ปีการศึกษา 2557 

 

วนัพฤหสับดทีี ่16 ตุลาคม พ.ศ.2557 หน้า  295  อาคาร Digital Multimedia Complex  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพทั้งก่อนและหลงัจากปรับปรุงของกรณีศึกษาของพลาสติก 
การวดัประสิทธิภาพ ผลท่ีวดัได ้

เคร่ืองมือ มาตรวดั ก่อน หลงั 

แผนภูมิไหล ลดระยะเวลาในการผลิต(วนิาที) 
 

50 
 

43 

จดัแผงผงั ลดระยะทางการปฏิบติังาน(เมตร) 
 

70 
 

30 
 
ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพทั้งก่อนและหลงัจากปรับปรุงของกรณีศึกษาของอลูมิเนียม 

การวดัประสิทธิภาพ ผลท่ีวดัได ้
เคร่ืองมือ มาตรวดั ก่อน หลงั 

แผนภูมิไหล ลดระยะเวลาในการผลิต(วนิาที) 
 

54 
 

42 

จดัแผงผงั ลดระยะทางการปฏิบติังาน(เมตร) 
 

12 
 

10 
 
 จากตารางเปรียบเทียบดา้นบนจะเห็นไดว้า่เม่ือทาํการใช ้Lean โดยแผนภูมิไหลแลว้จะทาํใหล้ดเวลาการผลิต
ต่อช้ิน ทาํใหส้ามารถผลิตไดม้ากข้ึน และเม่ือทาํการจดั Layout ใหม่กท็าํใหก้ารทาํงานสะดวกข้ึน ระยะทางในการ
ทาํงานลดลง ทาํใหทุ้นแรงของพนกังานลงอีกดว้ย และเม่ือทาํกระบวนการผลิตหลงัจากใช ้Lean ทาํใหก้ระบวนการ
ผลิตของทั้งพลาสติกและอลูมิเนียม นอกจากจะทาํใหก้ารผลิตต่อวนัคงท่ีและเป็นไปตามเป้าท่ีควรจะทาํใหต้ามกาํลงั
ในแต่ละวนัแลว้ ยงัสามารถลดตน้ทุนการผลิตของทั้งพลาสติกและอลูมิเนียมในแต่ละวนัไดอี้กดว้ยดงัน้ี 

 
ตารางท่ี 3 แสดงตน้ทุนการผลิตต่อหน่วย ของพลาสติกแบบเก่า(หน่วย:บาท) 

ตน้ทุน ราคา 
หน่วย 

 
รวม 

ค่าไฟ 3,500     3,500 
ค่าแรง 525 2 คน 1,050 
ค่าพลาสติก 20 1,157.76 กิโล 23,155.2 
        27,705.2 
ผลิตสินคา้ได ้   1,728 อนั   
ตน้ทุนต่ออนั       16.0331 
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ตารางท่ี 4 แสดงตน้ทุนการผลิตต่อหน่วย พลาสติกแบบ ปรับปรุงแลว้ (หน่วย:บาท) 
ตน้ทุน ราคา/บาท หน่วย รวม 

ค่าไฟ 3,500     3,500 
ค่าแรง 525 2 คน 1,050 
ค่าพลาสติก 20 1,346.03 กิโล 26,920.6 
        31,470.6 
ผลิตสินคา้ได ้   2,009 อนั   
ตน้ทุนต่ออนั       15.6648 

 
ตารางท่ี 5 แสดงตน้ทุนการผลิตต่อหน่วย อลูมิเนียมแบบเก่า(หน่วย:บาท) 

ตน้ทุนช้ิน ราคา/บาท 
หน่วย 

 
รวมบาท 

ค่าไฟ 1,000     1,000 
ค่าแรง 525 4 คน 2,100 
ค่าแก๊ส 2,571     2,571 
ค่าอลูมิเนียม 57 345 กิโล 19,665 
ตน้ทุนรวม
ทั้งหมด       25,336 
ผลิตสินคา้ได ้   8,796 ช้ิน   
ตน้ทุนต่อช้ิน       2.880400182 

 

ตารางท่ี 6 แสดงตน้ทุนการผลิตต่อหน่วย อลูมิเนียมแบบ ปรับปรุงแลว้ (หน่วย:บาท) 

ตน้ทุนช้ิน ราคา/บาท 
หน่วย 

 
รวมบาท 

ค่าไฟ 1,000     1,000 
ค่าแรง 525 4 คน 2,100 
ค่าแก๊ส 2,571     2,571 
ค่าอลูมิเนียม 57 433 กิโล 24,681 
ตน้ทุนรวม
ทั้งหมด       30,352 
ผลิตสินคา้ได ้   11,314 ช้ิน   
ตน้ทุนต่อช้ิน       2.682694007 
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จากตารางท่ี 3,4,5, และ6 แสดงใหเ้ห็นวา่ตน้ทุนต่อช้ินในการผลิตพลาสติกและอลูมิเนียมลดลงอยา่งเห็นไดช้ดั
เม่ือทาํการปรับปรุงแลว้ โดยการดาํเนินงานวจิยัจะเร่ิมจากทาํการเขียนแสดงประเภทกิจกรรมมาช่วยบ่งช้ีกิจกรรมท่ีไม่
ก่อให้เกิดคุณค่าเพิ่มจากนั้นกาํจดักิจกรรมท่ีไม่ก่อให้เกิดคุณค่าเพิ่มตามหลกัการผลิตแบบ Lean แลว้จึงทาํการจัด
สมดุลจาํนวนผูป้ฏิบติังานใหมี้ความเหมาะสม เพ่ือใหเ้กิดความยดืหยุน่ (Flexibility) โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1.ใชเ้วลาในการผลิตพลาสติกเม่ือเคร่ืองจกัรเร่ิมรันแลว้(ไม่ใช่การเปิดเคร่ืองคร้ังแรก)ผลิตช้ินงานออกมา ก่อน
ปรับปรุงอยูท่ี่ 50วินาทีระยะทาง 70เมตร หลงัปรับปรุง ไหลไดดี้ข้ึนสะดวกข้ึนใชเ้วลาเป็น 43 วินาที ระยะทางอีก 30
เมตร อลูมิเนียม (เวลาจากการท่ีเคร่ืองเร่ิมรันแลว้ไม่ใช่ตอนเปิดเคร่ือง) ก่อนปรับปรุงใชเ้วลา 54วินาที ระยะทาง 12
หลงัปรับปรุง ใชเ้วลาเพียง 42วนิาที ระยะ 10เมตร   

2.ประสิทธิภาพการทาํงาน การจดัการแกปั้ญหาการดูแล ของหวังาน ทาํไดง่้ายข้ึนทัว่ถึงข้ึน เป็นระเบียบมาก
ข้ึน เพราะมีการแบ่งแยกประเภทการผลิตท่ีชดัเจน 

3.สามารถลดตน้ทุนลงได ้พลาสติกก่อนปรับปรุงตน้ทุนอนัละ 16.03 บาท หลงัปรับปรุง ลดเหลืออนัละ 15.66 
บาทและอลูมิเนียมตน้ทุนการฉีดคร้ังละ 17.28 บาท (ฉีด 1 คร้ังได ้ 6 ช้ินงาน ตน้ทุนช้ินงานละ 2.88 บาท) หลงั
ปรับปรุงลดลงเหลือ 16.08 บาท (ตน้ทุนช้ินงานละ2.68 บาท) 
 
5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

1. เม่ือทาํการปรับปรุง โครงสร้างแผงโรงงานใหม่ บริษทัจะตอ้งทาํความเขา้ใจกบัพนกังาน ชั้นปฏิบติั การ
ให้เขา้ใจอยา่งดีถึงแผนการวางผงัใหม่เพ่ือให้พนกังานเกิดความสับสนนอ้ยท่ีสุด และเขา้ใจระบบการทาํงานดว้ยแผง
ผงัใหม่เร็วท่ีสุด  

2. ควรจัดฝึกอบรมพนักงานเพ่ือให้มีความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการผลิตบางขั้นตอนท่ีไดย้กเลิกไป 
รวมถึงการฝึกทกัษะเพ่ือใหท้าํงานไดส้ะดวกรวดเร็วข้ึน และเกิดอุบติเหตุนอ้ยลง   

3. ควรนําระบบ Easey Clocking มาใช้โดยผ่าน Excel มาใช้แทนการตอกบัตร เพราะจะทาํให้เวลาการ
ทาํงานของพนักงานแม่นยาํข้ึน ไม่สามารถตอกบัตรแทนให้กนัได  ้เพ่ือฝึกวินัยให้แก่หนักงาน รวมถึงมีการสลบั
ตาํแหน่งหนา้ท่ีของพนกังานเพื่อใหเ้กิดการผอ่นคลาย เช่น พนกังานตดัแต่งสลบักบัพนกังานเฝ้าเคร่ือง เพ่ือลดความร้า
ในการทาํงานเดิมๆซํ้ าๆ เป็นตน้ 

4. ใชแ้รงในการทาํงานนอ้ยลง กระบวนการผลิต โดยรวม ซ่ึงทาํใหส้ามารถผลิตช้ินงานไดม้าก ข้ึนส่งผลต่อ
อนาคตจะช่วยให้ สามารถรับงานไดม้ากข้ึน และยงัลดตน้ทุนรวม ทาํให้ไดก้าํไรมากข้ึนอีกดว้ย ฉะนั้นควรลงทุนลง
เคร่ืองจักร ประเภทใหม่ๆ ท่ีไม่มีในบริษัท เพ่ือเพิ่มโอกาส และช่องทางการรับงานใหม่ๆในอนาคตและเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขนักบัคู่แข่งขนั อีกดว้ย 

 
6. บทสรุป 
 สรุปการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี การท่ีลดกิจกรรมท่ีไม่ก่อให้เกิดประโยชน์หรือทาํให้ล่าชา้ เม่ือตดักิจกรรมท่ีไม่
จาํเป็น และวางจดั Layout ใหม่การทาํให้การผลิตเป็นไปตามเป้าท่ีควรจะเป็น และการผลิตท่ีเป็นระเบียบและจาํนวน
เพ่ิมข้ึนน้ี กท็าํใหส้ามารถลดตน้ทุนการผลิตไดใ้นจาํนวนหน่ึงอีกดว้ย 
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การพฒันาระบบ Supply Chain ของธุรกจิเพาะพนัธ์ุและส่งออกปลาหมอสี Cross breed 
กรณศึีกษา ร้าน Friends & Fish 

The development of supply chain system of the breeding and export of “Crossbreed Fish” 

 in the case study of “Friends & Fish shop” 
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บทคดัย่อ 

 งานวิจัยฉบับน้ีเป็นการศึกษาเพ่ือหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและการพฒันาระบบ Supply Chain การ
เพาะพัน ธ์ุและส่งออกปลาหมอสี  Crossbreed กรณี ศึกษา ร้าน  Friends & Fish โดยมีวัตถุประสงค์  เพ่ือ เพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจดัซ้ือวตัถุดิบ ขยายช่องทางการตลาด สร้างความน่าเช่ือถือเพ่ือให้เกิดความมัน่คงในธุรกิจ ลด
ของเสียท่ีไม่เกิดมูลค่าเพ่ิม เช่น ปลาตายหรือมีลกัษณะและความสวยท่ีไม่ไดม้าตรฐานตามท่ีตลาดตอ้งการ รวมถึง
พฒันากระบวนการทาํงานใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน  จากการศึกษาพบวา่ปัญหาท่ีเกิดข้ึนคือ ไม่สามารถเพาะพนัธ์ุปลา
สวยออกมาไดเ้พียงพอ เน่ืองจากความไม่น่ิงของสายพนัธ์ุ งานวิจยัฉบบัน้ีจึงเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหาโดยการ
สร้างมาตรฐานในการคดัเลือกซัพพลายเออร์ ปรับปุรงกระบวนการเพาะพนัธ์ุ โดยการสร้างมาตรฐานการเพาะพนัธ์ุ
ปลาและขยายช่องทางการตลาดออกสู่ต่างประเทศใหม้ากข้ึน ผลการศึกษาพบวา่ผลิตลูกปลาออกมาไดจ้าํนวนมากข้ึน
ในทุกสายพนัธ์ุ และปลาท่ีผลิตออกมาไม่ตรงตามความตอ้งการของตลาดรวมถึงปลาตายมีจาํนวนลดลง ดงัน้ี ปลาสาย
พนัธ์ุ Red Texas ไดลู้กปลามากข้ึน 50 ตวั ปลาท่ีไม่ไดม้าตรฐานมีปริมาณลดลง 15%  ปลาท่ีตายลดลง 5% ปลาสาย
พนัธ์ุ Flower Horn  ไดลู้กปลามากข้ึน 100 ปลาท่ีไม่ไดม้าตรฐานมีปริมาณลดลง 16% ปลาท่ีตายลดลง 4%  ปลาสาย
พนัธ์ุ Kamfa ไดลู้กปลามากข้ึน 50 ตวั ลูกปลาท่ีไม่ไดม้าตรฐานลดลง 15%  ปลาท่ีตายลดลง 5% และระยะเวลาในการ
เพาะพนัธ์ุลดลง จาก 156 วนั เหลือ 130 วนั รวมถึงการขยายช่องทางการตลาด ทาํให้จาํนวนลูกคา้มีปริมาณท่ีมากข้ึน
กวา่เดิมทั้งลูกคา้ในประเทศและต่างประเทศ  
คาํสําคญั : ปลาหมอสีขา้มสายพนัธ์ุ  โซ่อุปทาน การเพาะพนัธ์ุและส่งออก 
 

Abstract 

               This research is for problem-solving methods and the development of supply chain system of the breeding 
and export of “Crossbreed Fish” in the case study of “Friends & Fish shop”. The purpose of this study is to 
enhance the effectiveness of material purchasing, to expand sales channel, to build credibility in order to create the 
business stability, to reduce loss in process such as dead fish or unfavorable characteristic and to improve the 

Ran
gs

it U
niv

ers
ity



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 9 ปีการศึกษา 2557 

 

วนัพฤหสับดทีี ่16 ตุลาคม พ.ศ.2557 หน้า  300  อาคาร Digital Multimedia Complex  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

working effectiveness. From study, the problems are the insufficient fish after the breeding process, the unmatched 
characteristic between stock and customer demand due to the unstable of the species.  
            Therefore, research applied supplier selection, establishing the breeding standard and expanding sales 
channel to the export markets. From study, the result showed that the quantity of fish was increased in all species 
and there is less rate dead fish than previous breeding. For “Red Texas”, Production rises up to 5 0  fishes. The 
under-standard fish has been decreased 15 %. The dead fish rate reduce5 %. For “Flower horn”, the figure increases 
100  fishes. The under standard fish rate has been decreased to 15% .The death rate reduce to 4  % . For “Kamfa” 
quantity 5 0  fishes. The under standard rate has been declined to 1 5% . The death rate reduce to 5% . Also, the 
breeding period decreased from 1 5 6  days to 1 3 0  days. Moreover, the sales channel expansion by establishing 
“Crossbreed club Thailand”, Creating social network channel can be attractive more customers both domestic and 
export market. 
Keywords: Crossbreed Fish, Supply Chain, The breeding and export 
 
1. บทนํา 

       ธุรกิจเพาะพนัธ์ุและส่งออกปลาหมอสี Crossbreed  มีพ้ืนท่ีเพาะพนัธ์ุปลาเป็นบริเวณบา้นท่ีพกัอาศยั และมีหน้า
ร้านท่ีตลาดศรีสมรักษ ์จตุจกัรโดยดาํเนินกิจการเพาะพนัธ์ุและส่งออกปลาหมอสี Crossbreed  สายพนัธ์ุ Flower Horn  
Red Texas, Kamfa และปลาหมอสีพนัธ์ุแท ้(Original Fish)  คือ Green Texas, Synspilum, Guttulatum Red Spot จาก
การศึกษากระบวนการต่างๆในธุรกิจ พบวา่เกิดปัญหาข้ึนในแต่ละส่วน ดงัต่อไปน้ี 
 1.1 ซัพพลายเออร์ บางรายมีพอ่พนัธ์ุ-แม่พนัธ์ุและลูกปลาท่ีมีความสวยไม่ตรงต่อความตอ้งการ 
 1.2 ผู้ผลิต (Friends & Fish Farm) ผลผลิตของปลาท่ีเพาะพนัธ์ุออกมา มีความสวยไม่ตรงตามความตอ้งการของ
ตลาด และไม่ไดจ้าํนวนตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ เน่ืองจากปลาหมอสี Crossbreed จะประสบปัญหาความไม่น่ิงของสาย
พนัธ์ุ ซ่ึงมีผลต่อการตั้งราคา 
 1.3 ร้าน Friends & Fish การมีหนา้ร้านเพียงอยา่งเดียว ทาํให้มีช่องทางการตลาดไม่กวา้ง ไม่ทัว่ถึงทุกกลุ่มลูกคา้ 
ไม่สามารถโฆษณาปลา หรือติดต่อส่ือสารขยายช่องทางการขายอ่ืนได ้จะไดก้แ็ต่เพียงลูกคา้หนา้ร้านหรือลูกคา้สัญจร
เท่านั้น 
 1.4 การขนส่ง โดยระหวา่งการบรรจุและการขนส่งปลา ทาํใหป้ลามีสีสันซีดจางลง ลงก่อนท่ีจะถึงมือลูกคา้และมี
อตัราการตายของปลาสูง  
 1.5 ลูกค้า เน่ืองจากช่องการทางโฆษณายงัไม่กวา้งและการติดต่อส่ือกบัลูกคา้ยงัไม่ทัว่ถึง ส่งผลให้ลูกคา้ไม่ไดรั้บ
ข่าวสารอยา่งเพียงพอ 
       นายธานี ธราภาค 2550 การดาํเนินธุรกิจปลาสวยงามเพื่อการส่งออกในประเทศไทย ไดท้าํการศึกษาการดาํเนิน
ธุรกิจปลาสวยงามเพื่อการส่งออก ผลการศึกษาพบว่า ผูเ้พาะเล้ียงตอ้งแกไ้ขอุปสรรคในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ความรู้ใน
ดา้นการผลิตและควบคุมคุณภาพการเพาะเล้ียง ซ่ึงเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีผูซ้ื้อพิจารณาอยา่งมาก ปลาท่ีดอ้ยคุณภาพจะทาํ
ใหเ้กิดปัญหาสินคา้ลน้ตลาด ราคาตกตํ่าจนทาํใหผู้ป้ระกอบการขาดทุนไดใ้นท่ีสุด รวมถึงมาตรฐานการส่งออก  
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          นางสาวลกัษณา เอ่ียมรัตนเลิศ 2548 การพฒันาการส่งออกปลาสวยงามและแนวทางในการส่งออกปลาสวยงาม
ไปยงัสหรัฐอเมริกา ไดท้าํการศึกษาการพฒันาการส่งออกปลาสวยงามไปยงัสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ
ดว้ยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการส่งออกรวมถึงวิเคราะห์ขอ้มูลจากเอกสารและระบบออนไลน์ ผล
การศึกษาพบว่ามีปัญหาดา้นของมาตรฐานการผลิตไม่มีคุณภาพ เน่ืองจากผูเ้พาะเล้ียงขาดความรู้และฟาร์มไม่ได้
มาตรฐาน ขอ้จาํกดัทางกฎหมาย และการขอใบอนุญาตของผูส่้งออกปลาสวยงามท่ีมีกฎเกณฑแ์ละขั้นตอนล่าชา้ 
        นิภาพร ทิพยเ์ดโช 2555 ได้ทําการศึกษาการจัดการโลจิสติกส์ของปลาสวยงามในประเทศไทย เพ่ือทราบ
สถานการณ์การผลิตและการตลาด เพ่ือวเิคราะห์ปัญหาดา้นการจดัการโลจิสติกส์ของธุรกิจปลาสวยงาม จากการศึกษา
พบว่าตลาดปลาสวยงามในประเทศไทยแบ่งออกเป็นสองส่วนคือส่วนแรกเป็นตลาดปลาภายในประเทศท่ีสามารถ
แบ่งออกเป็นสองส่วนยอ่ยคือ ปลาสวยงามท่ีไดจ้ากการเพาะเล้ียงท่ีมีทั้งปลาไทยและปลาต่างถ่ินและปลาสวยงามท่ี
นาํเขา้เพ่ือจาํหน่ายเป็นพ่อแม่พนัธ์ุแก่เกษตรกร รวมถึงจาํหน่ายให้กบัลูกคา้ผูนิ้ยมปลาสวยงามจากต่างประเทศและ
ปลาสวยงามท่ีไดจ้ากการจบัจากธรรมชาติซ่ึงเป็นปลาพ้ืนเมืองของไทย ส่วนท่ีสองคือการตลาดต่างประเทศมีสอง
แบบคือผูท่ี้ทาํการเพาะเล้ียงเพ่ือการส่งออกโดยตรงและผูท่ี้ทาํการรวบรวมเพื่อการส่งออก 
 
2. วัตถุประสงค์ 
        จากการเกบ็ขอ้มูลปัญหาท่ีเกิดในแต่ละส่วนขา้งตน้ นาํมาวิเคราะห์และลาํดบัความสาํคญัของปัญหาท่ีได ้ดงัภาพ
ท่ี 1 พาเรโต โดยปัญหาหลกัท่ีเกิดข้ึนคือ ไม่สามารถผลิตปลาไดเ้พียงพอต่อความตอ้งการของตลาด เน่ืองจากปลาท่ี
ผลิตไดมี้ความสวยไม่ตรงตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ มีปลาตายและลูกปลาท่ีคดัท้ิงอยู่จาํนวนมาก จากปัญหาดงักล่าวท่ี
เกิดข้ึน ผูว้จิยัจึงไดก้าํหนดวตัถุประสงคใ์นการศึกษา ดงัต่อไปน้ี  

•  ตอ้งการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจดัซ้ือวตัถุดิบ จากซพัพลายเออร์ 
•  ขยายตลาด สร้างความน่าเช่ือถือใหเ้กิดความมัน่คงในธุรกิจ 
•  ลดของเสียท่ีไม่เกิดมูลค่าเพ่ิมในธุรกิจเช่น ปลาตายหรือปลาท่ีมีความสวยไม่ไดม้าตรฐาน 
•  สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งเพียงพอ 

 
ภาพท่ี 1 พาเรโต ลาํดบัความสาํคญัของปัญหา 
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3.  วธีิการและผลการศึกษา 
           จากวตัถุประสงคข์องการศึกษาและขอ้มูลจากวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัไดว้ิเคราห์และนาํเสนอแนวทางใน
การพฒันาระบบ Supply Chain ของธุรกิจเพาะพนัธ์ุและส่งออกปลาหมอสี Crossbreed ดงัต่อไปน้ี 

3.1  กาํหนดมาตรฐานผลผลติจาก Supplier  
         เน่ืองจากพ่อพนัธ์ุและแม่พนัธ์ุปลาส่วนหน่ึงทางฟาร์มจะตอ้งทาํการจดัซ้ือจาก Supplier ดงันั้นจึงตอ้งมีการ
กาํหนดมาตรฐานในการคดัเลือกปลาพ่อพนัธ์ุ-แม่พนัธ์ุต่างๆ ให้มีลกัษณะความสวยตรงต่อความตอ้งการ เพ่ือเป็น
จุดเด่นในการถ่ายทอดพนัธุกรรมใหก้บัลูกปลาท่ีเกิดมาต่อไป ดงัน้ี 

1. สีสัน สีของตวัปลาตอ้งแดงสดอยูใ่นช่วงแถบสีมาตรฐานระดบั 4-5 และพื้นท่ีความแดงครอบคลุมไดต้าม

ธรรมชาติของสายพนัธ์ุปลา ดงัภาพท่ี 2 ยกเวน้สายพนัธ์ุ Green Texas 

 
ภาพท่ี 2 แถบสีมาตรฐานในการวดัสีปลา 

2. ลวดลายข้างลําตัว (ลาย Marking) ต้องยาวเป็นแนวตรงจากหางตาจนสุดโคนหางหรือเวน้ช่องไฟก็ได ้

Marking ขา้งลาํตวัตอ้งสมส่วนทั้ง 2 ขา้ง สีเขม้และชดัเจน   ถา้ไม่มีลาย Marking ตอ้งม๊มุกทั้งตวั มุกตอ้งชดัเจนลอย

เด่น หรือเคลือบสะทอ้นแสงสวา่งสดใส  

3.  ลกัษณะลาํตวั หัว ใบหน้า (รวมถึง ปาก เหงือก แกม้ ตา) ตอ้งมีลกัษณะดงัน้ี 

ลาํตวักวา้ง หนา ลํ่าสัน ไม่สั้นหรือยาวเกินไป หัวโตหนา ยิ่งโหนกใหญ่สูงยื่นออกไปเสมอปากทรงหัว
สวยไม่บิดเบ้ียว หนา้ใหญ่ ปากประกบกนั ไม่บิดเบ้ียว เหงือกไม่บุบไม่อา้หรือผดิรูป 

4. ครีบหลัง (กระโดงบน) แผ่กางแลว้ดูสมส่วนไล่ระดบัสูงตํ่า ส่วนปลาย (ชายนํ้ าบน) ไม่บิดเบ้ียว และไม่มี
ส่วนของกา้นครีบหกัหรือบิดงอ รวมทั้งไม่มีต่ิงเน้ือหรือเมด็สาคูเกิดข้ึนบนครีบ 

5. ครีบว่าย  มีลกัษณะใส แผ่กาง สมส่วนทั้ง 2 ขา้ง มองเห็นเส้นครีบเป็นระเบียบ ไม่บิดงอหรือเป็นเม็ดสาคู 
(ตุ่มสีขาว) 

6.  ครีบอก (ตะเกียบคู่ล่าง) มีขนาดและความยาวเท่ากนัทั้ง2 ขา้ง แผก่างช้ีลงดา้นล่างอยา่งสวยงาม 

 3.2  Supplier Relationship Management 
           งานวิจัยคร้ังน้ีได้ประยุกต์หลกัการ Supplier relationship management สําหรับสร้างความสัมพนัธ์กับผูข้าย 
เพ่ือให้การทาํงานร่วมกันระหว่างผูซ้ื้อและผูข้ายประสบผลสําเร็จ และทาํให้ซัพพลายเออร์สามารถส่งปลาท่ีมี
คุณสมบติัตามท่ีตอ้งการได ้โดยเร่ิมตน้จากการประเมินซัพพลายเออร์ เร่ิมจากรายเดิม วา่มีคะแนนอยูใ่นเกณฑ ์ดีมาก
หรือไม่  หากซัพพลายเออร์รายเดิมมีผลการประเมินไม่เป็นไปตามเกณฑท่ี์ตอ้งการ จะตอ้งทาํการสร้างความสัมพนัธ์
กบัซพัพลายเออร์ใหม่ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด และจะทาํการจดัหาซพัพลายเออร์รายใหม่มาประเมินตามเกณ์เดิม และ
คดัเลือกซพัพลายเออร์รายใหม่ท่ีมีผลการประเมินอยูใ่นเกณฑดี์มาก   
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หลกัเกณฑใ์นการใหค้ะแนน 
       การคาํนวณผลคะแนนตามเกณฑ์การวดัผลประเมิน คะแนนการประเมินทั้งหมด 150 คะแนน แบ่งเกณฑ์ออกมา
ได  ้5 เกณฑ์ โดยแต่ละเกณฑ์ย่อยท่ีมีคะแนนเต็ม 10 คะแนน หาผลคะแนนรวมในแต่ละดา้นคิดเป็นร้อยละนํามา
เปรียบเทียบเกณฑก์ารวดัผลประเมินท่ีกาํหนด ดงัแสดงในตารางท่ี 1 และสรุปผลการประเมินแสดงดงัตารางท่ี 2 , 3 
        1.คุณภาพของปลา  (คะแนนเตม็  40 คะแนน)            4.ดา้นบริการ (คะแนนเตม็ 30 คะแนน)   
        2.ดา้นการส่งมอบ  (คะแนนเตม็ 20 คะแนน)              5.มาตรฐานฟาร์มเพาะพนัธ์ุ  (คะแนนเตม็ 50 คะแนน) 
        3.ดา้นราคา (คะแนนเตม็ 10คะแนน) 
 
  ตารางท่ี 1 ตารางวดัผลการประเมินซพัพลายเออร์ 

 
ตารางท่ี 2 ตารางสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพ Supplier รายเดิม  
รายช่ือ
ผูข้าย 

เกณฑก์ารประเมิน(คิดเป็นร้อยละ) (%) รวม 

คุณภาพของปลา ส่งมอบ ราคา บริการ มาตรฐานฟาร์ม 
Supplier A 77.50 80.00 60.00 73.73 78.00 76.00 

Supplier B 72.50 85.00 70.00 80.00 82.00 78.67 

Supplier C 75.00 95.00 70.00 83.33 86.00 82.67 
 
ตารางท่ี 3 ตารางสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพรายใหม่ซพัพลายเออร์ 
ซพัพลาย
เออร์ 

รายใหม่ 

เกณฑก์ารประเมิน(คิดเป็นร้อยละ) (%)รวม 

คุณภาพของ
ปลา 

ส่งมอบ ราคา บริการ 
มาตรฐาน
ฟาร์ม 

Supplier D  80.00  85.00  80.00  83.33  88.00  83.33  
Supplier E  87.5  95.00  80.00  90.00  88.00  86.00  
Supplier F  82.5  90.00  90.00  83.33  86.00  85.33  
Supplier G  90.00  95.00  80.00  86.67  90.00  89.33  

            
 

เปอร์เซ็นต์รวม ผลการประเมนิ 
80.1< x ≤ 100 ดีมาก 
60.1< x ≤ 80.0 ดี 
40.1< x ≤ 60.0 พอใช ้

x ≤ 40.0 ปรับปรุง 

Ran
gs

it U
niv

ers
ity



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 9 ปีการศึกษา 2557 

 

วนัพฤหสับดทีี ่16 ตุลาคม พ.ศ.2557 หน้า  304  อาคาร Digital Multimedia Complex  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

   จากการศึกษา ผูว้จิยัไดก้าํหนดหลกัในการพฒันาความสัมพนัธ์ดงัต่อไปน้ี 
อาํนวยความสะดวกแก่ในเร่ืองกาซัพพลายเออร์ รออกคาํสั่งซ้ือในเวลาท่ีเหมาะสม และมีความชดัเจนในเร่ือง

การชาํระเงินท่ีตรงต่อเวลา 
เม่ือธุรกิจมีการเปล่ียนแปลงทางกลยุทธ์ จะตอ้งทาํการแจง้ให้  Supplier  ไดท้ราบล่วงหน้าเพ่ือมีเวลาในการ

ปรับตวั 
 การเช่ือมความสัมพนัธ์ระหวา่งธุรกิจกบั Supplier โดยผา่นทางเทคโนโลยท่ีีเป็นอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือ

ใชใ้นการวางแผนดาํเนินงาน การคาดการณ์ และการหาขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้ทาํให้สามารถวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบั
ยอดขาย การสั่งซ้ือ หรือแนวโนม้ตลาดในสถานการณ์ปัจจุบนั  

 3.3  กาํหนดมาตรฐานการจัดการฟาร์มเพาะเลีย้งปลาสวยงามเพ่ือการส่งออก (Standard Management 
Practices of Aquatic Farms for the  Exporting)  เน่ืองจากฟาร์มตอ้งมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการทาํงานและ
กาํหนดมาตรฐานในขั้นตอนต่างๆในการเพาะพนัธ์ุ ดงัต่อไปน้ี 

1.สถานที่ ตอ้งมีการกาํหนดมาตรฐานในเร่ืองการคดัเลือกสถานท่ี การจดัตั้งอุปกรณ์ในการเพาะพนัธ์ุต่างๆ 
ตอ้งมีระบบสาธารณูปโภคท่ีจาํเป็นในการผลิตหรือดูแลปลา เช่น อยูห่่างจากแหล่งกาํเนิดมลพิษ มีระบบการถ่ายเทนํ้ า
ท่ีดี การคมนาคมขนส่งสะดวก ภายในโรงเรือนมีลกัษณะค่อนขา้งมิดชิด ป้องกนัการเปล่ียนแปลงของค่า ph ของนํ้า  
 2.การเตรียมพ่อพนัธ์ุ-แม่พนัธ์ุ 

นาํพอ่แม่พนัธ์ุใส่ลงในตูป้ลาท่ีเตรียมไว ้สังเกตดูพฤติกรรมอยา่งใกลชิ้ด โดยปลาจะไม่กดักนั มีพฤติกรรมคลอ
เคลียกนั ถา้ปลากดักนันานกวา่ 30 นาที ควรแยกกั้นจากกนั เพ่ือใหป้ลาเกิดความเคยชินกนัก่อนสัก 1 สัปดาห์เป็นอยา่ง
นอ้ยแลว้ค่อยปล่อยใหเ้ขา้คู่กนัใหม่ 

หากไม่มีการกดักนัรุ่นแรงหรือมีเพียงเล็กน้อยแลว้ก็เลิกกดักนัก็ให้ใส่ถาดกระเบ้ืองดินเผาชนิดท่ีไม่มีสาร
เคลือบลงไป เพ่ือใหป้ลาไข่ใส่ถาด 

ติดตั้ง Heater อุณหภูมิระหวา่ง 28-30 องศา เพ่ือรักษาระดบัอุณหภูมิใหค้งท่ี ซ่ึงมีผลต่อไข่ปลา 
สังเกตพฤติกรรมของปลา หลงัจากท่ีใส่ถาดลงไป โดยปกติถา้ปลาพร้อมท่ีจะผสมพนัธ์ุตวัผูแ้ละตวัเมียจะ

ช่วยกนัทาํความสะอาดถาดเพ่ือเตรียมวางไข่ โดยทั้งตวัผูแ้ละตวัเมียจะกดัถาดและเอาลาํตวัถูไปกบัพ้ืนถาด 
ในช่วงท่ีพ่อแม่พนัธ์ุอยูด่ว้ยกนั ควรรักษาความสะอาดของนํ้ าและให้อาหารท่ีสดสะอาดตลอดเวลา ให้อาหาร

พอ่พนัธ์ุ-แม่พนัธ์ุปลาดว้ยหนอนแดงแช่แขง็ เชา้ 1 คร้ังและเยน็ 1 คร้ัง ในปริมาณ 2 กอ้น/คร้ัง  
ในกรณีท่ีปลาไข่แลว้ให้ทาํการยกถาดไปไวใ้นตูอ้นุบาลลูกปลา หลงัจากปลาผสมกนัแลว้ 2 ชัว่โมงเป็นอยา่ง

นอ้ย เพ่ือเพาะฟักไข่ต่อไป 
 3.การอนุบาลและให้อาหารลูกปลา 

หลงัจากลูกปลาฟักออกมาเป็นตวัแลว้ 9 วนั จึงใหอ้าหารลูกปลาดว้ยไรฝุ่ นหรือไรแดงไป อีก 15 วนั ในช่วงเยน็
เวลาเดียว และหมัน่ถ่ายนํ้าปลาในช่วงน้ีทุกวนั ในสัดส่วน 30 % ของนํ้าในตู ้

หลงัจาก 15 วนั เปล่ียนการใหอ้าหารเป็น อาหารสด คือไส้เดือนนํ้าไปอีก 30 วนั จนลูกปลามีขนาด 1 น้ิว  
 เม่ือแยกลูกปลาขนาด 1 น้ิว ข้ึนฟอร์มบนตูข้งัเด่ียว ขนาด 24 น้ิว แบ่งกั้น 3 ช่อง ( ตู ้1 ช่อง : ลูกปลา 1 ตวั) 
จึงสลบัเป็นใหอ้าหารเมด็ในช่วงเชา้ในสัดส่วนพอดีกบัตวัปลา และใหไ้รทะเลในช่วงเยน็  
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    4.การถ่ายนํา้ 
สังเกตเม่ือตวัเมียทาํความสะอาดถาดวางไข่ และปลาเร่ิมเขา้คู่เพ่ือเตรียมผสมพนัธ์ุ จึงถ่ายนํ้ าในตู ้100% เพ่ือ

เตรียมนํ้าสะอาดไวร้องรับลูกปลาท่ีจะเกิดมาใหม่ 
เม่ือลูกปลาฟักออกมาเป็นตวัอ่อนอาย ุ9 วนั ลูกปลาวา่ยนํ้าแลว้ จะเร่ิมให้ไรแดงเป็นอาหารและจะทาํใหน้ํ้ าเสีย

เร็ว ควรถ่ายนํ้าทุกวนั ประมาณ 30 % ของปริมาณนํ้าในตู ้
เม่ือนาํลูกปลาขนาด 1 น้ิวข้ึนฟอร์มในตู ้24 น้ิว แบ่งออกเป็น 3 ช่อง (1 ช่อง : ปลา 1 ตวั) จึงเร่ิมถ่ายนํ้ าในทุกๆ 

20 วนั 100% ในระยะน้ีจะไดข้นาดปลา 2-3 น้ิว และเร่ิมจาํหน่ายไดแ้ลว้   
    5.  การบรรจุปลาเพ่ือจําหน่ายและเคล่ือนย้าย 
ผูส่้งออกรับซ้ือปลาจากฟาร์มเพาะเล้ียง ผูร้วบรวมหรือพ่อคา้คนกลางนาํมาปรับให้คุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้ม

ใหม่ คดัขนาดปลา ดูแลให้สมบูรณ์ปราศจากโรคพร้อมท่ีจะส่งออก งดให้อาหารปลาก่อนท่ีจะส่งออกประมาณ 2 วนั 
และเตรียมภาชนะท่ีบรรจุประกอบดว้ยถุงพลาสติก กล่องโฟมและกล่องกระดาษ 

ติดต่อบริษทัตวัแทนส่งออก หลงัจากสายการบินยืนยนัเร่ืองระวางบรรทุกแลว้ ผูส่้งออกจดัเตรียมบรรจุปลา
สวยงามลงในกล่องโฟมโดยคดัขนาดปลาใส่ถุงตามความหนาแน่นท่ีเหมาะสมเตรียมไวเ้พ่ือส่งออก ก่อนทาํการ
ส่งออก 1 วนั โดยนาํปลาท่ีเตรียมไวม้าเปล่ียนนํ้ าและเปล่ียนถุงใหม่บรรจุออกซิเจนในถุงใหม่ให้ไดข้นาดพอดีท่ีจะ
บรรจุในกล่องโฟม (ประมาณ 1-4 ถุง/กล่อง) เม่ือบรรจุปลาลงในกล่องโฟมเรียบร้อยแลว้ ปิดฝา นาํกล่องโฟมบรรจุลง
ในกล่องกระดาษอีกชั้นหน่ึง  

ขนถ่ายกล่องท่ีบรรจุแลว้ข้ึนรถ เพ่ือส่งไปยงัสนามบินและรถท่ีใช้ขนส่งควรเป็นรถตูทึ้บปรับอากาศ เพ่ือ
ควบคุมอุณหภูมิระหวา่งการขนส่งและเพื่อป้องกนัความเสียหายอนัอาจจะเกิด ข้ึนในกรณีท่ีเกิดฝนตกหรืออากาศร้อน
มากเกินไป  

3.4 เข้าร่วมเป็นสมาชิก Website :WWW.FISHROOM.ORG โดยมีจุดประสงคเ์พ่ือขยายช่องทางการตลาด 
เป็นแหล่งแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารต่างๆระหวา่งผูเ้พาะพนัธ์ุปลาดว้ยกนั 

3.5  ใช้ Social Network ในการโฆษณาและตดิต่อส่ือสารกบัลูกค้า โดยการใช ้Facebook และ Line Messenger 
ซ้ือขายกบัลูกคา้โดยตรง ทาํใหป้ระหยดัเวลา ประหยดัตน้ทุนท่ีใชใ้นการส่ือสาร และขยายช่องทางการตลาดมากข้ึน 

3.6 ร่วมจัดตั้งชมรมผู้พฒันาสายพนัธ์ุปลาหมอสี Crossbreed ประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือส่งเสริม
และเผยแพร่ความรู้ดา้นการพฒันาสายพนัธ์ุแก่สมาชิกชมรมฯ ใหค้วามรู้แก่สมาชิกผูเ้ล้ียงปลาหมอสี Crossbreed 
แลกเปล่ียนและพฒันาสายพนัธ์ุ และกระตุน้ตลาด ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัของประชาชนทัว่ไป 

3.7 ผลติปลา Crossbreed สายพนัธ์ุใหม่ THAI SILK ในขณะเดียวกนั ทางฟาร์มไดมี้การพฒันาสายพนัธ์ุปลา 
Crossbreed สายพนัธ์ุใหม่ออกสู่ตลาด เพ่ือเป็นการกระตุน้ตลาดและโฆษณาปลาหมอสี Crossbreed ของไทยใหเ้ป็นท่ี
รู้จกัในต่างประเทศมากข้ึน 
         ผลการศึกษา โดยการกาํหนดมาตรฐานฟาร์มเพาะพนัธ์ุปลา ทาํไดลู้กปลาท่ีไดม้าตรฐานเพ่ิมข้ึน สามารถแยก
เกรดความสวยของปลาได ้เพ่ือการกาํหนดราคา สาํหรับปลาเกรด AAA จะมีราคาสูงกวา่ปลาเกรด AA และลดจาํนวน
ลูกปลาท่ีตาย รวมถึงลูกปลาคดัท้ิง ดงัแผนภูมิท่ี 1,2,3 
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4020

30

จาํนวนลูกปลา Red Texas 1 คอก จาํนวน 
450 ตวั

(หลงัปรบัปรงุ)
ลกูปลาเกรด AAA 

10%

ลกูปลาเกรด AA 

40%

 
แผนภูมิท่ี 1 จาํนวนลูกปลา Flower Horn หลงัการปรับปรุง  แผนภูมิท่ี 2 จาํนวนลูกปลา Kamfa หลงัการปรับปรุง 

 

                                        
                                           แผนภูมิท่ี 3 จาํนวนลูกปลา Red Texas หลงัการปรับปรุง 
 

4. สรุปผลการศึกษา 
          สรุปผลการศึกษาจากการปรับปรุงการทาํงานทั้งหมด พบวา่ฟาร์มสามารถผลิตลูกปลาออกมาไดจ้าํนวนมากข้ึน
ในทุกสายพนัธ์ุ และลูกปลาท่ีไม่ไดม้าตรฐาน รวมถึงปลาตายมีจาํนวนลดลง ดงัน้ี ปลา Red Texas ไดลู้กปลามากข้ึน 
50 ตวั ปลาท่ีไม่ไดม้าตรฐานลดลง 15%  ปลาตายลดลง 5% ปลา Flower Horn  ไดลู้กปลามากข้ึน 100 ตวั ปลาท่ีไม่ได้
มาตรฐานลดลง 16%  ปลาตายลดลง 4%  ปลา Kamfa ไดลู้กปลามากข้ึน 50 ตวั ปลาท่ีไม่ไดม้าตรฐานลดลง 15%  ปลา
ตายลดลง 5% และระยะเวลาในการเพาะพนัธ์ุลดลง จาก 156 วนั เหลือ 130 วนัรวมถึงการขยายช่องทางการตลาด ทาํ
ใหจ้าํนวนลูกคา้มีปริมาณมากข้ึน ทั้งลูกคา้ในประเทศและต่างประเทศ ทาํใหมี้ยอดขายเพ่ิมมากข้ึน 
 

5. ข้อเสนอแนะ 
         เน่ืองจาก ปลาหมอสี Crossbreed  เป็นปลาไดรั้บการผสมแบบขา้มสายพนัธ์ุ สายพนัธ์ุจะไม่น่ิง ทาํให้ลูกปลามี
ลกัษณะ สี ลวดลาย ผิดเพ้ียน ไม่แน่นอน ซ่ึงผูเ้พาะพนัธ์ุควบคุมได้อยาก ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรทาํศึกษาใน
ประเดน็ ดงัต่อไปน้ี ศึกษาขอ้มูลทางดา้น Genetics ของปลาแต่ละสายพนัธ์ุ  ศึกษาขอ้มูลการตลาดต่างประเทศในแถบ
ยโุรปใหม้ากข้ึน ศึกษาขอ้มูลทางดา้น Shipping ในการจดัส่งปลาสวยงามไปต่างประเทศ 
 
เอกสารอ้างองิ 
นายธานี ธราภาค 2550 การดาํเนินธุรกิจปลาสวยงามเพื่อการส่งออกในประเทศไทย. วทิยานิพนธ์บณัฑิตวทิยาลยั 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

Ran
gs

it U
niv

ers
ity



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 9 ปีการศึกษา 2557 

 

วนัพฤหสับดทีี ่16 ตุลาคม พ.ศ.2557 หน้า  307  อาคาร Digital Multimedia Complex  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

นางสาวลกัษณา เอ่ียมรัตนเลิศ 2548 การพฒันาการส่งออกปลาสวยงามและแนวทางในการส่งออกปลาสวยงามไปยงั
สหรัฐอเมริกา.วิทยานิพนธ์ วทิยาลยัการบริหารรัฐกิจ มหาวทิยาลยับูรพา 

นางสาวนิภาพร ทิพยเ์ดโช 2555 การจดัการโลจิสติกส์ของปลาสวยงามในประเทศไทยการศึกษาการจดัการโลจิสติกส์
ปลาสวยงามในประเทศไทย.วทิยานิพนธ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
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การบริหารบรรจุภัณฑ์คงคลงัเพ่ือเพิม่ประสิทธิภาพการดําเนินงาน 
    กรณศึีกษา บริษัท เลีย่งฮะเฮงอนิเตอร์เนช่ันแนล รับเบอร์ จํากดั 

Inventory management for increase efficiency operation.                                                             
Case study : Liang Hah Heng international rubber co.,ltd. 

 

สุกญัญา อนิทสร  รจนาฎ  ไกรปัญญาพงศ์ 
1 นกัศึกษาปริญญา บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  หลกัสูตร บริหารธุรกิจ สาขาวชิา การจดัการโลจิสติกส์  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

2 อาจารยป์ระจาํ สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

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

บทคดัย่อ      

 ปัญหาสําคญัท่ีพบในโรงงานตวัอยา่งคือ ผลิตสินคา้ไม่ทนัตามกาํหนดเวลาทาํให้เกิดการส่งงานมอบงาน
ล่าชา้ มีการเพ่ิมกาํลงัการผลิตโดยการทาํงานล่วงเวลา ทาํให้มีค่าใชจ่้ายเพ่ิมข้ึนสูง ซ่ึงสาเหตุมาจากขาดการพยากรณ์
บรรจุภณัฑ์ท่ีถูกตอ้ง ตามความตอ้งการจริงทาํให้ขาดบรรจุภณัฑ์ท่ีใชใ้นการผลิต ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไดเ้สนอการวิธีการ
จดัการสินคา้คงคลงัท่ีเป็นระบบ โดยเลือกปรับปรุงในกลุ่มบรรจุภณัฑข์นาด 50 กรัม เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุง
บรรจุภณัฑ์กลุ่มอ่ืน ๆ ซ่ึงในขั้นตอนแรกใชเ้ทคนิคการแยกกลุ่มตามความสําคญั ABC Analysis technique ซ่ึงบรรจุ
ภณัฑค์งคลงักลุ่ม A มีมูลค่าสูง ดงันั้นทางผูว้ิจยัจึงเสนอแนวทางแกไ้ขกลุ่มบรรจุภณัฑก์ลุ่ม A มาทาํการพยากรณ์ความ
ตอ้งการในช่วงเวลาถดัไปดว้ยวิธีการพยากรณ์ปรับเรียบเอกซ์โปเนนเชียลซํ้ าสองคร้ัง เพ่ือหาปริมาณของการสั่งซ้ือท่ี
ประหยดัและจุดสั่งซ้ือใหม่ ซ่ึงการจดัการบรรจุภณัฑค์งคลงัของระบบท่ีเสนอแนะทาํใหส้ามารถเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิต โดยลดการรอคอยบรรจุภณัฑ์ของโรงงานตวัอยา่ง การจดัการบรรจุภณัฑค์งคลงัของระบบท่ีเสนอแนะสามารถ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ลดการขาดบรรจุภณัฑ์เป็นร้อยละ 98.8 จากเดิมร้อยละ 91.47 จาก 3,797,700.44 บาท ลด
เหลือ2,951,545.03 บาท 
คาํสําคญั: การพยากรณ์บรรจุภณัฑค์งคลงั  ปริมาณของการส่ังซ้ือท่ีประหยดั  จุดสั่งซ้ือใหม่ 

 
Abstract 

 The major problem of company in this research is delay manufactured resulting from inappropriate and 
inaccurate of required packing. This causes total cost of company increased from working overtime. Therefore, this 
research aims to find suitable forecast method to apply to company, then optional order quantity and reorder point 
are determinate to reduce total cost of company. From applied Double Exponential Smoothing to forecast product. 
Group A which is categorized by Figure of value, working performances is increased from 91.47% to 98.8%. Also, 
total cost is reduce from 3,797,700.44 baht to 2,951,545.03 baht. 
KEYWORDS: PACKAGING  FORECASTING, RE-ORDER POINT, ECONOMIC ORDER QUANTITY 
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1. บทนํา 
บริษทั เล่ียงฮะเฮง อินเตอร์เนชัน่แนล รับเบอร์ จาํกดั ดาํเนินธุรกิจประเภทโรงงานอุตสาหกรรมผลิตสินคา้

แปรรูปจากยางพารา ซ่ึงมีลกัษณะการรับจา้งผลิตยางรัดของ (Rubber Brand) เพ่ือส่งออกพร้อมบรรจุภณัฑภ์ายใตต้รา
สินคา้ของลูกคา้ (Private Brand) โดยแบ่งเป็น 4 ตลาด ดั้งน้ี 1. Stationery 2. Packing 3. Agriculture 4. Industrial  

โรงงานตวัอยา่งเป็นอุตสาหกรรมผลิตยางรัดของ ลกัษณะการรับจา้งผลิต ช่วงเวลานาํ (Lead time) ในการ
ซ้ือบรรจุภณัฑ ์14 วนั จากการรวบรวมขอ้มูล ช่วงเวลา 6 เดือน (เดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2556) พบวา่ปัญหาใน
ปัจจุบนัของโรงงานตวัอยา่ง คือ การส่งมอบล่าชา้ สาเหตุจากการขาดบรรจุภณัฑ์ คิดเป็นร้อยละ 42.67 จากจาํนวน
ใบสั่งซ้ือท่ีส่งผลใหส่้งมอบสินคา้ล่าชา้ทั้งหมด 75 ใบจาํนวนใบสั่งซ้ือท่ีขาดบรรจุภณัฑ ์32 ใบ และสามารถหาร้อยละ
ของการขาดบรรจุภณัฑ์จากจาํนวนใบสั่งซ้ือทั้งหมด 375 ใบ พบวา่โรงงานตวัอยา่งมีประสิทธิภาพการผลิต ดา้นการ
จัดการบรรจุภัณฑ์คงคลงัเท่ากับร้อยละ 91.47 ขาดประสิทธิภาพการผลิตเท่ากับร้อยละ 8.53 เน่ืองจากขาดการ
พยากรณ์ความตอ้งการบรรจุภณัฑ์ท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการ ผลกระทบท่ีตามมามีการเพ่ิมเวลาการผลิตโดยการ
ทาํงานล่วงเวลาทาํใหเ้กิดตน้ทุนเพ่ิมข้ึน ทั้งน้ีมีผลเสียต่อบริษทัดา้นความเช่ือมัน่แก่บริษทั ระดบัการใหบ้ริการ(service 
level) ลดลงและเสียโอกาสในการขาย ดงันั้นการจดัการคลงัสินคา้ดา้นบรรจุภณัฑเ์ป็นส่ิงจาํเป็นท่ีตอ้งให้ความสาํคญั
อยา่งมาก (พีรพล พจนตระกาลกลุ,2551) ปัจจุบนัโรงงานตวัอยา่งมีการพยากรณ์เชิงคุณภาพเป็นวธีิท่ีอาศยัวจิารณญาณ
ของผูเ้ช่ียวชาญ (หรือผูบ้ริหาร) ในการคาดคะเนถึงเหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ขาดการบริหารจดัการคลงัสินคา้ท่ี
มีประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ตามการท่ีมีบรรจุภณัฑ์อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมนั้นย่อมเป็นไปตามความตอ้งการของ
ผูบ้ริหาร เพราะการท่ีมีบรรจุภณัฑ์สูงจะมีผลทาํให้ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเพิ่มข้ึนทั้งค่า จดัเก็บ ดอกเบ้ีย ตลอดจนค่าการ
จดัการดา้นบรรจุภณัฑ์ซ่ึงมีผลทาํให้ตน้ทุนสูงข้ึน  ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นจูงใจทาํให้ผูว้ิจยัสนใจในการศึกษา วิเคราะห์
ปัญหาต่าง ๆ เพ่ือเสนอแนวทางการบริหารบรรจุภณัฑค์งคลงัเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดาํเนินงานของโรงงานตวัอยา่ง 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
2.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานของโรงงานตัวอย่าง โดยใช้วิธีการจัดการบรรจุภัณฑ์คงคลัง                
2.2 ลดความสูญเสียโอกาสทางการขาย เน่ืองจากการขาดบรรจุภณัฑใ์นการผลิต 
 

3. การดาํเนินการวจิัย  
โรงงานตวัอยา่งนั้นมีบรรจุภณัฑ์มากมายหลายชนิดในการท่ีจะให้ความสนใจควบคุมบรรจุภณัฑ์คงคลงั

ทั้งหมดเป็นไปไดย้ากและประโยชน์ท่ีไดอ้าจจะไม่มากเท่ากบัการจดัการกบักลุ่มบรรจุภณัฑท่ี์มีมูลค่าสูงสุด (สุขสันต์ิ 
เหล่ารักกิจการ,2 542)  ดงันั้นทางผูว้ิจยัจึงเลือกระบบการควบคุมบรรจุภณัฑ์คงคลงัโดยใชเ้ทคนิค ABC Analysis ซ่ึง
จะช่วยในการควบคุมบรรจุภณัฑค์งคลงัใหมี้ความสะดวกมากข้ึน จากนั้นนาํกลุ่มบรรจุภณัฑด์งักล่าวมาพยากรณ์ความ
ตอ้งการ หาปริมาณของการส่ังซ้ือท่ีประหยดั จุดสั่งซ้ือใหม่และการกาํหนดปริมาณบรรจุภณัฑส์าํรอง 
3.1 การแยกกลุ่มตามความสําคญั (ABC Analysis Technique)                                                                                                                       
               ขั้นตอนน้ีจะทาํการรวบรวมปริมาณการใชบ้รรจุภณัฑแ์ต่ละชนิดในอดีตท่ีผา่นมาจาํนวน 12 เดือน (มกราคม 
- ธันวาคม พ.ศ. 2556) เพ่ือนาํมาใชใ้นการจาํแนกความสําคญัดงัน้ี กลุ่ม A จาํนวน 12 ชนิด มูลค่า124,319,100 บาท 
กลุ่ม B จาํนวน 32 ชนิด มูลค่า 20,567,506 บาท และกลุ่ม C จาํนวน 423 ชนิด มูลค่า 6,351,729บาท                 
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3.2 การพยากรณ์ความต้องการขายในอนาคต 
                   ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์และการจดัการบรรจุภณัฑ์คงคลงัในเหตุการณ์อนาคตท่ียงัไม่เกิดข้ึน 
(ชนะเกียรติ สมานบุตรม,2544) ในลาํดบัแรกจึงมีความจาํเป็นตอ้งวิเคราะห์ขอ้มูลจากแนวโนม้ของยอดขายท่ีผา่นมา
จาํนวน 12 เดือน (มกราคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2556) และทาํการคดัเลือกตวัแบบการพยากรณ์ท่ีเหมาะสมข้ึนมาก่อน ดงั
ตารางท่ี 1 แสดงการเปรียบเทียบค่าความผิดพลาด แต่เน่ืองจากขนาดบรรจุภณัฑ์ของโรงงานมีหลายขนาด,รูปแบบ
หลากหลายทาํให้การพยากรณ์ทาํไดย้าก ดงันั้นจึงไดมี้การจดักลุ่มซ่ึงการจดักลุ่มของบรรจุภณัฑ์ตามขนาดการบรรจุ 
ดงัน้ี 1.บรรจุภณัฑ์ขนาดบรรจุ 50 ,100 ,200 ,500 และ 1,000 กรัม ตามลาํดบั งานวิจยัน้ีไดเ้ลือกทาํการควบคุมกลุ่ม
บรรจุภณัฑ์คงคลงัท่ีมีมูลค่าท่ีมากสุดมาเป็นตวัอยา่งในการปรับปรุง  คือ บรรจุภณัฑ์ขนาดนํ้ าหนกั 50 กรัม  เพ่ือเป็น
แนวทางในการปรับปรุงบรรจุภณัฑ์คงคลงัในขนาดนํ้ าหนกัอ่ืนๆต่อไป จากนั้นจะนาํมาพยากรณ์ความตอ้งการบรรจุ
ภณัฑ์ขนาดนํ้ าหนกัต่างๆ ดงัตารางท่ี 2 ส่วนท่ีสองก็จะไดน้าํผลดงักล่าวมาคาํนวณจาํนวนระดบับรรจุภณัฑ์คงคลงั ท่ี
ตอ้งมีการเตรียมไวเ้พ่ือใชใ้นการผลิตตลอดปีดว้ยการคาํนึงถึงระดบับริการท่ีเราจะให้กบัลูกคา้ การคาดการณ์ถึงการ
สูญเสียโอกาสในการขายและตน้ทุนท่ีใชใ้นจดัเกบ็เม่ือเราไดท้ั้งสองส่วนแลว้คือ จาํนวนบรรจุภณัฑท่ี์ตอ้งผลิตไวเ้พ่ือ
ขาย เราจะไดน้าํเอาส่วนของความตอ้งการในแต่ละเดือนมาพิจารณาเพื่อทาํการจดัการดา้นบรรจุภณัฑค์งคลงั 
                 การพยากรณ์จาํนวนบรรจุภณัฑท่ี์ตอ้งการผลิตเพ่ือใชใ้นการวางแผนการจดัการดา้นบรรจุภณัฑค์งคลงัให้มี
ความเหมาะสม ซ่ึงขั้นตอนการดาํเนินการวิจยัในส่วนแรกท่ีเลือกท่ีใชคื้อ การพยากรณ์เชิงปริมาณ คือการพยากรณ์
แบบ Double Expo Smoothing วิธีน้ีเหมาะสําหรับขอ้มูลการขายในอดีตท่ีไม่มีการผนัผวนของยอดขายแตกต่างกนั
มากนกั และไม่มีการผนัผวนตามฤดูกาล (เสาวณิต สุขภารังษี,2542) จึงนาํมาเป็นเคร่ืองมือการพยากรณ์ในการวิจยัคร้ัง
น้ี จุดประสงค์ของวิธีการพยากรณ์น้ีคือ ตอ้งการท่ีจะช้ีให้เห็นถึงรูปแบบของขอ้มูลในอดีตและบอกถึงทิศทางของ
ขอ้มูลท่ีจะเป็นไปในอนาคต โดยทดลองเปรียบเทียบระหวา่งการพยากรณ์แบบค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี (Moving Average), 
วิธีการพยากรณ์แบบปรับเรียบเอกซ์โปเนนเชียล (Exponential Smoothing), วิธีการพยากรณ์แบบปรับเรียบเอกซ์
โปเนนเชียลซํ้ าสองคร้ัง (Double Exponential Smoothing) และวิธีการพยากรณ์แบบฤดูกาลของวินเตอร์ (Winter’s 
Linear and Seasonal Exponential) ซ่ึงจะเลือกวธีิการพยากรณ์วา่แบบใดมีความแม่นยาํมากท่ีสุด  
                 การพยากรณ์ทั้ง 4 วิธีขา้งตน้สามารถนาํรูปแบบสมการการพยากรณ์ของแต่ละแบบมาเปรียบเทียบค่าความ
ผดิพลาดกคื็อค่า MSE ซ่ึงจะเป็นค่าท่ีนอ้ยท่ีสุด ดงัท่ีแสดงในตารางท่ี 1 
  ตารางท่ี 1 ค่าความผดิพลาดของแบบพยากรณ์ ต่าง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Model Error 

Moving Model 3.4% 

Single Expo Model 3.5% 

Double Expo Model                         3% 

Winter Model 4.2% 
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                      ตารางท่ี 2 ค่าการณ์พยากรณ์ความตอ้งการบรรจุภณัฑแ์บบ Double Exp Smoothing ในปี พ.ศ. 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 การหาปริมาณการส่ังซ้ืออย่างประหยดั (EOQ)                                                                                                                           
                  การหาปริมาณการสั่งซ้ืออยา่งประหยดัของบรรจุภณัฑน์ั้น จะทาํการพิจารณาบรรจุภณัฑเ์ฉพาะกลุ่ม A 
โดยใชค้่าประมาณการการใชบ้รรจุภณัฑจ์ากค่าพยากรณ์ปริมาณการขายของเดือนมกราคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2557 มา
ใชใ้นการคาํนวณหาปริมาณการสั่งซ้ืออยา่งประหยดั เพ่ือเป็นตวัอยา่งนาํร่องในการหาปริมาณการสั่งซ้ืออยา่งประหยดั
ของบรรจุภณัฑซ่ึ์งมีบรรจุภณัฑใ์นกลุ่มอ่ืนๆ (พงษด์นยั คาํแสน ,2542) 
                 ตวัอยา่งการคาํนวณหา EOQ โดยปริมาณการใชจ้ะนาํมาจากการพยากรณ์ใน ของปี พ.ศ. 2557 
C = 1.2 บาทต่อหน่วย 
D = 29,837,159 หน่วยต่อปี 
H = 0.18 บาทต่อปี 
S = 149.51 บาทต่อคร้ัง (จากขอ้ 3.4.5) 
Q = ประมาณการสั่งซ้ืออยา่งประหยดั 
N = จาํนวนคร้ังในการสั่งซ้ือต่อปี 
T = ระยะเวลาการสั่งซ้ือต่อคั้ง 
     

เดือน – ปี ค่าพยากรณ์  Double Exponential 
Smoothing 

                  มกราคม 57 3,143,236 

                  กมุพาพนัธ์ 57 3,023,816 

มีนาคม 57 2,904,397 

เมษายน 57 2,784,978 

พฤษภาคม 57 2,665,559 

มิถุนายน 57 2,546,140 

กรกฎาคม 57 2,426,720 

สิงหาคม 57 2,307,301 

กนัยายน 57 2,187,882 

ตุลาคม 57 2,068,463 

พฤษจิกายน 57 1,949,044 

ธนัวาคม 57 1,829,624 

รวม 29,837,159 
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 สูตร  �
H
DSQ 2

= �

           
18.0

51.149160,837,292 ××
=  

              =   222,634.57  หน่วยต่อคร้ัง  
 
ตารางท่ี 3 ผลการคาํนวณหาปริมาณการสั่งซ้ือท่ีประหยดัท่ีสุดของบรรจุภณัฑ ์

 
3.4 การกาํหนดปริมาณบรรจุภัณฑ์สํารอง (Safety Stock)  
                 การกาํหนดปริมาณวตัถุดิบสํารองเพ่ือป้องกนัการขาดแคลนของบรรจุภณัฑ์ท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดจ้ากความ
ตอ้งการท่ีไม่แน่นอน (มยุรฉัตร ศรีดาธรรม ,2551) ดงันั้นจึงจาํเป็นตอ้งสํารองบรรจุภณัฑ์อยู่ในคลงัตลอดเวลา ใน
งานวิจยัน้ีจึงไดท้าํการคาํนวณหาปริมาณบรรจุภณัฑ์สํารองในกลุ่ม A (จากการคาํนวณตามเทคนิค ABC Analysis) 
โดยการตั้งระดบัการให้บริการลูกคา้(ระดบัความเช่ือมัน่)ท่ีร้อยละ 95 โดยมีปัจจยัเพ่ือความปลอดภยัเท่ากบั 1.65 และ
ความน่าจะเป็นท่ีบรรจุภณัฑ์จะขาดสต็อกร้อยละ 5 โดยปริมาณบรรจุภณัฑ์สํารองสามารถคาํนวณไดจ้ากสมการ
ดงัต่อไปน้ี และผลท่ีไดแ้สดงดงัตารางท่ี 4 
             Ss  = ปริมาณบรรจุภณัฑส์าํรอง 
              L  = ช่วงเวลานาํ 14 วนั 

            = ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของปริมาณการใชต่้อวนั (45,875.75) 
              Z  = ปัจจยัเพ่ือความปลอดภยั 1.65€ 

สูตร   Safety stock = z Ldσ  

                        Ss = (1.65)( 45,875.75) ( 14 ) 
                            = 283,224.71 หน่วย 
 
 

ชนิดของบรรจุภณัฑ ์
ปริมาณท่ีใช ้

จากการพยากรณ์ 
(D) 

ราคา 
(C) 

Handling 
Cost 
(H) 

Ordering 
Cost 
(S) 

EOQ 
(Q) 

ตน้ทุน 
(บาท/
หน่วย) 
(TC) 

จาํนวน
คร้ัง
สั่งซ้ือ/
ปี 

(N) 

ระยะเวลา
การสั่งซ้ือ
ต่อคร้ัง 

(T) 

1.ขนาด 50 กรัม 29,837,159 1.2 0.18 149.51 222,634.57 1.202 134.01 2.27 

2.ขนาด 100 กรัม 8,970,659 1.5 0.18 149.51 122,074.8 1.502 73.50 4.97 

3.ขนาด 200 กรัม 9,040,050 2.2 0.18 149.51 122,546.04 2.202 73.77 4.95 

4.ขนาด 500 กรัม 2,516,864 4.7 0.18 149.51 64,661.2 4.702 38.92 9.38 

5.ขนาด 1000 กรัม 1,094,861 8.5 0.18 149.51 42,647.48 8.507 25.67 14.22 
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ตารางท่ี 4 ผลการคาํนวณหาปริมาณบรรจุภณัฑส์าํรอง 

ชนิดของบรรจุภณัฑ ์
ปริมาณการใช้
เฉล่ีย/เดือน 

(หน่วย) 

ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานของ
ปริมาณการใช/้
เดือน ( ) 

ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานของ
ปริมาณการใช/้

วนั ( ) 

ช่วงเวานาํ/วนั 
(L) 

ปริมารบรรจุ
ภณัฑส์าํรอง 

(SS) 

1.ขนาด 50 กรัม 2,486,430 1,376,272.63 45,875.75 14 238,224.71 

2.ขนาด 100 กรัม 747,555 827,702.89 27,590.09 14 170,333.90 

3.ขนาด 200 กรัม 753,338 191,841.05 6,394.70 14 39,479.18 

4.ขนาด 500 กรัม 209,739 32,119.11 1070.64 14 6,609.84 

5.ขนาด 1,000 กรัม 91,238 27,287.91 909.60 14 5,615.63 

 
3.5 การกาํหนดจุดส่ังซ้ือ (Re-order Point)  

  เม่ือความตอ้งการบรรจุภณัฑ์ไม่แน่นอน ส่ิงสําคญัต่อระบบบรรจุภณัฑ์คงคลงันั้นก็คือ จุดสั่งซ้ือ ท่ีบอก
ระดบัปริมาณบรรจุภณัฑ์คงคลงัท่ีตอ้งมีการสั่งเพ่ิมเติมบรรจุภณัฑ์คงคลงั เม่ือระดบับรรจุภณัฑ์คงคลงัเท่ากบัหรือตํ่า
กวา่จุดสั่งซ้ือ (จิราวรรณ โตธนาคม,2542)  ซ่ึงการกาํหนดจุดสั่งซ้ือสามารถคาํนวณไดจ้ากสมการต่อไปน้ี 
 

      D = ความตอ้งการทั้งปี (29,837,160 หน่วย/ปี)  
      d = ความตอ้งการเฉล่ียต่อวนั (81,745.64 หน่วย/วนั) 
      LT = ช่วงเวลานาํเฉล่ีย (14) 

                   วนัทาํงาน = 365 วนั/ปี (ปฏิบติัทุกวนัเน่ืองจากมีพนกังานสลบัการทาํงานตลอดเวลา) 
 
สูตร  ROP = (d) (LT)      
                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROP = 81,745.64 x 14 
         = 1,144,439.01 หน่วย 

d= D ÷ วนัทํางาน/ปี = 
365

160,837,29 =81,745.64 หน่วย/วนั 
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ตารางท่ี 5 ปริมาณการกาํหนดจุดสั่งซ้ือของบรรจุภณัฑ ์กลุ่ม A ของขนาด 50 กรัม จากการพยากรณ์ของปี พ.ศ. 2557 

 
4. ผลการวจิัย 

 จากขอ้มูลเดือนมกราคม พ.ศ. 2557 ปริมาณความตอ้งการของลูกคา้ทั้งหมดคิดเป็น 5,887,000 หน่วย แต่
จากการวิจัยจะมีบรรจุภณัฑ์คงคลงัคิดเป็น 6,971,967หน่วย ซ่ึงจะเกินความตอ้งการของลูกคา้ ทาํให้ทางโรงงาน
สามารถรองรับความตอ้งการของลูกคา้ไดท้ั้งหมด และยงัมีบรรจุภณัฑค์งคลงัเหลือเพ่ือรองรับความตอ้งการของลูกคา้
ท่ีอาจเพ่ิมไดอี้ก 1,084,967 หน่วย หรือคิดเป็นมีบรรจุภณัฑ์คงคลงัเหลือร้อยละ 16.61 ของบรรจุภณัฑ์ท่ีจดัซ้ือ และ
เดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 พบว่าบรรจุภณัฑ์บางชนิดขาดมือ เน่ืองจากการรวบรวมขอ้มูลในอดีต มีปริมาณการใช้
นอ้ย โดยเฉล่ียปริมาณการใชบ้รรจุภณัฑข์นาด 200 กรัมเท่ากบั 561,250 หน่วยและ บรรจุภณัฑข์นาด 500 กรัม เท่ากบั 
214,666.67 หน่วย ปริมาณความตอ้งการของลูกคา้ทั้งหมดคิดเป็น 7,772,980 หน่วย แต่จากการวิจยัจะมีบรรจุภณัฑค์ง
คลงัคิดเป็น 8,113,817 หน่วย ซ่ึงจะเกินความตอ้งการของลูกคา้ ทาํให้ทางโรงงานสามารถรองรับความตอ้งการของ
ลูกคา้ไดท้ั้งหมด และยงัมีบรรจุภณัฑ์คงคลงัเหลือเพื่อรองรับความตอ้งการของลูกคา้ท่ีอาจเพ่ิมไดอี้ก 340,713 หน่วย 
หรือคิดเป็นมีบรรจุภณัฑค์งคลงัเหลือร้อยละ 4.20 ของบรรจุภณัฑท่ี์จดัซ้ือ 
5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
                  5.1 ฝ่ายการตลาดของโรงงานตวัอยา่งควรจะมีการพยากรณ์ปริมาณการขายล่วงหนา้ของแต่ละกลุ่มบรรจุ
ภณัฑ์ให้กบัฝ่ายผลิตโดยขอ้มูลท่ีนาํมาใชค้วรมีการทบทวนค่าพยากรณ์การขายกบัปริมาณการขายจริงในแต่ละเดือน 
เพ่ือนาํไปปรับปรุงค่าพยากรณ์ ซ่ึงขอ้มูลต่างๆ เหล่าน้ีควรมีการนาํเสนอฝ่ายบริหารเพื่อท่ีฝ่ายบริหารไดจ้ดัวางนโยบาย
ในดา้นต่างๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีความแม่นยาํ  
                  5.2 ผูท่ี้มีหนา้ท่ีดูแลและรับผิดชอบบรรจุภณัฑค์งคลงั ซ่ึงอาจมีหลายหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ควรมีการหารือ
ร่วมกนัอย่างสมํ่าเสมอเพื่อปรับปรุงระบบบรรจุภณัฑ์คงคลงัให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ เพราะบางคร้ังอาจมีการ
ยกเลิกสินคา้หรือมีลูกคา้เพ่ิมหรือลูกคา้ท่ีหายไป ซ่ึงอาจส่งผลต่อการควบคุมบรรจุภณัฑค์งคลงัดว้ย 
6. บทสรุป 

  สรุปผลของปริมาณบรรจุภณัฑ์ท่ีมีพร้อมใช้ท่ีช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของโรงงาน ตวัอย่างตาม
งานวิจยัเดือนมกราคม พ.ศ. 2557 ปริมาณการใชจ้ริง 5,887,000 หน่วย ปริมาณบรรจุภณัฑ์ท่ีมีพร้อมใช ้6,712,000 
หน่วยปริมาณบรรจุภณัฑ์ท่ีมีพร้อมใชคิ้ดเป็นร้อยละ 100 และกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 ปริมาณการใชจ้ริง 7,772,980 

ชนิดของบรรจุ
ภณัฑ ์

ปริมาณท่ี
ใช/้ปี 
(D) 

ปริมาณการ
ใช/้วนั 

(d) 

ช่วง 
เวลา
นาํ 
(L) 

ปริมาณ
บรรจุภณัฑ์
สาํรอง 
(SS) 

จุดสั่งซ้ือ 
(ROP) 

จุดสั่งซ้ือ+
ปริมาณบรรจุ
ภณัฑส์าํรอง 

1.ขนาด 50 กรัม 29,837,159 81,754.64 14 283,224.71 1,144,439.01 1,427,663.72 
2.ขนาด 100 กรัม 8,970,659 24,577.48 14 170,333.90 344,080.07 514,413.97 
3.ขนาด 200 กรัม 9,040,050 24,767.26 14 39,479.18 346,741.64 386,220,82 
4.ขนาด 500 กรัม 2,516,864 6,895.52 14 6,609.84 96,537.49 103,147.33 

5.ขนาด1,000 กรัม 1,094,861 2,999.62 14 5,615.63 41,994.67 47,610.3 
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หน่วย ปริมาณบรรจุภัณฑ์ท่ีมีพร้อมใช้ 7,588,560 หน่วยปริมาณบรรจุภัณฑ์ท่ีมีพร้อมใช้คิดเป็นร้อยละ 97.6 ซ่ึง
หมายความวา่หลงัจากการจดัการบรรจุภณัฑค์งคลงัตามการวิจยัคร้ังน้ีแลว้ โรงงานตวัอยา่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตมากข้ึน ดงัน้ี  

   6.1 การจดัการบรรจุภณัฑค์งคลงัของระบบท่ีเสนอแนะสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต โดยลดการขาด
บรรจุภณัฑข์องโรงงานตวัอยา่งเป็นร้อยละ 98.8 จากเดิมร้อยละ 91.47 หรือประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.33 

  6.2 ถ้าโรงงานตัวอย่างปฏิบัติตามระบบท่ีเสนอแนะจะสามารถลดความสูญเสียโอกาสทางการขาย 
เน่ืองจากการขาดบรรจุภณัฑใ์นการผลิตไดร้้อยละ 98.8 
กติตกิรรมประกาศ  
                 การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองเร่ืองน้ีสําเร็จไดด้ว้ยความกรุณาจาก บริษทั เล่ียงฮะเฮง อินเตอร์เนชัน่แนล รับ
เบอร์ จาํกดั และพนกังานทุกท่านท่ีไดใ้ห้การสนบัสนุนในดา้นความรู้และช่วยเหลือในการทาํงานวิจยัคร้ังน้ีเป็นอยา่ง
ดียิง่  
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การเพิม่ประสิทธิภาพการทาํงาน และเพิม่ยอดขายในธุรกจิค้าปลกี กรณศึีกษา ABC จํากดั 

ภทัราภรณ์ กองประมูล1  และ ดร.สถาพร อมรสวสัด์ิวฒันา2 
1บณัฑิตวทิยาลยั  สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์ คณะบณัฑิตวทิยาลยั,  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

ถนนวภิาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท ์: 0823553182, Email : gift.pk2529@gmail.com 
โทรศพัท:์ 089-1709224, Email: sataporn_amo@utcc.ac.th 

 

บทคดัย่อ 

การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตวัเองเร่ืองปัญหาเก่ียวกบัยอดขายท่ีไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีตั้งไวแ้ละเสนอกลยทุธ์เพ่ือท่ีจะ
เพ่ิมประสิทธิภาพในดา้นการทาํงานและดา้นเพ่ิมยอดขายวางแผนผลกัสินคา้ท่ีคงคา้งอยูใ่นสตอ็กรวมไปถึงวางแผนเส้นทาง
การกระจายสินคา้เพ่ือลดค่าใชจ่้ายของ บริษทัABC จาํกดั วตัถุประสงคเ์พ่ือเพื่อหาแนวทางท่ีจะแกไ้ขปัญหาท่ีสินคา้ท่ียงัมี
จาํนวนมากในคลงัสินคา้ และกาํจดัความสูญเสีย (Loss) ในกระบวนการทาํงานให้ไดม้ากท่ีสุดและมีการวางแผนเร่ืองการ
ทาํงาน ระยะเวลาท่ีเกิดประโยชน์เพ่ือเพ่ิมรายไดแ้ละลดค่าใชจ่้ายท่ีไม่ก่อเกิดประโยชน์จากการศึกษาพบวา่ประโยชน์ท่ีไดรั้บ 
ระยะสั้ น ไดร้ายรับท่ีเกิดจากการเอาสินคา้ท่ีคา้งอยู่ในสต็อกไปจดัรายการทาํโปรโมชัน่  ระยะกลาง ทาํให้ระยะเวลาการ
ทาํงานลดนอ้ยลงไม่เกิดการทาํงานท่ีซํ้ าซอ้นกนัทาํใหสิ้นคา้สามารถไปตอบสนองลูกคา้ไดเ้ร็วข้ึนสร้างความพึงพอใจให้กบั
ลูกคา้ทั้งดา้นราคาและลูกคา้ไม่ตอ้งเสียเวลารอคอยสินคา้เพราะไดมี้การวางแผนการทาํงาน  ระยะยาว ขยายธุรกิจไปยงั
ต่างประเทศ 

 
Abstract 

Study yourself about problems with sales that do not meet the proposed goals and strategies in order to increase 
their operational efficiency and increase sales pushed its plan to remain in stock, including route planning to reduce 
distribution costs Aimed to find ways to tackle the product also has a lot in stock. And dispose of waste Short-term gains 
that result from removing the pending items in stock to make promotion  Medium-length work making less duplication of 
effort does not make the product available to customers faster response to customer satisfaction in both prices and customers 
do not have to waste time waiting for your order Long-term business expansion to overseas. 
 
1.บทนํา 

บริษทั ABC จาํกดัเป็นหน่ึงในบริษทัผูน้าํธุรกิจปลีกชั้นนาํแห่งหน่ึงในประเทศไทยท่ีเสนอขายเส้ือผา้ผูช้ายและเดก็
ภายใตแ้บรนด์ดงัต่อไปน้ี Hazard Garbang Fido dido Fitflop Sanuk Columbia เป็นตน้บริษทัเรามีมากกว่า 600 จุดขายใน
หา้งสรรพสินคา้ชั้นนาํในประเทศไทยมาเลเซียกมัพูชาและพม่าโดยมีรายละเอียดของบริษทัดงัต่อไปน้ี  

-บริษทัมีทุนจดทะเบียน 250 ลา้นบาท  
-ยอดขายของบริษทัต่อปีมากกวา่ 1,000 ลา้นบาท จึงทาํใหบ้ริษทัเห็นความสาํคญัต่อการพฒันาใหเ้กิดประสิทธิภาพ

ขององคเ์พ่ือเพิ่มยอดขายใหม้ากข้ึน 
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-จาํนวนพนกังานมากกวา่ 1,000คน   
-พ้ืนท่ีคลงัสินคา้มากกวา่ 6,000 ตรม. (มีโครงการจะเพ่ิมเป็น 10,000 ตรม.) 

 
2.วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

ธวัชชัย ศุรธณี (2554) ได้ศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อการให้บริการโลจิสติกส์ด้านการขนส่งของ
กรณีศึกษา และพฒันายทุธศาสตร์การให้บริการเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานโดยมุ่งสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้
เป็นสําคญั ผลการศึกษาพบว่า เนน้ดา้นการใชเ้วลาในการทาํงานให้มีประสิทธิภาพ และคุณภาพการบริการ ดงัต่อไปน้ี 1.
มุ่งเนน้ดา้นการลดเวลาในการแกปั้ญหาใหลู้กคา้ 2.มีอุปกรณ์ช่วยขนถ่ายสินคา้ประจาํรถเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทาํงาน
3.พฒันาคุณภาพในการบริการโดยรวม มุ่งเน้นให้ลูกคา้แนะนาลูกคา้รายอ่ืนๆอย่างต่อเน่ือง งานศึกษาน้ีพฒันาตวัแบบ
โปรแกรมจาลองสถานการณ์ดว้ยโปรแกรมอารีน่า เพ่ือศึกษาถึงมาตรการในการลดเวลาในการแกปั้ญหาใหลู้กคา้โดยผลจาก
การพฒันา พบว่าในปัญหาท่ี1 ทาการแกไ้ข 2 ส่วน คือ ทาํการเพ่ิมอุปกรณ์แฮนด์เฮลด์ จาํนวน 4 เคร่ือง ในขั้นตอนเช็ค
สินคา้ออกจากระบบ และทาํการเพ่ิมพนักงาน จาํนวน 8 คน ในขั้นตอนของการเช็คสินคา้และนําสินคา้ข้ึนรถ เพ่ือลด
ระยะเวลาในการรอคอยการทาํงานได ้100% และในปัญหาท่ี 2 ทาํการแกไ้ขโดยการใชเ้คร่ืองทุ่นแรง (รถเขน็) ช่วยในการ
ขนถ่ายสินคา้จะสามารถลดระยะเวลาในการทาํงานทั้ งระบบโดยเฉล่ียในทุกๆเส้นทางของการขนส่งลง 5.55% และใน
ปัญหาสุดทา้ยไดท้าการใชห้ลกัการ CRM มาใชใ้นการแกปั้ญหา 

การัญญุตา วงษ์ทับทิม (2555) ศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการดาํเนินงานเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขนัและเพ่ือสร้างความพึงพอใจของลูกคา้ กรณีศึกษาหน่วยไวรัสวิทยาโรงพยาบาล R&D มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา
ปัญหา และสาเหตุท่ีทาใหเ้กิดการส่งผลการตรวจวิเคราะห์ล่าชา้อนัเกิดจากกระบวนการทางานท่ีซํ้ าซอ้น โดยการจดัทาหนา้
การรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ผ่านเวบ็ไซตเ์พ่ือลดระยะเวลาและตน้ทุนในการส่งผลการตรวจท่ีเป็นกระดาษ อีกทั้งยงั
เน้นเร่ืองการฝึกอบรมพนักงานให้มีทกัษะความชาํนาญในการปฏิบติังานตามหน้าท่ีเพ่ือลดปัญหาการตรวจชา้ทาํให้เกิด
ตน้ทุนสูงข้ึน เน่ืองจากพบว่าตน้ทุนการตรวจของชุดตรวจดงักล่าวมีความแตกต่างกนั ดงันั้น จึงเลือกชุดตรวจท่ีก่อให้เกิด
ความคุม้ค่ากบัหน่วยงานและประหยดังบประมาณของประเทศมากท่ีสุด จากผลการศึกษาโดยอา้งอิงสถิติจานวนส่งตรวจฯ 
ปี 2555 พบว่าเม่ือปรับกระบวนการดาํเนินงานจากการส่งผลทางไปรษณียม์าเป็นการส่งผลแบบออนไลน์จะสามารถลด
ตน้ทุนลงได ้230,999 บาท ในขณะเดียวกนัการฝึกอบรมพนกังานให้มีทกัษะความชาํนาญมากยิง่ข้ึนจะสามารถลดตน้ทุนท่ี
เกิดจากความผดิพลาดในการดาํเนินงานได ้1,302,000 บาท  
 
3.วธีิการและผลการศึกษา 

การศึกษาในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันาปรับปรุงกระบวนการดาํเนินงานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการทาํงาน 
พร้อมกาํหนดแนวทางการปฏิบติังานและการติดต่อส่ือสารกนัโดยมีการใชใ้หมี้ประสิทธิภาพและเพ่ือกาํหนดกลยทุธ์ในการ
ดาํเนินงานแกไ้ขปัญหาการบริหารจดัการภายในซพัพลายเชน โดยมีระเบียบวธีิการศึกษาดงัน้ี  
1. แผนการดาํเนินงาน  
2. วเิคราะห์หาสาเหตุของปัญหา และลาํดบัความสาํคญัของปัญหา  
3. สรุปผลแนวทางการแกไ้ข  
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3.1 วเิคราะห์สาเหตุของปัญหา 
       จากผลการดาํเนินงานของบริษทัทาให้เห็นขอ้มูลยอดขายและค่าใชจ่้ายท่ีเกิด ข้ึนกบับริษทัในหลายส่วนดูภาพรวมของ
บริษทัตั้งแต่ปี2011-2013 

                      
แผนภูมิท่ี 1 ส่วนของยอดขายละเป้าหมายของบริษทั 

 

                             
 

ภาพท่ี 2 ผงักา้งปลา วเิคราะห์สาหตุของปัญหา 
 
 3.2 แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 จากปัญหาและสาเหตุดงักล่าว ทาํใหต้อ้งมีการปรับปรุงประสิทธิภาพและกาํหนดวางแผนเก่ียวกบัสินคา้ท่ีมีอยูใ่นสตอ็ก
รวมไปถึงจดัทาํส่งเสริมการขายรวมไปถึงลดค่าใชจ่้ายวางแผนการกระจายสินคา้ใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

3.2.1การทาํแบบสอบถามความต้องการของลูกค้า Ran
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              ตารางท่ี 1 แบบสอบถามความตอ้งการของลูกคา้ 
 

3.2.2 วางแผนการส่งเสริมการขาย 
รายการส่งเสริมการขายท่ีผูศึ้กษาและฝ่ายท่ีทาํการส่งเสริมการขาย วางแผนการทาํการตลาดเพ่ือใหลู้กคา้เกิดความ

สนใจทั้งเร่ืองราคาและสินคา้ใหพ้อใจมากท่ีสุดเพ่ือเพิ่มยอดขาย 
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ตารางท่ี 2 แผนการส่งเสริมการขาย    
  3.3 ผลการศึกษา 
ดูจากรายการส่งเสริมการขายท่ีเลือก 7 ห้างน้ีมีการตรวจสอบขอ้มูลมูลยอ้นหลงัและเง่ือนไขขอ้ตกลงร่วมกนัเพ่ือให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุดและห้างท่ีมีศกัยภาพการทาํยอดขายจากรูปภาพเห็นวา่ถา้เราระบายสตอ็กท่ีสินคา้ขายไม่ไดข้ายจึงทาํให้
เกิดรายรับเคา้มาเพ่ิมเติมถา้ขายสินคา้ทั้งหมด 6,633 ตวั เป็นเงินท่ีได ้4,457,376 บาท 

3.3.1 รายการส่งเสริมการขาย 

 
ตารางท่ี 3  การส่งเสริมการขายจดัรายการนอกพ้ืนท่ี 
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3.3.2 การเพิม่ประสิทธิภาพการทาํงาน 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการทาํงานแต่ละแผนกโดยการท่ีเราสามารถตดัออกและทาํแทนกนัไดเ้พ่ือลดระยะเวลาการ

ทาํงานและเพ่ิมประสิทธิภาพการทาํงานท่ีซํ้ าซอ้นออกไปเพ่ือไดมี้เวลาตรวจสอบการทาํงานใหดี้ยิง่ข้ึน 
 

        
ตารางท่ี 4 กระบวนการทาํงานก่อนและหลงัปรับปรุง 

 

          
 

แกไ้ขโดยการลดระยะเวลาการทาํงานท่ีซํ้ าซอ้นไม่เกิดประโยชน์และเพ่ิมศกัยภาพการทาํงานใหดี้ยิง่ข้ึนโดยการเอา
เวลาท่ีตอ้งทาํแบบเดิมไปเร่งพฒันาการทาํงานดา้นอ่ืนในแผนก 

ก่อนการแก้ไขปรับปรุง  
การทาํงานในกระบวนการตั้งแต่การไดรั้บขอ้มูลวา่ตอ้งการสินคา้รูปแบบท่ีตอ้งการบา้งและจดัตามกระบวนการ

ตามความตอ้งการให้ทนัเวลาในการดาํเนินงานสามารถทาํไปพร้อมกนัไดเ้ลยแต่ไม่ไดมี้การมอบหมายหนา้ท่ีท่ีชดัเจนและ
ไม่ไดรั้บการแกไ้ขสินคา้ตั้งแต่เร่ิมกระบวนการใชเ้วลาตั้งแต่เปิดส้ินคา้จนพนกังานไดรั้บสินคา้ 1บิล/299นาที  

หลงัการแก้ไขปรับปรุง  
อบรมสินคา้ผลิตภณัฑ,์ใหค้วามรู้เก่ียววธีิการทาํงานของแต่ละแผนกวางแผนใหมี้ระบบปรับเปล่ียนทั้งหมดส่ีส่วน  
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ส่วนท่ี1 มอบหมายให้พนักงานท่ีจดัสินคา้และ ตรวจสอบทุกคร้ังก่อนท่ีจะจดัส่งสินคา้ไปยงัร้านคา้เพ่ือเกิดไม่ให้เกิดการ
ผดิพลาด  
ส่วนท่ี2 การส่งมอบและตรวจสอบบิลละเชค็จาํนวนกล่องจาํนวนสินคา้ตามบิล  
ส่วนท่ี3 พนกังานรับใบส่งสินคา้และตรวจนบัจานวนสินคา้วา่ตรงกบับิลเลยไม่ตอ้งเคล่ือนยา้ยสินคา้  
ส่วนท่ี4 พนกังานเช็คสินคา้มีตาํหนิหรือไม่ตรวจสอบจดัเก็บสินคา้และบนัทึกลงสตอ็กการ์ดตามใบกาํกบัภาษีเพ่ือจะไดไ้ม่
ตอ้งทาํหลายขั้นตอนซํ้ าซอ้น 
 
4.สรุปผลการศึกษา 

ผลการวิเคราะห์ทาํการตลาดและทาํแบบสอบถามความตอ้งการของผูบ้ริโภค และทาํแผนการส่งเสริมการขายทาํ
ใหไ้ดย้อดขายเพิ่มเติมขายสินคํ้าทั้งหมด 6,633 ตวั เป็นเงิน 4,457,376 บาท การนาํเอาระบบสารสนเทศและทฤษฎีปัญหาการ
จดัเส้นทาง (VRP) มาใชส้ามารถช่วยลดตน้ทุนรวม 

4.4.1 ผลจาการปรับเส้นทางการเดนิรถ 
 

 
แผนภูมทิี ่5 แสดงค่าใชจ่้ายการปรับเส้นทางการเดินรถ 

การจดัการเส้นทางและการกระจายงาน (ดูเส้นทางเดียวกนัไปทางเดียวกนั) วิธี Route-First-Cluster-Second วิธีน้ี
จดัทาํการเรียงลาํดบัพ้ืนท่ีท่ีตอ้งใชใ้นการเดินทางก่อนโดยจะพิจารณาจากระยะทางท่ีใกลก้นัระหว่างพ้ืนท่ีแลว้จึงมาจดั
เส้นทางโดยเส้นทางแต่ละสายตอ้งตอบสนองความตอ้งการ และไม่เกินความสามารถของรถบรรทุกเหมาะกบัการจดักลุ่มท่ี
มีเส้นทางไม่ซบัซอ้นและระยะทางไม่ห่างกนัมากซ่ึงเหมาะกบัการจดัตารางเส้นทางของบริษทั 

อนัดบัแรก ตกลงกบัทางซัพพลายเออร์เร่ืองเส้นทางเวลาในการมารับสินคา้ปกติ 4 คร้ัง/สัปดาห์ ตอ้งวางแผนการ
มารับสินคา้และการเติมสินคา้ใหล้ดลงเพราะปกติเส้นทางเดียวกนัแต่วิ่งคนละวนัคนละเท่ียวทาํใหเ้กิดค่าใชจ่้ายท่ีเพ่ิมสูงข้ึน
จากการไม่วางแผนเร่ืองการเติมและการกระจายสินคา้ 

อนัดบัท่ีสอง วางแผนรวมกนัในฝ่ายขายว่าตอ้งมีเวลาท่ีเติมสินคา้ตอ้งสั่งสินคา้กบั Sale ทุกวนัอาทิตย ,์องัคาร
,พฤหัสบดี เพ่ือท่ีซัพพลายเออร์ จะมารับสินคา้ไดเ้ฉพาะวนัจนัทร์,พุธ,ศุกร์ เพ่ือให้ทนัเวลารอบขายช่วงเสาร์อาทิตยซ่ึ์งทาง
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ซัพพลายเออร์ก็ไดป้ระโยชน์เพราะสินคา้ไม่ตอ้งไปกองเสียพื้นท่ีจดัเก็บท่ีหนา้ร้านหา้งสรรพสินคา้และส่งสินคา้แบบมีการ
วางแผนลูกคา้ท่ีมาเดินหา้งสรรพสินคา้รู้เวลาสินคา้เขา้ท่ีแน่นอน 

4.4.2 ปริมาณรอบการส่งหลงัทีป่รับปรุง เดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม 2556 
- จากตารางจะเห็นไดว้่าปริมาณงานรอบการจัดสินคา้ของบริษทัตกลงกบัทางซัพพลายเออร์หลงัการ

ปรับปรุงในแต่ละเดือนมีจาํนวนดงัน้ี 
- เดือนตุลาคม  A มีปริมาณงานการจดัส่งสินคา้ทั้งหมด 129 คร้ัง 
- เดือนตุลาคม  B มีปริมาณงานการจดัส่งสินคา้ทั้งหมด 78 คร้ัง 
- เดือนตุลาคม  C มีปริมาณงานการจดัส่งสินคา้ทั้งหมด 40 คร้ัง 
- เดือนตุลาคม  D มีปริมาณงานการจดัส่งสินคา้ทั้งหมด 56 คร้ัง 
- เดือนตุลาคม  E มีปริมาณงานการจดัส่งสินคา้ทั้งหมด 69 คร้ัง 
- เดือนตุลาคม มีปริมาณงานการจดัส่งสินคา้ทั้งหมด 372 คร้ัง 
- เดือนพฤศจิกายน  A มีปริมาณงานการจดัส่งสินคา้ทั้งหมด 128 คร้ัง 
- เดือนพฤศจิกายน  B มีปริมาณงานการจดัส่งสินคา้ทั้งหมด  81 คร้ัง 
- เดือนพฤศจิกายน  C มีปริมาณงานการจดัส่งสินคา้ทั้งหมด 195 คร้ัง 
- เดือนพฤศจิกายน  D มีปริมาณงานการจดัส่งสินคา้ทั้งหมด  263 คร้ัง 
- เดือนพฤศจิกายน  E มีปริมาณงานการจดัส่งสินคา้ทั้งหมด  184 คร้ัง 
- เดือนพฤศจิกายน มีปริมาณงานการจดัส่งสินคา้ทั้งหมด 393 คร้ัง 
- เดือนธนัวาคม  A มีปริมาณงานการจดัส่งสินคา้ทั้งหมด 138 งาน 
- เดือนธนัวาคม  B มีปริมาณงานการจดัส่งสินคา้ทั้งหมด 87 งาน 
- เดือนธนัวาคม  C มีปริมาณงานการจดัส่งเอกสารทั้งหมด 50 งาน 
- เดือนธนัวาคม  D มีปริมาณงานการจดัส่งสินคา้ทั้งหมด 57 งาน 
- เดือนธนัวาคม  E มีปริมาณงานการจดัส่งสินคา้งหมด 78 งาน 
- เดือนธนัวาคม มีปริมาณงานการจดัส่งสินคา้ทั้งหมด 410 งาน 
-  A มีปริมาณงานการจดัส่งสินคา้รวมทั้งหมด 3 เดือน 395 คร้ัง 
-  B มีปริมาณงานการจดัส่งสินคา้รวมทั้งหมด 3 เดือน 246 คร้ัง 
-  C มีปริมาณงานการจดัส่งสินคา้รวมทั้งหมด 3 เดือน 137 คร้ัง 
-  D มีปริมาณงานการจดัส่งสินคา้รวมทั้งหมด 3 เดือน 166 คร้ัง 
-  E มีปริมาณงานการจดัส่งสินคา้รวมทั้งหมด 3 เดือน 221 คร้ัง 
- เดือนตุลาคม – เดือนธนัวาคม มีปริมาณงานการส่งสินคา้ทั้งหมด 1165 คร้ัง 

จากตารางเห็นไดว้า่ปริมาณการส่งสินคา้โซน A เพราะเป็นร้านคา้ท่ีขายดีทาํให้ปริมาณการส่งสินคา้มากกวา่โซน
ทาํใหก้าํหนดเส้นทางกบัซพัพลายเออร์มีประสิทธิภาพ  
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เดือน สัปดาห์ A B C D E รวม 

ต.ค 1 33 21 11 15 18 98 

ต.ค 2 30 18 11 13 18 90 

ต.ค 3 33 19 9 13 17 91 

ต.ค 4 33 20 9 15 16 93 

รวม 129 78 40 56 69 372 

พ.ย 1 32 22 15 12 18 99 

พ.ย 2 31 20 12 12 20 95 

พ.ย 3 31 19 10 14 18 92 

พ.ย 4 34 20 10 15 18 97 

รวม 128 81 47 53 74 393 

ธ.ค 1 35 25 15 15 20 110 

ธ.ค 2 34 20 13 13 20 100 

ธ.ค 3 34 20 11 14 19 98 

ธ.ค 4 35 22 11 15 19 102 

รวม 138 87 50 57 78 410 

รวม 3 เดือน 395 246 137 166 221 1165 Ran
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5. ข้อเสนอแนะ 
 1. เม่ือทาํการประเมินเส้นทางท่ีบริษทัจดัโซนการเดินรภใหม่นั้น บริษทัจะตอ้งทาํการวางแผนการสร้างความสัมพนัธ์
กับซัพพลายเออร์ (Supplier Relationship Management) อย่างต่อเน่ืองกับซัพพลายเออร์ และควรกาํหนดการเดินทางท่ี
สามารถรวมกนัทาํงานในอนาคตใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด 
 2. บริษทัควรทาํแผนการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ (Customer Relationship Management) กบัลูกคา้เพ่ือท่ีบริษทัทราบว่า
ความตอ้งการในตวัสินคา้ท่ีแทจ้ริงเพ่ือกาํหนดทิศทางรูปแบบของสินคา้กลุ่มเป้าหมายท่ีมีอยูต่อนน้ีและสร้างลูกคา้กลุ่มอ่ืน
สร้างรากฐานทั้งทั้งลูกคา้เดิมและกลุ่มลูกคา้ใหม ้
  3. บริษทัควรนาํระบบสารสนเทศในใชใ้นกระบวนการทาํงานระหว่างบริษทักบัซัพพลายเออร์ เช่น         ระบบ ERP 
เพ่ือพฒันาใหอ้งคมี์การทาํงานท่ีต่อเน่ืองเช่ือมโยงกนัใหต้อบสนองไดท้ั้งภายในบริษทัเราเองและกบักบัซพัพลายเออร์ 
 4. บริษทัควรท่ีจะขยายจุดบริการของลูกคา้ท่ีนอกเหนือจากCall center เพราะถา้เรามีจุดบริการ ณ จุดท่ีขายบริการทาํ
ให้ลูกคา้มีความเช่ือมัน่และบริษทัใส่ใจดูแลบริการหลงัการขายอย่างต่อเน่ืองและดีกอย่างคือสามารถเก็บฐานขอ้มูลของ
ลูกคา้ไปดว้ยอีกทาง 
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 Improving Supply Chain Management to support the expansion of the business   
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--------------------------------- 
 

บทคดัย่อ      

จากสภาวะการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและการพฒันาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคใน
ประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ซ่ึงก่อให้เกิดความตอ้งการใชเ้คร่ืองมือเคร่ืองจกัรกลหนักมีเพ่ิมมากข้ึน ส่งผลให้
สภาวะการแข่งขนัของตลาดการคา้อุปกรณ์ไฮดรอลิคท่ีเป็นช้ินส่วนสาํคญัของเคร่ืองจกัรกลและอุตสาหกรรมหนกัมี
เพ่ิมมากข้ึน  ดงันั้นการพฒันาระบบการจดัการโซ่อุปทานขององคก์รเพ่ือให้เกิดความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัจึงมี
ความจาํเป็นอย่างยิ่ง ซ่ึงบริษทักรณีศึกษาเป็นหน่ึงในผูป้ระกอบการนาํเขา้จาํหน่ายสินคา้และบริการรับซ่อมระบบ   
ไฮดรอลิคเคร่ืองจกัรกลหนกั ดงักล่าวดว้ยเช่นกนั  

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเพ่ิมยอดขายและการขยายตวัของธุรกิจ โดยมีการ
ปรับปรุงกระบวนการทาํงานภายในโซ่อุปทานขององคก์ร 2 เร่ืองดว้ยกนั คือการจดัหาทาํเลท่ีตั้งของโรงซ่อมแห่งใหม่
แทนท่ีปัจจุบนัซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีเช่าและมีปัญหาความคบัแคบไม่สามารถปรับปรุงให้เหมาะกบัปริมาณงานท่ีเพ่ิมข้ึนได ้
โดยใชว้ิธีการประเมินค่าปัจจยั (Factor Rating Method) และเพ่ือศึกษาถึงกระบวนการบริหารจดัการสินคา้คงคลงั เพ่ือ
แกปั้ญหาสินคา้ Dead Stock และตน้ทุนจม เพ่ือทาํให้สินคา้มีโอกาสในการขายเพ่ิมข้ึน ลดตน้ทุนในการจดัเก็บสินคา้ 
ควบคุมมูลค่าสินคา้คงคลงัให้ต ํ่าท่ีสุดและยงัสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้หรือผูรั้บบริการเกิดความพึง
พอใจมากท่ีสุดโดยการจาํแนกสินคา้คงคลงัตามวธีิการABC Analysis 

จากการศึกษาโดยนาํวิธีการประเมินค่าปัจจยั (Factor Rating Method) เพ่ือใชใ้นการหาทาํเลท่ีตั้งโรงซ่อมทาํ
ให้บริษทัสามารถเลือกทาํเลท่ีตั้งใหม่ คือ ทาํเลท่ี 1 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยให้ค่านํ้ าหนักทางดา้นราคาท่ีดิน
แรงงานและการขนส่งเป็นสําคญั ทั้งน้ีเน่ืองจากงบประมาณของบริษทัมีอยูอ่ยา่งจาํกดัและปัจจุบนัแรงงานท่ีทาํงาน
ซ่อมเคร่ืองจกัรในบริษทันั้นถือวา่มีความสาํคญัมากเช่นกนั ดงันั้น ในการเลือกทาํเลท่ีตั้งโรงซ่อมใหม่จึงตอ้งคาํนึงถึง
ความสะดวกในการเดินทางของแรงงานเป็นสาํคญัดว้ยเช่นกนั นอกจากนั้นการปรับปรุงการจดัการสินคา้คงคลงัโดย
การจาํแนกสินคา้เป็นหมวดเอบีซี (ABC) การหาปริมาณการสั่งซ้ือแบบประหยดั (Economic Order Quantity) และการ
หาจุดสั่งซ้ือใหม่ (Reorder Point) ทาํให้บริษทัมีโอกาสในการขายเพ่ิมข้ึน ลดตน้ทุนในการจดัเก็บ ส่งผลให้บริษทัมี
ระดบัสินคา้คงคลงัท่ีเหมาะสม มียอดขายเพ่ิมข้ึนและมีผลต่อการขยายธุรกิจในภาพรวม  เม่ือดาํเนินการปรับปรุงแลว้
พบว่าสินคา้หมวด B ท่ีเป็นสายไฮดรอลิค มีปริมาณและมูลค่าสินคงคลงัลดลง 50% (จากเดิม 99,792 บาทเหลือ 
50,885 บาท)  และสินคา้หมวด A และ C มีปริมาณการขายท่ีมากข้ึนและส่งผลต่อยอดขายรวมของ ปี 2556 เพ่ิมข้ึน  
22% (เพ่ิมข้ึนจาก 17.16 ลา้นบาทเป็น 20.97 ลา้นบาท) ในขณะท่ียอดสินคา้คงคลงั ณวนัส้ินงวดบญัชีลดลง ประมาณ 
25% (ลดลงจาก 3.59 ลา้นบาท เหลือ 2.82 ลา้นบาท) 

คาํสําคญั: โซ่อุปทาน, จาํแนกสินคา้คงคลงัแบบ ABC, ปริมาณการสั่งซ้ือแบบประหยดั, จุดสั่งซ้ือใหม่ 
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Abstract 

As a consequence of growth of the industrial sector, and improvement of national infrastructure and 
public utility in Thailand and ASEAN, heavy equipment is considerably needed in the industrial sector, which 
induces the highly market competition in hydraulic & accessories components. It is said that hydraulic & 
accessories components are the most important part of heavy equipment mechanics, which are used in heavy 
industry, therefore supply chain management system in the organization is substantially required to be improved in 
order to gain trade advantage in market competition. 

This research studies a company, which is one of importers selling hydraulic system, and also providing 
after sale service hydraulic system for heavy equipment mechanics. This paper aims to study factors, which result 
in the increase in sales and the expansion of the business. This paper addresses two issues, which are related to 
improvement of some processes in supply chain management. Those issues are new location for repairing factory 
and inventory management. 

This study shows that the current repairing factory is situated in rental space. Because of the small area of 
the current one, it cannot load more works. Factor rating method is applied in finding new location for repairing 
factory, which is located in Klongluang, PathumThani province, under conditions: price and transportation. The 
reason is that the company has limited budget. In finding new location, it should be located closed to workers who 
are considered as another important factor. 

This study examines the inventory management in order to get rid of dead stock, and to lower operating 
costs while increasing sales. Therefore ABC analysis is applied in managing dead inventory. The ABC Analysis 
includes Economic Order Quantity and Reorder Point, which provide optimal level of inventory. Those models lead 
cost saving in inventory control and achievement of maximum profit. As this simulated Economic Order Quantity 
and Reorder Point are fully developed and examined, quantity and inventory cost of hydraulic line in B category 
has a significant drop of 50%(from 99,792 baht to 50,885 baht), and sales of products in A and C categories has an 
increase of 22% (from 17.16 million baht at the year of 2555 to 20.97 million baht at the year of 2556) while level 
of inventory has a decline of 25% (from 3.59 million baht to 2.82 million baht). 

 

KEYWORDS: SUPPLY CHAIN, ABC ANALYSIS, ECONOMIC ORDER QUANTITY, REODER POINT. 
 

1. บทนํา 
จากสภาวะการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและการพฒันาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคใน

ประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนและสภาวะการแข่งขนัของตลาดการคา้อุปกรณ์ไฮดรอลิคท่ีเป็นช้ินส่วนสําคญัของ
เคร่ืองจกัรกลและอุตสาหกรรมหนกัมีเพ่ิมมากข้ึน  ซ่ึงบริษทักรณีศึกษาเป็นหน่ึงในผูป้ระกอบการนาํเขา้จาํหน่ายสินคา้
และบริการรับซ่อมระบบดงักล่าวดว้ยเช่นกนั ซ่ึงลูกคา้ของบริษทัจะเป็นกลุ่มงานส่วนเหมืองปูนซิเมนต์ เหมืองแร่ 
กลุ่มสร้างเคร่ืองจกัรทาํถนน กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง กลุ่มเคร่ืองจกัรการเกษตร เช่น รถปูยางมะตอย  รถบดรถเจาะ
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ระเบิด รถเจาะวางท่อก๊าซ ฯลฯ ซ่ึงมีแนวโนม้การรับงานเพ่ิมมากข้ึนทุกปี เพราะฉะนั้นการพฒันาระบบการจดัการโซ่
อุปทานขององคก์รจึงเป็นส่ิงสาํคญัเพ่ือลดตน้ทุน เพ่ิมกาํไรและสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั  

ปัจจุบนับริษทัประสบปัญหาในเร่ืองพ้ืนท่ีโรงซ่อมมีความคบัแคบไม่สามารถปรับปรุงให้เหมาะกบังานท่ี
เพ่ิมมากข้ึนเน่ืองจากเป็นพ้ืนท่ีเช่ามีพ้ืนท่ีเพียง 1 ไร่ทาํให้เสียโอกาสในการรับงานซ่อมคิดเป็นมูลค่าโดยประมาณจาก
การเสนอราคาซ่อม 3.6 ลา้นต่อปีและปัญหาเร่ืองสินคา้คงคลงัมีมาก จดัเกบ็ไม่เป็นหมวดหมู่ แยกจดัเกบ็ทั้ง 2 ท่ีทาํให้
หาสินคา้ไม่เจอและมีการสั่งซ้ือแบบแยกสั่งทาํให้สินคา้คงคลงัมีมากถึง 3.59 ลา้นบาทต่อยอดขาย ณ ปัจจุบนั 17 ลา้น
บาท สินคา้ยอดเคล่ือนไหวชา้กวา่ 90 วนั มูลค่า 2.59 ลา้นบาท รวมทั้งเส่ือมสภาพ จึงทาํให้เกิดตน้ทุนการสั่งซ้ือ การ
จดัเก็บและตน้ทุนจมเป็นจาํนวนมาก ปัญหาทั้ง  2 เร่ือง มีผลกระทบต่อการพฒันาและการขยายธุรกิจ ซ่ึงเป็นปัญหา
สาํคญัท่ีทางบริษทัจะตอ้งเร่งดาํเนินการปรับปรุง หากปัญหาดงักล่าวสามารถแกไ้ขได ้บริษทัฯสามารถลดตน้ทุนการ
ดาํเนินการและยงัสามารถเพิ่มผลประกอบการให้ดีข้ึนและสอดคลอ้งกบันโยบายท่ีตอ้งการขยายธุรกิจให้เติบโตอยา่ง
ย ัง่ยนืและมีการบริหารจดัการระบบการทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
ในการศึกษาวิจยัการปรับปรุงการจดัการโซ่อุปทาน เพ่ือรองรับการขยายตวัของธุรกิจสาํหรับกรณีศึกษาน้ี มี

ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี  
1.   ศึกษาปัญหา ความสาํคญั และผลกระทบของปัญหาท่ีเกิดจากพ้ืนท่ีในการรับงานซ่อมคบัแคบ  
2.   กาํหนดปัจจยัท่ีมีความสาํคญัและขอ้จาํกดัในการตดัสินใจเลือกทาํเลท่ีตั้งโดยสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร 
3.   ใชว้ิธีประเมินปัจจยัในการเลือกทาํเลท่ีท่ีตั้ง (Factor Rating Method) โดยให้คะแนนและค่านํ้ าหนกัตาม

ขอ้กาํหนดของบริษทัและทาํการประเมิน ขอ้ดีขอ้ดอ้ย แต่ละปัจจยั และขอ้เสนอแนะเปรียบเทียบเพ่ือประกอบการ
พิจารณาตดัสินใจในการเลือกทาํเลเหมาะสม 

4.   ศึกษาปัญหา และผลกระทบของปัญหาท่ีเกิดจากสินคา้คงคลงัท่ีมีจากการประมวลผลทางบญัชีระบบ 
Express Accounting เพ่ือไดต้วัเลขความเคล่ือนไหว ปริมาณสินคา้รับเขา้และยอดขาย 

5.   การปรับปรุงวิธีการจดัเก็บสินคา้คงคลงัและการสั่งซ้ือสินคา้เพ่ือช่วยลดการเสียโอกาสในการขาย โดย  
ทฤษฎีท่ีนาํมาใชใ้นการจดัการระบบน้ี คือ 

    -  ระบบการจาํแนกสินคา้คงคลงัเป็นหมวดเอบีซี (ABC) 
    -  ปริมาณการสั่งแบบประหยดั (Economic Order Quantity)  

                   -  จุดสั่งซ้ือใหม่ (Reorder Point) 

 
 

3. การดาํเนินการวจิัย 
การศึกษาคร้ังน้ีไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากบริษทักรณีศึกษาตั้งแต่เดือน มกราคม-ธนัวาคม 2556 จาก

แหล่งขอ้มูลดงัน้ี 
1.   จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารพบว่า ปัญหาเร่ืองพ้ืนท่ีคบัแคบทาํให้องค์กรขาดโอกาสในการมีรายไดจ้าก

การรับงานซ่อม แต่ส่ิงท่ีสาํคญัทางบริษทัตอ้งการขยายพ้ืนท่ีและจดัสร้างโรงซ่อมท่ีไดม้าตรฐานเพ่ือเป็นสินทรัพยข์อง
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บริษัทและได้อรรถประโยชน์การใช้งานท่ีคุ ้มค่าโดยจัดสรรงบประมาณไวท่ี้ 3-5ล้านบาท เพ่ือได้พ้ืนท่ี 2-4 ไร่ 
ระยะเวลาในการคืนทุนไม่เกิน 3-5 ปีและกาํหนดปัจจยัท่ีสาํคญัและขอ้จาํกดัในการตดัสินในเลือกทาํเลท่ีตั้ง 6 ปัจจยั 

2. จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและพนกังานระดบัปฏิบติัการเก่ียวกบัปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากสินคา้
คงคลงัท่ีมีมาก พบว่าปัญหามาจากการจดัเก็บ  2 ท่ี การจดัวางปะปนกนั ไม่ติดป้ายชัดเจน เพียงพอ พนักงานไม่มี
ความรู้เก่ียวกบัสินคา้ จดัซ้ือแยกกนัและการสั่งด่วน ขาดการประสานงานระหว่างกนัภายในองค์กร การตรวจนับ
สินคา้ทั้งหมด ปีละ 1 คร้ัง ขาดการวางแผนการใชง้าน และเม่ือทาํการประมวลผลทางระบบบญัชีโปรแกรม Express 
Accounting โดยดูยอดสินคา้คงคลงั แยกสินคา้ตามระยะเวลาความเคล่ือนไหว 

 

4. ผลการวจิัย 
จากขอ้มูลท่ีกล่าวมาในบทนาํ ผูว้ิจยัไดศึ้กษาถึงรายละเอียดของปัญหา เพ่ือนาํมาวิเคราะห์แนวทางในการ

แกไ้ขปรับปรุง โดยปัญหาทั้ง  2 เร่ืองทาํใหบ้ริษทัขาดโอกาสในการเพิ่มรายไดแ้ละมีตน้ทุนจมซ่ึงส่งผลกระทบต่อผล
การดาํเนินงานและเป็นอุปสรรคในการขยายธุรกิจ จึงไดท้าํการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเพ่ือวเิคราะห์แต่ละปัญหาดงัน้ี 

4.1   ปัญหาพืน้ทีโ่รงซ่อมสําหรับรับงานซ่อมเคร่ืองจักรคบัแคบ 
 ปัจจุบนัพ้ืนท่ีโรงซ่อมของบริษทัเป็นพื้นท่ีเช่าขนาด 1 ไร่ ซ่ึงมีความคบัแคบและไม่สามารถปรับปรุงให้

เหมาะกับการทํางานในปัจจุบันท่ีมีจาํนวนเคร่ืองจักรท่ีต้องการซ่อมเพ่ิมข้ึน 25 คัน/ปี แต่พ้ืนท่ีสามารถรองรับ
เคร่ืองจกัรเขา้ซ่อมไดเ้พียง 16 คนั/ปี ทาํใหเ้กิดการสูญเสียโอกาสจากรายไดด้งักล่าวเป็นเงินประมาณ 3-4 ลา้นบาทต่อ
ปี โดยเฉล่ียประมาณ 240,000 บาท/คนั เฉพาะกรณีรับเคร่ืองจกัรเขา้ซ่อม ดงัแสดงในตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1 แสดงประมาณการค่าเสียโอกาสจากงานท่ีไม่สามารถรับซ่อม 

 
 

  จากการวิเคราะห์ปัญหาเร่ืองพ้ืนท่ีคบัแคบนั้นสามารถสรุปแนวทางการแกปั้ญหาไดโ้ดยผูว้ิจยันาํวิธีการ
ประเมินปัจจยั ( Factor Rating Method) ในการเลือกทาํเลท่ีตั้งตามหลกัเกณฑ์ท่ีวางไว ้3 ทาํเลคือ ทาํเลท่ี 1 อ.คลอง
หลวง ทาํเลท่ี 2 อ.หนองเสือ ทาํเลท่ี 3 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี และประเมินสรุปขอ้ดีขอ้เสียของแต่ละทาํเลเปรียบเทียบ
กนัโดยกาํหนดค่านํ้าหนกัตามลาํดบัความสาํคญัดงัแสดงในตารางท่ี 2 และ 3 
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ตารางท่ี 2 แสงการเปรียบเทียบขอ้ดีและขอ้เสียของทาํเลท่ีตั้ง 3 ทาํเล 

 
 

ตารางท่ี 3 แสดงการเปรียบเทียบขอ้ดีและขอ้เสียของทาํเลท่ีตั้ง 3 ทาํเล (ต่อ) 

 
 

จากการเปรียบเทียบขอ้ดีขอ้เสียเพ่ือประกอบการตดัสินใจของแต่ละทาํเลแลว้สามารถทาํการประเมินโดยให้
คะแนนและนํ้าหนกัตามความสาํคญัของแต่แต่ละปัจจยั  ดงัแสดงในตารางท่ี 4 
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ตารางท่ี 4 แสดงวธีิการประเมินปัจจยัในการเลือกทาํเลท่ีตั้ง (Factor Rating Method) 

 
 

จากตารางแสดงวิธีการประเมินปัจจยัและการให้นํ้ าหนักและคะแนนในแต่ละปัจจยัจึงไดข้อ้สรุปว่า ทาํเล
ท่ีตั้งท่ีเหมาะสมคือ ทาํเลท่ี 1 อ.คลองหลวงทีนํ้าหนกั 91.5 คะแนน ภายใตข้อ้กาํหนดเร่ืองราคา พ้ืนท่ี และอ่ืนๆ ตามดงั
แสดงในรูปท่ี 1 

 

  
รูปท่ี 1 แสดงแผนท่ีทาํเลท่ีตั้งท่ี 1 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

 

จากการศึกษาถึงปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและการจดัการ Supply Chain ของบริษทั
นั้น ทาํให้เห็นไดว้า่ ปัญหาเร่ืองการเลือกทาํเลท่ีตั้งโรงซ่อมนั้น เม่ือไดท้าํการศึกษาถึงรูปแบบในการวิเคราะห์เพ่ือหา
ทาํเลท่ีตั้ง โดยผูศึ้กษาไดน้าํวิธีการประเมินระดบัปัจจยั (Factor Rating) มาใชใ้นการศึกษา ทาํให้บริษทัมีแนวทางใน
การตดัสินใจเลือกและสามารถให้นํ้ าหนกัคะแนนของแต่ละปัจจยัไดอ้ยา่งเหมาะสม แต่ทั้งน้ี วิธีดงักล่าวยงัมีขอ้ดอ้ย
บางประการ เช่น การให้คะแนนโดยมีอคติหรือความลาํเอียงของผูต้ดัสินใจใหค้ะแนน จึงควรใชร่้วมกบัการวิเคราะห์
เปรียบเทียบตน้ทุนเพ่ือเห็นภาพรวมไดช้ดัเจนข้ึน  

 

Ran
gs

it U
niv

ers
ity



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 9 ปีการศึกษา 2557 

 

วนัพฤหสับดทีี ่16 ตุลาคม พ.ศ.2557 หน้า  332  อาคาร Digital Multimedia Complex  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

4.2 ปัญหาสินค้าการบริหารจัดการสินค้าคงคลงัมมีากเกนิ 
การจดัการสินคา้คงคลงัท่ีปัจจุบนัมีการจดัเก็บ 2 แห่งทั้งหนา้ร้าน (คลองหน่ึง) เซียงกงรังสิต 2 และโรงซ่อม  

(คลอง 8) อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี และการจดัเกบ็สินคา้ท่ีไม่เป็นหมวดหมู่ คน้หายากจึงก่อใหเ้กิดตน้ทุนจมจากสินคา้ 
ไม่เคล่ือนไหว เสียโอกาสขาย หาสินคา้ท่ีมีในคลงัไม่พบ พนกังานไม่รู้จกัสินคา้ ไม่ติดป้ายช่ือระบุท่ีชดัเจน ปัญหาอีก
ประการหน่ึงคือ การมีสินคา้คงคลงัท่ีเป็นสินคา้ใหม่และสินคา้เก่าท่ีไดจ้ากการรับซ้ือคืนจากลูกคา้ท่ีมีอยู ่แต่ไม่มี
โอกาสในการขายเพราะมีลูกคา้ท่ีไม่เห็นตวัสินคา้ จึงไม่มีการนาํเสนอขายหรือพนกังานเองไม่ทราบวา่มีการเกบ็สินคา้
อยู ่การแกปั้ญหาไดย้กตวัอยา่งผงัแสดงเหตุและผล (Fish Bone หรือ Leaf Diagram) เพ่ือนาํมาใชใ้นการวเิคราะห์
ปัญหามีรายละเอียดดงัน้ี แผนผงัแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณลกัษณะของปัญหากบัปัจจยัต่างๆ..(สาเหตุ)..ท่ี
เก่ียวขอ้งปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากสาเหตุ 4 ประการ ไดแ้ก่ คน (Man) เคร่ืองจกัร (Machine) วธีิการ (Method) และ
วตัถุดิบ (Material)  (กิติศกัด์ิ พลอยพานิชเจริญ, 2550.)  ดงัแสดงในรูปท่ี 2 และ 3 

 

  
รูปท่ี 2 แสดงแผนผงักา้งปลาวเิคราะห์ปัญหาคลงัสินคา้ 
 

   
  รูปท่ี 3 แสดงปัญหาการจดัเกบ็สินคา้คลงั 
 

ปัญหาท่ีเกิดจากบุคลากร บริษทัมีการวางแผนจดัอบรมพนักงานให้มีความรู้เก่ียวกบัตวัสินคา้ และการทาํ 
Work shop ให้ฝ่ายขายและออฟฟิศดูงานจริงและจดัคลงัสินคา้ร่วมกบัฝ่ายช่างท่ีโรงซ่อมรวมทั้งปรับเปล่ียนวิธีการ
ประสานงานจากเดิมโทรคุยเป็นใช ้เฟซบุ๊ค อีเมลลแ์ละไลน์กลุ่มของบริษทัในหารส่งขอ้มูลและรูปภาพอะไหล่หรือ
สินคา้ท่ีทาํใหมี้การรับรู้ตรงกนัทุกฝ่าย 
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ปัญหาสินคา้คงคลงัสะสม ท่ีไม่เคล่ือนไหวหรือเคล่ือนไหวชา้กวา่ 90 วนั ยอดสรุป ณ วนัท่ี 28 ตุลาคม 2557 
มีมูลค่า 3,595,767.76 บาท สูงกวา่ทุกปีท่ีสรุปไวใ้นงบแสดงฐานะการเงินประมาณ 1 ลา้นบาทโดยเฉล่ีย และมีจาํนวน 
SKU เพ่ิมมากข้ึนถึง 923 SKU โดยเบ้ืองตน้บริษทันาํขอ้มูลสินคา้ตามมูลค่าการสั่งซ้ือของแต่ละสินคา้ในปี 2556 มาทาํ
การแยกประเภท (ปัญญดา พลอยประพฒัน์, 2551.) เพ่ือหาวิธีลดตน้ทุนการจัดเก็บและเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารสินคา้คงคลงั ดงัแสดงในตารางท่ี 5 
ตารางท่ี 5 แสดงการแยกประเภทสินคา้ตามมูลค่าและปริมาณการสั่งซ้ือในปี 2556   

 
 

หลงัจากการคดัแยกประเภทสินคา้คงคลงัตามมูลค่าและปริมาณการสั่งซ้ือแลว้ สามารถแบ่งกลุ่มสินคา้ได้
ชดัเจน และนาํไปสู่การวางแผนปรับปรุงระบบการจดัเก็บสินคา้ และกาํหนดกลยุทธ์ในการบริหารจดัการในแต่ละ
กลุ่มได ้ดงัแสดงในตารางท่ี 6 

 

ตารางท่ี 6  แสดงการแบ่งกลุ่มของสินคา้ตามหลกั ABC Analysis 

 
 

จากการจาํแนกสินคา้คงคลงัโดยวธีิการ ABC ทาํใหก้ารควบคุมสินคา้คงคลงัแตกต่างกนั ดงัต่อไปน้ี 
สินค้ากลุ่ม A มีปริมาณ 23% ของสินคา้คงคลงัทั้งหมด แต่มีมูลค่ารวมคิดเป็น 80% ของมูลค่าสินคา้คงคลงั 

(10,900,117.84 ลา้นบาท) ลกัษณะเป็นสินคา้สาํเร็จรูปและอะไหล่ท่ีมีราคาสูงแต่ละรายการมีไม่มาก เป็นสินคา้หลกัท่ี
บริษทัตอ้งมีเก็บสต็อกไวเ้พ่ีอขายและงานซ่อมตลอดเวลา ดูแลควบคุมอย่างเคร่งครัดและตอ้งมีการตรวจสอบนับ
สตอ็กทุก 3 เดือน มีการกาํหนดจุดสั่งซ้ือใหม่ (Reorder Point)ในดา้นการจดัซ้ือควรหาผูข้ายไวห้ลายรายเพื่อลดความ
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เส่ียงจากการขาดแคลนสินคา้และสามารถเจรจาต่อรองราคาได้หรือวางแผนการสั่งซ้ือแบบ ปริมาณการสั่งแบบ
ประหยดัต่อขนาด (Economic Order Quantity) .   

การจดัเก็บ 100% ท่ีออฟฟิศและเน้นจดัแสดงเป็นหมวดหมู่ เพ่ือให้ลูกคา้สามารถเห็นสินคา้ไดช้ดัเจนและ
เพ่ิมโอกาสในการขายแทนการเกบ็ไวแ้บบเดิมและตอ้งเกบ็ของไวใ้นท่ีปลอดภยัดงัแสดงในรูปท่ี 4 และ 5 

  
  รูปท่ี 4  แสดงวธีิการเกบ็สินคา้คงคลงัเพ่ือเพิ่มโอกาสในการขาย สินคา้หมวด A 
 

  
        รูปท่ี 5 แสดงการใชพ้ื้นท่ีออฟฟิศเพื่อเพิ่มโอกาสในการขาย สินคา้หมวด A 

 

สินค้ากลุ่ม B มีปริมาณ 30% ของสินคา้คงคลงัทั้งหมด มูลค่ารวมคิดเป็น 15% (2,064,724.89 ลา้นบาท) จาก
การแยกประเภทสินคา้ พบวา่สินคา้หมวดน้ีเป็นสายไฮดรอลิคและหัวสายท่ีมีปัญหาตน้ทุนจม การส่ังซ้ือหากซ้ือเป็น
มว้นละ 50 และ 100 เมตร ราคาถูกกวา่เป็นเมตรประหยดัแต่ทาํให้สินคา้ในสต็อกมีมากเกิน   เป็นสินคา้ท่ีไม่ไดมี้ไว้
เพ่ือขายจะใชเ้ม่ือมีการรับเคร่ืองจกัรเขา้มาซ่อม มีสินคา้ทดแทนและผูข้ายมีหลายราย แกปั้ญหาโดย เพ่ิมจาํนวนผูข้าย 
ลดการสั่งซ้ือเพ่ือเกบ็แต่เนน้สั่งซ้ือเม่ือมีความตอ้งการใชง้านและเม่ือไดรั้บคาํสั่งซ้ือจากลูกคา้เท่านั้น การจดัเกบ็ ณ จุด
ใชง้านโรงซ่อม แยกเกบ็เป็นชั้นระบุป้ายช่ือชดัเจน มีการตรวจนบัสินคา้ ทุก 4 เดือน  วางแผนร่วมกบัลูกคา้เผื่อเวลาใน
การตรวจเชค็สินคา้และสั่งซ้ือดงัแสดงในรูปท่ี 6 
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รูปท่ี 6 แสดงการปรับปรุงคดัแยกและการจดัเกบ็บนชั้นวางสินคา้หมวด B 

สินค้ากลุ่ม C  มีปริมาณมากคิดเป็น 47% ของสินคา้คงคลงัทั้งหมด มีมูลค่ารวมคิดเป็น 5% ของมูลค่าสินคา้
คงคลงั (653,041.40 บาท ) สินคา้คงคลงัประเภทน้ีเป็นสินคา้ซ้ือมาขายไป มีนโยบายท่ีจะไม่เกบ็สต๊อคหรือจะสั่งซ้ือก็
ต่อเม่ือมีความตอ้งการใชเ้พราะไม่ใช่สินคา้หลกัของบริษทั มีผูข้ายหลายรายและส่งของไดภ้ายใน 1-2 วนั  
 

5. บทสรุป 
จากผลการศึกษาคน้ควา้นาํไปสู่การแกปั้ญหาเร่ืองพ้ืนท่ีโรงซ่อมโดยกาํหนดนโยบายในการเลือกทาํเลท่ีตั้ง

โดยเปรียบเทียบค่านํ้ าหนกัของ  3 ทาํเลท่ีกาํหนดไวภ้ายในเขต จ.ปทุมธานี โดยให้ความสาํคญักบัราคาท่ีดินท่ีเหมาะ
กบัขนาดของพ้ืนท่ี แรงงานท่ีมีทกัษะเฉพาะดา้น และความพร้อมดา้นสาธารณูปโภคและผลรวมท่ีไดอ้รรถประโยชน์
สูงสุดภายใตต้น้ทุนรวมท่ีเหมาะสม ซ่ึงจากปัจจยัดงักล่าวทาํให้ไดท้าํเลท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือ ทาํเลท่ี  อ.คลองหลวง  
ภายใตง้บประมาณ 3-5 ลา้น เน้ือท่ี 2 ไร่ ราคา 4.4 ลา้นบาท 

ส่วนปัญหาการบริหารจดัการสินคา้คงคลงัเม่ือทาํการแบ่งกลุ่มสินคา้ตามวิธีการ ABC แลว้พบวา่สินคา้กลุ่ม 
A มีมูลค่ารวมเป็น 80% (10.93 ลา้นบาท) มีการจดัเก็บเก็บในคลงัรวม ลูกคา้ไม่เห็นสินคา้และมกัพบปัญหาของขาด
มือเน่ืองจากการตรวจเช็คไม่ต่อเน่ือง สินคา้ B มีมูลค่ารวมเป็น 15% (2.07 ลา้นบาท) มีการสั่งด่วน ซ้ือซํ้ าจาํนวนมาก
เพราะหาสินคา้ไม่เจอเน่ืองจากมีรูปร่างใกลเ้คียงกนัและขนาดเลก็ การจดัเกบ็ไม่เป็นระเบียบ สินคา้กลุ่ม C เป็นสินคา้
ซ้ือมาขายไปมูลค่ารวม 5% (0.65 ลา้นบาท) มี SKU มากแต่นอ้ยช้ินสินคา้บางตวัไม่มีการเคล่ือนไหวนานกวา่ 90 วนั  
จึงนาํมาซ่ึงการปรับปรุงในแต่ละกลุ่มไดโ้ดย 

 สินค้ากลุ่ม A  เปล่ียนวิธีการจดัเก็บสินคา้เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและโอกาสในการนาํเสนอขายโดยจดัชั้นวางสินคา้
แบบโชวรู์มหนา้ร้านท่ีศูนยอ์ะไหล่รังสิตทั้งหมดเป็นหมวดหมู่ตามการใชง้านเพราะเป็นสินคา้ขายดีมีความสําคญัท่ี
บริษทัตอ้งมีการจดัเกบ็ไวต้ลอด การตรวจสอบตอ้งต่อเน่ืองเคร่งครัด มีการกาํหนดจุดสั่งซ้ือใหม่ (Reorder Point) เพ่ือ
ป้องกนัสินคา้ขาดมือ การวางแผนส่ังซ้ือดว้ยปริมาณการสั่งซ้ือแบบประหยดั (Economic Order Quantity) เป็นล๊อต
ใหญ่เพ่ือเพิ่มอาํนาจการต่อรองราคา   

สินค้ากลุ่ม B ใชเ้ฉพาะงานบางโครงการมีระยะเวลาในการใชแ้น่นอน ผูข้ายหลายราย สามารถวางแผนการ
สั่งซ้ือล่วงหนา้กบัผูข้ายและจดัส่งเม่ือมีความตอ้งการใชท่ี้แน่นอน เพ่ือลดการสั่งซ้ือเพื่อเกบ็การจดัเกบ็ควรไว ้ณ จุดใช้
งานท่ีโรงซ่อม ทาํชั้นเกบ็ติดป้ายช่ือแยกใหช้ดัเจนและตรวจนบัเป็นไตรมาส 
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สินค้ากลุ่ม C เป็นสินคา้ซ้ือมาขายไปจะสั่งซ้ือเม่ือลูกคา้มีความตอ้งการแน่นอนหรือร่วมวางแผนการใชง้าน
ล่วงหนา้กบัลูกคา้และผูข้ายเพ่ือลดความเส่ียงสินคา้ขาดมือ ส่วนสินคา้ท่ีคา้งในคลงัควรเพิ่มอตัราการเบิกไปใชใ้นงาน
สร้างเคร่ืองจกัรและนาํเสนอขายในราคาส่วนลดพิเศษเพ่ือลดค่าใชจ่้ายในการจดัเกบ็และตน้ทุนจม 

 เม่ือดาํเนินการปรับปรุงแลว้พบว่าสินคา้หมวด A และ C มีปริมาณการขายท่ีมากข้ึนและส่งผลต่อยอดขาย
รวมของ ปี 2556 เพ่ิมข้ึน  22% (เพ่ิมข้ึนจาก 17.16 ลา้นบาท เป็น 20.97 ลา้นบาท) ในขณะท่ียอดสินคา้คงคลงัลดลง 
ประมาณ 25% (ลดลงจาก 3.59 ลา้นบาท เหลือ 2.82 ลา้นบาท) 
 
กติติกรรมประกาศ  

การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองเร่ืองน้ีสําเร็จลุล่วงไดเ้ป็นอย่างดีดว้ยความกรุณาจาก ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.
กาญจนา กาญจนสุนทร อาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง ท่ีไดใ้หค้วามกรุณาแนะนาํ ตรวจตราและแกไ้ข
เน้ือหา ตลอดจนให้กาํลงัใจในการทาํการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง อนัเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ สรุปประเด็น 
รวมทั้งแกไ้ขงานให้สมบูรณ์ นอกจากน้ี ขา้พเจา้ตอ้งขอขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วชัรวี จนัทรประกายกุล 
และ อาจารย ์ดร.มณิสรา บารมีชยั ประธานและกรรมการสอบการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองในคร้ังน้ี ท่ีไดก้รุณาให้
คาํแนะนาํในการแกไ้ขปัญหาและตรวจสอบความถูกตอ้ง จนทาํให้สารนิพนธ์ฉบบัน้ีมีความสมบูรณ์ รวมทั้งองคก์รท่ี
ไดใ้หค้วามช่วยเหลือทั้งในดา้นขอ้มูลและคาํแนะนาํสาํหรับการคน้ควา้ในคร้ังน้ี  
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กิติศกัด์ิ พลอยพานิชเจริญ, หลกัการควบคุมคุณภาพ พิมพค์ร้ังท่ี 3.กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลย ี(ไทย-ญ่ีปุ่น) 

2550.  
ปัญญดา พลอยประพฒัน์, การศึกษาปัญหาและการกาํหนดกลยทุธ์เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพและลดตน้ทุนในห่วง 
โซ่อุปทาน  กรณีศึกษา บริษัท  ไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสตร้ี จํากัด , การศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง ปริญญา

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 2551. 
พิมลศรี สุทธานนทก์ลุ, การศึกษาแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการจดัการสินคา้คงคลงั กรณีศึกษา บริษทั   
แอโรฟูลอิด จาํกดั, การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง วทิยาศาสตม์หาบณัฑิต วทิยาลยันวตักรรมมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

2552. 
คุณชยัวฒัน์ แน่นอุดร ประธานกรรมการผูจ้ดัการบริษทั เอน็.ย.ูดี.ฟลูอิดเพาเวอร์ จาํกดั วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2556. 
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การวเิคราะห์ปัญหาและควบคุมปริมาณสินค้าคงคลงั กรณแีผ่นพืน้คอนกรีต บริษัท XXX จํากดั 
ANALYSIS OF PROBLEMS AND INVENTORY MANAGEMENT REGARDING TO 

CONCRETR SLABS 
 

1สังวาลย์ กงชุน, 2กาญจนา กาญจนสุนทร, 3วชัรว ีจันทรประกายกลุ, 4มณิสรา บารมชัีย  
1  นิสิตปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  กรุงเทพฯ 10400 email: piggie222@hotmail.com 

2 อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 126 / 1 ถ.วิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
3 อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 126 / 1 ถ.วิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
4 อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 126 / 1 ถ.วิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

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

บทคดัย่อ      

การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองเร่ือง การวิเคราะห์ปัญหาและการควบคุมปริมาณสินคา้คงคลงักรณีแผ่นพื้น
คอนกรีต  งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจดัการสินคา้คงคลงั โดยปัญหาท่ีพบ คือ ปริมาณ
สินคา้ท่ีมีมาก พื้นท่ีไม่เพียงพอสาํหรับเก็บสินคา้  คน้หาสินคา้ไดย้าก สินคา้ท่ีผลิตไม่ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ 
และการนาํสินคา้ไปทดแทนให้ลูกคา้  ผูว้ิจยัเนน้ไปท่ีการคน้หาสาเหตุของปัญหาท่ีกระบวนการผลิตของแผนกผลิต
และแผนกคลงัสินคา้ โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือลดปริมาณของแผน่พ้ืนคอนกรีตและการทดแทนสินคา้ใหลู้กคา้ 

 ผูว้ิจยัไดท้าํการตรวจสอบกระบวนการทาํงานของแผนกผลิตและแผนกคลงัสินคา้ พบว่ากระบวนการ
ทาํงานบางขั้นตอนภายในคลงัสินคา้ยงัขาดประสิทธิภาพและไม่รัดกุม  ผลจากการปรับปรุงเปล่ียนแปลงกระบวนการ
ทาํงานบางขั้นตอนของแผนกผลิตและแผนกคลงัสินคา้ และได้มีการกาํหนดพ้ืนท่ีการจัดเก็บแผ่นพ้ืนคอนกรีต 
สามารถสรุปผลของปัญหาเฉล่ียยอ้นหลงั 3 เดือน ของสินคา้คงคลงัเกินนโยบายและการทดแทนสินคา้ใหลู้กคา้ลดลง
เป็นร้อยละ 15.22 และ 15.64 ตามลาํดบั 

 

คาํสําคญั: การวเิคราะห์ปัญหาและการควบคุมปริมาณสินคา้คงคลงักรณีแผน่พ้ืนคอนกรีต 
 

Abstract 

This independent study is researching about Analysis of problems and inventory management regarding 
to concrete slabs. This research seeks to strengthen the inventory management by allowing company staffs to 
improve of efficiency of concrete slabs inventory management. The problem is that there are a lot of products. Not 
enough space for storage Find it hard Goods do not meet the requirements of customers. And bring the goods to the 
customer instead. The research focused on the cause of the problem, the production process of manufacturing and 
warehouse departments.  This paper aims to reduce the amount of concrete slabs in the inventory and also the 
number of concrete slabs replacing for customers. 

This paper examines the process of producing concrete slabs in Production Department, and inventory 
management in Inventory Department, which show that some processes are not in the efficient way 
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As a consequence of the simulation and alteration of some working in Production Department and Inventory 
Department, and also determination of area for storing concrete slabs, it shows that there are significant drop in 
inventory controlling problem and product replacing problem, which are 15.22% and 15.64%, respectively. 
 

KEYWORDS: ANALYSIS OF PROBLEMS AND INVENTORY MANAGEMENT REGARDING TO 
CONCRETR SLABS. 

 

1. บทนํา 
การบริหารสินคา้คงคลงัเป็นปัจจยัหลกัในการขบัเคล่ือนธุรกิจเพ่ือให้บริษทัฯ สามารถสร้างความ

ไดเ้ปรียบในเร่ืองการพยากรณ์และความตอ้งการของของลูกคา้เพ่ือให้เหนือคู่แข่งขนัได ้รวมทั้งลดตน้ทุนการ
บริหารสินคา้คงคลงัประโยชน์ของการบริหารสินคา้คงคลงัโดยเนน้ท่ีความสามารถในการทาํกาํไรของกิจการ
และการควบคุมสินคา้คงคลงัให้มีในปริมาณท่ีเหมาะสมเพ่ือไม่ใหเ้กิดตน้ทุนจมและสามารถใชพ้ื้นท่ีทีมีอยูจ่าํกดั
ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด  

ในการศึกษาน้ีไดท้าํการศึกษา การวิเคราะห์ปัญหาและควบคุมปริมาณสินคา้คงคลงักรณีแผ่นพ้ืนคอนกรีต 
ปัจจุบนับริษทัพบปัญหาปริมาณสินคา้คงคลงัมีมากกวา่นโยบายของบริษทัตอ้งไม่เกินร้อยละ 10 และสินคา้ทดแทนให้
ลูกคา้ตอ้งเท่ากบั 0 เน่ืองจากสินคา้ส่วนใหญ่เป็นแบบสั่งผลิต โดยปี 2556 พบปัญหาปริมาณสินคา้คงคลงัเฉล่ีย 3 เดือน
ยอ้นหลงัมีสูงถึงร้อยละ 26.15  และสินคา้ทดแทนเฉล่ีย 3 เดือน ยอ้นหลงัมีถึงร้อยละ 28.33 

จากขอ้มูล จะเห็นไดว้่าปัญหาการควบคุมปริมาณสินคา้คงคลงัและการทดแทนสินคา้ให้ท่ีมีมูลค่ามากว่า
ให้กบัลูกคา้ เป็นปัญหาขององคก์รท่ีตอ้งดาํเนินการแกไ้ข ซ่ึงหากปัญหาดงักล่าวสามารถแกไ้ขได ้องคก์รจะสามารถ
ลดตน้ทุนสินคา้คงคลงัลงเป็นจาํนวนมาก เป็นการสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัขององค์กรในสภาวการณ์ท่ี
แข่งขนัรุนแรงข้ึน 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1.  เพ่ือศึกษาปัญหาท่ีแทจ้ริงเก่ียวกบัการควบคุมปริมาณสินคา้คงคลงั กรณีแผน่พ้ืน 
2.  นาํเสนอแนวทางในการนาํสินคา้ท่ีมีมูลค่ามากกว่าไปทดแทนให้ลูกคา้ ในกรณีท่ีผลิตสินคา้ไม่ตรงกบั

ความตอ้งการของลูกคา้ 
3.  เพ่ือนําแสนอแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตและบริหารคลังสินค้าให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด 
 

3. การดาํเนินการวจิัย 
ในการศึกษาวิจัยเพ่ือวิเคราะห์ปัญหาและควบคุมปริมาณสินค้าคงคลังกรณีแผ่นพ้ืนคอนกรีต สําหรับ

กรณีศึกษาน้ีมีข้ึนตอนดงัน้ี 
1. ศึกษาสาเหตุปัญหาท่ีพบในแผนกคลงัสินคา้แผน่พ้ืน ท่ีมีสินคา้มากเกินความจาํเป็น และไม่ตรงกบัความ

ตอ้งการของลูกคา้ ทาํใหเ้กิดปัญหาตน้ทุนจม เสียพ้ืนท่ีในการเกบ็สินคา้โดยเปล่าประโยชน์ 
2. ศึกษาเร่ืองการนาํสินคา้แผน่พ้ืนไปทดแทนใหลู้กคา้ เพ่ือนาํมาวเิคราะห์ปัญหา 
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3. วิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาควบคุมปริมาณสินคา้คงคลงักรณีแผน่พ้ืน โดยวิเคราะห์กระบวนการและ
ขั้นตอนการทาํงานของแผนกผลิตและแผนกคลงัสินคา้ 

4. ศึกษาและวิจยัหาแนวทางในการแกไ้ขสาเหตุของปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อการควบคุมปริมาณสินคา้คง
คลงักรณีแผน่พ้ืน 

5.  ทดลองดาํเนินการแกไ้ข บนัทึกและเกบ็รวบรวมขอ้มูลปริมาณสินคา้คงคลงั และสินคา้ทดแทน หลงัการ
ปรับปรุง วเิคราะห์ผลจากการปรับปรุง 

 

4. ผลการวจิัย 
จากขอ้มูลท่ีกล่าวมาในบทนาํ ผูว้ิจยัไดศึ้กษารายละเอียดของปัญหา เพ่ือนาํมาวิเคราะห์หาแนวทางในการ

แกไ้ขปรับปรุง โดยตารางท่ี 1 ไดแ้สดงถึงปัญหาปริมาณสินคา้คงคลงัแผ่นพ้ืนท่ีมีเกินนโยบายของบริษทั ซ่ึงพบว่า
เปอร์เซ็นตมู์ลค่าความเสียหายมีแนวโนม้สูงข้ึนตามปริมาณการผลิต 

เม่ือทาํการรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัปริมาณสินคา้คงคลงัแผน่พ้ืนท่ีมีเกินนโยบาย และเม่ือนาํมาหาสัดส่วนใน
แต่ละเดือนในรูปแบบเปอร์เซ็นต ์สามารถแสดงไดใ้นตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 จาํนวนยอดขายและปริมาณสินคา้คงเหลือ 

เดือน 
ยอดขายแผ่น
พืน้(บาท) 

ยอดขาย
แผ่นพืน้
(ตรม.) 

จํานวนสต๊อก
สินค้า(บาท) 

สต๊อกสินค้า
คงเหลือต่อยอด

(ร้อยละ) 

นโยบาย 
สต๊อกสินค้า

(ร้อยละ) 

สต๊อก
สินค้าเกนิ
นโยบาย 

มกราคม 3,788,804.86 20,295.00 7,558.98 37.25 10 27.25 
กมุภาพนัธ์ 4,284,569.81 23,051.00 10,121.53 43.91 10 33.91 
มีนาคม 5,237,077.49 28,673.00 7,830.45 27.31 10 17.31 
เมษายน 4,347,296.91 22,056.00 4,364.42 19.79 10 9.79 
พฤษภาคม 5,485,641.47 26,928.00 7,650.33 28.41 10 18.41 
มิถุนายน 5,643,227.44 27,875.00 6,607.33 23.70 10 13.70 
กรกฎาคม 5,544,633.65 27,237.00 6,755.06 24.80 10 14.80 
สิงหาคม 6,696,307.93 31,133.16 5,999.85 19.27 10 9.27 
กนัยายน 6,055,754.45 27,030.00 6,230.10 23.05 10 13.05 

  
จากขอ้มูลขา้งตน้แสดง ร้อยละ ของสินคา้คงเหลือจากกระบวนการผลิตและบริหารคลงัสินคา้  สรุปไดว้่า 

สินคา้ในสต๊อกท่ีผลิตทั้งส้ินไม่ควรเกินนโยบายการบริหารสต๊อกสินคา้และมีสินคา้ไวไ้ม่เกินร้อยละ 10 เน่ืองจาก
ระยะเวลาในการผลิตสินคา้ 1 วนั และตดัยกอีก 0.5 วนั ระยะเวลาจัดคิวขนส่งพร้อมถึงมือลูกคา้ไม่เกิน 4 วนั ซ่ึง
สามารถจาํแนกรายละเอียดการเกบ็สินคา้ไวเ้กินความตอ้งการ 

จากขอ้มูลการผลิตสินคา้และการบริหารคลงัสินคา้ท่ีเกินปริมาณความตอ้งการของลูกคา้และนโยบายของ
บริษทั  ทาํให้ผูว้ิจยัทบทวนและกลบัไปหาสาเหตุหลกั ๆ ว่าเกิดจากปัญหาและปัจจยัใดบา้ง จากแผนภูมิกา้งปลาใน
ภาพท่ี 1 
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ภาพท่ี 1 สาเหตุของการเกิดปัญหาการควบคุมปริมาณสินคา้คงคลงั 

 

ทางผูว้จิยัไดค้น้หาสาเหตุหลกั  ๆจากแผนภูมิกา้งปลามาสรุปเป็นปัญหาของสินคา้แผน่พ้ืนมีดงัต่อไปน้ี 
1. พนกังานฝ่ายผลิต ขาดแรงจูงใจในการทาํงาน และขาดทกัษะเน่ืองจากไม่ไดรั้บการฝึกอบรมหรือเพ่ิมทกัษะใน

การปฏิบติังาน จึงทาํใหก้ระบวนการทาํงานไม่เป็นระบบ (พนกังานต่างดา้ว) ไดแ้ก่ การตดัยกสินคา้เพ่ือนาํเขา้คลงัสินคา้เกิด
การผลิตพลาดในการวางสินคา้จึงทาํให้สินคา้วางทบักนัทั้งและเป็นคนละขนาดกนัทาํให้เวลาตรวจนบัสต๊อกไม่พบสินคา้
ตวัท่ีลูกคา้ตอ้งการฝ่ายผลิตจึงผลิตสินคา้ซํ้ าซอ้นกนั 

2. มาจากกระบวนการผลิตและการจดัส่งท่ีไม่ประสานงานและไม่สัมพนัธ์กนั คือฝ่ายผลิต ผลิตสินคา้ท่ีลูกคา้ยงั
ไม่ตอ้งการนาํมาผลิตก่อนโดยไม่มีการวางแผนร่วมกนัระหวา่งฝ่ายผลิต ขนส่ง และฝ่ายขาย 

3. ขาดการส่ือสารท่ีดีของฝ่ายผลิตและหัวหน้างานจนทาํให้การผลิตมีความผิดพลาดจากแผนท่ีผลิตท่ีฝ่าย
ผลิตวางแผนไว ้ทาํให้สินคา้ท่ีผลิตไม่ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ตอ้งรอให้ลูกคา้สั่งซ้ือเขา้มาใหม่ จึงนาํสินคา้ท่ี
ผลิตผดิไปขายได ้ทาํใหสิ้นคา้ยงัอยูท่ี่คลงัสินคา้นานและเกิดตน้ทุนทาํใหป้ริมาณสินคา้แผน่พ้ืนเกินนโยบายของบริษทั 

ซ่ึงจากขอ้มูลขา้งตน้จะพบปัญหาท่ีสําคญัอีกประการหน่ึง คือ สินคา้ทดแทน  ทางผูว้ิจยัไดท้าํการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลการเปล่ียนแทนสินคา้ตั้งแต่เดือน มกราคม  ถึง เดือน กนัยายน 2556 พบว่ามีจาํนวนค่อนขา้งสูง   หากมาดูการผลิต
สินคา้ซ่ึงบริษทัผลิตสินคา้ท่ีเป็น ตามคาํสั่งซ้ือ  ถึงร้อยละ 98  ซ่ึงสินคา้ทดแทนไม่น่าจะเกิดข้ึนไดเ้พราะวา่เราผลิตตามคาํสั่ง
ซ้ือ  ทางผูว้จิยัไดท้าํการคน้หาสาเหตุหลกั ๆ จากแผนภูมิกา้งปลาในภาพท่ี 1 สามารถแสดงไดใ้นภาพท่ี 2 

 
ภาพท่ี 2 จาํนวนคร้ังของความถ่ีในการเปล่ียนแทนสินคา้ 
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ทางผูว้จิยัไดค้น้หาสาเหตุหลกัๆ จากแผนภูมิกา้งปลามาสรุปเป็นปัญหาของการเปล่ียนแทนสินคา้มีดงัต่อไปน้ี 
1.  มาจากกระบวนการผลิตและการจดัส่งท่ีไม่ประสานงานและไม่สัมพนัธ์กนั คือฝ่ายผลิต ผลิตสินคา้ท่ี

ลูกคา้ยงัไม่ตอ้งการนาํมาผลิตก่อนโดยไม่มีการวางแผนร่วมกนัระหวา่งฝ่ายผลิต ฝ่ายขนส่ง  และฝ่ายขาย ทาํให้สินคา้
ท่ีจะตอ้งส่งมีไม่ครบจาํนวนท่ีฝ่ายขนส่งนัดลูกคา้จึงตอ้งนาํสินคา้ท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกนัแต่มีมูลค่าสูงกว่านาํไปแทน
ใหก้บัลูกคา้ท่ีนดัไวก่้อน 

2.  พนกังานฝ่ายผลิต (ท่ียกสินคา้เขา้คลงั) ขาดแรงจูงใจในการทาํงาน และขาดทกัษะเน่ืองจากไม่ไดรั้บการ
ฝึกอบรมหรือเพิ่มทกัษะในการปฏิบติังาน จึงทาํใหก้ระบวนการทาํงานไม่เป็นระบบ 

3.  พ้ืนท่ีคลงัสินคา้ไม่มีการแบ่งสัดส่วนและกาํหนดพ้ืนท่ีในการเก็บสินคา้ให้เป็นหมวดหมู่และชดัเจน ทาํ
ใหฝ่้ายผลิตท่ียกสินคา้เขา้คลงัวางสินคา้คนละขนาดกนัวางทบักนัจนเกิดการคน้หาท่ียาก 

4.  ฝ่ายคลงัสินคา้ท่ีหาสินคา้ท่ีลูกคา้ตอ้งการไม่พบ เกิดจากการเก็บสินคา้ท่ีไม่เป็นหมดหมู่และกองสินคา้ท่ี
ซบัซอ้นกนัยากต่อการคน้หา จึงมีการใชสิ้นคา้อ่ืนท่ีมีราคาสูงกวา่ทดแทนใหลู้กคา้ 
 

ตารางท่ี 2 สาเหตุและแนวทางการแกไ้ขการควบคุมปริมาณสินคา้คงคลงัและสินคา้ทดแทน 

ปัญหา ผลกระทบ สาเหตุ แนวทางการแก้ไข 
มีปริมาณสินคา้ท่ีไม่
มีการเคล่ือนไหว
สะสมเป็นจาํนวน
มาก 

-พ้ืนท่ีจดัเกบ็ภายใน
คลงัสินคา้ไม่เพียงพอ 
-ตน้ทุนสินคา้คงคลงัสูง 
-มีการทดแทนสินคา้
เป็นมูลค่ามาก 

-การวางแผนการผลิตท่ีผดิพลาด 
-การผลิตไม่ตรงตามแผนการผลิต 
-ความผิดพลาดในการปฏิบติังานของ
พนกังาน 
 -พนกังานฝ่ายผลิต เช่น วดัขนาดผดิ 
เขียนหนา้แผน่ผิดพลาด 
-พนกังานภายในคลงัสินคา้ เช่น หยบิ
สินคา้ผดิ หาสินคา้ไม่เจอ 

-ปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตของแผนกผลิตและ
แผนกคลงัสินคา้ 
-ปรับปรุงกระบวนการ
ส่ือสารของแผนกผลิต 
-จดัพ้ืนทีคลงัสินคา้ใหม่
แบบเอบีซี 
 

 
5. การอภิปรายผล 

เม่ือไดแ้นวทางในการแกไ้ขปัญหาตามท่ีกล่าวมาแลว้ ผูว้ิจยัไดท้ดลองนาํแนวทางในการแกไ้ขปัญหาการมี
ปริมาณสินคา้ท่ีไม่มีการเคล่ือนไหวสะสมเป็นจาํนวนมาก เพ่ือนาํมาแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริงกบัองคก์รดงัต่อไปน้ี 

5.1 ปรับปรุงกระบวนการทาํงานของแผนกผลิตและแผนกคลงัสินคา้ 
ปัญหาเร่ืองกระบวนการผลิตและการจดัส่งท่ีไม่ประสานงานและไม่สัมพนัธ์กนั คือฝ่ายผลิต ผลิตสินคา้ท่ี

ลูกคา้ยงัไม่ตอ้งการนํามาผลิตก่อนโดยไม่มีการวางแผนร่วมกนัระหว่างฝ่ายผลิต ขนส่ง และฝ่ายขาย จากปัญหา
ดงักล่าวผูว้ิจยัไดท้าํการเปรียบเทียบกระบวนการทาํงานแบบเก่าและลองปรับเปล่ียนกระบวนการทาํงานแบบใหม่ดู 
ดงัภาพท่ี 3 
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                  กระบวนการทาํงานแบบเก่า         กระบวนการทาํงานแบบใหม่ 

ภาพท่ี 3 กระบวนการทาํงานของแผนกผลิต 
 
กระบวนการทํางานของแผนกผลติแบบเดมิ 

จะเห็นไดว้า่การทาํงานแบบเดิมฝ่ายผลิตจะทาํการผลิตสินคา้โดยไม่สนใจกบัฝ่ายขนส่งและฝ่ายขาย  สนใจ
แต่คาํสั่งซ้ือของลูกคา้ทาํให้การผลิตและการจดัส่งและความตอ้งการของลูกคา้ไม่สัมพนัธ์กนั ทาํให้ฝ่ายผลิต ผลิต
สินคา้ท่ีลูกคา้ยงัไม่มีความตอ้งการข้ึนมาก่อนและนาํมาเก็บไวใ้นสต๊อกสินคา้ทาํรอการส่งท่ีนาน ทาํให้สต๊อกสินคา้
สูงข้ึนจากนโยบายของบริษทั ท่ีจะมี สตอ๊กสินคา้ไดไ้ม่เกิน 10 % 
 

กระบวนการทํางานใหม่หลงัการปรับปรุง 
จะเห็นไดว้า่หลงัจากการปรับปรุงกระบวนการทาํงานใหม่ ท่ีเพ่ิมการวางแผนการผลิตร่วมกนัของแผนกผลิต 

แผนกขนส่ง และแผนกขาย  เพ่ือใหท้ราบถึงความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของลูกคา้และสามารถทาํการผลิตสินคา้ท่ีพร้อมส่ง
ถึงมือลูกคา้ทนัทีโดยไม่ตอ้งมีสินคา้กองอยูบ่ริเวณลานสตอ๊ก 

หลงัจากท่ีผูว้ิจยัไดท้าํการปรับปรุงกระบวนการทาํงานใหม่และเก็บรวบรวมขอ้มูลตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง 
เดือนกมุภาพนัธ์ 2557 พบวา่สตอ๊กสินคา้ลดลงเร่ือย ๆ ดงัตารางท่ี 2 
ตารางจาํนวนยอดขายและปริมาณสินคา้คงเหลือ ประจาํปี 2557 (นโยบายสตอ๊กสินคา้ไม่เกิน 10%) 
 

ตารางท่ี 3   จาํนวนสตอ๊กสินคา้คงเหลือปี 2557 นบั ณ วนัส้ินเดือน 

เดือน ยอดขายแผ่น
พืน้(บาท) 

ยอดขายแผ่น
พืน้(ตรม.) 

สต๊อกสินค้า
(บาท) 

เปอร์เซ็นต์สินค้า
คงเหลือต่อ

ยอดขาย(ร้อยละ) 

นโยบาย
สินค้า

คงเหลือ(%) 

สต๊อกสินค้า
เกนินโยบาย 

มกราคม 5,893,576.90 28,010.04 1,180,000 20.02 10 10.02 
กมุภาพนัธ์ 3,108,033.42 15,268.28 613,000 19.72 10 9.72 

 

5.2 ขาดการส่ือสารท่ีดีของฝ่ายผลิตและหวัหนา้งานจนทาํใหก้ารผลิตมีความผดิพลาดจากแผนท่ีผลิตท่ีฝ่าย
ผลิตวางแผนไว ้ ทาํใหสิ้นคา้ท่ีผลิตไม่ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ จากปัญหาดงักล่าวมาขา้งตน้ผูว้จิยัไดเ้ขา้ไปดู
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กระบวนการทาํงานของฝ่ายผลิตท่ีมีแรงงานเป็นชาวต่างดา้วอ่านภาษาไทยไม่ออกจึงเกิดปัญหาในเร่ืองของการส่ือสาร 
ดงัแสดงปัญหาในภาพท่ี 4 

 

 
         สั่งผลิตดว้ยวธีิเดิมก่อนปรับปรุง    สั่งผลิตดว้ยวธีิหลงัการปรับปรุง 

ภาพท่ี 4 กระบวนการสั่งผลิตของแผนกผลิต 
 

4.3 พ้ืนท่ีคลงัสินคา้ไม่มีการแบ่งสัดส่วนและกาํหนดพ้ืนท่ีในการเกบ็สินคา้ใหเ้ป็นหมวดหมู่และชดัเจน ทาํให้
ฝ่ายผลิตท่ียกสินคา้เขา้คลงัวางสินคา้คนละขนาดกนัวางทบักนัจนยากต่อการคน้หา จากปัญหาท่ีกล่าวมาขา้งตน้ผูว้ิจยั
ไดเ้ขา้ไปดูการจดัแบ่งคลงัสินคา้ ปรากฏวา่การวางสินคา้ไม่ชดัเจนคือวางแบบคละขนาดสินคา้ความยาวต่างกนัวาง
ซอ้นกนั และสินคา้ขนาดความยาวเท่ากนัแต่แยกวางหลายกอง 
 

 
ภาพท่ี 5   การวางสินคา้แบบเก่าโดยไม่มีการแยกกลุ่มสินคา้ 

 

จากปัญหาดงักล่าวมาขา้งตน้ผูว้จิยัจึงไดท้าํการปรับปรุงคลงัสินคา้ใหม่โดยใชท้ฤษฎีการจดัคลงัสินคา้แบบ 
ABC โดยมีขั้นตอนดงัต่อไป 
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ภาพท่ี 6  การแบ่งแยกสินคา้ออกเป็นชนิดสินคา้ 

 

กระบวนการผลติแบบเก่า 
นกัวางแผนไดส้ั่งผลิตไปท่ีหวัหนา้งาน และหวัหนา้งานแจง้กบัพนกังานฝ่ายผลิตวา่จะผลิตสินคา้อะไรบา้งดว้ย

ปากเปล่า ทาํใหบ้างคร้ังเกิดการส่ือสารท่ีผลิตพลาดและการผลิตสินคา้ผิดขนาดความตอ้งการของลูกคา้ได ้
กระบวนการผลติแบบใหม่หลงัการปรับปรุง 

นักวางแผนไดว้างแผนผลิตไปท่ีหัวหน้างาน และหัวหน้างานนาํใบสั่งงานจากฝ่ายผลิตซ่ึงประกอบไปดว้ย
ขนาดความยาวของแผน่พ้ืน  จาํนวนแผน่ท่ีตอ้งผลิต  จาํนวนลวดท่ีลูกคา้ตอ้งกา ไปใหผู้ป้ฏิบติังานดูซ่ึงจะเป็นตวัเลขท่ี
เขา้ใจง่าย  โดยมีการฝึกการดูตวัเลขท่ีหนา้ใบผลิต รวมทั้งหัวหนา้งานเขา้ไปดูกระบวนการผลิตของฝ่ายผลิตโดยตรง 
ดงัตวัอยา่งใบสั่งงานภาพท่ี 7 

 
 

ภาพท่ี 7 ตวัอยา่งใบสั่งงานจากหวัหนา้งานใหผู้ป้ฏิบติังาน 
5.3 พ้ืนท่ีคลงัสินคา้ไม่มีการแบ่งสัดส่วนและกาํหนดพ้ืนท่ีในการเกบ็สินคา้ใหเ้ป็นหมวดหมู่และชดัเจนทาํใหฝ่้าย

ผลิตท่ียกสินคา้เขา้คลงัวางสินคา้คนละขนาดกนัวางทบักนัจนยากต่อการคน้หา จากปัญหาท่ีกล่าวมาขา้งตน้ผูว้ิจยัไดเ้ขา้ไป
ดูการจดัแบ่งคลงัสินคา้ ปรากฏว่าการวางสินคา้ไม่ชดัเจนคือวางแบบคละขนาดสินคา้ความยาวต่างกนัวางซ้อนกนัและ
สินคา้ขนาดความยาวเท่ากนัแต่แยกวางหลายกอง ดงัภาพท่ี 8 
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ภาพท่ี 8  การวางสินคา้แบบเก่าโดยไม่มีการแยกกลุ่มสินคา้ 

 
 

จากปัญหาดงักล่าวมาขา้งตน้ผูว้จิยัจึงไดท้าํการปรับปรุงคลงัสินคา้ใหม่โดยใชท้ฤษฎีการจดัคลงัสินคา้แบบ 
ABC โดยมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

จดัทาํขอ้มูลสินคา้คงคลงัโดยมีรายละเอียดเป็นจาํนวนท่ีขายต่อปีและราคาต่อหน่วยของสินคา้คงคลงัแต่ละ
ชนิด ตามตารางท่ี 4 
 

ตารางท่ี 4 ขอ้มูลการขายแผน่พ้ืนประจาํปี 2556 
 

ลาํดบั รายการ จํานวนทีใ่ช้ต่อปี(ตรม.) ราคาต่อ ตรม. (บาท) จํานวนทีใ่ช้ต่อปี(แผ่น) 
1 แผน่พ้ืนลวด 7 23,893.58 260 16,993 
2 แผน่พ้ืนลวด 6 68,225.83 245 55,177 
3 แผน่พ้ืนลวด 5 136,306.31 235 125,882 
4 แผน่พ้ืนลวด 4 94,576.33 225 131,007 

รวม  323,002.50  329,059 
 

 

คาํนวณหามูลค่าในการขายสินคา้คงคลงัแต่ละชนิดท่ีหมุนเวยีนในรอบปีนั้น 
จดัเรียงลาํดบัขอ้มูลตามลาํดบัความถ่ีในการหยบิสินคา้คงคลงัจากมากไปหานอ้ยดงัตารางท่ี 5 

 

ตารางท่ี 5 ผลการจดักลุ่มสินคา้คงคลงัแบบ ABC 

ลาํดบั รายการ จํานวนทีใ่ช้ต่อปี(แผ่น) ราคาต่อหน่วย(บาท)  ร้อยละของรายการ
สินค้า 

% สะสม กลุ่ม 

1 แผน่พ้ืนลวด 4 131,007 225 39.81 39.81 A 
2 แผน่พ้ืนลวด 5 125,882 235 38.26 78.07 B 
3 แผน่พ้ืนลวด 6 55,177 245 16.77 94.84 C 
4 แผน่พ้ืนลวด 7 16,993 260 5.16 100 D 

 รวม 329,059     
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ทาํการคาํนวณพ้ืนท่ีคลงัสินคา้ท่ีใชไ้ดจ้ริงโดยคาํนึงถึงความเป็นไปไดใ้นการจดัวางสินคา้เน่ืองจากผลิตภณัฑ์
แผ่นพ้ืนของบริษทั ดูภายนอกจะมีความคลา้ยคลงักนัมาก  ต่างกนัแค่ลวดท่ีอยูด่า้นในแผน่พ้ืน เช่น ลวด 4,5,6,7 ข้ึนอยูก่บั
การใชง้านและการรับนํ้าหนกัของการใชง้าน ตวัอยา่งแผน่พ้ืนดงัภาพท่ี 9 

 
 

ภาพท่ี 9 ตวัอยา่งการเกบ็แผน่พ้ืน 
 

คาํนวณขอ้จาํกดัของแผน่พ้ืนท่ีวางไดก่ี้แผน่และหนา้แผนกวา้งก่ีเซนติเมตรดงัตารางท่ี 6  
 

ตารางท่ี 6 การคาํนวณขอ้จาํกดัของแผน่พ้ืน 
รายละเอยีดของพืน้ที ่ ทีจ่ําเป็นต้องใช้ 

แผน่พ้ืน   
ความกวา้งต่อแผน่ 0.35 เมตร 
ยกมาวางไดค้ร้ังละ  6 แผน่ 
รวมความกวา้งของแต่พ้ืนท่ีวางสินคา้1 ช่อง 2.1 เมตร/ช่อง 
ช่องทางเดินระหวา่งสินคา้ทางเดินระหวา่งช่อง  0.35 เมตร/ช่อง 
รวมความกวา้งของช่องทางเดิน(3ช่อง) 1.05 เมตร 
ถนนรถขนส่งสินคา้ของบริษทั กวา้ง 2.50 เมตร   
รวมความกวา้งของถนน 3 เมตร 

นาํรายละเอียดท่ีไดท้ั้งหมดนาํมาสร้างผงัคลงัสินคา้จาํลอง ตามภาพท่ี 10 
 

 
ภาพท่ี 10   การแบ่งพ้ืนท่ีภายในคลงัสินคา้ 

Ran
gs

it U
niv

ers
ity



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 9 ปีการศึกษา 2557 

 

วนัพฤหสับดทีี ่16 ตุลาคม พ.ศ.2557 หน้า  347  อาคาร Digital Multimedia Complex  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

จากปัญหาขา้งตน้ท่ีไดก้ล่าวมาแลว้หลงัจากทีทดลองปรับผงัคลงัสินคา้ใหม่ผลท่ีไดคื้อพ้ืนท่ีวางแผน่เวน้ช่อง
ไว ้2.2 เมตร จาํนวน 6 ช่อง และเวน้ทางเดินสําหรับช่องแต่ละช่องกวา้ง 35 เซนติเมตร การวางแผนพื้นในคลงัสินคา้
หลงัการปรับปรุงคน้หาไดง่้ายและเป็นระเบียบดงัภาพท่ี 11 
 

 
 

ภาพท่ี 11 พ้ืนท่ีภายในคลงัสินคา้หลงัการปรับปรุง 
 

6. บทสรุป 
จากการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง เร่ือง “การวิเคราะห์ปัญหาและควบคุมปริมาณสินคา้คงคลงักรณีแผ่นพ้ืน

คอนกรีต กรณีศึกษาบริษทั XXX จาํกดั” มีวตัถุประสงคเ์พ่ือวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึนท่ีเป็นปัจจยัทาํให้
ปัญหาการควบคุมสินคา้คงคลงัเกินนโยบายของบริษทั และการนาํสินคา้ไปทดแทนให้ลูกคา้  จากการศึกษาปัญหา
ของบริษทัฯ พบว่า กระบวนการทาํงานของแผนกผลิตและแผนกคลงัสินคา้ไม่รัดกุม ส่งผลให้สินคา้แผ่นพ้ืนมีมาก
เกินไป และปัญหาดา้นการทดแทนสินคา้ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากแผนกคลงัสินคา้ท่ีไม่กาํหนดพื้นท่ีคลงัสินคา้ให้
ชดัเจนเป็นหมวดหมู่ทาํใหค้น้หาสินคา้แผน่พ้ืนยาก ทั้งสองปัญหาน้ีถือเป็นปัญหาสาํคญัของบริษทั 

จากการวิเคราะห์หาสาเหตุของการควบคุมปริมาณสินคา้คงคลงัและการทดแทนสินคา้ให้ลูกคา้ โดยใช้
แผนภาพแสดงสาเหตุและผล ซ่ึงมาจากการระดมความคิดของทีมงานและทดลองแกไ้ขปัญหาจริง จนสามารถสรุป
สาเหตุและแนวทางในการแกไ้ขปัญหาของทั้งสองปัญหา ทางผูว้ิจยัไดท้าํการทดลองเพ่ือกาํหนดมาตรฐานของการ
ทาํงานโดยการปรับปรุงกระบวนการทาํงานและปรับพ้ืนท่ีภายในคลงัสินคา้ ผลการปรับปรุงปัญหาการควบคุม
ปริมาณสินคา้คงคลงัเกินนโยบายก่อนการปรับปรุงเฉล่ียยอ้นหลงั 3 เดือนมีถึงร้อยละ 26.15 ซ่ึงหลงัการปรับปรุง
ยอ้นหลงั 3 เดือนมีร้อยละ 10.93  ลดลงร้อยละ 15.22   และปัญหาการเปล่ียนแทนสินคา้ก่อนปรับปรุงยอ้นหลงั 3 
เดือนมีถึงร้อยละ28.33  หลงัการปรับปรุงยอ้นหลงั 3 เดือนร้อยละ 12.69  ลดลงร้อยละ 15.64 

 
กติติกรรมประกาศ  

การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองในคร้ังน้ีสําเร็จไดด้ว้ยความช่วยเหลืออย่างดียิ่งของผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.
กาญจนา  กาญจนสุนทร อาจารยท่ี์ปรึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วชัรวี จนัทรประกายกุล ประธานกรรมการ อาจารย ์
ดร.มณิสรา บารมีชยั ซ่ึงไดก้รุณาสละเวลาอนัมีค่าใหข้อ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาดว้ยตนเองจนกระทัง่
สาํเร็จลงไดด้ว้ยดี ขอขอบคุณผูบ้ริหารรวมถึงพนกังานทุกท่านของบริษทั XXX จาํกดั ท่ีให้ความร่วมมือและกรุณาให้
ขอ้มูลเพ่ือนาํมาใชป้ระโยชน์ในการศึกษาคร้ังน้ี 
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เอกสารอ้างองิ 
วทิยา บงัคมเนตร. “การศึกษาถึงปัญหาและกาํหนดกลยทุธ์เพ่ือลดตน้ทุนคลงัสินคา้และขนส่ง กรณีศึกษา ABA 

CO.,Ltd.”  บณัฑิตวทิยาลยั,สาขาการจดัการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ, มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย,ปี 
2554 

 
 

Ran
gs

it U
niv

ers
ity



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 9 ปีการศึกษา 2557 

 

วนัพฤหสับดทีี ่16 ตุลาคม พ.ศ.2557 หน้า  349  อาคาร Digital Multimedia Complex  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

การเพิม่ประสิทธิภาพ Inbound Logistics ของนํา้นมดิบก่อนส่งมอบ 
กรณศึีกษา วรัิตน์ฟาร์ม 

 

มาริษา จิตชุ่ม1, วันชัย รัตน์วงษ์2 
1Department of Logistics Management, School of Graduate University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok,10400  

Tel :086-3929685 , Email :risa_5556@outlook.com 
2 Department of Logistics Management, School of Graduate University of the Thai Chamber of Commerce,Bangkok,10400  

Tel :02-6976700 Fax :02-2754892 , Email :wanchairatta@gmail.com 

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

บทคดัย่อ      

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพ Inbound logistics ของนํ้านมดิบก่อนส่งมอบ 
กรณีศึกษา วิรัตน์ฟาร์ม  ไดศึ้กษาเก่ียวกบัตน้ทุนการผลิตนํ้านมดิบ (Raw Milk) ตน้ทุนของอาหารขน้ผสมเสร็จ (Total 
Mixed Ration;MTR) ท่ีใชเ้ล้ียงโคนมท่ีมีราคามากกวา่คร่ึงของตน้ทุนทั้งหมด จากการศึกษาพบวา่มีปัญหาหลกัๆแยก
ได้ดงัน้ี 1. ตน้ทุนของอาหารสัตวม์ากว่าคร่ึงของตน้ทุนทังหมด  2. ปริมาณนํ้ านมดิบไม่สมํ่าเสมอในแต่ละเดือน 
ปัญหาท่ี 3. การจดัการฟาร์มถึงแมมี้การจดัการท่ีดีแต่ราคานํ้ านมดิบ(Raw Milk) เท่าเดิม โดยจากการศึกษา ปัญหาท่ี
เป็นปัญหาเร่ืองของตน้ทุนอาหารขน้ดงันั้นจึงหาแนวทางในการสั่งอาหารขน้โดยใชว้ิธีการสั่งซ้ือในขนาดท่ีประหยดั 
EOQ เพ่ือลดตน้ทุนในการสั่งซ้ือให้ต ํ่าลง และวิธีท่ี 2 คือการผสมอาหารขน้เองจากวตัถุดิบท่ีมีในทอ้งถ่ินมาผสมเป็น
อาหารขน้ทาํให้ตน้ทุนอาหารขน้ลดลงจาก กิโลกรัมล่ะ 9.94 บาทเหลือกิโลกรัมล่ะ 6.58 บาท คิดเป็นร้อยล่ะของ
ตน้ทุนท่ีลดลงลดลงเท่ากบั 28.48% ประการท่ี 2 ปริมาณนํ้ านมดิบท่ีไม่สมํ่าเสมอตลอดทั้งปีและมีอตัราการลดลงมาก
ท่ีสุดในช่วงหนา้ฝนทาํให้เสียโอกาสรายได ้10,543.20 กิโลกรัม คิดเป็นเงินรายไดท่ี้เสียโอกาสไปเท่ากบั 175,364.32 
บาท ซ่ึงจากการศึกษาพบว่าสภาพแวดลอ้มในฟาร์มช่วงหน้าฝนเฉอะแฉะทาํให้สภาพจิตใจโคไม่ปกติส่งผลให้
ปริมาณนํ้ านมลดน้อยลงซ่ึงได้ทาํการจัดผงัทางเดินให้โคใหม่เวลาข้ึนช่องบังคบัจะได้ไม่ลุยโคลนเขา้มาไม่ตอ้ง
เสียเวลาในการรอและทาํความสะอาดมากจากการปรับปรุงทาํให้สามารถเวลาลงได ้15 นาทีต่อ 1 ชุดรีดซ่ึงถา้โคอยู่
บนช่องบงัคบัใชเ้วลานอ้ยก็จะสามารถปล่อยเขา้แปลงหญา้ไดเ้ร็วข้ึนพกัผลิตผลิตนํ้ านมไดน้านข้ึนและอีกสาเหตุคือ
การจัดการการคลอดของโคได้จากการศึกษาพบว่าโคจะท้องและหยุดรีดนํ้ านมพร้อมกันหลายตัวเกิดข้ึนจากท่ี
เกษตรกรไม่ไดมี้การจดัการในดน้น้ีซ่ึงมีแต่ความเช่ือวา่โคใหโ้คทอ้งเพ่ือท่ีจะนํ้านมท่ีเยอะข้ึนจึงจดัทาํตารางการ ผสม 
คลอด การพกัรีดนํ้านม (ดราย) ใหก้บัฝงูโคเพ่ือใหไ้ดน้ํ้ านมท่ีสมํ่าเสมอ ซ่ึงจากการศึกษาไดท้าํการศึกษาการผลิตแบบ
อินทรียเ์พ่ือเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กบันํ้ านมดิบท่ีผลิตโดยการผลิตแบบอินทรียน์ั้นราคารับซ้ือจะอยูท่ี่ 23-25 บาทต่อ
กิโลกรัมซ่ึงจากการผลิตของฟาร์มแบบเดิมก็ไม่ไดใ้ชส้ารเคมีอยู่แลว้จึงไม่อย่าท่ีตอ้งปรับปรุงให้เขา้สู้ฟาร์มโคนม
อินทรียโ์ดยท่ีไดค้าํนวณหาความสามรถในการลงทุนเงินลงทุนเพ่ือปรับปรุงฟาร์ม และซ้ือโคเพิ่ม อยูท่ี่ 3,380,000 บาท 
สามารถคืนทุน ไดภ้ายใน 1.78 ปีซ่ึงถือวา่คืนทุนไดเ้ร็ว และ IRR เท่ากบั 72 % ทาํให้น่าลงทุนในโครงการน้ีและเป็น
การท่ีเกษตรกรสามารถแกไ้ขปัญหาตน้ทุนการผลิตนํ้ านมดิบไดถึ้งแมต้น้ทุนไม่ไดล้ดลงอยา่งมีนยัสาํคญัแต่เกษตรกร
มีรายไดเ้พ่ิมข้ึน  
คาํสําคญั: นํ้านมดิบ, วตัถุดิบทอ้งถ่ิน,นํ้านมอินทรีย,์อาหารสาํเร็จรูป 
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1. บทนํา 
วรัิตน์ฟาร์มก่อตัง่เม่ือ พ.ศ. 2548 ฟาร์มตั้งอยูท่ี่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยเร่ิมจากฟาร์มขนาดเลก็

ท่ีมีโครีดแค่สองตวัแลว้ขยายฟาร์มมาเร่ือยๆ จนถึงปัจจุบนั ปัจจุบนั ฟาร์มมีจาํนวนโคทั้งหมด 50 ตวั โครีด 25 
ตวั โคทอ้ง 5 ตวั โคสาว 5 ตวั ลูกโคตวัเมีย 10 ตวั ปริมาณนํ้ านมท่ีผลิตไดเ้ฉล่ีย 200-250 กิโลกรัม รายไดข้อง
ฟาร์มมีอยู่ 4 ทาง คือขายนํ้ านมดิบ ขายลูกโคตวัผู ้ขายโคคดัท้ิง ขายมูลโค แต่รายไดห้ลกัคือการขายนํ้ านมดิบ
(Raw Milk) ในสภาวะปัจจุบนัฟาร์มปัญหาราคาอาหารโคท่ีเพ่ิมข้ึนสวนทางกบัราคานํ้ านมดิบท่ีไดรั้บซ้ือนํ้ านม
ดิบซ่ึงราคานั้นปรับข้ึนไดช้า้กวา่ราคาอาหารสัตวถึ์งแมรั้ฐจะปรับราคาข้ึนซ่ึงเกษตรกรไดร้าคาท่ีไม่ถึงราคาของท่ี
รัฐบาลให้ไวเ้น่ืองจากราคาท่ีรัฐบาลให้นั้นคือราคาหนา้โรงงานซ่ึงเกษตรกรส่วนใหญ่จะส่งขายผา่นให้กบัศูนย์
รับนํ้ านมดิบเพ่ือขายส่งไปยงัโรงงานดงันั้นเกษตรกรจึงไดร้าคาท่ีไม่เต็มตามท่ีรัฐบาลกาํหนดให้อีกทั้งศูนยรั์บ
นํ้านมดิบก็ตอ้งจดัการราคาท่ีรับซ้ือให้เหมาะสมโดยการแบ่งเกรดตามคุณภาพนํ้ านมดิบจากการสุ่มการตรวจใน
แต่ละเดือนแต่เม่ือราคานํ้ านมดิบข้ึนราคาอาหารสัตวก์็จะปรับข้ึนตาม ดงันั้นเกษตรกรก็ตอ้งพฒันาตนเองและ
ฟาร์มโคนมให้มีประสิทธิภาพ ปริมาณนํ้ านมท่ีสมํ่าเสมอตลอดทั้งปี เกษตรกรตอ้งรู้จกัพฒันาตนเองและมัน่หา
ความรู้เก่ียวกบัฟาร์มโคนมหาวิธีการใหม่ๆ การเพ่ิมมูลค่าให้กบัฟาร์มโคนมให้เขา้สู่ฟาร์มอินทรียซ่ึ์งปัจจุบนัมี
การใส่ใจกบัทั้งสุขภาพสัตว ์และสุขภาพคน เพ่ือการทาํฟาร์มท่ีมีความสุขทั้งโคและผูเ้ล้ียง อีกทั้งเป็นการเพ่ิม
มูลค่า (Value added)  ใหก้บันํ้านมดิบ และเป็นการพ่ึงพาตนเองผลิตอาหารใหโ้คกินเองไดท้ั้งฟาร์มจากวตัถุดิบท่ี
มีในทอ้งถ่ิน              

[1]กาญจนา เศรษฐนนัท,์2550 เกษตรกรแต่ละฟาร์มอาจมีปริมาณไม่แน่นอนและไม่สมํ่าเสมอในแต่ละ
วนัเป็นผลให้การขนส่งนํ้ านมดิบเขา้สู่โรงงานผลิตอาจมีปริมาณไม่ตรงตามความตอ้งการ การผลิตนมของ 
องค์การส่งเสริมโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) นั้นเร่ิมตน้จากการส่งเสริมให้เกษตรกรเล้ียงโคนม และส่ง
นํ้านมดิบใหแ้ก่ศูนยร์วบรวมนํ้านมดิบซ่ึงกระจายตามพ้ืนท่ีต่าง ๆ จากนั้น อ.ส.ค.จะส่งรถบรรทุกไปรับนํ้านมดิบ
ท่ีศูนยร์วบรวมนํ้ านมเหล่านั้นและส่งเขา้สู่โรงงานเพ่ือแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์นมแต่ทั้งน้ีขั้นตอนการผลิตของ
อุตสาหกรรมนมมีขอ้จาํกดัต่างๆหลายดา้นตั้งแต่การจดัหาวตัถุดิบไปจนถึงการแปรรูปเป็นผลิตภณัฑน์ม  

          1. เร่ืองปริมาณนํ้ านมดิบ  ไม่สมํ่าเสมอจะข้ึนอยูก่บัจาํนวนของเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนม จาํนวน
โคนม และอตัราการใหน้มเฉล่ียต่อตวั 

         2. รถท่ีเกษตรกรใช้ขนส่งนํ้ านมดิบมายงัศูนย์ ซ่ึงอยู่กระจัดกระจายในรัศมี 400 เมตร-50 
กิโลเมตร ส่วนใหญ่ใช้รถบรรทุก 6 ล้อ รถกระบะซ่ึงอาจจะเป็นรถจ้างเหมาหรือรถของเกษตรกรเองหาก
เกษตรกรรายใดอยูใ่กลก้บัศูนยรั์บนํ้านมดิบและมีปริมาณนมไม่มากนกัจะใชร้ถเขน็ 

          3. ในการรับนํ้ านมดิบจากเกษตรกร ทางศูนยต์อ้งเปิดอุปกรณ์ควบคุมให้ได ้4 องศาเซลเซียส
ก่อนขนส่งไปโรงงาน เพ่ือป้องกันการบูดเสีย จาํเป็นต้องมีระบบการจัดการท่ีเหมาะสม เช่น การจัดคิวให้
เกษตรกรมาส่งนํ้ านมดิบเพ่ือให้ปริมาณของนํ้ านมดิบมีความสมํ่าเสมอ ใชเ้วลาในการ unload/load นํ้านมดิบให้
สั้นท่ีสุดเพ่ือลดระยะเวลาการทาํงานของอุปกรณ์ทาํความเยน็ท่ีมีผลต่อค่าใชจ่้ายดา้นพลงังานโดยตรง  

         4.เร่ืองคุณภาพในการขนส่งนํ้ านมดิบ เน่ืองจากนมเป็นสินคา้เกษตรท่ีเน่าเสียง่าย รถท่ีใชข้น
นํ้ านมดิบส่วนใหญ่จะทาํเป็นช่องบรรจุ 3 ช่องให้อิสระต่อกนั แต่ละช่องไม่ควรมีการผสมกนัของนํ้ านมดิบต่าง
ศูนยแ์ละต่างม้ือ และนํ้ านมดิบท่ีรวบรวมไดจ้าํเป็นตอ้งมีการรักษาอุณหภูมิ ตั้งแต่อยูใ่นถงับรรจุนํ้ านมดิบของ
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รถบรรทุกท่ีไปรับจากแต่ละศูนย ์ไปจนถึงกระบวนการผลิต ดงันั้นช่องบรรจุนมของรถบรรทุกแต่ละคนัจะเป็น
เหลก็กลา้ไร้สนิม ท่ีสามารถเกบ็นํ้านมดิบได ้24ชัว่โมง โดยไม่บูดเน่า 

           5. เม่ือรถบรรทุกมาถึงโรงงานกระบวนการแรกของการผลิตนมคือการตรวจคุณภาพของนํ้ านมดิบ 
ถา้นํ้านมดิบไดคุ้ณภาพตามท่ีตอ้งการจะนาํนํ้านมดิบจากรถบรรทุกเขา้สู่ถงัพกันมโดยระบบท่อส่งจากนั้นนํ้านมดิบจะ
ถูกนาํเขา้สู่กระบวนการผลิตทนัที 

[2]วิบูลวรรณ,2548 ปัญหาและอุปสรรคของอุตสาหกรรมนมไทย ตน้ทุนการผลิตนํ้ านมดิบสูงการเล้ียงโค
นมเพื่อให้นํ้ านมดิบสูงและคุณภาพดีเกษตรกรตอ้งมีการดูแลท่ีดี ใหท้ั้งอาหารหยาบและขน้ ท่ีมีคุณภาพและเหมาะสม 
แต่ตน้ทุนการผลิตนํ้ านมเป็นตน้ทุนอาหารขน้ร้อยละ50เพราะวตัถุดิบอาหารสัตวร์าคาแพง ทั้งน้ีคุณภาพอาหารขน้มี
อิทธิพลมาของการผลิตนํ้านมดิบ ประสิทธิภาพของการผลิตนํ้านมโคในประเทศไทยอยูใ่นระดบัตํ่ากวา่ประเทศผูผ้ลิต
อ่ืนๆทั้งน้ีพนัธ์ุโคนมและการจดัการฟาร์มของเกษตรกรไม่ดีเท่าท่ีควรทาํให้ปริมาณนํ้ านมดิบท่ีผลิตไดต้ ํ่ากว่าความ
ต้องการบริโภคจึงต้องมีการนําเข้านมผงมาทดแทน  นํ้ านมดิบมีคุณภาพไม่ได้มาตรฐานซ่ึงทําให้ผู ้ประกอบ
อุตสาหกรรมนมและผลิตภณัฑ์นมใชเ้ป็นขอ้อา้งในการนาํเขา้นมผงจากต่างประเทศ รวมทั้งนํ้ านมดิบในประเทศมี
ราคาสูงกว่านมผงขาดมนัเนยท่ีใชใ้นการผลิตนมพร้อมด่ืมทาํให้ผูผ้ลิตไม่จาํเป็นตอ้งใชน้ํ้ านมดิบเป็นวตัถุดิบในการ
ผลิต 

[3]พจนา วฒันเพญ็,2551 ปัจจยัท่ีมีผลต่ออุปทานการผลิตนํ้ านมดิบภายในประเทศข้ึนอยูก่บัดชันีราคานํ้านม
ดิบท่ีเกษตรกรไดรั้บในปีท่ีผ่านมาจาํนวนโคนมในประเทศอตัราการให้นมของโคนมและดชันีราคาอาหารขน้เม่ือ
พิจารณาความยืดหยุน่นของปริมาณผลผลิตนํ้ านมดิบส่งเขา้โรงงานต่อดชันีราคานํ้ านมดิบท่ีเกษตรกรไดรั้บมีค่านอ้ย
กวา่ 1 คือ หากดชันีราคานํ้ านมดิบเกษตรกรไดรั้บสู้ข้ึนปริมาณผลผลิตนํ้ านมดิบส่งเขา้โรงงานจะนอ้ยกวา่ราคานํ้ านม
ดิบท่ีเกษตรกรไดรั้บ ส่วนปัจจยัท่ีมีผลต่อการนาํเขา้นมผงคือราคานาํเขา้ ปริมาณความตอ้งการบริโภคนมพร้อมด่ืม
ภายในประเทศ  อตัราการบริโภคนมพร้อมด่ืมภายในประเทศ และผลิตภณัฑ์มวลรวม ณ ราคาปัจจุบนั และมีค่าคาม
ยดืหยุน่นอ้ยกวา่ 1 จากการศึกษาพบวา่การผลิตนํ้ านมดิบของไทยยงัมีตน้ทุนสูงอยู ่ทาํให้ตอ้งมีการนาํเขา้นมผงเขา้มา
ทดแทนเพ่ือมาทดแทนเน่ืองจากการใชน้มผงมีตน้ทุนท่ีตํ่ากวา่ส่งผลใหแ้นวโนม้นาํเขา้สูงข้ึนดงันั้นภาครัฐควรใหก้าร
สนบัสนุนในการพฒันาศกัยภาพการผลิตนํ้านมดิบและปรับปรุงคุณภาพนํ้านมดิบ 

[4]วิทยา.วีรศกัด์ิ,2549ตน้ทุนทางเศรษฐศาสตร์ในการผลิตนํ้ านมดิบจากฟาร์มโคนมในจงัหวดัเชียงใหม่ 
บทคดัย่อ มีวตัถุประสงค์เพ่ือประเมินตน้ทุนทางเศรษฐศาสตร์ระยะสั้ นของการผลิตนํ้ านมดิบของฟาร์มในจงัหวดั
เชียงใหม่ โดยทัว่ไปการคาํนวณตน้ทุนท่ีแทจ้ริงนั้นทาํไดอ้ยากเน่ืองจากฟาร์มโคนมท่ีมีความแตกต่างกนัดงันั้นจึงใช้
วธีิการคาํนวณแบบง่ายจากตน้ทุนคงท่ีและตน้ทุผนัแปร ค่าเส่ือมสินทรัพยค์่าเสียโอกาสในการลงทุนหารดว้ยปริมาตร
นํ้านมดิบท่ีผลิตไดโ้ดยการกาํหนดค่าใชจ่้ายแบบเหมาจ่ายดงัน้ี 1) เงินเดือนของเกษตรกร 5,000 บาทต่อแม่โครีดนม 5 
ตวั บวก 500 บาท/แม่โครีดเพ่ิม 1 ตวั  2) อตัราค่าเล้ียงดูของลูกโค โคสาว 3 เดือนถึงคลอดลูกตวัแรก แม่โครีดนมและ
แม่โคแห้งนม เท่ากบั 15,20,30 บาท ต่อตวัต่อวนัตามลาํดบั 3)ค่าโสหุ้ย 20 ต่อเดือนต่อแม่โครีดนม งบลงทุนสําหรับ
ฟาร์ม 5 แม่รีด 300,000และเพ่ิม 40,000 บาทต่อแม่โครีดท่ีเพ่ิมข้ึน 1 ตวั ตน้ทุนผนัแปรจากอาหารขน้เท่ากบั 6 บาท/
กก.สัดส่วนอาหารต่อนํ้านมดิบ 1:2 ค่าเส่ือมของสินทรัพยถ์าวรเท่ากบัร้อยละ4 และค่าเส่ือมแม่โคท่ากบัร้อยละ10 ต่อปี 
อตัราดอกเบ้ียเงินฝากร้อยละ1 ต่อปี โคทดแทน โคแห้งนม เฉล่ียเท่ากบั 1.0,8.6,9.3 และ 2.8 ตวัต่อฟาร์ม ตามลาํดบัมี
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ปริมาณนมเฉล่ีย 10.62 กกต่อตวัต่อวนั จะมีตน้ทุนนํ้านมเท่ากบั11.77 บาทต่อกิโลกรัม ซ่ึงสูงกวา่ราคารับซ้ือนํ้านมดิบ
สูงสุดท่ีเกษตรกรไดรั้บคือ 11 บาทต่อกิโลกรัม นั้นคือเกษตรกรเชียงใหม่อยูใ่นภาวะขาดทุน 

[5]องคก์ารส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.),2550 การทาํฟาร์มโคนมอินทรีย(์Organic Dairy 
Farm) เป็นรูปแบบการเล้ียงธรรมชาติเล้ียงดว้ยพืชอาหารหยาบมากข้ึนปลอดการใชส้ารเคมีและการใชย้าปฏิชีวนะ
ดงันั้นการทาํฟาร์มโคนมอินทรียจึ์งเป็นการผลิตท่ีมุ่งเนน้คุณภาพของนํ้านมเป็นหลกั       

[6]เพญ็พิชญา เตียว,2556 กระแสการต่ืนตวับริโภคสินคา้เกษตรอินทรียข์ยายตวัตลอดปี 2550 อาหารอินทรีย์
ในตลาดโลกมีมูลค่า 1.4 ลา้นลา้นบาท ในปี 2555 เพ่ิมมาอยูท่ี่ 2.2 ลา้นลา้นบาท นมอินทรียมี์สัดส่วนอยูท่ี่ 26% เพ่ือ
เป็นทางเลือกให้กบัผูบ้ริโภค และเป็นหนทางให้เกษตรกรโคนมขายผลผลิตไดร้าคาสูงข้ึน ปริมาณน้านมท่ีไดจ้าก
ฟาร์มอินทรียจ์ะน้อยลงกว่าฟาร์มทั่วไป ตน้ทุนการเล้ียง อยู่ท่ี 11บาทต่อกิโลกรัม และขายไดร้าคาสูง 25 บาทต่อ
กิโลกรัม ต่างจากตน้ทุนเฉล่ียอยูท่ี่ 15 บาทต่อกิโลกรัม ขายได ้18.50 บาทต่อกิโลกรัมถึงผลผลิตไดน้อ้ยแต่หักตน้ทุน
ขายไดก้าํไรสูงกวา่เล้ียงแบบทัว่ไป 4 เท่า  
 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1.เพ่ือศึกษาตน้ทุนท่ีแทจ้ริงของการผลิตนํ้านมดิบ(Raw Milk)ของฟาร์มก่อนส่งมอบ 
2. เพ่ือศึกษาแนวทางการแกไ้ขปริมาณนํ้านมดิบท่ีไม่สมํ่าเสมอในแต่ละเดือน 
3. เพ่ือศึกษาการปรับปรุงฟาร์มเขา้สู่ระบบอินทรีย ์

 

3. การดาํเนินการศึกษาและผลการศึกษา 
ปัญหาของฟาร์มท่ีเกิดข้ึนจากการศึกษาเก็บขอ้มูลปริมาณนํ้ านมดิบและการสัมภาษณ์จากเกษตรกรและการ

สังเกตการณ์ จากการศึกษาพบว่ามีปัญหาหลกัๆแยกไดด้งัน้ี 1. ตน้ทุนของอาหารสัตวม์ากวา่คร่ึงของตน้ทุนทั้งหมด 
ปัญหาท่ี 2. ปริมาณนํ้ านมดิบไม่สมํ่าเสมอในแต่ละเดือน ปัญหาท่ี 3. การจดัการฟาร์มถึงแมมี้การจดัการดี ราคานํ้านม
ดิบ (Raw Milk) เท่าเดิม จากการศึกษา ทาํใหส้ารมารถทราบถึงราคาตน้ทุนอาหารขน้เม่ือเทียบกบัอาหารขน้ท่ีผสมเอง
โดยการใชว้ตัถุดิบในทอ้งถ่ินนาํมาทาํเป็นอาหารสัตวซ่ึ์งมีราคาถูกและสามารถหาไดง้านในทอ้งถ่ินทาํใหต้น้ทุนลดลง
ถึง 3.36บาท/กิโลกรัม จากตน้ทุน 9.94 บาท/กิโลกรัม คิดเป็นตน้ทุนท่ีลดลงต่อปี 235,800 บาท คิดเป็นร้อยล่ะ 10.14 
ของตน้ทุนทั้ งหมด และศึกษารูปแบบการส่ังอาหารขน้จากการสั่งเพียง 1 คร้ังต่อเดือนเป็น 4 คร้ังต่อเดือน ทาํให้
สามารถลดตน้ทุนไปไดต่้อปี 32,436 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.9 ของตน้ทุนทั้งหมด คาํนวณและเปรียบเทียบกนัระหวา่ง
การใชอ้าหารสาํเร็จรูป (Total Mixed Ration;MTR) และการใชอ้าหารขน้ท่ีผสมเองทาํใหเ้กษตรกรมีตน้ทุนทั้งหมดใน
การผลิตนํ้ านมดิบท่ีลดลงจาก 16.39 บาทต่อกิโลกรัม เหลือเพียง 13.04 บาทต่อกิโลกรัม การศึกษาการจดัการฟาร์มท่ี
ประสิทธิภาพเพื่อให้ปริมาณนํ้านมท่ีทาํใหส้ามารถผลิตนํ้ านมดิบใหไ้ดส้มํ่าเสมอทั้งปี มีการจดัการช่วงเวลาผสมเทียม 
รีด หยดุรีด ใหไ้ดป้ริมาณท่ีสมํ่าเสมอ การศึกษาการผลิตนํ้านมดิบแบบอินทรีย ์(Organic Milk) เพ่ือให้ไดร้าคานํ้านมท่ี
สูงข้ึนและเกษตรกรสามารถท่ีจาํพึงพาตน้เองได ้เพ่ือลดปัญหาราคานํ้านมซ่ึงมีราคานํ้านมดิบท่ีรับซ้ือสูงกวา่ถึง 7 บาท
ต่อกิโลกรัม จากราคานํ้านมดิบท่ีไดบ้รรจุบนั ราคา16-18 ต่อกิโลกรัม สามารถขายไดถึ้ง 23-25 บาทต่อกิโลกรัม  
จากปัญหาท่ี 1 ตน้ทุนอาหารสัตวม์ากกว่าคร่ึงของตน้ทุนทั้งหมด ผูศึ้กษาจึงนาํเสนอแนวทางในการแกปั้ญหาดงัน้ี 
การศึกษาการลดตน้ทุนโดยการผสมอาหารขน้เองโดยใชสู้ตรอาหารจากรมปศุสัตวแ์ละปรับปรุงใหเ้ขา้กบัวตัถุดิบท่ีมี
เพ่ือใหมี้ตน้ทุนท่ีตํ่าลงไปดงัน้ี 
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รายการ 
จาํนวนเงิน(บาท)/

เดือน 
จาํนวนเงิน(บาท)/

วนั ต่อกิโลกรัม(บาท) %ตน้ทุน 

ค่าอาหารขน้ 69,000.00 2,300.00 9.94 60.68 

ค่าอาหารหยาบ 14,875.00 495.83 2.14 13.08 

ค่าแรงงาน 15,000.00 500.00 2.16 13.19 

ค่าสัตวแ์พทย,์ยามผสมเทียม 2,122.50 70.75 0.31 1.87 

ค่าขนส่ง 1,903.17 63.44 0.27 1.67 

ค่าเส่ือมพนัธ์โคนม 6,250.00 208.33 0.90 5.50 

ค่าเส่ือมโรงเรือนและอุปกรณ์ 1,562.50 52.08 0.23 1.37 

ภาษี 0.5%ของรายได ้ 586.26 19.54 0.08 0.52 

ค่านํ้าค่าไฟ 2,408.33 80.28 0.35 2.12 

รวมตน้ทุนการผลิต 113,707.76 3,790.26 16.38 100.00 

หมายเหตุ : ปริมาณนํา้นมดบิ เฉลีย่ 6,943.61 กโิลกรัม/เดือน 

รายได้เฉลีย่ 117,251.40 บาท/เดือน 
ตารางท่ี 1 ตน้ทุนนํ้านมดิบก่อนส่งมอบ 

 
จากตางรางท่ี 1 จะเห็นไดว้า่ตน้ทุนท่ีสูงท่ีสุดคือตน้ทุนอาหารขน้สูงถึง 60.61%ของตน้ทุนทั้งหมดแนว

ทางการแกไ้ขสาํหรับปัญหาท่ี 1 คือการผสมอาหารขน้เองโดยใชว้ตัถุดิบจากทอ้งถ่ินโดยใชสู้ตรจากกรมปศุสัตวโ์ดยมี
การปรับปรุงใหเ้ขา้กบัวตัถุดิบท่ีมีในทอ้งถ่ินโดยมีอตัราส่วนดงัน้ี 

วตัถดุิบ อตัราสว่น (กก) ราคาวตัถดุิบ ผลติเอง ซือ้ 

มนัเส้น            40.00  200.00     

ใบกระถินป่น/ใบมนัป่น            21.00  ธรรมชาต ิ   

รําละเอียด            10.00  60.00     

กากถัว่เหลือง (44%)            10.25  133.25     

กากปาล์ม            14.00  56.00     

เกลอืป่น              0.75  0.56     

ยเูรีย              2.00  12.00     

แร่ธาตแุละวติามนิ              2.00  16.00     

รวม กก.          100.00  477.81     

ค่าขนสง่   60     

ค่าแรง*1.2/กก   120.00     

ราคา   657.81     

ราคา/กก   6.58     

ตารางท่ี 2 สูตรอาหารขน้ 
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จากตารางท่ี 2 สูตรอาหารขน้ผสมเอง วตัถุดิบท่ีใชมี้ทั้งท่ีฟาร์มผลิตเอง ธรรมชาติและตอ้งจดัหาซ้ือมาจาก
ภายนอก เม่ือเปรียบเทียบกบัราคาของอาหารขน้ทัว่ไปท่ีซ้ือราคาอยูท่ี่ 450-650 บาทต่อถุง 50 กิโลกรัมราคา เฉล่ียอยูท่ี่ 
9-13 บาทต่อกิโลกรัม ราคาอาหารขน้ท่ีเราผสมเองราคาอยูท่ี่ 657.81 บาทต่อ 100 กิโลกรัม ราคาเฉล่ียอยูท่ี่ 6.58 บาท
ต่อกิโลกรัม อตัราการใหอ้าหารขน้ โคระยะใหน้ม อตัราหารกินอยูท่ี่ 6 กิโลกรัมต่อวนั โคไม่ไดใ้หน้ํ้านม 4 กิโลกรัม
ต่อวนั อตัราการกินอาหารขน้ทั้งหมดรวมต่อวนั 250 กิโลกรัมต่อวนั อตัราการกินอาหารขน้ต่อเดือน 7,500 กิโลกรัม
รวมราคาอาหารท่ีผสมเองต่อเดือน 49,350 บาท จากตน้ทุนอาหารขน้ท่ีลดลงต่อปี ราคาอาหารขน้สาํเร็จ(Total Mixed 
Ration) ราคาอยูท่ี่ 9.94 บาทต่อกิโลกรัม ค่าใชจ่้ายต่อเดือน 69,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.61 ของตน้ทุนทั้งหมด ราคา
อาหารขน้ท่ีผสมเอง ราคาอยูท่ี่ 6.58 บาทต่อกิโลกรัม ค่าใชจ่้ายต่อเดือน 49,350 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.47 ของตน้ทุน
ทั้งหมด ตน้ทุนท่ีลดลง 3.36 บาทต่อกิโลกรัม ค่าใชจ่้ายท่ีลดลง 19,650 บาทต่อเดือน ลดลงคิดเป็นร้อยละ 10.14 ของ
ตน้ทุนทั้งหมด ตน้ทุนท่ีลดลงต่อปี 234,800 บาท  

แนวทางแกไ้ขแนวทางท่ี 2  คือการสั่งอาหาร การสั่งอาหารปกติคือการสั่งไปยงัศูนยรั์บนํ้านมดิบแลว้
ตวัแทนจาํหน่ายจะจดัส่งมายงัฟาร์มแบบ  สั่งเดือนละ 1 คร้ัง  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 รูปแบบการสั่งอาหารขน้เดิม 
 

จากภาพท่ี 1 รูปแบบการสั่งอาหารขน้เดิม สั่ง 1 คร้ังต่อเดือนจาํนวนทั้งหมด 139 ถุง ราคา 497 บาทต่อถุง 50 
กิโลกรัม เป็นค่าขนส่ง 30 บาทต่อถุง รวมเป็นเงินทั้งหมด  69,083 บาทต่อเดือน ทั้งน้ีรูปแบบเดิมจะเห็นไดว้า่ทาง
ฟาร์มจะตอ้งเกบ็อาหารทั้งหมดเพ่ือใชท้ั้งเดือนไขปัญหาดว้ยการปรับรูปแบบการสั่งอาหารขน้ใหม่ ดว้ยการสั่งใหร้ถ
ขนถงันมซ่ึงตอ้งขนถงัเปล่ามาส่งคืนท่ีฟาร์มอยูแ่ลว้จึงสั่งใหข้นอาหารขน้จากศูนยรั์บนํ้านมดว้ยเป็นรูปแบบ ปริมาณ
การสั่งซ้ือท่ีประหยดั (Economic Order Quantity, EOQ) 

                                                                                  Q* =   

       กาํหนดให ้     Q* = ปริมาณการสั่งซ้ือท่ีประหยดั 
                                 D = ปริมาณความตอ้งการสินคา้ทั้งปี 

             S = ตน้ทุนในการสั่งซ้ือสินคา้ต่อคร้ัง 
                      H = ตน้ทุนในการเกบ็รักษาสินคา้ต่อหน่วยต่อปี 

กาํหนดความตอ้งการอาหารสัตวต่์อปี 83,400 กิโลกรัม ตน้ทุนในการสั่งซ้ือ 2 บาทต่อคร้ัง ตน้ทุนค่าขนส่ง 
0.6 บาทต่อหน่วย ตน้ทุนในการเกบ็รักษา  0.11 บาทต่อหน่วยต่อปี 

ตัวแทน
จาํหน่าย
อาหารสัตว์ 
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ขนาดสั่งซ้ือท่ีประหยดั(EOQ)  
                                                           = 79,537.84 กิโลกรัม 

1. ตน้ทุนรวมท่ีตํ่าสุด  

    
 
                                                                                   = 8,749.16 บาท 
 

2. จาํนวนคร้ังของการสั่งซ้ือท่ีประหยดัท่ีสุด   

                                                                          = 10.50 หรือ 11 คร้ังต่อปี 
จากการคาํนวณขา้งตน้ เป็นการคาํนวรหาปริมาณการส่ังซ้ือท่ีประหยดั EOQ โดยท่ีมีปริมาณความตอ้งการท่ี

เท่ากัน  โดยต้นทุนของการสั่งซ้ือแบบปริมาณการสั่งซ้ือท่ีประหยดั  (Economic Order Quantity, EOQ) เท่ากับ 
65,893.92 ต่อเดือน 790,079.04 บาทต่อปี ราคาอาหารขน้เท่ากับ 8.79 บาทต่อกิโลกรัม แต่เน่ืองจากทางฟาร์มไม่
สามารถกาํหนดรถของตวัแทนจาํหน่ายไดจึ้งหาแนวทางแกไ้ขอีกทางคือการสั่งซ้ือแบบ Lot for Lot คือใชเ้ท่าไหร่ก็
ซ้ือเท่านั้นแต่การซ้ือขนาดท่ีเลก็ลงทาํใหไ้ม่ตอ้งผา่นตวักลางคือทางฟาร์มสามารถนาํมาจากศูนยรั์บนํ้านมดิบไดเ้ลยไม่
ตอ้ง เกบ็เองอีกทั้งยงัสามารถยดืหยุน่ไดจ้ากปริมาณท่ีใชโ้ดยใชร้ถบรรทุกถงันํ้านมดิบเป็นผูข้นส่งให้เพราะตอ้งขนถงั
เปล่ากลบัมาส่งยงัฟาร์มอยูแ่ลว้ เหตุผลท่ีจดัเป็นสัปดาห์อยา่งท่ีกล่าวมาหามีการเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของจาํนวนโคดงั
รูปภาพ   
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 รูปแบบการการสั่งอาหารขน้แบบ Lot for Lot 
 

จากภาพท่ี 2 รูปแบบการการสั่งอาหารขน้แบบ Lot for Lot เป็นการสั่ง 4 คร้ังต่อเดือน คร้ังล่ะ 35 ถุง ราคา 
467 บาทต่อถุง 50 กิโลกรัม เป็นเงิน  16,345 บาทต่อคร้ัง เป็นเงิน 65,380 บาทต่อเดือน ค่าขนส่งเดือนล่ะ 1,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 66,380 บาทต่อเดือน ลดลงจากการสั่งอาหารแบบเดิม 2,703 บาทต่อเดือน คิดเป็นต่อปี เท่ากบั 32,436 ต่อ
ปี เม่ือเปรียบเทียบกบัการสั่งอาหารขน้แบบเดิม ราคาอาหารต่อเดือน 69,083 บาท เป็นเงินต่อปี 828,996 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 60.61 ของตน้ทุนทั้งหมด เทียบกบัการสั่งอาหารขน้แบบใหม่  ราคาอาหารต่อเดือน 66,380 บาท เป็นเงินทั้งปี 
796,560 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.71 ของตน้ทุนทั้งหมด ตน้ทุนลดลงเฉล่ีย 2,703 บาทต่อเดือน เป็นเงินต่อปี 32,436 
บาท คิดเป็นร้อยละ 2.90 ของตน้ทุน เม่ือเทียบกบัตน้ทุนการผสมอาหารเอง ตน้ทุนท่ีลดลงไป 235,800 บาทต่อปี คิด
เป็นร้อยละ 10.14 ของตน้ทุนทั้งหมดท่ีลดลง การสั่งอาหารขน้รูปแบบใหม่ ตน้ทุนท่ีลดลง 32,436 บาทต่อปี คิดเป็น
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ร้อยละ 2.9 ของตน้ทุนท่ีลดลง ปัญหาท่ี 2 ปริมาณนํ้านมดิบไม่สมํ่าเสมอในแต่ละเดือน จากการศึกษาพบวา่ปริมาณ
นํ้านมดิบจะลดลงในช่วงหนา้ฝน ตั้งแต่เดือน มิถุนายน-พฤศจิกายน ซ่ึงมีปริมาณนอ้ยกวา่ปริมาณนํ้านมเฉล่ีย ท่ี 7,000 
กิโลกรัมต่อเดือน ดงัภาพ 

 

 
ภาพท่ี 3 ปริมาณนํ้านมดิบทั้งปี 

 
จากภาพท่ี 3 ปริมาณนํ้านมดิบจะเห็นไดว้า่ปริมาณนํ้านมดิบท่ีไม่สมํ่าเสมอในช่วงหนา้ฝนจากการศึกษา

พบวา่ปริมาณนํ้านมท่ีลดลงทาํใหฟ้าร์มเสียโอกาสไป คิดเป็นปริมาณนา้นมดิบท่ีเสียโอกาส 10,543.20 กิโลกรัม คิด
เป็นเงินท่ีเสียโอกาส 175,364.32 บาท  สาเหตุท่ีปริมาณนํ้านมท่ีไม่สมํ่าเสมอ คือ 1. สภาพโรงเรือนเป็นโคลน 2.โคเกิด
ความเครียด 3. เกิดโรคระบาดในช่วงหนา้ฝน เช่นโรคปากเทา้เป่ือย  4. การตั้งทอ้งพร้อมกนัของโค 5. การพกัการรีด
นํ้านม (ดราย) พร้อมกนัหลายตวัเพราะคลอดลูกพร้อมกนั การแกปั้ญหาสภาพโรงเรือนท่ีมีโคลน 

  
รูปภาพท่ี 4 แผนผงัฟาร์มแบบเดิม                                           รูปภาพท่ี 5 แผนผงัฟาร์มใหม่ 
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การแกปั้ญหา การจดัสภาพโรงเรือนใหม่ ไม่ให้โคเดินผ่านโคลนเลน จดัช่องทางเขา้ช่องบงัคบัให้มีหลงัคา
คลุมเพื่อไม่ใหเ้กิดความเฉอะแฉะและยงัสามารถลดระยะเวลาในการทาํงานได ้เน่ืองจากถา้พ้ืนท่ีมีโคลนเลนโคจะเดิน
ไดช้า้กวา่ปกติเพราะตอ้งลุยโคนเขา้ช่องบงัคบัอีกทั้งตอ้งเสียเวลาในการทาํความสะอาดมาก หลงัจากการปรับผงั ทาํ
ใหเ้วลาในการทาํงานใชเ้วลาลดลง  15 นาทีต่อชุดท่ีโคเขา้ช่องบงัคบั  8 ตวั จากการใชเ้วลา 91 นาที ลดลงเป็น 76 นาที 
การแกปั้ญหาการตั้งทอ้งพร้อมกนัการพกัการรีดนํ้านม (ดราย) พร้อมกนัการแกปั้ญหาจดัการจดัตารางเวลากาํหนด
ช่วงเวลาของการตั้งทอ้ง ผสม การพกัการรีดนํ้านม (ดราย)  ใหน้ํ้านมสมํ่าเสมอกนั การกาํหนดการจบัสัดของโคในแต่
ละเดือนซ่ึงสามารถเล่ือนไดโ้คจะเป็นสัดทุก 21 วนั โดยการจดัตารางเวลาจากการศึกษาไดก้าํหนดตางรางทั้งหมด 6 
โมเดลดงัน้ีไดท้าํการคดัเลือกจากกราฟท่ีมีความสมํ่าเสมอท่ีสุดได ้2 โมเดลดงัรูปภาพต่อไปน้ี  
เดือน/โค 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

ม.ค. (คลอด8(ดราย)7(ดราย) 6 5 4 3 2 1 9(คลอด8(ดราย)7(ดราย) 6 5 4 3 2 1 ผสม 9(คลอด)8(ดราย)

ก.พ. 9(คลอด)8(ดราย)7(ดราย 6 5 4 3 2 ผสม 9(คลอด)8(ดราย)7(ดราย) 6 5 4 3 2 1 ผสม 9(คลอด)

มี.ค. 9(คลอด8(ดราย7(ดราย) 6 5 4 3 1 ผสม 9(คลอด)8(ดราย)7(ดราย) 6 5 4 3 2 1 ผสม

เม.ย. ผสม 9(คลอด8(ดราย)7(ดราย) 6 5 4 2 1 ผสม 9(คลอด)8(ดราย)7(ดราย) 6 5 4 3 2 1 ผสม

พ.ค. 1 ผสม 9(คลอด)8(ดราย)7(ดราย) 6 5 3 2 1 ผสม 9(คลอด)8(ดราย)(ดราย 6 5 4 3 2 1 ผสม

มิ.ย. 2 1 ผสม 9(คลอด)8(ดราย)7(ดราย) 6 4 3 2 1 ผสม 9(คลอด(ดราย7(ดราย 6 5 4 3 2 1

ก.ค. 3 2 1 ผสม 9(คลอด8(ดราย)7(ดราย) 5 4 3 2 1 ผสม 9(คลอด8(ดราย(ดราย 6 5 4 3 2

ส.ค. 4 3 2 1 ผสม 9(คลอด8(ดราย) 6 5 4 3 2 1 ผสม 9(คลอด(ดราย7(ดราย) 6 5 4 3

ก.ย. 5 4 3 2 1 ผสม 9(คลอด7(ดราย) 6 5 4 3 2 1 ผสม 9(คลอด8(ดราย)7(ดราย) 6 5 4

ต.ค. 6 5 4 3 2 1 ผสม 8(ดราย)7(ดราย 6 5 4 3 2 1 ผสม 9(คลอด)8(ดราย)7(ดราย) 6 5

พ.ย. 7(ดราย) 6 5 4 3 2 1 ผสม 9(คลอด8(ดราย7(ดราย) 6 5 4 3 2 1 ผสม 9(คลอด8(ดราย)7(ดราย) 6

ธ.ค. 8(ดราย)7(ดราย) 6 5 4 3 2 1 ผสม 9(คลอด8(ดราย)7(ดราย) 6 5 4 3 2 1 ผสม 9(คลอด)8(ดราย)7(ดราย)  
รูปภาพท่ี 6 ตารางการกาํหนดช่วงเวลา โมเดล 1  

   
เดือน/โค 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

ม.ค. (คลอด) 1 3 5 7(ดราย)9(คลอด) 1 5 7(ดราย9(คลอด) 1 3 5 7(ดราย)(คลอด) 1 3 5 7(ดราย)9(คลอด)

ก.พ. ผสม 2 4 6 8(ดราย) ผสม 2 6 8(ดราย) ผสม 2 4 6 8(ดราย) ผสม 2 4 6 8(ดราย) ผสม

มี.ค. 1 3 5 7(ดราย)9(คลอด) 1 3 7(ดราย)(คลอด) 1 3 5 7(ดราย)(คลอด) 1 3 5 7(ดราย)9(คลอด) 1

เม.ย. ผสม 2 4 6 8(ดราย) ผสม 2 4 8(ดราย) ผสม 2 4 6 8(ดราย) ผสม 2 4 6 8(ดราย) ผสม 2

พ.ค. 1 3 5 7(ดราย9(คลอด) 1 3 5 9(คลอด) 1 3 5 7(ดราย)9(คลอด) 1 3 5 7(ดราย)9(คลอด) 1 3

มิ.ย. 2 4 6 8(ดราย) ผสม 2 4 6 ผสม 2 4 6 8(ดราย) ผสม 2 4 6 8(ดราย) ผสม 2 4

ก.ค. 3 5 7(ดราย)(คลอด) 1 3 5 7(ดราย) 1 3 5 7(ดราย)9(คลอด) 1 3 5 (ดราย9(คลอด) 1 3 5

ส.ค. 4 6 8(ดราย) ผสม 2 4 6 8(ดราย) ผสม 2 4 6 8(ดราย) ผสม 2 4 6 (ดราย) ผสม 2 4 6

ก.ย. 5 7(ดราย)9(คลอด) 1 3 5 7(ดราย)9(คลอด 1 3 5 7(ดราย)9(คลอด) 1 3 5 7(ดราย(คลอด) 1 3 5 7(ดราย)

ต.ค. 6 8(ดราย) ผสม 2 4 6 8(ดราย) 2 4 6 8(ดราย) ผสม 2 4 6 8(ดราย) ผสม 2 4 6 8(ดราย)

พ.ย. 7(ดราย)9(คลอด) 1 3 5 7(ดราย)9(คลอด) 3 5 7(ดราย)9(คลอด) 1 3 5 (ดราย(คลอด) 1 3 5 7(ดราย)9(คลอด)

ธ.ค. 8(ดราย) ผสม 2 4 6 8(ดราย) ผสม 4 6 8(ดราย) ผสม 2 4 6 8(ดราย) ผสม 2 4 6 8(ดราย)  
รูปภาพท่ี 7 ตารางกาํหนดช่วงเวลา โมเดล 3 

จากรูปภาพท่ี 6 และ 7 เป็นตารางกาํหนดช่วงเวลาของโครีดในฟาร์ม ทั้ง 2 โมเดลมีปริมาณนํ้านมดิบเฉล่ียอยู่
ท่ี  7,495  กิโลกรัมต่อเดือนราคาเฉล่ีย 17 บาทต่อกิโลกรัม ซ่ึงมีค่ามากกวา่ค่าเฉล่ียปัจจุบนั อยูท่ี่ 7,000 กิโลกรัมต่อ
เดือน ทาํใหร้ายไดน้ํ้านมดิบสุทธิจากเดิมเฉล่ียต่อเดือนอยูท่ี่ 117,251.40 บาทเพ่ิมเป็น 127,415 บาทต่อเดือน ราได้
เพ่ิมข้ึนต่อเดือน 10,163.60 บาท คิดเป็นเงิน 121,963.20 บาทต่อปี 

ปัญหาท่ี 3 การจัดการฟาร์มถึงแม้จัดการดีแต่ราคานํ้ านมก็เท่าเดิม จากการศึกษาการจัดการปัญหาแต่
เกษตรกรก็มีตน้ทุนท่ีสูงแต่ราคานํ้ านมดิบก็ราคาเท่าเดิมดงันั้นจึงหาแนวทางในการแกไ้ขโดยการเพิ่มมูลค่า (Value 
Added) ให้กบันํ้ านมดิบ (Raw Milk) การปรับเปล่ียนรูปแบบการเล้ียงแบบอินทรีย ์(Organic) เพ่ือให้ไดน้ํ้ านมอินทรีย ์
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(Organic Milk) ซ่ึงขายไดใ้นราคาท่ีสูงถึง 25 บาท ซ่ึงราคาสูงกวา่การเล้ียงแบบทัว่ไปถึง 7 บาท ทาํให้รายไดเ้กษตรกร
เพ่ิมข้ึน แต่ฟาร์มตอ้งไดรั้บการรับรองจากปศุสัตวอิ์นทรียก่์อนจึงจะขายเป็นนมอินทรียไ์ด ้  

 
5. บทสรุป 
 จากการศึกษาการนาํเสนอแนวทางแกไ้ขปัญหาทั้งหมดท่ีดงัท่ีไดก้ล่าวน้ี สามารถสรุปผลท่ีไดรั้บจากการ
แกไ้ขปัญหาดงักล่าวแลว้มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

1. ตน้ทุนการผลิตนํ้ านมดิบ ลดลงจาก 16.38 บาทต่อกิโลกรัมลดลงเหลือ 13.04 บาทต่อกิโลกรัม ลดลง
3.35บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 20.39 

2. ต้นทุนอาหารข้นแบบสําเร็จรูป 828,000 บาทต่อปี ต้นทุนอาหารข้นผสมเองจากวตัถุดิบท้องถ่ิน 
592,200 บาทต่อปี ลดลง 235,800 บาทต่อปี  คิดเป็นร้อยละ 28.48 

3. ตน้ทุนอาหารขน้สําเร็จรูปต่อกิโลกรัมคิดเป็น 9.94 บาทต่อกิโลกรัม ตน้ทุนอาหารขน้ท่ีผสมเองต่อ
กิโลกรัมคิดเป็น 6.58 บาท ลดลง 3.36 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 33.80 

4. ตน้ทุนการสั่งซ้ืออาหารขน้ การสั่งซ้ืออาหารขน้แบบเดิม 828,996 บาทต่อปี การสั่งซ้ืออาหารแบบ LOT 
FOR LOT 796,460 บาทต่อปี ลดลง 32,536  บาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 3.92 

5. ตน้ทุนการสั่งซ้ืออาหารขน้ การสั่งซ้ืออาหารขน้แบบเดิม 828,996 บาทต่อปี การสั่งซ้ืออาหารแบบEOQ 
790,727  บาทต่อปี ลดลง 38,269  บาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 4.62 

6. ระยะเวลาการรีดนํ้านมในหนา้ฝน จากเดิมใชเ้วลาเฉล่ีย 91 นาทีลดลงเฉล่ีย 76 นาที คิดเป็น 15 นาที ต่อ 
1 ชุดรีด คิดเป็นร้อยละ 16.48  

7. การจัดการปริมาณนํ้ านมให้สมํ่าเสมอทุกเดือน ปริมาณนํ้ านมดิบเดิมเฉล่ีย 7,000 กิโลกรัมต่อเดือน 
ปริมาณนํ้ านมดิบเฉล่ียหลงัจดัการ 7,495 กิโลกรัมปริมาณนํ้ านมเพ่ิมข้ึน 495 กิโลกรัมต่อเดือน คิดเป็น
ร้อยละ 7.07 

8. การเปล่ียนมาผลิตแบบอินทรีย  ์(Organic) ราคานํ้ านมดิบธรรมดา 18 บาทต่อกิโลกรัม ราคานํ้ านม
อินทรีย(์Organic Milk) 25 บาทต่อกิโลกรัม ต่างกนั คิดเป็นร้อยละ 38.89 

9. ตน้ทุนนํ้ านมดิบอินทรีย(์Organic Milk) อยูท่ี่ 11 บาทต่อกิโลกรัม ตน้ทุนนํ้ านมดิบธรรมดา 16.39 บาท
ต่อกิโลกรัม ลดลง 5.3บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 32.89    
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ตารางสรุป 

ลาํดบั รายละเอยีดประสิทธิภาพ เดมิ ปรับปรุง ผลทีเ่กดิขึน้ 

    บาท % 

1 ตน้ทุนการผลิตนํ้านมดิบ 16.38 13.04 3.34 20.39 
2 ตนัทุนอาหารขนั 828,000.00 592,200.00 235,800.00 28.48 
3 ตน้ทุนอาหารขน้ต่อกิโลกรัม 9.94 6.58 3.36 33.80 
4 ตน้ทุนอาหารขน้จากการสั่งซ้ือ Lot For Lot 828,996.00 796,460.00 32,536.00 3.92 

5 ตน้ทุนอาหารขน้จาการสั่งแบบ EOQ 828,996.00 790,727.00 38,269.00 4.62 

6 Time   นาที % 

 Flow Process ผงัฟาร์ม 1 ชุด 91.00 76.00 15.00 16.48 

7 การจดัการปริมาณนํ้านมสมํ่าเสมอ 7,000.00 7,495.00 495.00 7.07 
8 ตน้ทุนนํ้านมอินทรีย ์ 16.39 11.00 5.39 32.89 
9 ราคานํ้านมอินทรีย ์ 18.00 25.00 7.00 38.89 

 
กติติกรรมประกาศ  
                 การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองเร่ืองน้ีสาํเร็จไดด้ว้ยความกรุณาจาก อาจารย ์ผศ.ดร.วนัชยั รัตนวงษ ์ อาจารยท่ี์
ปรึกษาการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง ท่ีไดใ้หค้วามกรุณาแนะนาํ ตรวจตราและแกไ้ขเน้ือหา ตลอดจนใหก้าํลงัใจในการ
ทาํการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองจนประสบผลสาํเร็จ  
  ขอขอบคุณ คุณเพญ็ศรี จิตชุ่ม  ท่ีไดใ้ห้ความช่วยเหลือดา้นขอ้มูล และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งตลอดเวลาท่ีศึกษา
อยู ่และพ่ีๆ เพ่ือนนกัศึกษาปริญญาทุกท่าน ท่ีไดใ้ห้กาํลงัใจและความช่วยเหลือในการทาํการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง
ตลอดมา 
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การศึกษาเพ่ือหาแนวทางการลดต้นทุนการขนส่งกระจายสินค้ากลุ่มผลติภัณฑ์ทาํความสะอาด 
Reduce transportation costs, distribution of products Hygiene  

 
1พชรมน ทองอร่าม, 2ดร.พงษ์ธนา วณิชย์กอบจินดา 

1 นกัศึกษาปริญญา โท  หลกัสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์  มหาวทิยาลยั หอการคา้ไทย 
2 อาจารยป์ระจาํสาขาวชิา การจดัการโลจิสติกส์ คณะ วศิวกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยั หอการคา้ไทย 

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

บทคดัย่อ      

ภายใตภ้าวะการแข่งขนัทางธุรกิจในปัจจุบนัธุรกิจจาํเป็นตอ้งมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือใหต้อบสนองกบั
ความเปล่ียนแปลงในทุกดา้น  เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัขององคก์ร  ซ่ึงในแต่ละบริษทัจะประสบปัญหา
ตน้ทุนการดาํเนินการท่ีสูงข้ึน บริษทัจึงมีนโยบายเพ่ือลดตน้ทุนรวมของสินคา้ การจะลดตน้ทุนในส่วนของวตัถุดิบ 
หรือในดา้นการผลิตนั้นทาํไดย้าก เน่ืองจากตน้ทุนวตัถุดิบจากผูผ้ลิตสินคา้นั้นสูงข้ึนตามสถานการณ์ปัจจุบนั  และ
บริษทัไม่ตอ้งการลดตน้ทุนทางวตัถุดิบ  เน่ืองจากอาจจะมีผลกระทบต่อคุณภาพของสินคา้ไดซ่ึ้งจะทาํให้บริษทัเสีย
ความเช่ือมัน่ของลูกคา้ไปได ้ 

ดงันั้นการแกไ้ขปัญหาจึงเนน้ไปท่ีการลดตน้ทุนดา้นโลจิสติกส์ โดยเฉพาะตน้ทุนดา้นการขนส่ง ซ่ึงคาดวา่
ยงัจะสามารถปรับปรุงไดอี้กหลายจุด และทาํใหบ้ริษทัสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขนัไดอี้กดว้ย 

 

คาํสําคญั: ลดตน้ทุนรวมของสินคา้, การขนส่ง, ตน้ทุนดา้นโลจิสติกส์ 
 

Abstract 

 Under the conditions of competition in the business needs to be constantly evolving to respond to the 
change in all aspects for increase in the competitiveness of the organization. However each firm will face higher 
operating costs. So Company's policy to minimize the total cost of the product. Reducing the cost of raw materials 
or in terms of production is difficult. Due to the high cost of raw materials from Suppliers based on the current 
situation. . Reducing the cost of raw materials, it will directly affect in quality of the products that the Company 
will lose the confidence of customers. 
.  So the solution is to focus on reducing the cost of logistics. The cost of transportation. This is also 
expected to be updated several points and enable the company to enhance competition as well. 
  

KEYWORDS: TO MINIMIZE THE TOTAL COST OF THE PRODUCT, TRANSPORTATION, COST OF 
LOGISTICS 
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1. บทนํา 
ในปัจจุบนับริษทั  AAA ไดผ้ลิตแบบผลิตเองส่วนหน่ึงและสั่งทาํจาก บริษทั VC โดยมีการเก็บสินคา้ส่วน

หน่ึงไวท่ี้บริษทั โดยบริษทัจะใชร้ะบบ Push Strategy  เม่ือลูกคา้สั่งสินคา้เขา้มาบริษทัจึงจะสั่งผลิตไปทางบริษทั VC
โดยท่ีบริษทัจะจดัส่งสินคา้ผา่มอเตอร์ไซคซ่ึ์งจะสามารถขนได ้1-4 กล่องต่อรอบ  หรือรถกระบะรับจา้งซ่ึงจะสามารถ
ส่งได ้10 – 30 กล่องต่อรอบ เพ่ือนาํไปส่งยงับริษทัขนส่ง ABC เพ่ือนาํสินคา้ไปส่งลูกคา้   

 

 
รูปท่ี 1 แสดงกระบวนการทาํงานในปัจจุบนั 

 
สาเหตุของปัญหาท่ีบริษทัตอ้งทาํการจา้งบริษทัขนส่งเน่ืองจากบริษทัยงัไม่มีรถขนส่งของตวัเอง รวมถึง

บริษทัยงัขาดการวางแผนในการจดัเส้นทาง และปริมาณการขนส่งท่ีมีประสิทธิภาพ ขาดการวางแผนในการส่งสินคา้ 
และในส่วนใหญ่ทางบริษทัจะส่งสินคา้ทนัทีเม่ือมีการสั่งสินคา้  ดงันั้นจึงทาํใหบ้ริษทัมีค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการ
ดาํเนินงานท่ีไม่มีประสิทธิภาพ 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
- เพ่ือศึกษาสาเหตุปัญหาและแนวทางการลดตน้ทุนในการขนส่งของบริษทั 
- ศึกษาความเป็นไปไดโ้ดยการคาํนวณหาความเป็นไปไดใ้นการซ้ือรถเป็นของตวัเอง 
- สนบัสนุนผูบ้ริหารในการวางนโยบายการขนส่งกระจายสินคา้ 

 

3. การดาํเนินการวจิัย 
จากการศึกษารวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ตาํแหน่งของกลุ่มลูกคา้ซ่ึงจะสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น บริเวณ

กรุงเทพฯ ปริมณฑล  และจงัหวดัใกลเ้คียงซ่ึงมีจาํนวนลูกคา้คิดเป็นร้อยละ 62%  ของลูกคา้ทั้งหมด  บริเวณภาคเหนือ
มีจาํนวนลูกคา้คิดเป็นร้อยละ 15% ของลูกคา้ทั้งหมด บริเวณภาคตะวนัออกคิดเป็นร้อยละ 10% ของลูกคา้ทั้งหมด  
ภาคใตคิ้ดเป็นร้อยละ 7% ของลูกคา้ทั้งหมด  และการส่งออกไปต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 3% ของลูกคา้ทั้งหมด     
ดงัแสดงใน รูปท่ี 2 

บริษทั 
VC 

บริษทั 
AAA 

1-4 กล่อง 

10-30 กล่อง 

บริษทั
ขนส่ง 
ABC 

นําสง่กระจายทัว่ประเทศ และสง่ออก 
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รูปท่ี 2 แสดงจุดของลูกคา้ตามจงัหวดัต่างๆ ทัว่ประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 

15% 

10% 

3% 

•SC 

•ขายส่ง 

•ส่งออก 

•MJ 

•โรงแรม 

62% 

7% 
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ตารางท่ี 1 แสดงตน้ทุนการขนส่งกระกายสินคา้ในปัจจุบนั 

ระยะทาง จุดส่ง 

(ลูกคา้) 

จาํนวนกล่อง 

(ต่อเดือน) 

ค่าขนส่งจาก

บริษทั AAA ถึง

บริษทัขนส่ง 

(บาท) 

ค่าขนส่งจาก

บริษทัขนส่งถึง

มือลูกคา้ 

(บาท) 

รวมค่าขนส่ง 

(บาท) 

0 – 50 53 420 50,400.00 100,800.00 151,200.00 

51 – 100 13 110 13,200.00 30,360.00 43,560.00 

101 – 200 13 80 9,600.00 31,200.00 40,800.00 

201 – 400 9 9 1,080.00 5,040.00 6,120.00 

401 – 600 14 25 3,000.00 2,500.00 28,00.00 

601 – 800 15 35 4,200.00 38,500.00 42,700.00 

801 – 1,000 4 8 960.00 11,200.00 12,160.00 

     324,540.00 

 

จากตารางจะเห็นไดว้า่มูลค่าการขนส่งในระยะทาง 0 -50 กม. และ 51 – 100 กม. เป็นส่วนท่ีมีมูลค่าสูงถึง
ร้อยละ 62 %  โดยท่ีตน้ทุนในการขนส่งอยูท่ี่ประมาณ 194,760 บาท/เดือน  ดงัแสดงในรูปท่ี 3 
 

 
รูปท่ี 3 แสดงมูลค่าการขนส่ง 
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4. ผลการวจิัย 
จากการวิเคราะห์ตาํแหน่งพ้ืนท่ีของลูกคา้พบว่าลูกคา้ภายในบริเวณ 0 – 50 กม. และ 51 – 100 กม. มีมูลค่า

ขนส่ง 62% ซ่ึงสามารถนาํมาพิจารณาดาํเนินการลดตน้ทุนและวิเคราะห์ทางเลือกในการเป็นเจา้ของรถเอง 
 

 
 

รูปท่ี 4 วเิคราะห์ส่วนท่ีจะนาํมาดาํเนินการลดตน้ทุนและทางเลือกในการเป็นจา้ของรถ 
 

ปัจจยัสนบัสนุน 
1. อยูใ่นพิสัยของระยะทางในการบริการจดัการการขนส่งท่ีสามารถทาํไดคุ้ม้ค่าท่ีสุด 
2. สามารถบริหารจดัการเส้นทาง และ เวลาในส่งของกบัลูกคา้ไดโ้ดยง่าย 
3. เพ่ิมความสามารถในการใหบ้ริการและเขา้ถึงลูกไดต้ามวนัและเวลาท่ีลูกคา้ตอ้งการ 

 
การแบ่งเขตลูกคา้ในกรุงเทพและปริมณฑล 
กลุ่มลูกคา้โดยส่วนใหญ่ของบริษทัจะกระจายอยู่ในโซนกรุงเทพฯ  และปริมณฑล โดยจะสามารถแบ่ง

ระยะทางในการขนส่งอยู่ท่ี 0-50 กม. และ 51-100 กม.  ซ่ึงการแบ่งเขตการจดัส่งสินคา้จะทาํให้สามารถนํามาวาง
แผนการจดัการบริหารการขนส่งไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน   
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รูปท่ี 5  ภาพแผนท่ีกลุ่มลูกคา้ 

 
หลงัจากแยกกลุ่มลูกคา้ท่ีมีพ้ืนท่ีในการขนส่งอยูใ่นระยะทางการขนส่งในช่วง 0-50 กม.  และ 51 -100 กม. 

แลว้จะสามารถแบ่งโซนเส้นทางลูกคา้ไดอี้กเป็น 3 โซน  โดยแยกเป็นปริมาณยอดขายในแต่ละพ้ืนท่ี  สามารถแยก
ออกไดเ้ป็น โซนท่ี 1 มียอดขายประมาณร้อยละ 30  โซนท่ี 2 มียอดขายประมาณร้อยละ 35  และโซนท่ี 3 มียอดขาย
ประมาณร้อยละ 35 

 
รูปท่ี 6 การแบ่งโซนลูกคา้ในกรุงเทพฯและปริมณฑล 

 
รถท่ีบริษทัจะซ้ือเพื่อนาํมาพิจารณาในการใชข้นส่งสินคา้ถึงลูกคา้ในโซนกรุงเทพฯ  และปริมณฑล  โดยจะ

มีการเปรียบเทียบระหวา่ง 2 บริษทัจาํหน่ายรถ  ไดแ้ก่ 
- บริษทั DDD รถบรรทุก 4 ลอ้  โดยราคาของรถจะอยูท่ี่ประมาณ 300,000บาท  ค่าใชจ่้ายในการ

ผอ่น 6000บาท/เดือน ใชเ้วลาผอ่น 5ปี  ใช ้Gas LPG ในราคาประมาณ กิโลละ 1 บาท สามารถบรรจุ 
50 กล่อง 1 ชั้น  และสามารถบรรจุ 100 กล่อง ในกรณีท่ีซอ้นทบั 2 ชั้น 

- บริษทั TTT รถกระบะ โดยจะมีราคาอยูท่ี่ 600,000  บาท  ค่าใชจ่้ายในการผอ่น  120,000 บาท/เดือน  
ใชเ้วลาผอ่น 5 ปี  ใชน้ํ้ ามนัดีเซลราคาประมาณ กิโลเมตรละ 3 บาท  สามารถบรรจุ 70 กล่อง 1 ชั้น   
และบรรจุ 130 กล่อง ในกรณีท่ีซอ้นทบั 2 ชั้น 
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5. บทสรุป 
 ในปัจจุบนับริษทัยงัไม่ไดมี้การจดัการวางแผนการขนส่งสินคา้ทาํให้เกิดมีการเก็บจดัเก็บสินคา้เกินความ
จาํเป็น เน่ืองจากเม่ือลูกคา้สั่งสินคา้เขา้มาจะจดัส่งสินคา้ในทนัที  และสินคา้ท่ีเก็บอาจไม่ตรงความตอ้งการของลูกคา้  
ในส่วนของขั้นตอนการขนส่งนั้นเน่ืองจากการขนส่งไม่เตม็เท่ียวและตอ้งจ่ายค่าเสียเวลาให้พนกังานส่งของ / เจา้ของ
รถรอรับบิลทาํใหเ้กิดตน้ทุนท่ีสูงเกินความจาํเป็น  ดงันั้นจึงไดจ้าํเป็นตอ้งมีการวางแผนบริหารจดัการการขนส่ง 
 
ตารางท่ี 2 พฤติกรรมการสั่งซ้ือสินคา้ของลูกคา้แบบเก่า 

รอบการส่ัง D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18 D19 D20 D21 D22 D23 D24 D25 D26 D27 D28 D29 D30 รวม
โรงภาพยนต์ 0

Major Ceniplex 10 3 3 2 30 4 2 3 22 3 8 3 3 2 17 2 2 14 4 27 164

SF Cinema 5 3 20 2 5 3 4 1 5 5 3 2 50 3 2 3 116
โรงแรม 5 3 5 5 3 15 4 3 2 5 20 2 10 2 8 4 9 4 12 121
คา้ส่ง 20 25 30 20 25 120
โรงละคร 4 2 2 8

20 26 11 11 50 0 0 9 47 10 29 8 0 0 18 58 8 12 41 0 0 60 34 23 10 44 0 0 0 0 529  
 

จากตารางท่ี 2 เม่ือนาํมาวิเคราะห์จะสามารถวางแผนการจดัการการจดัเก็บสินคา้ และการจดัส่ง  โดยมีการ
เจรจารอบการส่ง  ปรับปรุงการส่งสินคา้  ดงัตารางท่ี 3 
 

ตารางท่ี 3  ปรับปรุงตารางการขนส่งสินคา้ 
รอบการส่ัง D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18 D19 D20 D21 D22 D23 D24 D25 D26 D27 D28 D29 D30 รวม

จํานวนต่อรอบ 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360
30 0 30 0 30 0 0 30 0 30 0 30 0 0 30 0 30 0 30 0 0 30 0 30 0 30 0 0 0 0 360  

 
จากการจดัส่งในแบบเดินนั้นทางบริษทัไดจ้า้งบริษทัจดัส่งสินคา้เป็นผูส่้งสินคา้ให้กบับริษทั  โดยจะจดัส่ง

เป็นรายกล่อง  สามารถเฉล่ียจาํนวนกล่องท่ีจัดส่งต่อเดือนได้ประมาณ 530 กล่อง  ซ่ึงจะมีต้นทุนอยู่ท่ีประมาณ 
194,760 บาท/เดือน ดังนั้นทางบริษัทจึงทาํการเปรียบเทียบตน้ทุนการมีรถเป็นของตนเองโดยเปรียบเทียบจาก 2 
บริษทั  ดงัน้ี 

1. บริษทั DDD รถบรรทุก 4 ลอ้  ซ่ึงมีตน้ทุนค่าใชจ่้ายในการขนส่งในการไปและกลบัพ้ืนท่ีภายใน
ระยะ 50 กม.  โดยราคาของรถจะอยู่ท่ีประมาณ 330,000 บาท ใช้ Gas LPG ในราคาประมาณ
กิโลเมตรละ 3 บาท  จะมีตน้ทุนอยูท่ี่ประมาณ 2,013 บาท/เท่ียว 

2. บริษทั TTT รถกระบะ ซ่ึงมีตน้ทุนค่าใชจ่้ายในการขนส่งในการไปและกลบัพ้ืนท่ีภายในระยะ 50 
กม.  โดยจะมีราคาอยู่ท่ี 650,000  บาท   ใช้นํ้ ามันดีเซลราคาประมาณกิโลเมตรละ 5 บาท จะมี
ตน้ทุนอยูท่ี่ประมาณ 2,653 บาท/เท่ียว 

ดงันั้นรถบริษทัจึงเลือกซ้ือรถจากบริษทั DDD  เน่ืองจากมีตน้ทุนท่ีตํ่ากว่า  ซ่ึงหลงัจากปรับปรุงแผนการ
ขนส่งแลว้จะมีตน้ทุนการมีรถ 2,013 บาท/เท่ียว ขนส่งไดเ้ท่ียวละ 45 กล่อง ขนส่งในกรุงเทพและปริมณฑล วิ่ง 40
เท่ียว ต่อเดือน  โดยจะมีตน้ทุนรวมในการขนส่งอยูท่ี่ประมาณ  80,520 บาท/เดือน 
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การเพิม่ประสิทธิภาพการจัดการคลงัสินค้าและการขนส่งสินค้า 
 กรณศึีกษา บริษัท ขนส่งและจําหน่ายเมลด็พืชอบ ABC  

Increasing the efficiency of warehouse management and goods transportation: 
A case study of ABC Dried Seeds Transportation and Distribution Company  
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--------------------------------- 
 

บทคดัย่อ      

การจดัการคลงัสินคา้และการส่งมอบเป็นปัญหาหน่ึงท่ีมีบทบาทในการนาํองคก์รไปสู่เป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้  
ดงันั้น งานวิจยัน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้และกระบวนการ
ขนส่งสินคา้ขององค์กร กรณีศึกษา ซ่ึงทาํธุรกิจดาํเนินกิจการเป็นทั้ งโรงงานอบเมล็ดพืช และซ้ือขายวตัถุดิบทาง
การเกษตร เช่น มนัเส้น ขา้วโพด และสินคา้ทางการเกษตรอ่ืนๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ รวมทั้งรับซ้ือ จาํหน่าย 
และส่งออกพืชผลทางการเกษตร และส่งออกวตัถุดิบอาหารสัตว ์

   ปัจจุบนัปัญหาดา้นการจดัการคลงัสินคา้และการขนส่งท่ีองคก์รประสบอยู ่ไดแ้ก่ (เช่น สินคา้เสียหาย การ
บรรทุกสินคา้ไปส่งท่าเรือล่าชา้ เป็นตน้) จากผลการวิเคราะห์หาสาเหตุพบวา่มีสาเหตุมาจาก ขั้นตอนการดาํเนินงานท่ี
ผิดพลาด และขาดการกาํหนดตาํแหน่งการจดัเก็บสินคา้ท่ีเป็นระบบ รวมถึงไม่มีการกาํหนดเจา้หนา้ท่ีประจาํตาํแหน่ง
ภายในคลงัสินคา้อย่างชดัเจน ในดา้นการขนส่งสินคา้พบว่าสาเหตุของปัญหาเกิดข้ึนเน่ืองจากไม่มีการจดัการและ
แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการทาํงาน ขาดกระบวนการทาํงาน ขั้นตอนและรูปแบบการทาํงาน ดงันั้น ผูว้ิจยัได้
เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาสําหรับกรณีศึกษาน้ี ซ่ึงประกอบดว้ย)  เสนอขั้นตอนการดาํเนินงานการจัดผงั
คลงัสินคา้รูปแบบใหม่ รวมทั้งเพ่ิมเจา้หน้าท่ีดูแลพ้ืนท่ีคลงัสินคา้ซ่ึงแบ่งเขตพื้นท่ีความรับผิดชอบอยา่งชดัเจน และ
ศึกษาเปรียบเทียบตน้ทุนในการขนส่งสินคา้โดยลาํเลียงทางเรือผา่นแม่นํ้า (ในรูปแบบของการขนส่งต่อเน่ือง) กบัการ
ขนส่งสินคา้โดยทางรถยนตบ์รรทุก เม่ือกาํหนดจุดตน้ทางและปลายทางของการขนส่งเป็นจุดเดียวกนั โดยใชว้ิธีการ
จาํแนกตน้ทุนการขนส่งตามแนวคิดทฤษฎีอุปทานการขนส่งของ Button (1993)ซ่ึงแบ่งตน้ทุนการขนส่งหลกัๆ เป็น 4 
ประเภท ไดแ้ก่ ตน้ทุนขนส่งและนาํส่ง ตน้ทุนสถานี ตน้ทุนดา้นเวลา และตน้ทุนภายนอก โดยมีการเสนอแนวทางการ
แกไ้ข เสนอทางเลือก ขั้นตอนและกระบวนการทาํงานใหม่ จากรูปแบบเดิมของบริษทัคือการขนส่งโดยเรือลาํเลียง
แม่นํ้า 

 ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยสําคัญ ท่ี มีผลเป็นตัวกําหนดการตัดสินเลือกใช้การขนส่งสินค้าเทกอง
ภายในประเทศโดยทางเรือลาํเลียงแม่นํ้า ไดแ้ก่ ตน้ทุน เวลา ปริมาณ เป็นตน้ เม่ือเปรียบเทียบตน้ทุนระหวา่งการขนส่ง
โดยเรือลาํเลียงแม่นํ้ า กบัรถยนตบ์รรทุก พบวา่การขนโดยเรือลาํเลียงแม่นํ้ าสามารถขนไดป้ริมาณ 5,000 ตนัต่อเท่ียว 
ในระยะเวลา 282.88 ชัว่โมง และรถยนต์บรรทุกขนได ้30-50 ตนัต่อเท่ียวในระยะเวลา 10.96 ชัว่โมง พบว่า ตน้ทุน
การขนส่งโดยรถบรรทุกขนส่ง สูงกวา่การขนส่งทางเรือลาํเลียงแม่นํ้ าโดยประมาณ  80-90%  ต่อ ปริมาณบรรทุก 50-
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80 ตนั  อย่างไรก็ตาม การขนส่งทางรถยนต์บรรทุก ถือว่าเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีบริษทัสามารถตดัสินใจเลือกใช้
ในช่วงฤดูท่ีการขนส่งทางนํ้ าทาํไม่ไดห้รือทาํไดย้ากลาํบาก สําหรับดา้นการจดัการคลงัสินคา้ ไดน้าํเสนอวิธีการใน
การติดตั้งป้ายบ่งช้ีและท่ีกั้นสินคา้ การแบ่งสัดส่วนพื้นท่ี และการจดัวางแบบ U Path มาใช ้ร่วมกบัแบ่งโซนการหยิบ
สินคา้ซ่ึงผลการปรับปรุงท่ีนาํเสนอไป จะสามารถลดปริมาณสินคา้คงคา้งในสต๊อก ลดการเส่ือมสภาพและเสียหาย
ของสินคา้รวมทั้งลดการสูญเสียจากการดาํเนินงานซ่ึงจะส่งผลให้ตน้ทุนการดาํเนินการตํ่าลงและมีการใชป้ระโยชน์
ของพื้นท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 
คาํหลกั   คลงัสินคา้ การจดัการการขนส่ง  การจดัการคลงัสินคา้ 

 
Abstract 

Warehouse management and delivery are the issues affecting an organization’s goal achievement. The 
objective of this research was to study ways to increase the efficiency of warehouse management and goods 
transportation. This research focused on a case study of a company who transports and distributes dried seeds and 
agricultural materials such as cassava, corn and other agricultural products in both domestic and foreign markets as 
well as trades and exports agricultural products and animal food.  

   Currently, the issues of warehouse management and transportation facing organizations are damaged 
goods and delay in transport process to a harbor, etc.  The analytic results were found that the causes of such issues 
come from wrong operation, lack of a systematic positioning for storing goods and lack of clearly defined staff 
positions within the warehouse.  In terms of goods transportation issues, the causes come from lack of management 
and solution for problem occurring in the process, lack of systematic process, procedures and working patterns. 
Thus, the researchers proposed solutions for this case study including to propose a new model of warehouse layout, 
to increase staffs who  clearly are responsible for their own area, and to compare transportation costs between ship 
transport (continuous transport )and vehicle transport through cars and trucks, when origin and destination are 
determined at the same point, to propose transportation costs classification according to Button (1993)’s theory of 
supply, which is divided transportation costs into 4 main types  including  transportation costs, station costs, time 
costs,  and external costs The researchers also proposed the solutions, alternatives and new procedures, that is, river 
barge transportation.  

The results found that the key factors determining the decision to choose for goods transportation within 
domestic area by river barge include costs, time, quantity, etc. When comparing the transportation costs through 
river barge with vehicle, it was found that the river barge transportation can carry 5,000 tons per round in 282.88 
hours; meanwhile vehicle transportation (cars and trucks) can carry 30-50 tons per round in 10.96 hours. For 50-80 
tons of load, the cost of truck transportation  is higher than that of river barge transportation by about 8 0 -9 0 % . 
However, vehicle transport is an alternative for a company to choose during some season that river barge transport 
is impossible or faces difficulties. The researchers proposed an approach to warehouse management through  
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installing signs and goods barriers, area zoning, and U Path arrangement in order to reduce inventory, reduce 
goods degradation and damage and as well as reduce losses from operations, which will result in lower operating 
costs and more efficient utilization of the space.  
KEYWORDS: Warehouse, Transportation  management, Warehouse management  
 
1. บทนํา 

จากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั ทาํให้องคก์รต่างๆ ตอ้งเผชิญกบัการแข่งขนัเพ่ิมมากข้ึน ดงันั้น องคก์รต่าง 
ๆ จึงตอ้งพยายามสร้างฐานลูกคา้ใหม้ากข้ึนโดยการสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัในเร่ืองของคุณภาพของสินคา้
และเวลาในการใหบ้ริการ  ฉะนั้น องคก์รใดท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดม้ากกวา่ เร็วกวา่ ลูกคา้พึง
พอใจมากกวา่ และมีตน้ทุนท่ีตํ่ากวา่ กจ็ะเป็นผูไ้ดเ้ปรียบในการแข่งขนัมากกวา่ 
           ในปัจจุบนั ดา้นการจดัการคลงัสินคา้นบัวา่มีความสาํคญัอยา่งมากสาํหรับธุรกิจหลาย ๆ ประเภท ทั้งธุรกิจท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการผลิตสินคา้ หรือบริการ ซ่ึงจากบริษทัท่ีเป็นกรณีศึกษาในรายงานการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองฉบบัน้ี มี
ปัญหาในเร่ืองการจัดการคลังสินค้าและการส่งมอบท่ีไม่มีประสิทธิภาพ เน่ืองจากในปัจจุบัน ธุรกิจประเภทผู ้
ให้บริการดา้น Logistics มีการแข่งขนักนัสูง จึงจาํเป็นตอ้งหาวิธีการเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ดว้ยความ
รวดเร็ว เพ่ือใหลู้กคา้ไดรั้บความพึงพอใจสูงสุด ดงันั้น การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาถึงระบบการจดัการสินคา้คงคลงัและ
การแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนของบริษทั ตั้งแต่กระบวนการรับสินคา้ การจดัเกบ็สินคา้ การออกแบบคลงัสินคา้ และการส่ง
มอบสินคา้ ซ่ึงในทุก ๆ ขั้นตอน ลว้นเป็นสาเหตุสาํคญัท่ีทาํใหค้วามพึงพอใจของลูกคา้ลดลงไดด้ว้ย 

กรณีศึกษา บริษทัขนส่งและจาํหน่ายเมล็ดพืชอบ ABC ก่อตั้งเม่ือปี 2537 ดาํเนินกิจการเป็นทั้งโรงงานอบ
เมล็ดพืช และซ้ือขายวตัถุดิบทางการเกษตร เช่น มันเส้น ขา้วโพด และสินคา้ทางการเกษตรอ่ืนๆ ทั้ งภายในและ
ต่างประเทศ รวมทั้งรับซ้ือ จาํหน่าย และส่งออกพืชผลทางการเกษตร และส่งออกวตัถุดิบอาหารสัตว ์มีประสบการณ์
ดา้นธุรกิจซ้ือขายสินคา้เกษตรมากวา่ 25 ปี โดยมีเงินลงทุนมากกวา่ 100,000,000 บาท ประกอบดว้ยเคร่ืองจกัร 479.00 
HP มีสัดส่วนการขาย ภายในประเทศ 29.40% และส่งออก 69.85% (ปี 2555) มีคู่คา้ในรูปแบบบริษทัและโรงงาน 
ประกอบดว้ยโรงงานผลิตอาหารสัตว ์คือ บริษทั เจริญโภคภณัฑ์ จาํกดั, บริษทั เบทาโกร จาํกดั, บริษทั เซนทาโกร 
และบริษทั นานาพรรณ จาํกดั  

ปัจจุบันบริษทั กรณีศึกษา บริษทัขนส่งและจาํหน่ายเมล็ดพืชอบ ABC จาํกดั ตั้งอยู่ท่ี 128 หมู่ท่ี 7 ตาํบล
สนบัทึบ อาํเภอวงันอ้ย จ.พระนครศรีอยธุยา 13170 บริษทัมุ่งเนน้คุณภาพเป็นหลกั จึงส่งเสริมนโยบายคุณภาพ “แกไ้ข 
พัฒนา สินค้าปลอดภัย ลูกค้าพึงพอใจ เพ่ือเป็นหน่ึงในอุตสาหกรรม” บริษัทได้รับรองระบบ ISO 9001:2000 
(International Organization for Standardization) และบริษัทกาํลังจัดทําระบบ GMP (Good Manufacturing Practice 
for animal feeding manufacturing) เพ่ือให้ลูกคา้มัน่ใจในมาตรฐานกระบวนการผลิตท่ีมีคุณภาพ ถูกสุขลกัษณะและ
ปลอดภยั โดยบริษทัมีขั้นตอนในการทาํงาน คือ Supplier ส่งสินคา้เขา้คลงั ฝ่ายรับสินคา้ตรวจรับสินคา้ นาํสินคา้เขา้
เก็บในคลงั บริษทัรับคาํสั่งจ่ายสินคา้ ตดัสินคา้ออกจากระบบ ออกใบสั่งหยิบสินคา้และใบส่งสินคา้ จดัเตรียมสินคา้
และวางแผนการขนส่ง ส่งสินคา้ใหลู้กคา้ปลายทาง นอกจากน้ีบริษทัยงัดาํเนินธุรกิจ ดว้ยการดาํเนินการขายเคร่ืองจกัร
สาํหรับอุตสาหกรรม บริการโกดงัสาํหรับเช่า บริการชัง่นํ้าหนกัและการขนส่งอีกดว้ย 
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จากการศึกษาคร้ังน้ี  พบว่า ปัจจุบันบริษัทประสบปัญหา คือกรณีขาดการจัดการคลังสินค้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทาํใหมี้สินคา้คา้งสต๊อกจนเกิดความเสียหาย ปัญหาการขนส่งรูปแบบเดิมของบริษทัซ่ึงสามารถกาํหนด
เป้าหมายไดห้ลายแบบ เช่น เลือกเส้นทางท่ีมีตน้ทุนตํ่าท่ีสุด หรือเลือกเส้นทางท่ีมีเวลาในการขนส่งตํ่าท่ีสุด โดยมี
กรณีศึกษาเป็นการเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์มนัสําปะหลงัไปยงัตลาดต่างประเทศ การเลือกวิธีการขนส่งในกรณี เกิด
ปัญหาช่วงนํ้าลดท่ีเหมาะสมในการขนส่งสินคา้ เพ่ือแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนไดไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
    ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเพ่ือทาํการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้ และการขนส่ง
สินคา้ของบริษัทกรณีศึกษา โดยศึกษาวิธีการและแนวทางต่างๆ ในการบริหารจัดการเพ่ือลดตน้ทุนการจัดการ
คลงัสินคา้และการขนส่ง ซ่ึงจะส่งผลใหบ้ริษทัสามารถลดค่าใชจ่้ายในการขนส่งสินคา้ พฒันาการบริหารสินคา้คงคลงั
และการขนส่งของบริษทัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ทาํให้ภาพรวมของบริษทัมีมาตรฐานการบริหารจดัการขนส่ง และ 
สามารถลดตน้ทุนดา้นโลจิสติกส์ของบริษทัไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงจะเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของ
บริษทัอีกดว้ย 
 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1.  เพ่ือศึกษาและวเิคราะห์ประสิทธิภาพการขนส่งสินคา้ของบริษทั 
2.  ศึกษาวธีิการและแนวทางต่างๆ ในการบริหารจดัการเพ่ือลดตน้ทุนการขนส่ง 
3.  เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพระบบการขนส่งในปัจจุบนัของบริษทั 
4.  เพ่ือศึกษาโครงสร้างตน้ทุนและปรับปรุงเส้นทางเดินรถสาํหรับการขนส่งสินคา้ 
5.  เพ่ือใหไ้ดต้น้ทุนในการขนส่งท่ีเหมาะสม และ ระยะเวลาการตอบสนองต่อลูกคา้สั้นท่ีสุด 
6.  เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารคลงัสินคา้ 
7.  เพ่ือเป็นประโยชน์ในการบริหารคลงัสินคา้ 
 
3. การดาํเนินการวจิัย 
 ในการศึกษาวิจัยเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้และการขนส่งสินคา้ของบริษทักรณีศึกษา 
บริษทัขนส่งและจาํหน่ายเมลด็พืชอบ ABC สาํหรับกรณีศึกษาน้ี มีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี  
1. ศึกษาปัญหา และผลกระทบของปัญหาการจดัการคลงัสินคา้ และปัญหาการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง 
2. ศึกษากระบวนการทาํงานรูปแบบเดิมของกรณีศึกษา 
3. วเิคราะห์ถึงสาเหตุของการเกิดสินคา้เส่ือมคุณภาพ โดยวิเคราะห์จากกระบวนการ และขั้นตอนการทาํงาน 
4. ศึกษาและวจิยัหาแนวทางในการแกไ้ขสาเหตุของปัญหา  
5. ทดลองดาํเนินการแกไ้ข บนัทึกและเกบ็รวบรวมขอ้มูล หลงัการปรับปรุง วเิคราะห์ผลจากการปรับปรุง 

 
4. ผลการวจิัย 
 การวเิคราะห์ปัญหาและสาเหตุของปัญหา 
ปัญหาในดา้นคลงัสินคา้ ซ่ึงปัจจุบนับริษทัประสบ  ปัญหาการขาดประสิทธิภาพในการดาํเนินงานทั้งกระบวนการรับ
สินคา้และกระบวนการเบิกจ่ายสินคา้    ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการรับสินคา้คือ เกิดการจดัวางสินคา้ในตาํแหน่งท่ี
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ต่างกนั ทาํให้สินคา้ปะปนกนั ซ่ึงปัญหาทั้งหมดลว้นเป็นผลกระทบทาํให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพของสินคา้ และ
ปริมาณสินคา้คงคลงัมากข้ึน ทาํให้เกิดตน้ทุนเพ่ิมมากข้ึน  ส่วนปัญหาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการการเบิกสินคา้ออกจาก
คลงัสินคา้ คือ การท่ีเจา้หน้าท่ีนาํสินคา้ออกไป ไม่ตามวนัท่ีเขา้ออก ไม่เป็นไปตามกระบวนการ FIFO ทาํให้สินคา้
ไม่ไดคุ้ณภาพ ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ี ลว้นแต่เป็นผลมาจากมีการปรับเปล่ียนตาํแหน่งการเก็บมนัเส้นไปจากท่ีเก็บเดิม โดย
ไม่ไดมี้การระบุตาํแหน่งท่ีชดัเจน เพียงแต่ตกัมนัเส้นไปตามปริมาณท่ีตอ้งการเท่านั้น ซ่ึงจากปัญหาเหล่าน้ี จะส่งผล
กระทบในดา้นคุณภาพ และปริมาณสินคา้คงคลงัดงัแสดงตามภาพท่ี 1 แสดงกองมนัเส้นท่ีวางปะปนกนัเกิดความ
เสียหายและยากต่อการหยบิใช ้

ปัญหาการจัดการคลังสินค้า

• รูปแบบเก่า

ประตู เขา้-ออก

มนั
ใหม่

มนั
เก่า

มนั
เก่า

มนั
ใหม่

มนัเร่ิม
เน่า

มนั
ใหม่

มนั
เก่า

มนั
ใหม่

มนั
ใหม่

มนัเร่ิม
เน่า

มนั
เก่า

มนัเร่ิม
เน่า

มนัเร่ิม
เน่า

มนัเร่ิม
เน่า

เศษมนัแตกหกั

เศษมนั
แตกหกั

สินคา้เทกองมนัสาํปะหลงัอบแท่ง

ไซโลโหลดลงเรือ

ประตูปิดไม่ไดใ้ช้
เขา้ ออก

 
ภาพท่ี 1 ลกัษณะการจดัวางสินคา้รูปแบบเดิม 

 

                
      

ภาพท่ี 2 ลกัษณะการจดัวางภายในคลงัสินคา้ 
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ปัญหาในดา้นการขนส่งสินคา้ ซ่ึงปัจจุบนับริษทัประสบปัญหาการขาดประสิทธิภาพทางดา้นการส่งมอบสินคา้ ซ่ึง
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในส่วนน้ีไดแ้ก่ การเกิดความล่าชา้ในกระบวนการทาํงานซ่ึงเป็นผลมาจากช่วงฤดูร้อน ขนส่งได้
นอ้ยลง ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ี ก่อใหเ้กิดผลกระทบ คือ ทาํใหเ้กิดความล่าชา้และเกิดการขาดประสิทธิภาพในการจดัการใน
กระบวนการทาํงาน ดงัแสดงตามภาพท่ี 3 แสดงถึงการขนส่งมนัจากคลงัสินคา้ไปท่าเรือขนส่งกรุงเทพลาํเลียงส่ง
ต่อไปท่ีท่าเรือแหลมฉบงั จากนั้นเปล่ียนถ่ายลงเรือเดินสมุทรท่ีท่าเรือแหลมฉบงัต่อไป 

                                                            
 
 

 
            

ภาพท่ี 3  รูปแบบการขนส่งโดยทางเรือแบบเดิม 
 
ตารางท่ี 1 ตารางแสดงปริมาณการขนส่งในช่วงแต่ละเดือน 

 
 

 

5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
  จากการศึกษาแนวทางการแกไ้ขปัญหาดา้นคลงัสินคา้และการส่งมอบสินคา้สามารถสรุปผลและวเิคราะห์ ไดด้งัน้ี 
5.1 การแกไ้ขปัญหาคลงัสินคา้ สามารถสรุปตามแนวทางต่าง ๆ ได้ ดังน้ี จากการศึกษาโดยนําทฤษฎีการจัดการ
คลงัสินคา้และการวิเคราะห์ปัญหาโดยนาํแนวคิดการวิเคราะห์ SWOT Analysis มาใช ้ทาํให้บริษทัสามารถลดตน้ทุน
ในการจัดการคลงัสินคา้และลดปัญหาตน้ทุนจมอนัเน่ืองมาจากการท่ีมีสินคา้คงคา้งในสต๊อกจนทาํให้เกิดความ
เสียหายข้ึน ทั้งน้ีบริษทัไดน้าํวิธีการในการติดตั้งป้ายบ่งช้ีและท่ีกั้นสินคา้ แบ่งสัดส่วนคลงัสินคา้ แบ่งโซนการหยิบ
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สินคา้ พร้อมทั้งการฝึกอบรมพนกังานส่วนของการปฏิบติังานท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัคลงัสินคา้ ดงัภาพท่ี 4 แสดงการ
จดัวางแบบทฤษฎี U Path  
 

 
ภาพท่ี 4 แสดงการจดัวางแบบทฤษฎี U Path 

 
5.2 ด้านการขนส่งสินค้า ซ่ึงสามารถสรุปตามแนวทางการแกไ้ขปัญหาได ้ ดงัน้ี 
ในส่วนของการเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งนั้น ไดท้าํการศึกษาโดยนาํทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารคุณภาพ
ดว้ยวฏัจกัรเดมม่ิง (The Deming Cycle) มาใช ้ทาํให้บริษทัวิเคราะห์ปัญหาและเพ่ิมทางเลือกให้กบัการบริหารจดัการ
ขนส่งไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  เม่ือเปรียบเทียบการขนส่งลาํเลียงทางแม่นํ้ า กบัรถยนต์บรรทุกโดยทาํการ
เปรียบเทียบปริมาณ ระยะทาง และเวลาดงัแสดงตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี 2 แสดงการเปรียบเทียบ 

 

เส้นทาง/เทีย่ว นํา้หนักสินค้า (ตนั) ระยะทาง (กม.) ระยะเวลา (ช่ัวโมง) 

ทางรถ 30-50 213 10.96 

ทางนํา้ 5,000 420 282.88 
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ตน้ทางสินคา้ ตน้ทางสินคา้

ท่าเรือปลายทาง
ท่าเรือ

ปลายทาง

ขนส่ง
โดย
รถบร
รทุก

ขนส่ง
โดยเรือ
ลาํเลียง

ท่าเรือลาํเลียงภายในประเทศเพื่อ
เปล่ียนถ่ายจากการขนส่ง

ภายในประเทศ

อ.นครหลวง จ.อยุธยา 

แหลมฉบัง หรือเกาะสีชัง จ.ชลบุรี แหลมฉบัง หรือเกาะสีชัง จ.ชลบุรี

อ.นครหลวง จ.อยุธยา 

ระยะทาง
213 กม.

ระยะทาง
420 กม.

ใช้เวลา 10.96 ชม.

ใช้เวลา 282.88ชม.

รูปท่ี 5 แสดงการเปรียบเทียบการขนส่งทาง 
แสดงการขนส่งรูปแบบทางเลือกโดยรถยนตบ์รรทุก ตน้ทาง ท่ี อาํเภอนครหลวง จงัหวดัอยธุยา ใชเ้วลา 10.96 ชัว่โมง 
เป็นระยะทาง 213 กิโลเมตร ปลายทางท่าเรือแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุรี เปรียบเทียบรูปแบบเดิมตน้ทาง ท่ีอาํเภอนคร
หลวง จงัหวดัอยธุยา ใชเ้วลา 282.88 ชัว่โมง ระยะทาง 420 กิโลเมตร ปลายทางท่าเรือแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุรี 
 
6. บทสรุป 
 จากขอ้มูลท่ีไดจ้ากงานวจิยัน้ี สามารถสรุปสาเหตุของการจดัการดา้นคลงัสินคา้และการส่งมอบล่าชา้ ซ่ึงแบ่ง
ออกไดเ้ป็น 

1. ดา้นการจดัการคลงัสินคา้ ซ่ึงพบสาเหตุหลกั ๆ คือ ในขั้นตอนการจดัเรียงสินคา้ไม่มีการ ระบุตาํแหน่งการ
เก็บสินคา้ การจดัเรียงสินคา้แบบ FIFO โดยไม่ไดร้ะบุตาํแหน่งท่ีชดัเจน และ ไม่ไดมี้การจดัวางผงัคลงัสินคา้ให้เป็น
สัดส่วน ทาํใหเ้กิดสินคา้เส่ือมคุณภาพ และปริมาณสินคา้คงคลงัท่ีเพ่ิมข้ึน 

2. ดา้นการส่งมอบสินคา้ หรือ การขนส่งสินคา้ ซ่ึงพบสาเหตุหลกั ๆ คือ ช่วงฤดูร้อนนํ้าลด ส่งผลให้รูปแบบ
การขนส่งแบบเดิมของบริษทั เกิดการขนส่งไดล้่าชา้ และขนส่งไดป้ริมาณนอ้ยลง 

ซ่ึงจะพบวา่ จากกระบวนการทาํงานแบบเดิมของบริษทัท่ีไม่มีประสิทธิภาพ โดยหลงัจากการเปล่ียนแปลง
กระบวนการทาํงานภายในคลงัสินคา้และการขนส่งสินคา้ รวมไปถึงการเปล่ียนแปลงผงัคลงัสินคา้ การติดป้ายบ่งช้ีท่ี
ชดัเจนในการจดัวางสินคา้พบวา่ การปฏิบติังานภายในคลงัสินคา้และการส่งมอบสินคา้ไปยงัลูกคา้มีประสิทธิภาพดี
ข้ึน ซ่ึงสามารถพิจารณาไดจ้ากการประเมินผลการทาํงานและคุณภาพสินคา้ท่ีมีคุณภาพมากข้ึน ปริมาณสินคา้คงคลงัท่ี
เพียงพอต่อความตอ้งการ เปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน 
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กติติกรรมประกาศ  
               ผูว้จิยัขอขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์อาจารย ์ดร.กาญจนา  กาญจนสุนทร ท่ีไดก้รุณาใหค้าํแนะนาํให้
การศึกษาสมบูรณ์ข้ึน นอกจากน้ี ขอขอบคุณบริษทัตวัอยา่งท่ีไดอ้นุเคราะห์ขอ้มูล ซ่ึงเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อ
การศึกษาคร้ังน้ี 
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การศึกษาการวางแผนและพฒันาธุรกจิขนมบะหม่ีกรอบ คมั คมั ไปยงัต่างประเทศ 
กรณศึีกษา ขนมบะหม่ีกรอบ คมั คมั (Kum Kum) 

                               A Study of Planning and Business Development  
                    For Exportation a Crispy Baked Instant Noodle “Kum Kum” 
 

คณารัฐ สกลุว่องมงคล1, วชัรวี จันทรประกายกลุ2และ อรรถพล สืบพงศกร3 
1 นกัศึกษาปริญญาโท  หลกัสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

2 อาจารยป์ระจาํ สาขาวชิาวศิวกรรมโลจิสติกส์ คณะวศิวกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
3 อาจารยป์ระจาํ คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

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

บทคดัย่อ      

จากการศึกษาการวางแผน และการพฒันาธุรกิจขนมบะหม่ีกรอบคมั คมั ไปยงัต่างประเทศ ดว้ยการนาํเศษ
บะหม่ีก่ึงสาํเร็จรูปมาบรรจุในบรรจุภณัฑใ์หม่ โดยเลือกเกาะสอง ประเทศพม่าเป็นตลาด เม่ือเปรียบเทียบกบัคู่แข่งอีก 2 
รายในเกาะสอง โดยกลุ่มเป้าหมายคือประชากรท่ีมีช่วงอาย ุ8 – 39 ปี โดยประมาณ กลยทุธ์การตลาดในการพฒันาธุรกิจ
จึงมุ่งเน้นไปท่ีผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพ บรรจุภณัฑ์ท่ีมีสีสัน สวยงาม ในราคา ถุงละ 1 บาท ซ่ึงช่องทางการจดัจาํหน่าย
ขนมบะหม่ีกรอบคมั คมั เนน้ไปท่ีตลาดผูส่้งออกท่ีด่านการคา้ท่ีจงัหวดัระนอง จาํนวน 3 ราย ซ่ึงการส่งเสริมการขายคือ 
ให้เครดิต 15 วนั และคืนสินคา้ในกรณีท่ีจาํหน่ายไม่หมด ดา้นการกระจายสินคา้ ผูว้ิจยัวางแผนดว้ยการเช่ารถบรรทุก
สิบลอ้ 1 คนั ในอตัราขนส่งเท่ียวละ 11,000 บาทโดยขนส่งจากโรงงานผูผ้ลิตขนมคมั คมั ตั้งอยูท่ี่พุทธมณฑลสายส่ี ไป
ยงัผูส่้งออกท่ีอยูใ่นจงัหวดัระนอง ในการขนส่งแต่ละเท่ียวจดัส่งไดจ้าํนวน 600 กล่อง (1 กล่อง มี 600 ซอง)ไดก้าํไร
สุทธิเท่ียวละ 68,400 บาทโดยจะจดัส่งสัปดาห์ละ 2 วนั คือทุกวนัองัคารและวนัพฤหัสบดี  มีระยะเวลาคืนทุน 1 ปี  22 
วนั ไดผ้ลกาํไรสุทธิต่อปี 4,455,290 บาท  เม่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบในการขนส่ง ผูศึ้กษามุ่งหวงัท่ีจะศึกษา เพ่ือลด
ต้นทุนการขนส่ง และสามารถจัดส่งสินค้าให้ผูส่้งออกได้รวดเร็ว โดยได้นําทฤษฎี Backhauling management มา
ประยกุตใ์ช ้ผลการศึกษาท่ีไดคื้อ การสร้างคลงัสินคา้ท่ีส่ีแยกปฐมพร จงัหวดัชุมพร มีค่าก่อสร้างจาํนวน 2,200,000 บาท 
และจดัซ้ือรถบรรทุกหกลอ้ 1 คนั เป็นเงิน 870,000 บาท ซ่ึงแยกเป็น 2 กรณี คือ กรณีใชน้ํ้ ามนัเป็นพลงังานเช้ือเพลิง ซ่ึง
มีระยะคืนทุนอยูท่ี่ 7 เดือน 29 วนั ไดผ้ลกาํไรสุทธิต่อปี 8,319,147 บาท กบักรณีการติดตั้งถงัแก๊สโดยใชก๊้าซ NGV ซ่ึงมี
ระยะคืนทุนอยูท่ี่ 6 เดือน 17 วนั ไดผ้ลกาํไรสุทธิต่อปี 9,125,002 บาท โดยทาํการขนส่งจากคลงัสินคา้ไปยงัผูส่้งออก 
ทุกวนัๆ ละ 1 ราย จากทั้งหมด 3 ราย และรับกุง้แหง้จากผูจ้าํหน่ายในบริเวณใกลเ้คียงกลบัมายงัคลงัสินคา้ รวม 6 เท่ียว
ต่อ 1 สัปดาห์ แต่ยงัคงเช่ารถบรรทุกสิบลอ้เพ่ือขนมคมั คมั (Kum Kum)จากโรงงานผูผ้ลิต ไปยงัคลงัสินคา้และขนกุง้
แหง้จากคลงัสินคา้มายงัลูกคา้ท่ีมหาชยั สัปดาห์ละ 2 เท่ียวเช่นเดิม ในการจดัการสินคา้คงคลงั และกระจายสินคา้ผูศึ้กษา
ไดน้าํหลกัการCross Dock  (ท่าเปล่ียนถ่ายคลงัสินคา้) โดยการมีคลงัสินคา้ใชส้าํหรับรับและส่งสินคา้ในเวลาเดียวกนั 
มาปรับใช ้ทาํใหส้ามารถจดัการสินคา้คงคลงัไดใ้นระยะเวลารวดเร็ว  
คาํสําคญั: การวางแผนและการพฒันาธุรกิจ, การบริหารการขนส่ง, การลดตน้ทุนการขนส่ง, ขนมคบเค้ียว  
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Abstract 

 From studying the management and the exportation of Kum Kum, a crispy baked instant noodle to other 
nations by taking bits of instant noodle contained in the new package, so the marketing strategy of the business 
development focuses on the quality of products and its colorful packages. Its price is 1 baht. The market hub is Kaw 
Thaung island of Myanmar. This product is compared with other 2 competitors in the island. The target group ranges 
between people 8 - 39 years old. And the distribution of the product focuses on the export market in Ranong province; 
there are 3  groups of the exporters. The sales promotion is giving credit for the exporters for 15  days and they can 
return the merchandise in case of not selling them out. In terms of the product distribution, the researcher plans to 
rent a truck in the rate of 11,000 baht a trip. It will transport the products from the factory situated on Phutthaminthon 
Sai 4 road to the exporters in Ranong. They can ship 600 boxes (1 box / 600 packets), making net profit of 68,400 
baht per round. The products will be delivered 2 days a week; Tuesdays and Thursdays. The duration of paying back 
is 1 year and 22 days. Net profit of the year is 4,455,290 baht. And for the long term planning of the transportation, 
we, as researchers intend to study for the cost reduction of transportation and the quick delivery for customers. We 
also apply Backhauling management theory for this. The result of our study is that building warehouses at Pratomporn 
junction in Chumporn province. The cost of building them is 2,200,000 baht. They also buy a truck costing 870,000 
baht. There are 2 cases of it; one is using gasoline whose paying back duration is 7 months and 29 days. Net profit of 
the year is 8,319,147 baht. The other is installing NGV gas tank whose paying back duration is 6 months and 17 days. 
Net profit of the year is 9,125,002 baht.  They will transport the product to the exporter every day, an exporter per 
day. They also buy dried shrimp from merchants nearby back to the warehouse 6 rounds per week, and they still rent 
a truck for the snack, Kum Kum. They transport it from the warehouse for clients in Mahachai 2  rounds a week as 
usual. In managing the inventory products and distributing them, we as researchers apply the Cross Dock methods 
for getting and delivering products at the same time. It makes us administer the inventory products within a short 
period of time. 
KEYWORDS: Planning and Developing Business, Administering the Transportation, Cost Reduction of 

Transportation, Snacks  
 
1. บทนํา 

ธุรกิจตลาดผลิตภณัฑข์นมขบเค้ียว(Snack food) ซ่ึงเป็นอาหารสําเร็จรูปประเภทของทานเล่นนั้น ปัจจุบนัตลาด
ในประเทศไทยมีการขยายตวัออกไปเป็นอยา่งมาก ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มเด็กและวยัรุ่นซ่ึงนิยมรับประทาน
เป็นอาหารวา่ง ทาํใหใ้นปัจจุบนัตลาดขนมขบเค้ียวมีมูลค่าไม่ตํ่ากวา่ 10,000 ลา้นบาท โดยเฉพาะผูบ้ริโภคในกลุ่มเด็ก
และวยัรุ่นท่ีถือเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัของสินคา้ประเภทน้ี โดยปัจจุบนัตลาดสินคา้ประเภทขนมขบเค้ียวนั้นมีมูลค่า
สูงถึงประมาณ 7,500 ลา้นบาทต่อปีเลยทีเดียว อย่างไรก็ตามเน่ืองจากขนมขบเค้ียวส่วนใหญ่เป็นสินคา้ประเภทท่ี
ผูบ้ริโภคไม่ค่อยยึดติดกบัยี่ห้อสินคา้นกั จึงมีผูป้ระกอบการรายใหม่ๆ ท่ีสนใจส่งสินคา้เขา้มาในตลาดอยูต่ลอดเวลา 
ส่งผลใหต้ลาดขนมขบเค้ียวของไทยมีการแข่งขนักนัค่อนขา้งรุนแรง  
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จากนโยบายการรวมของอาเซียนเป็นกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ท่ีจะเกิดข้ึนในปี 2558 ส่งเสริมให้
เกิดการขยายตวัทางเศรษฐกิจ การคา้ การลงทุน กบัประเทศสมาชิก ซ่ึงประเทศพม่าเป็นอีกหน่ึงประเทศท่ีมีความ
น่าสนใจในการเปิดตลาดดว้ยวา่ พม่าไดป้ระกาศนโยบายเปิดประเทศเพ่ือตอ้นรับแก่นกัลงทุนต่างชาติโดยยกเวน้ภาษี
ให ้8 ปี หวงักระตุน้การเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) ในปี 2555 เป็นร้อยละ 6 

รวมถึงความสัมพนัธ์ดา้นการคา้ไทย-พม่าท่ีเป็นไปในลกัษณะเก้ือกูลกนั การคา้ส่วนใหญ่เป็นการคา้ชายแดนโดย
ผ่านด่านต่างๆ ทั้งจุดผ่านแดนถาวร จุดผ่านแดนชั่วคราว และจุดผ่อนปรน ท่ีติดกบั 10 จังหวดัชายแดนของไทย 
นอกจากนั้นในอนาคต ไทยยงัสามารถใชพ้ม่าเป็นประตูสู่อินเดียและเอเชียใต ้ซ่ึงด่านการคา้สําคญัระหว่างไทย กบั
พม่านั้นจะมีถึง  9 ด่าน เน่ืองจากด่านระนอง มูลค่าการคา้ 28,000 – 30,000 ลา้นบาทต่อปี ซ่ึงสินคา้ส่วนใหญ่เป็นสินคา้
อุปโภค บริโภค รวมถึงการเปิดให้ต่างชาติเขา้การคา้การลงทุน - เปิดสัมปทานกวา่ 100 เกาะให้ต่างชาติเขา้ไปลงทุน 

โดยเฉพาะสนามบินเกาะสอง ซ่ึงติดกบัจงัหวดัระนอง1  

จากเหตุผลขา้งตน้ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจในการลงทุนธุรกิจขนมขบเค้ียว โดยเห็นถึงโอกาสจากเศษผลิตภณัฑ์
บะหม่ีก่ึงสําเร็จรูป โดยการนาํเศษบะหม่ีก่ึงสําเร็จรูปดงักล่าวมาทาํการบรรจุในบรรจุภณัฑ์ (Packaging) ใหม่ ในช่ือ 
คมั คมั (Kum Kum) เพ่ือใหเ้ป็นขนมขบเค้ียว และทาํการขนส่งเพ่ือไปจดัหน่ายยงัเกาะสองในประเทศพม่า 

กิจกรรมโลจิสติกส์ของขนมคมั คมั  คือ กระบวนการขนส่งขนมคมั คมั จากโรงงานผูผ้ลิตส่งไปยงัผูส่้งออกท่ี
จงัหวดัระนอง ซ่ึงไม่ซบัชอ้นหรือยุง่ยากใดๆ แต่หากนาํการบริหารการจดัการขนส่งท่ีดีมาปรับใชก้ส็ามารถช่วยลด
ตน้ทุนการขนส่งได ้

ผูศึ้กษาไดศึ้กษาถึงความเป็นไปไดข้องธุรกิจขนมบะหม่ีกรอบ โดยการใชก้ารศึกษาปฐมภูมิเชิงคุณภาพ ดว้ย
การลงพื้นท่ีสาํรวจจริงเพ่ือศึกษารูปแบบเพื่อวางแผนและพฒันาธุรกิจ รวมถึงการขนส่งสินคา้ พบวา่ สินคา้ขนมบะหม่ี
กรอบคมั คมั ยงัขาดความหลายหลายและยงัไม่เป็นท่ีแพร่หลายในกลุ่มลูกคา้ รวมถึงกาํลงัการผลิตยงัอยูใ่นปริมาณ
นอ้ยและตน้ทุนการขนส่งยงัอยูใ่นระดบัสูง  

จากการศึกษาความเป็นไปไดข้องตลาดขนมคบเค้ียวในเกาะสอง ประเทศพม่า การบริหารจดัการกิจกรรมโล
จิสติกส์ ผูศึ้กษามุ่งหวงัท่ีจะศึกษาความเป็นไปไดใ้นการทาํธุรกิจขนมบะหม่ีกรอบคมั คมั และสร้างรูปแบบการขนส่ง
เพ่ือเป็นทางเลือกการลดตน้ทุนการขนส่งจากโรงงานผูผ้ลิต ไปยงัผูส่้งออกท่ีจงัหวดัระนอง รวมถึงการเขา้มามีส่วน
ร่วมในการบริหารจดัการการขนส่ง เพราะการจดัการทางดา้นโลจิสติกส์มีความสําคญัต่อการดาํเนินธุรกิจ ดา้นการ
ขนส่งซ่ึงส่งผลต่อตน้ทุน 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
 จากท่ีมาของวจิยัขา้งตน้ จึงนาํมาสู่วตัถุประสงคก์ารวจิยัดงัต่อไปน้ี  

•  หาแนวทางการวางแผนและการพฒันาธุรกิจในดา้นการตลาด 
•  เพิ่มมูลค่าของธุรกิจโดยการจบัคู่ธุรกิจ โดยคาํนึงถึงเพ่ือให้เกิดตน้ทุนในค่าขนส่งตํ่าสุด จึงไดคิ้ดเร่ืองการ

จบัคู่ธุรกิจดว้ยการนาํสินคา้กลบัมาขาย ควบคู่กบัการจาํหน่ายขนมบะหม่ีกรอบคมั คมั เพ่ือขยายกลุ่มลูกคา้ใหม่และ
รักษากลุ่มลูกคา้เดิม 

                                                                    
1 ท่ีมา : www.bangkokbiznews.com/mobile/xhtml/news/detail/02/583269/ 
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วตัถุประสงคข์า้งตน้ เป้าหมายหลกัเพ่ือการพฒันาขนมบะหม่ีกรอบคมั คมั ใหป้ระสบความสาํเร็จในการเขา้
สู่ตลาดขนมคบเค้ียวในเกาะสองประเทศพม่า รวมถึงใหด้าํเนินงานมีประสิทธิภาพและและลดตน้ทุนการขนส่ง 

 
3. การดาํเนินการวจิัย 

การวิจยัคร้ังน้ีจดัทาํข้ึนเพ่ือศึกษาความเป็นไปไดข้องธุรกิจขนมคบเค้ียว ตน้ทุนโลจิสติกส์ของขนมบะหม่ี
กรอบคมั คมั โดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ ซ่ึงผลการวิจยัจะนาํเสนอในลกัษณะการวิจยัเชิงพรรณนา และผลท่ีได้
จากการวิจยัในคร้ังน้ีเพ่ือเป็นแนวทางในการเขา้สู่ธุรกิจ และปรับใชก้บัการดาํเนินงานกิจกรรมโลจิสติกส์ของขนม
บะหม่ีกรอบคมั คมั และเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัของธุรกิจต่อไปโดยมีการดาํเนินงานดงัน้ี  

1) ขอ้มูลเก่ียวกบัประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูส่้งออกจงัหวดัระนอง 
จาํนวน 3 ราย ซ่ึงเป็นคู่คา้ 

2) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา การศึกษาคร้ังน้ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล สาํหรับลกัษณะ
ขอ้มูลท่ีศึกษาโดยการสัมภาษณ์ผูส่้งออกท่ีเป็นคู่คา้ เพ่ือให้ทราบถึงความตอ้งการของตลาดในดา้นผลิตภณัฑ์ หรือ
สินคา้และแผนการตลาด รวมถึงการบริหารการขนส่งเพื่อช่วยในเร่ืองโครงข่ายและรูปแบบการขนส่ง รวมถึงปัจจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการขนส่ง เช่น ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะการขนส่ง พาหนะท่ีใชใ้นการขนส่ง และตน้ทุนในการขนส่ง 
และวธีิการลดตน้ทุนการขนส่ง 

3) การเก็บรวมรวมขอ้มูลผูศึ้กษาไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลดงัต่อไปน้ีขอ้มูลปฐมภูมิจาก
การลงพื้นท่ีเพ่ือเกบ็ขอ้มูลจริงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํแผนธุรกิจและการบริหารจดัการการขนส่ง และขอ้มูลทุติยภูมิจาก
การคน้ควา้หนงัสือเอกสารการประชุมข่าวบทความตลอดจนงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งและรวบรวมขอ้มูล เป็นตน้ 
 4) การวิเคราะห์ขอ้มูลผูศึ้กษาจะทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสอบถามหรือสัมภาษณ์ คู่คา้เพ่ือวางแผน
ธุรกิจ และนาํทฤษฎีโลจิสติกส์ บางอยา่งมาปรับใชก้บัการวางแผนธุรกิจและจะนาํเสนอในรูปแบบการพรรณาทราบ
ถึงรูปแบบวิธีการวางแผนและพฒันาธุรกิจ และการวางแผนการขนส่ง รวมถึงการแกไ้ขปัญหาและอุปสรรค การเขา้สู่
ตลาดขนมบะหม่ีกรอบในเกาะสองประเทศพม่า และตน้ทุนโลจิสติกส์ของขนมบะหม่ีกรอบคมั คมั  

5) ประยกุตเ์ทคนิคทางดา้นกลยทุธ์การตลาดใหเ้หมาะสมกบัขนมบะหม่ีกรอบคมั คมั เทคนิคการขนส่งเพ่ือ
หารูปแบบใหม่ ได้แก่ เทคนิคการขนส่งแบบ Backhauling management (วศิน แย่มช่ืนพงศ์ (2554))    คือการวาง
แผนการขนส่งเพ่ือไม่ให้เกิดความสูญเปล่าของเท่ียวรถ และเป็นการเพ่ิมรายไดใ้ห้กบัธุรกิจดว้ยอีกทางหน่ึง รวมถึง
การบริหารจัดการคลงัสินคา้โดยใช้การบริหารจัดการคลงัสินคา้โดยใชห้ลกัการ FIFO : First In First Out คือการ
บริหารสินคา้คงคลงัแบบเขา้ก่อน ออกก่อน(ทศันี สุทธิรัตน์ (2554)) หลกัการ Cross Dock (ท่าเปล่ียนถ่ายคลงัสินคา้) 
โดยการมีคลงัสินคา้ใชส้ําหรับรับและส่งสินคา้ในเวลาเดียวกนั มาปรับใช ้ทาํให้สามารถจดัการสินคา้คงคลงัไดใ้น
ระยะเวลารวดเร็ว ลดการจดัเกบ็สินคา้ภายในคลงัสินคา้ (อญัญารัตน์ สลาม (2554))    
 
4. ผลการวจิัย 

จากการทาํการศึกษาขอ้มูลโดยเร่ิมตั้งแต่รวบรวมขอ้มูล ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลทั้งขอ้มูลปฐมภูมิและทุติย
ภูมิ รวมถึงการหาขอ้มูลเพ่ิมเติมเพ่ือมาประกอบการศึกษาคร้ังน้ี โดยการศึกษาคร้ังน้ีไดว้ิเคราะห์อา้งอิงจากทฤษฏี 
แนวคิด และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถวเิคราะห์การแกปั้ญหาไดด้งัน้ี 
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4.1 การศึกษาความเป็นไปไดใ้นการเขา้สู่ธุรกิจขนมบะหม่ีกรอบคมั คมั ในเกาะสอง ประเทศพม่า 
จากการรวบรวมขอ้มูล พบว่า ปัจจุบนัขนมคบเค้ียว เป็นธุรกิจท่ีแนวโนม้สูงข้ึน และดว้ยกาํลงัการผลิตใน

พม่ามีแค่ 20 % จากจาํนวนประชากรในจงัหวดัเกาะสองซ่ึงมีประชากรประมาณ 120,000 คน และในตวัเมืองเกาะสอง

มีประชากรประมาณ 60,000คน2 รวมถึง แนวโน้มของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนไทย-พม่า ดา้น

จงัหวดัระนอง-เกาะสอง ในช่วง 4 เดือนแรก (ม.ค.-เม.ย.) ปี 2557 ซ่ึงการส่งออกมีการขยายตวัเพ่ิมมากข้ึน กวา่ 40% 
เม่ือเทียบจากช่วงเดียวกนัในปี 2556 ท่ีผา่นมา ซ่ึงถือเป็นปีแรกในรอบ 20 ปีท่ียอดนาํเขา้ ส่งออกเกิน 10,000 ลา้นบาท
และคาดวา่ถึงส้ินปียอดการคา้นาํเขา้ ส่งออก เฉพาะด่านดงักล่าวไม่ตํ่ากวา่ 28,000 – 30,000 ลา้นบาท รวมถึงนโยบาย
การพฒันาเศรษฐกิจของพม่า และผลการเปิดประเทศเพ่ือเตรียมตวัรับการเขา้สู่การเป็นประชาคมอาเซียนส่งผลให้

การคา้ชายแดนไทย-พม่ามีอตัราการขยายตวัสูงมากในช่วง 5-10 ปีน้ี ซ่ึงหน่ึงในสินคา้ท่ีพม่านาํเขา้คือ ขนมคบเค้ียว3  

จากขอ้มูลขา้งตน้ จึงเป็นเหตุผลสนับสนุนการทาํธุรกิจในตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะเกาะสอง ประเทศ
พม่า โดยผา่นผูส่้งออกซ่ึงอยูด่่านการคา้ชายแดนท่ีจงัหวดัระนอง 
4.2 การศึกษาวเิคราะห์ผูบ้ริโภคขนมทานเล่นในประเทศพม่า  

จากการศึกษา พบวา่ ความตอ้งการของผูบ้ริโภคขนมในประเทศพม่านั้น กลุ่มลูกคา้หลกัคือ ทุกเพศ ทุกวยั 
โดยเฉพาะวยัเดก็จนถึงวยักลางคน หรือวยัทาํงาน เนน้ความสะดวกหาซ้ือง่าย บรรจุภณัฑถู์กสุขลกัษณะและสะดวกใน
การพกพาและง่ายต่อการฉีกเพ่ือรับประทาน ซ้ือขนมทานเล่นเม่ือตอ้งการทดลอง หรือเวลาหิว ตอ้งหาซ้ือง่ายเช่นตาม
ร้านสะดวกซ้ือหรือโชวห่์วย ราคาไม่สูง เพ่ือง่ายต่อการตดัสินใจซ้ือ 
4.3 การศึกษาวเิคราะห์แรงกดดนัทั้ง 5 ประการในการทาํธุรกิจ  

จากการศึกษา พบว่า  แรงจูงใจท่ีเอ้ือต่อการเขา้ไปในธุรกิจขนมในเกาะ ประเทศพม่าคือ อุปสรรคกีดขวาง
การเขา้สู่ธุรกิจค่อนขา้งตํ่า เน่ืองจากการลงทุนท่ีตํ่า ไม่ไดใ้ชเ้ทคโนโลยีการผลิตท่ียุง่ยาก มีเฉพาะการบรรจุและการ
ขนส่งแรงผลกัดนัจากคู่แข่ง ท่ีอยูใ่นระดบัปานกลาง เน่ืองจากมีคู่แข่งเพียง 2 ราย รวมถึงอาํนาจการต่อรองของผูซ้ื้อท่ี
ค่อนขา้งตํ่า เน่ืองจากผูบ้ริโภคเห็นว่าสินคา้มีราคาไม่สูง ส่วนแรงกดดนัท่ีเป็นอุปสรรคในการเขา้สู่ธุรกิจ คือ แรง
กดดนัจากซพัพลายเออร์ เน่ืองจากการสั่งซ้ือแต่ละคร้ังยงัมีปริมาณนอ้ย รวมถึงแรงผลกัดนัจากสินคา้ทดแทน คือขนม
ประเภทอ่ืนๆท่ีมีจาํนวนมาก 
4.4 การศึกษาวเิคราะห์ SWOT Analysis  

จากการศึกษา พบวา่ แมว้า่ ขนมบะหม่ีกรอบคมั คมั จะมีการบริหารจดัการองคก์รท่ีดี ทั้งในดา้นการผลิตท่ีมี
คุณภาพ การลงทุนในธุรกิจท่ีตํ่าดว้ยมีเพียงเฉพาะการบรรจุและขนส่ง การจดัการกระจายสินคา้ท่ีดี แต่ยงัมีจุดอ่อนใน
ดา้นความหลากหลายของสินคา้ เน่ืองจากมีเพียงรสชาติเดียว ประเภทเดียว และดว้ยกาํลงัการผลิตแต่ละคร้ัง ยงัมี
ปริมาณท่ีนอ้ย ทาํใหต้น้ทุนต่อช้ินยงัสูงอยู ่เม่ือพิจารณาในดา้นโอกาส พบวา่ ดว้ยนโยบายทางการเมือง ทางเศรษฐกิจ 
และกฎหมาย เอ้ือประโยชน์ในการในการเขา้สู่ตลาดขนมขบเค้ียวในเกาะสอง ประเทศพม่าอยา่งมาก ไม่วา่จะเป็นการ
เปิดการคา้เสรีภายในกลุ่มประชาคมอาเซียน นโยบายการเปิดประเทศของพม่า หรือการยกเลิกกฎหมายห้ามนาํเขา้
สินคา้ประเภทบะหม่ีก่ึงสําเร็จรูปในพม่า เป็นตน้ ส่วนทางดา้นอุปสรรคนั้น พบวา่ดว้ยขนมบะหม่ีกรอบคมั คมั เป็น

                                                                    
2 ท่ีมา : http://www.l3nr.org/posts/332322  
3 ท่ีมา : www.bangkokbiznews.com/mobile/xhtml/news/detail/02/583269/ 
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ขนมขบเค้ียว ไม่ใช่อาหารหลกั และมีสินคา้อ่ืนทดแทนจาํนวนมาก รวมทั้งเม่ือพิจารณาถึงรายไดต่้อหวัของประชากร
พม่ายงัอยูใ่นระดบัตํ่า ผูบ้ริโภคอาจมีการทบทวนก่อนตดัสินใจซ้ือ 
4.5 การศึกษาวเิคราะห์ TOWS Matrix   

จากการศึกษาพบวา่ เม่ือพิจารณาจากจุดแขง็ขององคก์รในดา้นต่างๆ ท่ีกล่าวมาขา้งตน้และโอกาสท่ีเอ้ือต่อ
การลงทุนในธุรกิจดงักล่าว ธุรกิจขนมบะหม่ีกรอบคมั คมั มีความน่าจะเป็นไปไดใ้นการเขา้สู่ตลาดในเกาะสอง 
ประเทศพม่า ส่วนปัญหาท่ีพบคือ สินคา้ยงัขาดความหลายหลาย ซ่ึงอาจทาํใหผู้บ้ริโภคสนใจสินคา้อ่ืนมากกวา่ จึงตอ้ง
มีการวจิยัและพฒันาผลิตภณัฑ ์ใหเ้กิดความหลายหลายและตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคเพ่ิมข้ึน 
4.6 การศึกษาวเิคราะห์ขอ้มูล เพ่ือการวางแผนการตลาด การวางแผนในช่วงเร่ิมเขา้สู่ธุรกิจ หรือช่วงแนะนาํสินคา้ 
มีรายละเอียดดงัน้ี 
 4.6.1 กลยทุธ์ระดบัธุรกิจ มีการกาํหนดส่วนแบ่งทางการตลาด (Segmentation), กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย (Target 
Groups) และตาํแหน่งสินคา้หรือผลิตภณัฑ ์(Positioning)  
  ส่วนแบ่งทางการตลาด (Segmentation) ใชว้ิธีการกาํหนด โดยเน้นการแบ่งตามคุณลกัษณะสินคา้ซ่ึงเป็น
ขนมคบเค้ียวเป็นหลกั ส่วนช่วงอายผุูบ้ริโภค และราคาสินคา้นั้นเป็นเกณฑล์าํดบัรอง ดว้ยขนมบะหม่ีกรอบคมั คมัเป็น
ขนมคบเค้ียว สาํหรับทานเล่น กลุ่มผูท่ี้จะนิยมบริโภค คือกลุ่มเด็ก วยัรุ่น จนถึงวยัทาํงาน ซ่ึงมีพฤติกรรมนิยมบริโภค
ขนมขบเค้ียว ราคาจึงตอ้งตํ่า เพ่ือการตดัสินใจซ้ือท่ีรวดเร็ว เม่ือพิจารณาจากขอ้มูลพบว่าสินคา้บะหม่ีกรอบมีคู่แข่งท่ี
เกาะสอง ประเทศพม่าเพียง 2 รายโดยผูศึ้กษาคาดวา่จะสามารถแยง่ส่วนแบ่งตลาดได ้30% ภายใน 5 ปี 
 กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย (Target Groups) กลุ่มประชากรในเกาะสอง ประเทศพม่า ท่ีอยู่ในช่วง วยัเด็ก จนถึง 
คนทาํงาน คือช่วงอายตุั้งแต่ 8-39 ปี เน่ืองจากเม่ือเกินจากกลุ่มน้ี พฤติกรรมผูบ้ริโภคจะเปล่ียนไป ดว้ยการดูแลสุขภาพ
มากข้ึน  
 ตาํแหน่งสินคา้หรือผลิตภณัฑ์ (Positioning) มุ่งเน้นท่ีการสร้างเอกลกัษณ์ ความแตกต่างในตวัสินคา้ ท่ีมี
คุณภาพ บรรจุภณัฑ ์สีสันสะดุดตา ราคาไม่มีสูง เม่ือเทียบกบัคู่แข่งขนั 
 4.6.2 การกาํหนดกลยุทธ์ทางการตลาด ในดา้น ผลิตภณัฑ์ หรือสินคา้ (Product), ดา้นราคา (Price), วิธีการ
ขายหรือการกระจายสินคา้ (Place) และการส่งเสริมการขาย (Promotion) 

สินคา้ (Product)  ขนมบะหม่ีกรอบ คมั คมั พฒันาดา้นการออกแบบบรรจุภณัฑใ์หม่  ภายใตแ้นวความคิดท่ี
ตอ้งการ ให้ผลิตภณัฑ์ดูโดดเด่นและสะดุดตาเม่ือ วางเปรียบเทียบกบัผลิตภณัฑ์ขนมบะหม่ีอบกรอบดว้ยกนั โดย
ผูอ้อกแบบไดส้ร้างตวัการ์ตูนชามบะหม่ีข้ึนมา เพ่ือสร้าง ความน่ารัก  เยา้ยวนกลุ่ม ส่วนประกอบของขนมบะหม่ี
กรอบคมั คมั ประกอบดว้ยแป้งสาลี 70 % นํ้ามนัปาลม์  20 %  เกลือ  20 % ปรุงแต่งกล่ิน 5 % นํ้าหนกั: 10 Gram (ต่อ 1 
ซอง) 
  ดา้นราคา (Price)  ขนมบะหม่ีกรอบคมั คมั 1 ซองราคา 1 บาท เป็นราคาของผูบ้ริโภคท่ีพม่า (End User) ส่วน
ราคาของผูส่้งออกอยู ่0.75 บาทต่อซอง 

วิธีการขายหรือการกระจายสินคา้ (Place) ส่งใหก้บั ผูส่้งออกท่ีด่านการคา้จงัหวดัระนอง จาํนวน 3 ราย ซ่ึงผู ้
ส่งออกจะส่งไปจาํหน่ายยงัผูบ้ริโภคท่ีเกาะสอง ประเทศพม่าเองโดยทาํการขนส่งดว้ยรถบรรทุกสิบลอ้ จากโรงงาน
ผูผ้ลิตไปยงัผูส่้งออกโดยตรง (ส่วนขั้นตอนวธีิการขนส่งจะกล่าวต่อไป ในหวัขอ้การขนส่ง) 

Ran
gs

it U
niv

ers
ity



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 9 ปีการศึกษา 2557 

 

วนัพฤหสับดทีี ่16 ตุลาคม พ.ศ.2557 หน้า  384  อาคาร Digital Multimedia Complex  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

การส่งเสริมการขาย (Promotion) ดว้ยลูกคา้ของขนมบะหม่ีกรอบคมั คมั คือผูส่้งออก ท่ีจงัหวดัระนอง การ
ส่งเสริมการขายจึงเป็นการให้เครดิตสําหรับ โดยจะมีการเก็บเงินทุกๆ 15 วนั และหากสินคา้ขายไม่หมดสามารถ
ส่งสืนคา้คืนได ้ส่วนผูบ้ริโภคในเกาะสอง ประเทศพม่านั้นจะมีการสร้างแรงจูงใจใหเ้กิดความตอ้งการทดลองบริโภค
โดยการทาํโปรโมชัน่แจกสินคา้ตวัอยา่งใหผู้บ้ริโภคทดลองชิมสินคา้ 

4.6.3 แผนระยะยาวทางดา้นการตลาด 
 การเพ่ิมความหลายหลายให้กบัสินคา้ หรือผลิตภณัฑ ์ดว้ยการวิจยัและพฒันาหา รสชาติ ให้ตรงตามความ

ตอ้งการและถูกปากผูบ้ริโภค โดยการเพ่ิมประเภทของรสชาติ เช่นรส ตม้ยาํ รสปาปริกา้ฯ รวมถึงการทาํสินคา้ให้อยู่
ในรูปทรงอ่ืน เช่น ทาํเป็นช้ินกลมๆ เพ่ือง่ายต่อการกินเป็นคาํ เป็นตน้ 
4.7 การศึกษาวเิคราะห์การลงทุนตน้ทุรการขนส่ง และจุดคุม้ทุนในธุรกิจ  
        ขนมบะหม่ีกรอบ คมั คมั 1 ซอง ขายให้กบัผูส่้งออก 0.75 บาท มีตน้ทุนการผลิต จาํนวนท่ีผลิตต่อคร้ัง 360,000 
ซองหรือ 600 กล่องเป็นเงิน 180,000 บาท เฉล่ียตน้ทุนต่อซอง เป็นเงิน 0.50 บาท ตน้ทุนค่ากล่องกระดาษลูกฟูก
จาํนวนท่ีสั่งซ้ือคร้ัง 5,000 กล่อง เป็นเงิน 80,000 บาท เฉล่ียตน้ทุนต่อซองเป็นเงิน  0.03 บาท ตน้ทุนค่าขนส่งคร้ังงละ 
11,000บาท เฉล่ียต่อซองเป็นเงิน  0.03 บาท รวมถึงค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ซ่ึงทาํให้กาํไรต่อปีอยู่ท่ี 4,455,290 บาท และมี
ระยะเวลาคืนทุนอยูท่ี่ 1 ปี 22 วนั โดยจะมีการส่งสินคา้ให้ผูส่้งออกท่ีจงัหวดัระนอง ทุกวนัและวนัพฤหัส เวลา 22.00 
น. ลูกคา้จะไดรั้บสินคา้ทุกวนัองัคารและวนัศุกร์ ปรมาณ 8.00 น.  
4.8 การศึกษาวเิคราะห์การเพ่ิมมูลค่าธุรกิจ ดว้ยการจบัคู่ธุรกิจ 
  เม่ือเราเห็นถึงปัญหาในการขนสินคา้เพียงขาเดียวจึงมีการจบัคู่ธุรกิจ โดยคาํนึงถึงการลดตน้ทุนการขนส่ง 
เพ่ือใหเ้กิดตน้ทุนในค่าขนส่งตํ่าสุด จึงไดคิ้ดเร่ืองการจบัคู่ธุรกิจโดยการนาํสินคา้กลบัมาขาย จึงมองไปท่ีสินคา้ประมง
เพราะจงัหวดัระนองยงัคงมีความสมบูรณ์ในทรัพยากรดา้นน้ี คือ ผลิตภณัฑก์ุง้แห้งเพราะ ดว้ยเหตุผลท่ีวา่ ผลิตภณัฑ์
กุง้แหง้นั้นไดรั้บความนิยมในการนาํมาปรุงอาหารต่างๆ ไม่วา่จะเป็นคนทัว่ไป ร้านอาหาร รีสอร์ต โรงแรม ดงันั้นจึง
หาคู่ธุรกิจท่ีจะรับสินคา้ โดยมองไปท่ีตลาดคา้ส่งท่ีมหาชยั เม่ือสามารถหาลูกคา้ได ้และทาํการตกลงเป็นคู่คา้ โดยมีคาํ
สั่งซ้ือคือ กุง้แห้ง บรรจุกล่องละ 10 กิโลกรัมราคาขายอยูท่ี่กิโลกรัมละ 96 บาท  หรือกล่องละ 960 บาท เป็นจาํนวน 
800 กล่องต่อสัปดาห์ โดยมีตน้ทุนผลิตภณัฑร์วมกล่องท่ี 80 บาทต่อกิโลกรัม ซ่ึงสามารถหากุง้แหง้ไดเ้พียง  200 กล่อง
ต่อวนั เน่ืองจากรอบในการผลิตกุง้ไม่ตรงกบัการขนส่งของ ขนมบะหม่ีกรอบ คมั คมั จึงไดคิ้ดวธีิการแกปั้ญหาเพื่อให้
การส่งสินคา้ทั้งสองอยา่งสามารถขนส่งไปดว้ยกนั มีการคิดท่ีจะลงทุนสร้างคลงัสินคา้ เพ่ือให้เป็นจุดพกัสินคา้ โดย
ส่วนตวัมีพ้ืนท่ีวา่งเปล่าท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้ห้เกิดประโยชน์ซ่ึงเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กบัท่ีดินดงักล่าวและมีการวางแผนการ
กระจายสินคา้ ในการสร้างคลงัสินคา้จะมีการลงทุน 2,200,000 บาทและมีการซ้ือรถหกลอ้มือสอง 1 คนั เป็นเงิน 
8700,000  เพ่ือใชใ้นการขนส่งจากคลงัสินคา้ท่ีส่ีแยกปฐมพร – ระนอง จะมีการจา้งพนกังาน เป็นเงิน 15,000 บาทต่อ
เดือน        
4.9 การศึกษาวเิคราะห์การบริหารจดัการ การขนส่งโดยแยกเป็น  

        กระบวนการขนส่งสินคา้ โดยรถสิบลอ้ บรรทุกขนมบะหม่ีกรอบ คมั คมั จากพทุธมณฑล – คลงัสินคา้ท่ีส่ีแยกปฐม
พร จงัหวดัชุมพรโดยใชร้ถสิบลอ้ เช่าเหมา มีค่าใชจ่้าย 9,000 บาท มีรายละเอียดดงัน้ี หลงัจากมีการบรรจุขนมบะหม่ี
กรอบ คมั คมั  ลงในบรรจุหีบห่อเรียบร้อยแลว้ จะทาํการขนส่งจากผูผ้ลิตท่ีพทุธมณฑลสาย 4 สู่คลงัสินคา้ส่ีแยกปฐมพร 
จงัหวดัชุมพร มีกาํหนดการขนส่งสินคา้จาํนวน 600 กล่อง โดยใชบ้รรทุกสิบลอ้ในการขนส่ง 1 คนัต่อ 1 เท่ียว ซ่ึง
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รถบรรทุกจะออกจากคลงัสินคา้พทุธมณฑลสาย 4 ในเวลา 22.00 น.ของวนัจนัทร์และวนัพธุ สินคา้ดงักล่าวจะส่งถึง
คลงัสินคา้ส่ีแยกปฐมพรในเวลา 8.00 น. ของเชา้วนัองัคารและพฤหสับดี  และการขนส่งกุง้แหง้จากคลงัสินคา้ส่ีแยก
ปฐมพรไปสู่ตลาดสดมหาชยัทุกวนัองัคารและวนัพฤหสับดีเวลา  9.00 น. จะทาํการขนส่งสินคา้กุง้แหง้ จากคลงัสินคา้ส่ี
แยกปฐมพรจาํนวน 200 กล่องไปส่งใหลู้กคา้ท่ีตลาดสดมหาชยัในเวลา 19.00 น. โดยประมาณ 
        กระบวนการขนส่งสินคา้ รถหกลอ้ จากส่ีแยกปฐมพรไประนองเป็นระยะทาง 118 กิโลเมตร กลบัจากระนองเป็น
ระยะทาง 114 กิโลเมตร เพราะฉะนั้นไปกลบัระนองเป็นระยะทาง 232 กิโลเมตร ดงันั้นในการขนส่งต่อเท่ียว ไป – 
กลบั รวมระยะทาง 232 กิโลเมตร  

•  กรณีขนส่งจากคลงัสินคา้ส่ีแยกปฐมพรจงัหวดัชุมพร ไปสู่ลูกคา้จงัหวดัระนอง โดยใชน้ํ้ ามนัเป็นเช้ือเพลิง 
มีอตัราการใชเ้ช้ือเพลิง 4 กิโลเมตรต่อลิตร จึงมีการใชน้ํ้ ามนัเช้ือเพลิง 58 ลิตรต่อเท่ียว 29.85 บาท เพราะฉะนั้น 1 เท่ียว 
ใชเ้งินเป็นจาํนวน 1,731.30 บาท   ซ่ึงมีระยะคืนทุน 7 เดือน 29 วนั 

•  กรณีขนส่งจากคลงัสินคา้ส่ีแยกปฐมพรจงัหวดัชุมพร ไปสู่ลูกคา้จงัหวดัระนอง โดยใชก๊้าซ NGV มีค่า
ติดตั้งถงัแก๊ส NGV 180,000 บาท จึงมีการใชก๊้าซ NGV 58 ลิตรต่อเท่ียว ราคาลิตรละ 10.50 บาทเพราะฉะนั้น 1 เท่ียว ใช้
เงินเป็นจาํนวน 609 บาท   ซ่ึงมีระยะคืนทุน 6 เดือน 17 วนั 

หมายเหตุ : ราคานํ้ามนั และก๊าซ NGV ราคาณ วนัท่ี 25 กรกฎาคม 2557 (ราคาอาจมีการเปล่ียนแปลง) 
โดยทั้ง กรณีใชน้ํ้ามนัเช้ือเพลิงและใชก๊้าซ NGV จะทาํการขนถ่ายขนมบะหม่ีกรอบ คมั คมั จากคลงัสินคา้จาํนวน 200 
กล่องขนข้ึนรถบรรทุกหกลอ้ และทาํการนาํส่งไปยงัลูกคา้ท่ีจงัหวดัระนอง โดยมีกาํหนดการขนส่งดงัน้ี  

-   ร้าน A จะทาํการขนส่งสินคา้ออกจากคลงัสินคา้ส่ีแยกปฐมพรเวลา 9.00 น. เดินทางถึงร้าน ก ในเวลา 11.00 น. 
ในวนัจนัทร์และวนัพฤหสับดี 

-  ร้าน B จะทาํการขนส่งสินคา้ออกจากคลงัสินคา้ส่ีแยกปฐมพรเวลา 9.00 น. เดินทางถึงร้าน ก ในเวลา 11.00 น. 
ในวนัองัคารและวนัศุกร์ 

-  ร้าน C จะทาํการขนส่งสินคา้ออกจากคลงัสินคา้ส่ีแยกปฐมพรเวลา 9.00 น. เดินทางถึงร้าน ก ในเวลา 11.00 น. 
ในวนัพธุและวนัเสาร์ 
                  • กรณีการขนส่งจากร้านขายส่งกุง้แหง้จงัหวดัระนองไปสู่คลงัสินคา้ส่ีแยกปฐมพร ออกจากระนองเวลา 
13.00 – 15.00 น. ตั้งแต่วนัจนัทร์ – วนัพฤหสับดี โดยทุกวนัจนัทร์ ถึงวนัพฤหสับดี ภายหลงัจากรถหกลอ้ทาํการส่งสินคา้
ท่ีร้าน A, ร้าน B และ ร้าน C เสร็จส้ินแลว้ จะทาํการแวะมารับสินคา้กุง้แหง้ จากร้านขายส่งกุง้แหง้จงัหวดัระนอง คร้ังละ 
200 กล่อง เพ่ือไปพกัสินคา้ไวท่ี้คลงัสินคา้ส่ีแยกปฐมพร  
 
5. บทสรุป 

จากการการศึกษาขอ้มูลทั้งในรูปแบบการศึกษาปฐมภูมิเช่น ขอ้มูลปฐมภูมิจากลงพ้ืนท่ีเกบ็ขอ้มูลจากสถานท่ี
จริงและรูปแบบการศึกษาขอ้มูลทุติยภูมิโดยศึกษาคน้ควา้จากจากการคน้ควา้หนงัสือเอกสารการประชุมข่าวบทความ
ตลอดจนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวางกลยทุธ์ทางการตลาดและการจดัการโลจิสติกส์และรวบรวมขอ้มูลจากแหล่ง
อ่ืนๆ  เพ่ือนาํเสนอการวางแผนเขา้สู่ธุรกิจขนมบะหม่ีกรอบในเกาะสอง ประเทศพม่า และการวางแผนการขนส่งให้มี
ประสิทธิภาพ พบวา่  
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ในดา้นการศึกษาความเป็นไปไดข้องธุรกิจ จากการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน ภายนอก วิเคาระห์การ
ลงทุน มีความเป็นไปไดใ้นการเขา้สู่ธุรกิจของขนมบะหม่ีกรอบคมั คมั ซ่ึงหากส่งจากโรงงานไปยงัผูส่้งออกท่ีจงัหวดั
ระนองโดยตรง จะมีตน้ทุนค่าขนส่งต่อเท่ียว คือ 11,000 บาท เม่ือหักตน้ทุนการผลิต ค่าใชจ่้ายต่างๆ จะคงเหลือกาํไร
สุทธิต่อเท่ียว ผลกาํไรต่อปีเพียง 4,455,290 บาท  ระยะเวลาคืนทุน 1 ปี 22 วนั 

ในดา้นกลยทุธ์ทางการตลาด ขนมบะหม่ีกรอบคมั คมั มีเพียงรสชาติเดียว คือรสชาติออกเคม็ จึงทาํให้ขาด
ความหลากหลายในสินคา้ ผูศึ้กษาจึงวางแผนแกไ้ขปัญหาดงักล่าว ดว้ยการส่งเสริมใหมี้การวจิยัและพฒันาสินคา้ หรือ
ผลิตภณัฑเ์พ่ิมข้ึน เพ่ือใหมี้ความหลากหลายและตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคต่อไป 

ในการการบริการจัดการการขนส่งด้านการขนส่ง และการวิเคราะห์ต้นทุนการขนส่งโดยนําทฤษฎี 
Backhauling management เป็นการจัดการการขนส่งท่ีมีเป้าหมายให้ เกิดการใช้ประโยชน์จากยวดยาน (Load 
utilization) โดยผลการศึกษาท่ีไดคื้อ การสร้างคลงัสินคา้ท่ีส่ีแยกปฐมพร จงัหวดัชุมพร ค่าก่อสร้างคลงัสินคา้ จาํนวน 
2,200,000 บาท และจดัซ้ือรถบรรทุกสิบลอ้ จาํนวน 1 คนั เป็นเงิน 870,000 บาท ซ่ึงแยกเป็น 2 กรณี คือ กรณีใชน้ํ้ ามนั
เป็นพลงังานเช้ือเพลิงซ่ึงมีระยะคืนทุนคือ 7  เดือน 29 วนั ไดผ้ลกาํไรสุทธิต่อปี 8,319,147 บาท กบักรณีการติดตั้งถงั
แก๊สโดยใชก๊้าซ NGV  ซ่ึงมีระยะคืนทุนคือ 6 เดือน 17  วนั ไดผ้ลกาํไรสุทธิต่อปี 9,125,002 บาท โดยทาํการขนส่งจาก
คลงัสินคา้ไปยงัผูส่้งออก ทุกวนั วนัละ 1 ราย จากทั้งหมด 3 ราย และรับกุง้แห้งจากผูจ้าํหน่ายในบริเวณใกลเ้คียง
กลบัมายงัคลงัสินคา้ รวมสัปดาห์ละ 6 เท่ียว แต่ยงัเช่ารถบรรทุกสิบลอ้เพ่ือขนคมั คมั (Kum Kum)จากโรงงานผูผ้ลิต 
ไปยงัคลงัสินคา้และขนกุง้แห้งจากคลงัสินคา้มายงัลูกคา้ท่ีมหาชยั สัปดาห์ละ 2 เท่ียวเช่นเดิม ในการจดัการสินคา้คง
คลงั และกระจายสินคา้ผูศึ้กษาไดน้าํหลกัการ Cross Dock  (ท่าเปล่ียนถ่ายคลงัสินคา้) โดยการมีคลงัสินคา้ใชส้าํหรับ
รังและส่งสินคา้ในเวลาเดียวกนั มาปรับใช ้ทาํใหส้ามารถจดัการสินคา้คงคลงัไดใ้นระยะเวลารวดเร็ว  

เม่ือพิจราณาจากระยะเวลาการคืนทุน ของทั้ง 2 กรณีแลว้ ต่างกนั เพียง 42 วนั ซ่ึงถือวา่มีความแตกต่างกนั
นอ้ย เน่ืองจาก ค่าการขนส่งไม่ใช่ตน้ทุนหลกัของธุรกิจ แต่ตน้ทุนหลกัของธุรกิจอยูท่ี่ตน้ทุนสินคา้ แต่หากพิจารณาใน
ระยะยาว การใชก๊้าซ NGV เป็นพลงังานเช้ือเพลิง คาดวา่จะทาํใหต้น้ทุนโดยรวมลดงในทุกๆ ปี  
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การปรับปรุงประสิทธิภาพและกระบวนการทาํงานของแผนกบรรจุสินค้า โกดงั 14 ท่าเรือคลองเตย 
Efficiency Improvement of Internal Process at Warehouse 14 Port Authority of Thailand 

(Case Study : ABC Interfreight Co.,Ltd.) 
 

เสาวลกัษณ์ นิลแวว1, ดร.นันท ิสุทธิการนฤนัย2 
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--------------------------------- 
 

บทคดัย่อ     

 งานวิจยัฉบบัน้ีเป็นการศึกษาการปรับปรุงประสิทธิภาพของการบรรจุสินคา้ สําหรับบริษทัตวัแทนผูรั้บ
จดัการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศทางทะเล (Freight Forwarder) ท่ีให้บริการในลกัษณะไม่เต็มตูค้อนเทนเนอร์ 
(Less than container load: LCL) โดยการประยกุต์ใชแ้นวคิดลีน และใชก้ลุ่มตวัอยา่งของการส่งสินคา้ไปยงัประเทศ
ญ่ีปุ่น ผลจากการปรับปรุงพบว่าสามารถลดขั้นตอนการดาํเนินงานลงได ้2 ขั้นตอน ลดระยะเวลาการรอคอยในการ
บรรจุสินคา้เขา้ตู ้ทาํใหส้ามารถบรรจุสินคา้เขา้ตูค้อนเทนเนอร์ไดเ้ร็วข้ึน 1 วนั ลดค่าใชจ่้ายและค่าล่วงเวลาลงได ้3% 
 

คาํสําคญั:  การปรับปรุงกระบวนการทาํงาน  การปรับปรุงประสิทธิภาพ แนวคิดลีน 
 

Abstract 

   This research aims to improve a less than container loading (LCL) process of the freight forwarder 
service company using LEAN concept. The sample destination to be used in this research is Japan. The result from 
this research shows the reduction of process needed to done in loading cargo, hence the waiting time is reduces and 
total loading process can be cut off for 1 day. Total cost for container loading is also reduced by 3%. 
 

Keywords:  Process Improvement, Productivity, Lean Concept 
 
1. บทนํา 
 การแข่งขนัของธุรกิจ Freight Forwarder เมืองไทย เร่ิมทวีความรุนแรงและเขม้ขน้ข้ึนทุกขณะ ซ่ึงปัจจุบนั มี
บริษทัขา้มชาติรายใหญ่จากต่างประเทศเขา้มาแข่งขนักนัมากข้ึน ส่งผลให้ผูใ้ห้บริการหลายรายต่างเร่งพฒันาคุณภาพ
และบริการอย่างเต็มท่ี เพ่ือรักษาส่วนแบ่งทางการกตลาดและขยายฐานลูกค้าให้เพ่ิมมากข้ึน ABC Interfreight 
Co.,Ltd. ในฐานะผู ้ให้บริการรายหน่ึง ซ่ึงชํานาญงานด้าน  N.V.O.C.C &  LCL Consolidator SERVICE   หรือ 
GROUPAGE เพ่ือรองรับสินคา้ประเภท LCL Shipment ทั้ง Export และ Import สาํหรับปริมาณการส่งออกสินคา้ท่ีไม่
มาก หรือนาํเขา้สินคา้จาํนวนไม่มาก บรรจุไม่เต็มตู ้ก็จาํเป็นตอ้งปรับตวัเพ่ือการแข่งขนัโดยเน้นส่งเสริมการเพ่ิม
ทกัษะ และ การพฒันาศกัยภาพของบุคคลากรให้มีคุณภาพ บริษทั จีแอลเอส อินเตอร์เฟรท จาํกดั เป็นบริษทัร่วมทุน 
บริษัท ABC Pte Ltd of Singapore ซ่ึงเป็นบริษัทในเครือของ ABC Limited ซ่ึงเป็นบริษัท มหาชน ของประเทศ
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สิงคโ์ปร ก่อตั้งข้ึนเม่ือปี 2540 สํานักงานใหญ่ ตั้งอยูเ่ลขท่ี 123/345-350 ชั้น 1,2 ถนน สาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี 
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร สาํนกังานสาขา ตั้งอยูท่ี่ เลขท่ี 198/30 หมู่ท่ี 9 ตาํบลทุ่งสงขลา อาํเภอศรีราชา จงัหวดั
ชลบุรี มีบริษทัในเครือกระจายอยูใ่นแต่ละทวีป 17 สาขา เช่น Singapore, Hong Kong, China, Korea, Vietnam, UK, 
U.A.E เป็นตน้  
  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดาํเนินงานให้มากข้ึนซ่ึงจะทาํให้บริษทัสามารถเพ่ิมความสามารถในการ
แข่งขนัไดใ้นสถานการณ์ปัจจุบนั การ เพ่ิมประสิทธิภาพ และ ปรับปรุงการทาํงานสามารถใชแ้นวคิดแบบลีน (Lean 
Thinking) เป็นหลกัการท่ีดาํเนินการโดยปราศจากความสุญเปล่า (Waste) ในทุกๆ กระบวนการ และมีความยืดหยุน่
สูง พร้อมท่ีจะปรับตวัเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดท้นัที  ทาํใหมี้ประสิทธิภาพเหนือคู่แข่ง  
 Freight Forwarder คือ  ตวัแทนของผูส่้งสินคา้ ทั้งผูน้าํเขา้ และผูส่้งออก  เพ่ือนาํสินคา้จากผูส่้งสินคา้ไปมอบ
ให้กบัผูข้นส่งสาธารณะ เพ่ือให้ผูข้นส่งสินคา้สาธารณะดาํเนินการขนส่งสินคา้ไปมอบให้กบัผูรั้บสินคา้ท่ีปลายทาง 
หรือท่ีเรียกว่า ผูรั้บตราส่ง หรือในทางตรงกนัขา้ม ก็ดาํเนินการนาํเขา้สินคา้จากผูส่้งสินคา้มาส่งมอบให้ผูรั้บสินคา้ 
หรือผูรั้บตราส่ง สามารถให้บริการไดห้ลากหลาย เช่น เป็นตวัแทนออกของให้กบัผูส่้งสินคา้ หรือ ผูรั้บสินคา้ เป็น
ตวัแทนของสายการบิน ใหบ้ริการรับขนส่งสินคา้ หรือเป็น ผูข้นส่งสินคา้เองในกรณีท่ีเป็นทางทะเล  

NVOCC (Non Vessel Operating Common Carrier) คือ  มีการให้บ ริการแบบ  Freight Forwarder แต่จะ
ใหบ้ริการไดท้ั้งแบบ FCL และ LCL มีตูค้อนเทนเนอร์ใหบ้ริการแบบสาย แต่ไม่ไดเ้ป็นเจา้ของเรือ โดยใหบ้ริการดา้น
การจดัหาระวางบรรทุก และ จดัการนาํเขา้และส่งออก 

Consolidator เป็นผูร้วบรวมสินคา้รายย่อย LCL จากผูส่้งสินคา้หลายๆเจา้ ท่ีตอ้งการส่งสินคา้ไปประเทศ
เดียวกัน (Port of Destination) เพ่ือบรรจุเขา้ตูค้อนเทนเนอร์เดียวกัน นําส่งไปยงัผูรั้บสินคา้ต่างๆ โดยบริษัทท่ีทาํ 
Consolidator จะเป็นผูอ้อกใบตราส่งสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้หลายๆ ซ่ึงเรียกวา่ House Bill Of Lading 

 
2.  ทฤษฏีและองค์ความรู้ทีเ่กีย่วข้องทีนํ่ามาประยุกต์ใช้  

ทฤษฎีท่ีได้นํามาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของ ABC 
Interfreight Co.,Ltd. มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ทฤษฎ ีลนี (Lean) ของแนวคิดปรัชญาในการผลิตท่ีถือวา่ความสูญเปล่า (Wastes) เป็นตวัการท่ีทาํใหเ้วลาท่ี
ใช้ในการผลิตยาวนานข้ึน จึงเป็นการนาํเทคนิคต่างๆ มาใชเ้พ่ือกาํจดัความสูญเปล่าออกไป “ความสูญเปล่า” โดย
กิจกรรมต่างๆในการผลิตแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 

• กจิกรรมเพิม่คุณค่า (Value-Added Activities หรือ VA) คือ กิจกรรมใดๆกต็ามท่ีทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง
รูปร่างของวตัถุดิบ โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 

• กิจกรรมที่ไม่เพิ่มคุณค่า(Non-Value Added Activities หรือ NVA) คือกิจกรรมใดๆท่ีใช้ทรัพยากร เช่น 
เคร่ืองจกัร เวลา พนักงาน แต่ไม่ไดมี้ส่วนในการสร้างความพึงพอใจให้ลูกคา้ ซ่ึงบางคร้ังจะเรียกกิจกรรม
เหล่าน้ีวา่ “ความสูญเปล่า”  ในการหัวขอ้การวิจยัน้ีจะลดความสูญเปล่าจากกรอคอย ความสูญเปล่าจากการ
เคล่ือนยา้ย ความสูญเปล่าจากการขนส่ง  ความสูญเปล่าท่ีเกิดจากการผดิพลาดจากการทาํงาน 

ความสูญเปล่าทั้ง 7 ประการ (Waste) ประกอบไปด้วย 
1. ความสูญเปล่าท่ีเกิดจากการผลิตมากเกินไป  
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2. ความสูญเปล่าท่ีเกิดจากการรอคอย คือเวลาว่างระหว่างจุดปฏิบติัการต่างๆ หรือในระหว่างการปฏิบติัการ
หน่ึงๆ ซ่ึงอาจเกิดจากการขาดวสัดุท่ีใชใ้นการผลิต สายการผลิตไม่สมดุล ฯลฯ 
3. ความสูญเปล่าท่ีเกิดจากการขนส่ง คือ การขนยา้ยวสัดุมากเกินความจาํเป็น 
4. ความสูญเปล่าท่ีเกิดจากการดาํเนินการผลิต คือ มีการดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั  
5. ความสูญเปล่าท่ีเกิดจากสินคา้คงคลงั คือสินคา้คงคลงัส่วนเกินในรูปแบบของวตัถุดิบ ช้ินงานระหว่างผลิต 
และ สินคา้สาํเร็จรูป 
6. ความสูญเปล่าท่ีเกิดจากการเคล่ือนไหว คือ การเคล่ือนไหวใดๆ ก็ตามท่ีไม่มีความสาํคญัต่อการปฏิบติังานให้
เสร็จสมบรูณ์ 

        7. ความสูญเปล่าท่ีเกิดจากช้ินท่ีมีขอ้บกพร่อง และ ของเสีย คือ การผลิตสินคา้ท่ีมี 
 แผนผงัก้างปลาหรือแผนผงัสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) 
        แผนผงัสาเหตุและผลเป็นแผนผงัท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหว่างปัญหา (Problem) กบัสาเหตุทั้งหมดท่ี
เป็นไปไดท่ี้อาจก่อให้เกิดปัญหานั้น (Possible Cause) เราอาจคุน้เคยกบัแผนผงัสาเหตุและผลในช่ือของ "ผงักา้งปลา 
(Fish Bone Diagram)" เน่ืองจากหนา้ตาแผนภูมิมีลกัษณะคลา้ยปลาท่ีเหลือแต่กา้ง หรือหลายๆ คนอาจรู้จกัในช่ือของ
แผนผงัอิชิกาว่า (Ishikawa Diagram) ซ่ึงไดรั้บการพฒันาคร้ังแรกเม่ือปี ค.ศ. 1943 โดยศาสตราจารยค์าโอรุ อิชิกาว่า 
แห่งมหาวทิยาลยัโตเกียว 
แผนภูมกิระบวนการ (Operation Process Chart / Process Chart) 

เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการบันทึกข้อมูล ของกรรมวิธี กระบวนการ ทั้ งกระบวนการผลิต กระบวนการ
ดาํเนินการต่างๆ โดยมีการลาํดับขั้นตอนกระบวนการมีการแบ่งกระบวนการเป็นลกัษณะต่างๆ 5 ประเภท ตาม 
มาตรฐาน ASME ไดแ้ก่ 

1. การปฏิบัตงิาน (Operation) 
เกิดข้ึนเม่ือมีการเปล่ียนแปลงลกัษณะหรือสมบติัของช้ินงาน 
1). การนาํเขา้มาประกอบและถอดออกจากกนั    
2). การเตรียมวสัดุเพ่ืองานขั้นต่อไป 
3). การวางแผน การคาํนวณ การใหค้าํสั่ง หรือการรับคาํสั่ง 

2. การเคล่ือนย้าย (Transportation) เป็นการเคล่ือนยา้ยวตัถุจากจุดหน่ึง ไปยงัอีกจุดหน่ึง 
รวมถึงการเคล่ือนยา้ยวตัถุในแนวด่ิงบางคร้ังอาจพิจารณาการเคล่ือนท่ีของพนกังาน 

3. การตรวจสอบ (Inspection) การตรวจสอบความถูกตอ้งของช้ินงานดว้ยสายตา 
อาจะเป็นการตรวจสอบเชิงคุณภาพ (Quality) หรือเชิงปริมาณ (Quantity) กไ็ด ้

4. การรอคอย (Delay) 
ความล่าชา้ (Delay) อนัเน่ืองมาจากมีอุปสรรคกีดขวาง ทาํให้ไม่สามารถดาํเนินงานต่อไปได ้การเก็บพกัวสัดุชัว่คราว
ระหวา่งการปฏิบติังาน การรอคอย (Waiting) เพ่ือใหง้านขั้นต่อไปเร่ิมตน้ 

5. การจัดเกบ็ (Storage) การเกบ็ดูแลช้ินงานอยา่งถาวร (การเบิกจ่ายจะตอ้งมีคาํสั่งจากผูเ้ก่ียวขอ้ง) 
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แผนภูมกิารไหล (Flow Process Chart) 
แผนภูมิการไหลง่ายต่อการเขา้ใจ แผนภาพจะแสดงให้เห็นวา่ขั้นตอนในกระบวนการสอดคลอ้งกนั น้ีทาํให้

มีเคร่ืองมือท่ีเป็นประโยชน์สาํหรับการส่ือสาร ระหวา่งกระบวนการทาํงานและการจดัเกบ็เอกสารอยา่งชดัเจนสาํหรับ
งานท่ีจะทาํ นอกจากน้ีการทาํแผนท่ีกระบวนการในรูปแบบกราฟการไหลจะช่วยให้คุณช้ีแจงความเข้าใจของ
กระบวนการและช่วยใหคุ้ณคิดเก่ียวกบักระบวนการท่ีสามารถปรับปรุงใหดี้ข้ึนแผนภูมิการไหลสามารถนํ้าไปใช ้
แผนภูมิการไหลถูกสร้างข้ึนจากสามประเภทหลกัของสัญลกัษณ์ 

1. วงรีซ่ึงมีความหมายเร่ิมตน้หรือจุดส้ินสุดของกระบวนการ 
2. ส่ีเหล่ียมซ่ึงแสดงคาํแนะนาํหรือการดาํเนินการ 
3. ส่ีเหล่ียมขา้วหลามตดัซ่ึงแสดงการตดัสินใจ ภายในแต่ละสัญลกัษณ์ท่ีเขียนลงส่ิงท่ีแสดงให้

น้ีอาจเป็นจุดเร่ิมตน้หรือจบของกระบวนการดาํเนินการหรือการตดัสินใจท่ีจะทาํ โดยใช้
ลูกศรแสดงการไหลของกระบวนการ 
 

3.  การดาํเนินงานวจิัย 
 วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดจากการดาํเนินงานของแต่ละแผนกโดยรวบรวมขอ้มูลจากแผนกบรรจุ 
ของบริษทักรณีศึกษา โดยเร่ิมตน้เกบ็ตวัเลข จาํนวนสินคา้ท่ีเขา้มาบรรจุในโกดงัทั้งหมด จาํนวนตวัเลขสินคา้เสียหาย 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง  

 ตารางท่ี 1 ตารางแสดงจาํนวนงานท่ีรับบรรจุในแต่ละเดือนและค่าใชจ่้ายของแผนกบรรจุสินคา้ 

จาํนวนสินคา้ท่ีมาบรรจุท่ีโกดงัในแต่ละเดือนโดยเกบ็เป็นปริมาตร ( CBM) และค่าใชจ่้ายในการปฏิบติังาน 

เดือน จาํนวน 
ค่ารงงานและค่า

ล่วงเวลา ค่าอุปกรณ์ในการซ่อมแซม ค่าเคลม 

มกราคม 2,421  CBM 79,800  บาท 7,602.00  บาท 5,533.38  บาท 
กมุภาพนัธ์ 3,300  CBN 74,200  บาท 4,651.20  บาท 3,315.50  บาท 
มีนาคม 4,099  CBM 85,000  บาท 13,505.00  บาท 9,027.00  บาท 
เมษายน 3,409  CBM 70,600  บาท 7,931.20  บาท 14,856.26  บาท 
พฤษภาคม 3,639  CBM 103,200 บาท 7,851.20  บาท 5,122.95  บาท 
มิถุนายน 4,462  CBM 88,000  บาท 7,580.00  บาท 0 
กรกฎาคม 4,414  CBM 99,900  บาท 14,471.20  บาท 0 
สิงหาคม 4,861  CBM 92,200  บาท 7,200.00  บาท 13,172.50  บาท 
กนัยายน 5,295  CBM 91,190  บาท 14,971.00  บาท 4,114.50  บาท 

วเิคราะห์หาสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดจากการดาํเนินงานของแต่ละแผนก โดยใชผ้งักางปลา  ในการวเิคราะห์ 4 M คน, 
เคร่ืองจกัร, เคร่ืองมือ และ วธีิการดาํเนินงาน 
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รูปท่ี 1  การจาํแนกปัญหาในการทาํงานโดยใชผ้งักางปลา 

 
วเิคราะห์ขั้นตอนการปฏิบติังานระหวา่งแผนกบริการลูกคา้ กบัแผนกบรรจุสินคา้ โดยแยกขั้นตอนในการดาํนเนินงาน 
อย่างละเอียด ในแต่ละขั้นตอนและระยะเวลาในแต่ละกิจกรรมของงานตั้ งแต่การรับจองพื้นท่ีในการส่งสินค้า 
(Booking) มาจากลูกคา้จนกระทั้งบรรจุและคืนตูท่ี้ท่าเรือคลองเตย มี 14 ขั้นตอน 

ขั้นตอนที่ 1. การรับจองจากลูกคา้ ลูกคา้โทรมาทาํการจองกบัทางแผนกบริการลูกคา้ หรือส่งรายละเอียดมา
ทางอีเมล ์

ขั้นตอนที ่2. การออกเอกสารในการรับจองเรือใหลู้กคา้ แผนกบริการลูกคา้ ส่งเอกสารยนืยนัการรับจอง  
ขั้นตอนที่ 3. การจองตูค้อนเทรนเนอร์กบัสายเรือท่ีให้บริการท่าเรือปลายทาง (Port) ท่ีเราจะเปิดตูค้อนเทน

เนอร์แผนกบริการลูกคา้จะตดัสินใจวา่จะใชบ้ริการจากสายเรือไหน    
ขั้นตอนที ่4. การรับชาํระเงินค่าใชจ่้ายในการบรรจุสินคา้จากลูกคา้ 
ขั้นตอนที่ 5. การเคล่ือนยา้ยสินคา้เก็บในโกดงัในวนัท่ีลูกคา้นาํสินคา้บรรจุตูค้อนเทนเนอร์จะตอ้งมีการจ่าย

ค่าบริการบรรจุตูต้ามจาํนวนคิว และประเภทของสินคา้ โดยมีการตรวจนบัประเภทสินคา้และรายละเอียด ตามเอกสาร
ใบแสดงรายละเอียดสินคา้ และมีการออกใบเสร็จให้แก่ลูกคา้หลงัชาํระเงิน ก็จะให้ลูกคา้ขบัรถเขา้มาบรรจุสินคา้ท่ี
โกดงั  

ขั้นตอนที่ 6. การตรวจรับสินคา้ให้ตรงกบัใบรายการสินคา้ของลูกคา้ (Packing List)  และวดัขนาดสินคา้
หลงัจากยกสินคา้จากรถแลว้จะทาํการตรวจนบัสินคา้และวดัขนาดสินคา้อยา่งละเอียด พร้อมจดรายละเอียดพร้อมจด
รายละเอียด ส่งกบัคืนแผนกรับชาํระ ถา้ไม่ตรงกบั ใบรายละเอียดสินคา้ (Packing List) ตอ้งมีการแจง้มายงัแผนก
บริการลูกคา้ใหแ้จง้ลูกคา้  

ขั้นตอนที ่7. ออกเอกสาร Tally Sheet ใหลู้กคา้จะเป็นเอกสารสาํคญัอีกหน่ึงใบในการยนืยนัวา่ สินคา้ของ
ลูกคา้มาบรรจุแลว้ มีจาํนวนเท่าไหร่ มีขนาดเท่าไหร่ สินคา้มาครบหรือไม่  

ขั้นตอนที่ 8. รอลูกคา้ทุกเจา้นาํสินคา้มาบรรจุท่ีโกดงั ให้ครบตามท่ีไดรั้บ Booking ส่วนใหญ่ลูกคา้จะมา
บรรจุในวนัพฤหสับดีบางส่วน แต่ส่วนใหญ่จะเป็นวนัศุกร์ และ เสาร์ ซ่ึงถา้เป็นวนัเสาร์ เราจะมีการคิดค่าล่วงเวลากบั
ลูกคา้ดว้ยในส่วนท่ีลูกคา้มาบรรจุสินคา้หลงั17.00 น 

ขั้นตอนที ่9. การตดัสินใจในการจะลากตูค้อนเทรนเนอร์ หรือจะยกเลิกการจอง กบัสายเรือ 
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ขั้นตอนที่ 10. การบรรจุสินคา้เขา้ตูค้อนเทรนเนอร์จริง ตามท่ีแต่ละประเทศปลายทางท่ีลูกคา้จองมา และให้
ตรงกบัเอกสารท่ีทางแผนกบริการลูกคา้แจง้รายละเอียดมาให ้(PLANING) 

ขั้นตอนที่ 11. การนาํตูสิ้นคา้ไปคืน ณ จุดท่ีสายเรือกาํหนดเม่ือบรรจุสินคา้เขา้ตูค้อนเทนเนอร์จริงตามแต่ละ 
Port เรียบร้อยแลว้กจ็ะแจง้ใหส้ายเรือ มายกตูสิ้นคา้ไปยงัท่าเรือ 

ขั้นตอนที่ 12. การออกเอกสารใบตราส่งสินคา้ใหลู้กคา้ B/L เม่ือมีการบรรจุเสร็จแผนกเอกสารกจ็ะ B/L ส่ง
ใหลู้กคา้  

ขั้นตอนที่ 13. การส่งรายละเอียดสินคา้ตามแต่ละคอนเทรนเนอร์ใหส้ายเรือตามท่ีรับบรรจุส่งเอกสารหรือท่ี
เรียกวา่ ใบแสดงรายละเอียดการจดัส่งสินคา้ (Shipping Particulars) ใหส้ายเรือโดยเป็นการรวบรวม  

ขั้นตอนที่ 14. ส่งเอกสารพร้อมรายละเอียดให้เอเจนตท่ี์ปลายทางทราบเป็นการนาํรวบรวมเอกสาร B/L ท่ี
เราออกให้ลูกคา้ และ ท่ีไดจ้ากสายเรือ แจง้ให้ทางบริษทัตวัแทนท่ีปลายทางทราบวา่ เรือจะไปถึงเม่ือไหร่ แลว้มีผูรั้บ
สินคา้ปลายทางคือใคร  

จากขั้นตอนดา้นบนนาํมาวเิคราะห์หาจุดคอขวดและ Waste ในขั้นตอนการทาํงาน  

 
 

รูปท่ี 2 แสดงจุดคอขวด และ Waste ในการทาํงาน 
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ตารางท่ี 2 Flow  process  chart  กระบวนการทาํงานรับบรรจุสินคา้ ก่อนการปรับปรุง 
จากการเปรียบเทียบขั้นตอนการทาํงาน กบั หลกั 7 Waste ผูว้จิยัพบวา่ ในการทาํงานเกิด Waste ข้ึนดงัน้ี 

1) การเคล่ือนไหวท่ีเกินความจาํเป็น  (Unnecessary Motions) 
2) การรอคอย (Waiting) 
3) การขนยา้ยท่ีเกินความจาํเป็น (Over Processing) 
 
 
 
 

 
กระบวนงาน/ขั้นตอนยอ่ย 

  ระยะ 
  เว ล า 
(นาที) 

ก า ร
ทาํงาน

ข น
ส่ง 

ก า ร
คอย 

ตรวจ
สอบ 

เ ก็ บ
รักษา

1.การรับชาํระเงินค่าบรรจุสินคา้จากลูกคา้ 10      

2.การเคล่ือนยา้ยสินคา้เกบ็ในโกดงั       
3.การตรวจรับสินคา้ให้ตรงกบัใบรายการ
สินคา้ (PACKINGLIST) 

10      

4. วดัขนาดสินคา้  10      
5.ออกเอกสาร TALLY SHEET 30      
6.รอลูกคา้ทุกเจา้นาํสินคา้มาบรรจุท่ีโกดงั 
ใหค้รบตามท่ีไดรั้บ Booking 

2,040      

7.ก าร ตั ด สิ น ใจ น ก าร จ ะ  CY ตู ้ ค อ น
เทรนเนอร์ หรือจะ ยกเลิก Booking กบัสาย
เรือ 

60      

8. คดัแยกสินคา้ตามแต่ละPort แต่ละตูต้าม 
Planning ของ C.S 

60      

9. การบรรจุสินคา้เขา้ตูค้อนเทรนเนอร์จริง
ตาม port แยกไว ้

240      

10.การนําตู้สินค้าไปคืน  ณ  จุดท่ีสายเรือ
กาํหนด 

60      

 2,520 6 2 2 6 2 
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แนวทางการแกไ้ขปัญหา 
ปัญหาเร่ืองการรอคอย ซ่ึงสาเหตุเกิดจากการลากตูค้อนเทนเนอร์เขา้มาชา้ (ตามปฏิทินการทาํงานปกติจะ

ลากตูม้าเพียง 2 วนัก่อนเรือออกจากท่า) จึงทาํให้ตอ้งมีการเก็บสินคา้ไวใ้นโกดงัระหวา่งรอบรรจุตูค้อนเทนเนอร์จริง 
ส่งผลใหเ้กิดปัญหาระยะเวลาในการรอคอยยาวนานผิดปกติ เกิดการเคล่ือนยา้ยสินคา้ระหวา่งรอบรรจุเขา้ตูเ้พ่ือจดัเรียง
ใหม่ หากสินคา้เขา้มาเยอะพ้ืนท่ีในการจดัเกบ็จะไม่เพียงพอ หรือหากตอ้งเคล่ือนยา้ยจากโกดงัเขา้ไปยงัตูจ้ริง  

การปรับแผนการลากตูค้อนเทนเนอร์ใหม่ โดยยอมเสียค่าลากตูเ้ขา้มาเร็วกว่าเดิมวนัละ 400 บาทต่อตูส้ั้ น 
และ 800 บาทต่อตูย้าว จะลากตูค้อนเทนเนอร์เขา้ในวนัพฤหัสบดีสําหรับท่าเรือปลายทางท่ีลูกคา้จะมาบรรจุตรงตาม
เวลา และ ไม่มีการยกเลิกการจองกะทนัหนั เม่ือศึกษาขอ้มูลในอดีตยอ้นหลงัท่ีผา่นมา ลูกคา้ท่ีตอ้งการบรรจุสินคา้ลงตู้
เพ่ือส่งไปยงัประเทศญ่ีปุ่นส่วนใหญ่จะมาบรรจุสินคา้เร็ว และมีรายละเอียดการจองท่ีแน่นอน ผูว้ิจยัจึงไดเ้ลือกจะลาก
ตู้สําหรับท่าเรือปลายทางท่ีเป็นของประเทศญ่ีปุ่นจํานวนโดยประมาณ 10/40’ ต่อสัปดาห์ ทั้ งหมด มี 5 ท่าเรือ
ปลายทาง คือ โตเกียว, โกเบ, โอซากา้, นาโงญ่า และโยโกฮามา  ท่าเรือเหล่าน้ีสามารถรองรับการบรรจุเขา้ตูค้อนเทน
เนอร์ไดเ้ลย ไม่ตอ้งเกบ็ไวใ้นโกดงั 

 
รูปท่ี 3 การเปรียบเทียบกระบวนการทาํงานก่อนและหลงัปรับปรุง 

 
ปัญหาความสูญเปล่าจากการเคล่ือนไหว และขั้นตอนกระบวนการท่ีมากเกินไป  

จากการเก็บขอ้มูลการทาํงานของแผนกบรรจุสินคา้ในการทาํงานจริง การทาํงานของแผนกตอ้งมีความ
ละเอียด และตอ้งใชเ้วลาในการตรวจเช็คสภาพของสินคา้ตลอดจนตรวจสอบจาํนวนสินคา้ท่ีเขา้มาบรรจุให้ตรงกบั
เอกสาร (Invoice & Packing) ของลูกคา้ทาํให้ตอ้งมีตรวจนับ เช็ครายละเอียดในทุกขั้นตอนการทาํงาน ซ่ึงผูว้ิจยัได้
พบว่ามีขั้นตอนการทาํงาน และกระบวนการบางขั้นตอนมีความซํ้ าซ้อนและสามารถปรับรวมให้อยูภ่ายใตข้ั้นตอน
เดียวกนัได ้เพ่ือลดปัญหาความยุง่ยาก และการเคล่ือนยา้ยสินคา้ในกระบวนการทาํงาน เพ่ือเพ่ิมความรวดเร็วในการ
ปฏิบติังาน และนอกจากน้ียงัสามารถเพ่ิมความรวดเร็วในการปฏิบติังานได ้ 
แนวทางแกไ้ขปัญหา  วิธีการแกปั้ญหากระบวนการทาํงานท่ีซํ้ าซ้อน หรือมากเกินไป ทางผูว้ิจยัเห็นว่ากระบวนการ
บางอย่างสามารถทาํร่วมกนัได ้หรือทาํควบคู่กนัได  ้โดยท่ีประสิทธิภาพการทาํงานยงัคงเดิม แต่ลดระยะเวลาลด
ขั้นตอนได ้ นั้นคือ 1) หลงัจากมีการรับชาํระเงินลูกคา้ตอ้งนาํสินคา้เขา้มาท่ีโกดงั และทางแผนกตอ้งทาํการยกสินคา้
ลงจากรถบรรทุก โดยมีการตรวจรับสินคา้ใหค้รบตามจาํนวนท่ีไดรั้บแจง้ ระหวา่งท่ีมีการตรวจนบัสินคา้กใ็หมี้การวดั
ไซส์ สินคา้พร้อมกนัดว้ย ก่อนท่ีจะยา้ยสินคา้มาเก็บในโกดงั สามารถปฏิบติังาน 2) ส่วนน้ีไปพร้อมๆ กนัไดโ้ดยไม่
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ตอ้งนาํสินคา้จดัเก็บไวใ้นโกดงัก่อน แลว้จึงให้พนักงานวดัขนาดสินคา้มาวดัอีกที  3) การเก็บสินคา้เขา้โกดงั ผูว้ิจยั
เสนอแนะให้ทาํการแยกเก็บสินคา้ตามรายการแต่ละท่าเรือปลายทางเลยโดยแยกเก็บตาม Tally Sheet ท่ีทางแผนก
บรรจุบรรทึกรายละเอียดไวแ้ทนการเกบ็รวมกนัไวทุ้กท่าเรือปลายทาง (Port) แลว้ค่อยมาแยกกระจายตามแต่ละท่าเรือ
ปลายทางต่างๆ ตอนท่ีจะมีการบรรจุตูค้อนเทนนอร์จริงอีกที  ซ่ึงจะให้ทราบจาํนวนของจาํนวนปริมาตรสินคา้ในแต่
ละตูท่ี้แน่นอนแลว้ ยงัสามารถให้ขอ้มูลแก่แผนกบริการลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว วา่ณ ขณะน้ี มีสินคา้เขา้มาแต่ละท่าเรือ
ปลายทาง (Port)  เป็นจาํนวนเท่าใด 4) ในกรณีท่ีทราบแน่ชดัวา่พ้ืนท่ีสาํหรับบรรจุสินคา้ในตูค้อนเทนเนอร์ไม่สามารถ
รับสินคา้ไดพ้อตามท่ีไดรั้บแจง้จากแผนกบริการ เพ่ือรีบทาํติดต่อบริษทัคู่คา้รายอ่ืนๆ เพ่ือทาํการฝากสินคา้ไปกบั
บริษทันั้นๆ และ รีบแจง้ไปยงั ลูกคา้ หรือบริษทัท่ีมาใชบ้ริการทราบ เพ่ือจะไดแ้จง้ให้รถบรรทุกสินคา้ของลูกคา้
สามารถยา้ยไปลงสินคา้ท่ีบริษทัอ่ืนท่ีมีการติดต่อสาํรองไว ้จะไดล้ดขั้นตอนในการยา้ยสินคา้จากโกดงัของบริษทัไป
ยงัสถานท่ีบรรจุอ่ืนๆต่อไป เพ่ือลดการเคล่ือนยา้ยสินคา้ และสามารถลดความเส่ียงท่ีจะเกิดความเสียหายแก่ลูกคา้ได ้
การปรับลดกระบวนการทาํงานตามท่ีทางผูว้จิยัปรับปรุงใหม่ สามารถลดขั้นตอนโดยรวบการทาํงานเขา้ไวด้ว้ยกนั ทาํ
ใหล้ดขั้นตอนการทาํงานลง 2 ขั้นตอน  
                 ตารางท่ี 3 Flow  process  chart  กระบวนการทาํงานรับบรรจุสินคา้ หลงัปรับปรุง  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กระบวนงาน/ขั้นตอนยอ่ย 

  ระยะ 
  เวลา 
(นาที) 

การ
ทาํงาน

ขน
ส่ง 

การ
คอย 

ตรวจ
สอบ 

เกบ็
รักษา

1.การรับชาํระเงินค่าบรรจุสินคา้จากลูกคา้ 10      
2.การเคล่ือนยา้ยสินคา้เกบ็ในโกดงั       
3.การตรวจรับสินคา้ใหต้รงกบัใบรายการสินคา้ 
(PACKINGLIST) และวดัขนาดสินคา้ 
(DIMENTION) 

10      

4.ออกเอกสาร TALLY SHEET และคดัแยก
สินคา้ไวต้ามแต่ละ Port  

40      

5.รอลูกคา้ทุกเจา้นาํสินคา้มาบรรจุท่ีโกดงั ให้
ครบตามท่ีไดรั้บ Booking 

2,040      

6.การตดัสินใจนการจะ CY ตูค้อนเทรนเนอร์ 
หรือจะ ยกเลิก Booking กบัสายเรือ 

60      

7. การบรรจุสินคา้เขา้ตูค้อนเทรนเนอร์จริงตาม 
port แยกไว ้

240      

8.การนาํตูสิ้นคา้ไปคืน ณ จุดท่ีสายเรือกาํหนด 60      

 2,460 5 2 2 3 3 
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ปัญหาดา้นบุคลากร   ปัญหาดา้นการประสานงานดา้นเอกสารระหวา่งแผนกบริการลูกคา้ กบัแผนกบรรจุสินคา้ ตามท่ี
ไดก้ล่าวไวใ้นบทท่ี  3 คนงานบางส่วนขาดความรู้ดา้นภาษาองักฤษ และดา้นคอมพิวเตอร์ของทางแผนกบรรจุสินคา้ 
ทาํใหไ้ม่ชาํนาญในการท่ีตอ้งมีการคียเ์อกสารเยอะๆ โดยเฉพาะการทาํงานท่ีเก่ียวกบัการส่งออกเอกสารทุกอยา่งเป็น
ภาษาองักฤษ ปกติเราจะมีการส่งขอ้มูลผา่นโทรสารระหวา่งวนัและในระหวา่งสัปดาห์จะมีพนกังานแผนกบรรจุนาํ
เอกสารเพื่อมาส่งใหท่ี้ออฟฟิต แต่ส่วนใหญ่เป็นการบนัทึกขอ้มูลดว้ยลายมือ ทาํใหข้อ้มูลผดิพลาดได ้
แนวทางการแกปั้ญหา  ทางแผนกบริการลูกคา้จะทาํการพิมพร์ายละเอียดในส่วนของช่ือผูส่้งออก ช่ือเรือ ท่าเรือ
ปลายทาง และรายละเอียดเก่ียวกบัตวัสินคา้ไวเ้ลยก่อน เผือ่ลดความผดิพลาดจากการการอ่านเอกสารท่ีเขียนดว้ยมือ 
ป้องการการคียเ์อกสารผดิพลาด ลดระยะเวลาการทาํงนลง เน่ืองจากหลงัจากท่ีได ้ ใบตรวจรับสินคา้แลว้ทางแผนก
บริการลูกคา้กต็อ้งมีการคียเ์อกสารน้ีลงในระบบการทาํงานอยูแ่ลว้ โดยมีการแกไ้ขการทาํงานโดยผา่นระบบ 

 
รูปท่ี 3 แสดง % ขอค่าใชท่ี้ลดลงหลงัปรับปรุงการทาํงาน 

4. ผลการวจิัย 
จากแนวทางการแกไ้ขปัญหา คือ มีการปรับปรุงกระบวนการทาํงานใหม่ โดยเพ่ิมวนับรรจุสินคา้เขา้ตูค้อน

เทนเนอร์ใหเ้ร็วข้ึน 1 วนั นอกจากน้ียงัมีการปรับปรุงการไหลของงานในแผนกบรรจุซ่ึงหลงัปรับปรุงแลว้สามารถลด
กระบวนการทาํงานลงได ้2 ขั้นตอนการทาํงาน และ ลดระยะเวลาทาํงานลดลงได ้60 นาที ลดค่าใชจ่้ายในส่วนของ
ค่าแรงงานและค่าล่วงเวลาลงไดเ้ฉล่ีย 3 – 5% รวมถึงการลดระยะเวลาการรอคอยการบรรจุสินคา้เขา้ตูค้อนเทนเนอร์ 
สาํหรับการบรรจุสิคา้ของประเทศญ่ีปุ่น โดยเฉล่ีย 10 ตูค้อนเทนเนอร์ต่อสัปดาห์ 

 
5. ข้อเสนอแนะ 
     1. ควรมีการเปิดโอกาสใหพ้นกังานในแผนกบรรจุสินคา้เขา้ร่วมประชุมหารมีการประชุมเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การจดัการบรรจุสินคา้ 
     2. ในกรณีเร่งด่วนควรใหท้างแผนกบรรจุสินคา้สามารถตดัสินใจเองได ้เพ่ือความรวดเร็วในการดาํเนินงาน 
     3. เพ่ือให้การประสานงานเป็นไปดว้ยดี และความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างแผนกควรจดัให้มีกิจกรรมท่ีทาํ
ร่วมกนัระหวา่งทั้ง 2 แผนกเพ่ือกระชบัความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่ง 2แผนก 

4.องค์กรควรมีการอบรมพนักงานให้มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกับการบริการและเพ่ิมทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์ เพ่ือท่ีจะไดส้ร้างใหพ้นกังานสามารถทาํงานทั้งระบบไดเ้หมือนๆกนั 
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กติติกรรมประกาศ 
การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองน้ีสําเร็จได้ดว้ยความกรุณาจาก อาจารย ์ดร.นันทิ สุทธิการนฤนัยอาจารยท่ี์

ปรึกษาการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง ท่ีไดใ้ห้ความกรุณาแนะนาํ ตรวจตราและแกไ้ขเ้น้ือหา ตลอดจนให้กาํลงัใจใน
การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

ขอขอบคุณ คณาจารยทุ์กท่าน ครอบครัว เพ่ือนๆร่วมรุ่นปริญญาโทท่ีไดใ้ห้กาํลงัใจและความช่วยเหลือใน
การทาํการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองตลอดมา 
  
เอกสารอ้างองิ 
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ปัจจัยทีมี่ผลกระทบต่อการใช้บริการธุรกจิขนส่งสินค้า โดยรถบรรทุก 
FACTORS AFFECTING OF FREIGHT FORWARDER SERVICE BY TRUCK 

 

จิราพร จันทศรี,1 ผศ.พฒัน์ พสิิษฐเกษม2 
1นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการจดัการโลจิสติส์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 

2หวัหนา้สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 
-------------------------------------------------- 

 
บทคดัย่อ 

         การคน้ควา้แบบอิสระน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการ และเพ่ือศึกษาปัจจยัอ่ืนไดแ้ก่
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ดา้นระบบทนัเวลาพอดีมีความสัมพนัธ์ต่อการใชบ้ริการธุรกิจขนส่งสินคา้ โดยรถบรรทุก  
         ผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งคือ เจา้ของบริษทัหรือกิจการ หรือพนกังานของบริษทัท่ีมาจา้ง 
พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  ตาํแหน่งงานเป็นพนักงานระดบัปฏิบติัการ มีประสบการณ์การทาํงานตํ่า
กว่าหรือเท่ากบั 3 ปี ในอุตสาหกรรมประเภทอาหาร/ผกัและผลไม ้ซ่ึงมีขนาดเงินทุนจดทะเบียน 50-200 ลา้นบาท 
จาํนวน 300 ตัวอย่างโดยคาํนวณจากสูตร Taro Yamane ใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ 

จากการศึกษาพบวา่ 1) ปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการมีความสัมพนัธ์ทุกรายดา้นกบัการใชบ้ริการธุรกิจขนส่ง
สินคา้โดยรถบรรทุก ซ่ึงปัจจยัดา้นการเขา้ใจและร่วมรับรู้ความตอ้งการของผูรั้บบริการมีความสัมพนัธ์กบัการใช้
บริการธุรกิจขนส่งสินคา้ในระดบัค่อนขา้งสูง ส่วนปัจจยัดา้นอ่ืนไดแ้ก่ ความมัน่ใจ การตอบสนองต่อความตอ้งการ 
ความเป็นรูปธรรมของการบริการ ความน่าเช่ือถือหรือไวว้างใจได ้ตามลาํดบั มีความสัมพนัธ์กบัการใชบ้ริการธุรกิจ
ขนส่งสินคา้ โดยรถบรรทุกในระดบัปานกลาง 2) ปัจจยัอ่ืนไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นเทคโนโลยีมีความสัมพนัธ์กบัการใช้
บริการธุรกิจขนส่งสินคา้ในระดบัปานกลาง และระบบทนัเวลาพอดีมีความสัมพนัธ์กบัการใชบ้ริการธุรกิจขนส่ง
สินคา้โดยรถบรรทุกในระดบัค่อนขา้งสูง  
 

คาํสําคญั :  บริการธุรกิจขนส่งสินคา้, รถบรรทุก 
 

Abstract 

The objective of this independent study was to study the service quality factors and other factor including 
information technology (IT) and just in time (JIT) is related to freight forwarder service by truck. 
        The researcher collected data from the entrepreneur themselves or employees of the company. The results 
indicated that most of questionnaire respondent were male in position as a operation level, working experience 
below or equal to 3 years in the industrial of food/vegetables and fruits and size of 50-200 million baht registered 
capital. The numbers of sample size 300 samples were calculated by formula Taro Yamane and sampling method is 
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judgmental sampling. The instrument of independent study is questionnaire. The statistical techniques used were 
frequency, percentage, mean and standard deviation. The data analysis is statistical software. 
         The results indicated 1) service quality factors in relation to all aspects with freight forwarder service by 
truck specifically empathy factors in relation with freight forwarder service by truck at relatively high level. The 
customers to importance aspect with the service staff to good service. The another factors including assurance, 
responsiveness, tangibles and reliability respectively in relation with freight forwarder service by truck at 
intermediate level. 2) Other factors is information technology (IT) factors in relation with freight forwarder service 
by truck at intermediate level and just in time (JIT) in relation with freight forwarder service by truck at relatively 
high level. 
 

KEYWORDS: Freight Forwarder Service, Truck  
 
1. บทนํา 
         การขนส่งเป็นปัจจยัท่ีช่วยเพ่ิมคุณค่าของสินคา้หรือบริการ ทาํให้ผูบ้ริโภคท่ีอยูใ่นสถานท่ีท่ีการขนส่งเขา้ถึง
ไดมี้สินคา้หรือบริการบริโภคตามท่ีตนตอ้งการ การขนส่งจะช่วยนาํสินคา้จากแหล่งผลิตผา่นมือคนกลางจนกระทัง่ถึง
มือผูบ้ริโภค (คาํนาย อภิปรัชญาสกุล, 2550) การขนส่งสินคา้ในประเทศไทยใชก้ารขนส่งทางถนนเป็นหลกัคิดเป็น
ร้อยละ 82.6 ของการขนส่งสินคา้ทุกประเภท (พีระพล ถาวรสุภเจริญ, 2555) เพราะโครงสร้างพ้ืนฐานการขนส่ง
รูปแบบอ่ืนๆท่ีนอกเหนือจากถนนไม่ไดมี้นโยบายการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองและชดัเจน  โดยรถบรรทุกเป็นรูปแบบท่ี
นิยมใชก้นัมากท่ีสุด เน่ืองจากรถบรรทุกมีความยืดหยุ่นสูงสามารถให้บริการถึงบา้นได ้(Door to Door) ซ่ึงเป็นขอ้
ไดเ้ปรียบท่ีเห็นไดช้ดัเจนกวา่รูปแบบการขนส่งอ่ืน นอกจากน้ีการขนส่งโดยรถบรรทุกสามารถใชใ้นการขนส่งไดทุ้ก
ระยะทางสามารถเช่ือมโยงเขา้กบัการขนส่งรูปแบบอ่ืนไดง่้าย มีความคล่องตวัสูง สะดวก รวดเร็ว ให้บริการไดทุ้กจุด
ตลอดระยะทางและสามารถเปล่ียนแปลงเส้นทางการขนส่งไดต้ามความตอ้งการ  
         ธุรกิจขนส่งสินคา้โดยรถบรรทุกถือเป็นงานบริการอีกดา้นหน่ึง ซ่ึงเกิดจากการให้บริการขององค์กร(ผู ้
ให้บริการขนส่งสินคา้โดยรถบรรทุก) และผูรั้บบริการไดท้าํสัญญาว่าจา้งการขนส่งซ่ึงผูว้่าจา้งหรือผูใ้ชบ้ริการน้ีถือ
เป็นส่ิงสาํคญัท่ีสุดสาํหรับผูใ้ห้บริการขนส่งสินคา้โดยรถบรรทุก การศึกษาเพ่ือให้ทราบถึงความตอ้งการและแนวคิด
ของผูใ้ชบ้ริการจึงเป็นส่ิงท่ีผูใ้ห้บริการควรทราบ เพ่ือนาํไปปรับปรุงการดาํเนินงานขององคก์ร ธุรกิจขนส่งสินคา้โดย
รถบรรทุกเป็นองคก์รท่ีใหบ้ริการในการจดัส่งสินคา้และพสัดุไปยงัสถานท่ีต่างๆตามความประสงคข์องผูว้า่จา้ง  
        ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงตอ้งการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการใชบ้ริการของธุรกิจขนส่งสินคา้ โดยรถบรรทุก 
เพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ในการเลือกใชบ้ริการธุรกิจขนส่งสินคา้ไดอ้ยา่งเหมาะสม ตลอดจนสามารถใชเ้ป็น
ขอ้มูลในการตดัสินใจสําหรับผูใ้ชบ้ริการรายใหม่ท่ีเขา้มาลงทุนในช่วงการเปิดประชาคมอาเซียน นอกจากน้ียงัเป็น
แนวทางในการปรับปรุงและพฒันาความสามารถในการให้บริการแก่ลูกคา้ของธุรกิจขนส่งสินคา้เพ่ือให้ผูใ้ชบ้ริการ
เกิดความพึงพอใจสูงสุดและกลบัมาใชบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง 
 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
        1. เพ่ือศึกษาคุณภาพการบริการ (Service Quality) ท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการของธุรกิจขนส่งสินคา้ โดยรถบรรทุก 

Ran
gs

it U
niv

ers
ity



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 9 ปีการศึกษา 2557 

 

วนัพฤหสับดทีี ่16 ตุลาคม พ.ศ.2557 หน้า  400  อาคาร Digital Multimedia Complex  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

        2. เพื่อศึกษาปัจจยัอ่ืนไดแ้ก่ ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ดา้นระบบทนัเวลาพอดี (Just 
in time) ท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการของธุรกิจขนส่งสินคา้ โดยรถบรรทุก 
 
3.  การดาํเนินการวจิัย 
         ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีคือ เจา้ของบริษทัหรือกิจการ หรือพนักงานของบริษทัท่ีมาจา้ง 
จาํนวนผูป้ระกอบการผลิตสินคา้ภายในเขตกรุงเทพมหานครท่ีจดทะเบียน มีจาํนวนทั้งหมด 894 แห่ง (กรมพฒันา
ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557) 
         การกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัดว้ยการใชสู้ตรของ Taro Yamane (1973) อา้งใน บุญธรรม 
กิจปรีดาบริสุทธ์ิ (2540) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% หรือระดบันัยสําคญั 0.05 จากสูตรดงักล่าวทาํให้ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง
จาํนวน 277 ตวัอยา่งและเพ่ือใหก้ลุ่มตวัอยา่งมีขนาดท่ีเหมาะสมจึงเพ่ิมกลุ่มตวัอยา่งเป็น 300 ตวัอยา่ง โดยใชว้ธีิการสุ่ม
แบบเจาะจง (Judgmental sampling) ซ่ึงเลือกกลุ่มตวัอยา่งจากผูป้ระกอบการผลิตสินคา้ภายในเขตกรุงเทพมหานคร 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) 
    การทดสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
สาํหรับขั้นตอนในการทดสอบขอ้มูลเพ่ือใชใ้นการศึกษาไดก้าํหนดขั้นตอนไวด้งัน้ี 
         1. จดัทาํแบบสอบถามเสนอผูท้รงคุณวุฒิเพ่ือตรวจสอบรายละเอียดและแกไ้ขปรับปรุงแบบสอบถามตามท่ี
ผูท้รงคุณวฒิุแนะนาํจนมีความถูกตอ้งสมบูรณ์ ผูว้จิยัจึงนาํแบบสอบถามนั้นมาเป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูลจาก
กลุ่มตวัอยา่ง  
         2. นาํแบบสอบถามท่ีแกไ้ขแลว้ปรึกษาผูท้รงคุณวุฒิเพ่ือพิจารณาตรวจสอบอีกคร้ัง เพ่ือความสมบูรณ์ก่อน
นาํไปทดลองใชก้บักลุ่มประชากรท่ีใชบ้ริการธุรกิจขนส่งสินคา้โดยรถบรรทุกจาํนวน 30 ราย นาํมาหาค่าความเช่ือมัน่ 

(Reliability) โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิ (α-Coefficient) โดยใช้สูตรครอนบาค (Cronbach) และผลการวิเคราะห์
พบวา่ค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่าของตวัแปรทุกตวัมีค่ามากกวา่ 0.7 แสดงวา่ผลการทดสอบมีความเช่ือมัน่ จึงไม่มีการตดัขอ้
คาํถามใดออกและนาํไปใชส้ร้างแบบสอบถามชุดสุดทา้ยท่ีใชเ้กบ็ขอ้มูลต่อไปดงัแสดงในตารางท่ี 1 
 

   ตารางที ่1 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิ (α-Coefficient) 

รายการ ค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่า 
ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) 0.819 
ความน่าเช่ือถือหรือไวว้างใจได ้(Reliability) 0.783 
การตอบสนองต่อความตอ้งการ (Responsiveness) 0.803 
ความมัน่ใจ (Assurance) 0.805 
การเขา้ใจและร่วมรับรู้ความตอ้งการของผูรั้บบริการ (Empathy) 0.843 
เทคโนโลยสีารสนเทศ (Information technology) 0.821 
ระบบทนัเวลาพอดี (Just in time)        0.812 

ผลของการใชบ้ริการธุรกิจขนส่งสินคา้ โดยรถบรรทุก 0.874 
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      การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) ผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
โดยการไปแจกกบักลุ่มตวัอยา่งและจดัทาํแบบสอบถามทางไปรษณีย ์ขอ้มูลจากแบบสอบถามจะถูกประมวลดว้ยสถิติ
เบ้ืองตน้และใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) ในการวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน
คือค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน (Pearson’s Product-moment Correlation Coefficient) 
 
4. ผลการวจิัย 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
         จากผลการศึกษาสรุปไดว้่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ตาํแหน่งงานเป็นพนักงานระดบั
ปฏิบติัการ มีประสบการณ์การทาํงานตํ่ากว่าหรือเท่ากบั 3 ปี เป็นอุตสาหกรรมประเภทอาหาร/ผกัและผลไม  ้ซ่ึงมี
ขนาดเงินทุนจดทะเบียน 50-200 ลา้นบาท 
 
ส่วนท่ี 2 ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการใชบ้ริการธุรกิจขนส่งสินคา้ โดยรถบรรทุก 
                ปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการ (Service Quality) ท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความสาํคญัเรียงลาํดบัดงัน้ี ไดแ้ก่ 
การเขา้ใจและร่วมรับรู้ความตอ้งการของผูรั้บบริการ (Empathy) การตอบสนองต่อความตอ้งการ (Responsiveness) 
ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) ความน่าเช่ือถือหรือไวว้างใจได ้(Reliability) ความมัน่ใจ (Assurance)  
 
ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัอ่ืน         
         ส่วนปัจจัยอ่ืนได้แก่  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  (Information technology) ผู ้ตอบแบบสอบถามให้
ความสําคญัในระดับมากท่ีสุด โดยรายขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ มีการวางแผนการขนส่งด้วยโปรแกรม GPS 
Technology และดา้นระบบทนัเวลาพอดี (Just in time) ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสาํคญัในระดบัมากท่ีสุด โดยราย
ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ขจดัปัญหาความล่าชา้ในการจดัส่งสินคา้/การใหบ้ริการ 
 
ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลเก่ียวกบัผลของการใชบ้ริการธุรกิจขนส่งสินคา้ โดยรถบรรทุก 
         ระดบัความคาดหวงัของผูใ้ชบ้ริการเก่ียวกบัการใชบ้ริการธุรกิจขนส่งสินคา้โดยรถบรรทุก มีค่าเท่ากบั 4.27 
ซ่ึงอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยรายขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ พนักงานให้บริการแก่ลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีความ
น่าเช่ือถือ รองลงมาคือการให้บริการขนส่งสินคา้ไดใ้ห้บริการตามเวลาท่ีไดต้กลงกนัไวต้ามสัญญา และพนักงานท่ี
ใหบ้ริการทราบถึงความตอ้งการของลูกคา้ 
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ส่วนท่ี 5 การทดสอบสมมติฐานการวจิยั 
ตารางที่ 2 แสดงค่าความสัมพนัธ์ของการทดสอบสมมตฐิานการวิจัย 
ปัจจยั การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธุรกิจขนส่งสินคา้โดยรถบรรทุก 

มีความสัมพนัธ์ ไม่มีความสัมพนัธ์ ระดบั 
ความเป็นรูปธรรมของการบริการ  X  ปานกลาง 
ความน่าเช่ือถือหรือไวว้างใจได ้ X  ปานกลาง 
การตอบสนองต่อความตอ้งการ  X  ปานกลาง 
ความมัน่ใจ  X  ปานกลาง 
การเขา้ใจและร่วมรับรู้ความตอ้งการของผูรั้บบริการ  X  ค่อนขา้งสูง 
เทคโนโลยสีารสนเทศ X  ปานกลาง 
ระบบทนัเวลาพอดี  X  ค่อนขา้งสูง 
         
         จากตารางท่ี 2 แสดงค่าความสัมพนัธ์ของการทดสอบสมมติฐานการวิจยัสรุปไดว้่า ยอมรับสมมติฐานท่ี 1 
และสมมติฐานท่ี 2 คือปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการทุกรายดา้นมีความสัมพนัธ์กบัการใชบ้ริการธุรกิจขนส่งสินคา้ 
โดยรถบรรทุก ซ่ึงปัจจยัดา้นการเขา้ใจและร่วมรับรู้ความตอ้งการของผูรั้บบริการมีความสัมพนัธ์ในระดบัค่อนขา้งสูง      
        ปัจจยัอ่ืนไดแ้ก่ ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบทนัเวลาพอดีมีความสัมพนัธ์ต่อการใชบ้ริการธุรกิจ
ขนส่งสินคา้โดยรถบรรทุก ซ่ึงปัจจยัดา้นระบบทนัเวลาพอดีมีความสัมพนัธ์ในระดบัค่อนขา้งสูง   
 
5. บทสรุป 
         ปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการทุกรายดา้นมีความสัมพนัธ์กบัการใชบ้ริการธุรกิจขนส่งสินคา้โดยรถบรรทุก 
และปัจจยัดา้นการเขา้ใจและร่วมรับรู้ความตอ้งการของผูรั้บบริการ มีความสัมพนัธ์ในระดบัค่อนขา้งสูงซ่ึงสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ ประพนัธ์ แต่งสกุลสุวรรณ (2553) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองความพึงพอใจของลูกคา้ต่อคุณภาพบริการขนส่ง
สินคา้ บริษทั ชยัพฒันาเชียงใหม่ จาํกดั ซ่ึงผลการศึกษาพบว่าคุณภาพการบริการขนส่งสินคา้ของบริษทั ชยัพฒันา
เชียงใหม่ จาํกดัในทุกดา้นมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของลูกคา้ทั้งประเภทบุคคลและประเภทธุรกิจ ส่วนปัจจยั
อ่ืนไดแ้ก่ ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ดา้นระบบทนัเวลาพอดี มีความสัมพนัธ์ต่อการใชบ้ริการธุรกิจขนส่งสินคา้โดย
รถบรรทุก ซ่ึงปัจจยัดา้นระบบทนัเวลาพอดีมีความสัมพนัธ์ในระดบัค่อนขา้งสูง 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
 ผูใ้ชบ้ริการธุรกิจขนส่งสินคา้โดยรถบรรทุกส่วนใหญ่ยงัมีความคาดหวงัในเร่ืองของเทคโนโลยสีารสนเทศท่ี
ทนัสมยั การส่งผ่านขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสามารถเช่ือมขอ้มูลระหว่างผูป้ระกอบการขนส่งสินคา้โดยรถบรรทุก
และผูใ้ชบ้ริการเพ่ือให้มีขอ้มูลแบบเวลาจริง (Real time) ซ่ึงช่วยลดเวลาในการรอคอยขอ้มูลทาํให้การดาํเนินงานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึนส่งผลใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจในการใชบ้ริการ 

ข้อเสนอแนะในการทาํวจิัยคร้ังต่อไป 
1. ควรศึกษาประเภทอุตสาหกรรมท่ีเฉพาะเจาะจง เน่ืองจากธุรกิจท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปริมาณการขนส่ง 

และความถ่ีในการขนส่งเช่น อุตสาหกรรมอาหาร/ผกัและผลไม ้ส่วนใหญ่มีการขนส่งในปริมาณนอ้ยแต่มีความถ่ีใน
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การขนส่งสูงเน่ืองจากเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีความจาํกดัทางดา้นเวลา ถา้หากส่งสินคา้ล่าชา้อาจจะทาํใหเ้กิดการเน่า
เสียได ้แต่ถา้เป็นอุตสาหกรรมประเภทเคมีภณัฑ์และพลาสติก เป็นส่ิงท่ีไม่เน่าเสียในเวลาท่ีกาํจดัซ่ึงความแตกต่าง
อาจจะส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธุรกิจขนส่งสินคา้โดยรถบรรทุก 

2. ควรศึกษาปัจจยัดา้นอ่ืนเพ่ิมเติมเช่น การรับผิดชอบเม่ือสินคา้เกิดความเสียหายหรือสูญหาย เส้นทางการ
ขนส่ง เป็นตน้ เน่ืองจากระยะทางท่ีให้บริการเป็นอีกส่วนหน่ึงท่ีมีความสาํคญัต่อการเลือกใชบ้ริการเพราะผูใ้หบ้ริการ
ขนส่งสินคา้โดยรถบรรทุกบางองคก์รกไ็ม่สามารถใหบ้ริการไดค้รอบคลุมในทุกพ้ืนท่ีตามท่ีผูใ้ชบ้ริการตอ้งการ 
 
กติติกรรมประกาศ 

การศึกษาค้นควา้อิสระฉบับน้ีสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยความช่วยเหลือและความเมตตาของผู ้ช่วย
ศาสตราจารย ์พฒัน์ พิสิษฐเกษม อาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาคน้ควา้อิสระ ซ่ึงอาจารยไ์ดใ้ห้คาํแนะนาํและขอ้คิดเห็น
ต่างๆอนัเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งในการทาํวิจยั อีกทั้งยงัช่วยแกปั้ญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการดาํเนินงาน ผูว้ิจยัรู้สึก
ซาบซ้ึงในความกรุณาของอาจารยเ์ป็นอยา่งยิง่และขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ีดว้ย 

ผูว้ิจัยขอขอบพระคุณคณาจารยทุ์กท่านท่ีไดป้ระสิทธิประสาทวิชา จนผูว้ิจัยสามารถนําเอาหลกัการมา
ประยุกต์ใช้และอา้งอิงในงานวิจัย สุดท้ายน้ีผูว้ิจัยขอขอบพระคุณบิดามารดา ครอบครัว ซ่ึงเปิดโอกาสให้ไดรั้บ
การศึกษาเล่าเรียนตลอดจนคอยช่วยเหลือและใหก้าํลงัใจผูว้จิยัเสมอมาจนสาํเร็จการศึกษา 
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การจัดเส้นทางเพ่ือการลดต้นทุน 
    กรณศึีกษา บริษัท ททีเีค โลจิสติกส์ จํากดั 

Arrange new routes for reduce transportation costs.                                    
        (Case Study: TTK Logistics Company Limited) 
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บทคดัย่อ 

 งานวิจยัฉบบัน้ีเป็นการศึกษาเพ่ือหาแนวทางการปรับปรุงคุณภาพและการลดตน้ทุนการขนส่งของบริษทัท่ี
รับบริการขนส่งช้ินส่วนยานยนตเ์พ่ือการส่งออก  (กรณีศึกษา : บริษทั ทีทีเค โลจิสติกส์ จาํกดั) โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 
ลดตน้ทุนการขนส่งและลดจาํนวนการใชร้ถขนส่ง เพ่ือการพฒันากระบวนการทาํงานให้มีประสิทธิภาพดีข้ึน  จาก
การศึกษากระบวนการขนส่งพบวา่ในแต่ละเดือนมีค่าใชจ่้ายบางส่วนท่ีตอ้งสูญเสียไปโดยไม่จาํเป็น  เพราะเน่ืองจาก
การใชร้ถเพ่ือเขา้ไปรับงานท่ีซัพพลายเออร์ ไม่ไดบ้รรจุงานเต็มรถ งานวิจยัฉบบัน้ีจึงเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหา
โดยการปรับปรุงกระบวนการ การจดัเรียงเส้นทางของรถขนส่ง  ผลการศึกษาการก่อนปรับปรุงการทาํงานพบว่ามี
ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเช่ารถทั้ งหมด 5,012,150  บาท ต่อ เดือน   สามารถลดต้นทุน  ในการขนส่งลงไปเหลือ 
4,495,565  บาท ต่อ เดือน สามารถลดค่าใชจ่้าย 516,585 บาท หรือ ลดลงไป 11เปอร์เซ็นต ์โดยใชว้ิธีการคดัแยกซัพ
พลายเออร์ และสามารถ ลดค่าใชจ่้ายในการเช่ารถทั้ งหมด  3,952,300  บาท ต่อ เดือน ลดค่าใชจ่้าย 1,059,850 บาท 
โดยใชโ้ปรแกรม การจดัเรียงเส้นทางเดินรถ หรือลดลงไป 27 เปอร์เซ็นต ์ดงันั้นหลงัทาํการศึกษาจะเห็นไดว้า่สามารถ
ทาํให้ตน้ทุนการขนส่งในปัจจุบนัลดลงไปได ้ ซ่ึงการลดตน้ทุนในส่วนน้ี  จึงเป็นการเพิ่มกาํไรให้กบับริษทัอยา่งเห็น
ไดช้ดั 
คาํสําคญั: การลดตน้ทุนการขนส่ง 
 

Abstract 

This research study to find ways to improve the quality and reduce the cost of shipping companies that 
transport vehicle parts for export (case study: TTK Logistics Limited) for the purpose. For Lower transportation 
costs and reduces the number of trucks. Development processes for better efficiency. The study found that the 
transport process in the each month at a cost of some lost unnecessarily. Because the car to go get jobs at suppliers. 
Not packed full access this research proposed solutions by improving the process. Sort of truck routes. The first 
study showed that improved running costs of the car all 5,012,150 baht per month can reduce costs. In transit to the 
4,495,565 baht per month can reduce costs 516,585 baht, down to 11 percent. By means of separate suppliers and 
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can reduce the cost of car all 3,952,300 THB 1,059,850 THB per month cost reduction using. Sorting route or 
dropped to 27 percent, so the study can be seen that the current transport costs declined. The cost reductions in this 
segment. Thus increase profits for the company. 
KEYWORDS: Reduce transportation cost 
 
1.บทนํา 
            บริษทั ทีทีเค โลจิสติกส์ จาํกดั ดาํเนินธุรกิจให้บริการดา้นคลงัสินคา้ บรรจุภณัฑ์ และการขนส่ง ของช้ินส่วน
ประกอบยานยนต์ บริษัทฯ  เป็นท่ี รู้จักกันเป็นอย่างดีในฐานะผู ้นําในการให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้า
ภายในประเทศ  ท่ีพฒันาขีดความสามารถของตนเองข้ึนมาจนเป็นผูใ้ห้บริการดา้นโลจิสติกส์ อยา่งครบวงจร  ดว้ย
ศกัยภาพการให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ  ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการท่ีหลากหลาย และให้บริการอย่างมือ
อาชีพทั้งการขนส่งสินคา้ ตลอดจนการบริการดา้นคลงัสินคา้ (Warehouse) การกระจายสินคา้ (Distribution) และศูนย์
กระจายสินคา้ (Logistics Center) นบัตั้งแต่ตน้ทางไปจนถึงมือผูรั้บปลายทางยงัจุดหมายทัว่โลก  ธุรกิจหลกัของบริษทั
คือการบริการขนส่งสินคา้ดว้ยระบบรถมิลครั์น (Milk run Services) การขนส่งสินคา้ท่ีผูผ้ลิตนาํรถออกไปรับสินคา้
จากผูส่้งมอบมากกวา่หน่ึงรายในหน่ึงรอบของการขนส่ง แทนท่ีจะให้ผูส่้งมอบทุกรายนาํสินคา้มาส่งท่ีโรงงานผูผ้ลิต 
เพ่ือประหยดัตน้ทุนในการขนส่งและยงัสามารถควบคุมให้มีการรับสินคา้ท่ีตอ้งการ (Right Product), ในปริมาณท่ี
ตอ้งการ (Right Quantity) และในเวลาท่ีตอ้งการ (Right Time) เพื่อลดตน้ทุนในการจดัเก็บ ดูแลสินคา้คงคลงัและ
สามารถลดระยะเวลานา (Lead Time, L/T) ระหวา่งผูส่้งมอบกบัผูผ้ลิตลงไดอี้กดว้ย 
 จากการรวบรวมขอ้มูลการวิง่ออกไปรับงานทุกๆเดือนสังเกตเห็นวา่มีค่าใชจ่้ายบางส่วนท่ีตอ้งสูญเสียไปโดยท่ี
รถไม่ไดท้าํการออกไปวิง่รับงาน เน่ืองจากบางซพัพลายเออร์ ไม่ไดส่้งงานใหท้างบริษทัทุกวนั  อาจจะส่งเป็น สัปดาห์
ละ 1 วนั หรือทุกๆวนัจนัทร์ กบัวนัพุธ แต่เง่ือนไขของการเช่ารถ 1คนั จะตอ้งเช่าแบบเหมาทั้งเดือน ซ่ึงสาเหตุเหล่าน้ี
ทาํใหบ้ริษทัมีตน้ทุนท่ีสูญเปล่า  งานวิจยัฉบบัน้ีจึงทาํการศึกษาเพื่อหาแนวทางการปรับปรุงและพฒันา ประสิทธิภาพ
ให้ดีข้ึน โดยการใชว้ิธีการจดัเรียงเส้นทางเดินรถใหม่  ซ่ึงจะมี 2 วิธี ท่ีทางผูว้ิจยัไดเ้ลือกมาทาํกรณีศึกษา คือ วิธีท่ี 1 
การคดัแยกซพัพลายเออร์ไม่ไดท้าํการเขา้ไปรับงานทุกวนั และ วธีิท่ี 2 คือ การใชโ้ปรแกรมการจดัเรียงเส้นทางเดินรถ
ใหม่ “ดว้ยโปรแกรมการจดัเรียงเส้นทาง (Vehicle Routing Problem ,VRP)” 
   
2.วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
           อุบลรัตน์ เธียรธนาคม (2551) การใชว้ิธีเชิงฮิวริสติกส์เพ่ือทาํการวิเคราะห์ปัญหาการจดัเส้นทางยานพาหนะท่ีมี
คลงัสินคา้หลายแห่ง  ปัญหาการจดัเส้นทางยานพาหนะท่ีมีคลงัสินคา้หลายแห่งเป็นปัญหาท่ีมีปัจจยัเก่ียวขอ้งหลาย
ประการ เช่น จาํนวนยานพาหนะท่ีใชใ้นการขนส่งสินคา้ ขีดจาํกดัดา้นความจุของยานพาหนะ  จาํนวนคลงัสินคา้  การ
จาํกดัระยะทางในแต่ละเส้นทาง ความตอ้งการในการขนส่ง เป็นตน้ งานวิจยัน้ีจดัทาํข้ึนเพ่ือทาํการวิเคราะห์ปัญหาการ
จดัเส้นทางยานพาหนะ โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือหาระยะทางท่ีใชใ้นการขนส่งสินคา้นอ้ยท่ีสุด เน่ืองจากปัญหาท่ีทาํการ
วจิยัเป็นปัญหาท่ีไม่สามารถแกปั้ญหาไดภ้ายในระยะเวลารวดเร็วเม่ือปัญหามีขนาดใหญ่ ดงันั้นการหาผลเฉลยท่ีดีท่ีสุด
จึงไม่สามารถทาํได ้ในงานวิจยัน้ีไดน้าํเสนอวิธีการแกปั้ญหาโดยใชอ้ลักอริทึมแบบประหยดัในการจดักลุ่มให้ลูกคา้
และจัดเรียงลาํดับลูกค้าในแต่ละเส้นทางโดยใช้วิธี Arbitrary Insertion ในการหาผลเฉลยเบ้ืองต้น จากนั้ นจึงนํา
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หลกัการของอลักอริทึมเชิพนัธุกรรมมาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงผลเฉลย โดยใช้โปรแกรม Mathematica เป็น
เคร่ืองมือในการประมวลผล จากการทดลองปรากฎว่าค่าท่ีผ่านกระบวนการ Arbitrary Insertion แลว้ระยะทางใน
ระบบจะลดลงอย่างเห็นไดช้ดั จากนั้นเส้นทางจะถูกปรับปรุงโดยอลักอริทึมเชิงพนัธุกรรมอีกคร้ังหน่ึง ค่าท่ีไดจ้ะ
ลดลงจากวิธี Arbitrary Insertion ในระดบัหน่ึง เน่ืองจากค่าท่ีใชก้ารคาํนวณในอลักอริทึมเชิงพนัธุกรรมน้ีถูกจาํกดั
โครงสร้างไว ้ดงันั้นค่าเหล่าน้ีจะไม่มีความหลากหลายตามหลกัววิฒันาการ ค่าท่ีไดจ้ากอลักอริทึมเชิงพนัธุกรรมในแต่
ละคร้ังจะไดค้่าท่ีไม่เท่ากนัข้ึนอยูก่บัการสร้างชุดโครโมโซมตน้แบบท่ีทาํการสุ่มข้ึนมา 
  ฐิตินนท ์ศรีสุวรรณดี และ ระพีพนัธ์ ปิตาคะโส (2555) การแกปั้ญหาการจดัเส้นทางการขนส่งยานพาหนะ
ดว้ยวิธีการอาณานิคมมด งานวิจยัน้ีผูว้ิจยันาํเสนอวิธีอาณานิคมมดและขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพคาํตอบสําหรับ
การแกปั้ญหาการจดัเส้นทางขนส่งนํ้ าด่ืมของบริษทักรณีศึกษา พบวา่ทุกอลักอริทึมท่ีออกแบบใหผ้ลเฉลยคาํตอบของ
ระยะทางตํ่ากวา่เส้นทางปัจจุบนัท่ีเจา้ของกิจการดาํเนินการเอง ซ่ึงวธีิอาณานิคมมดปรับปรุงคุณภาพคาํตอบดว้ยวธีิการ 
Crossover-Move, 2-opt แลว้ One-Move ให้ผลเฉลยของระยะทางตํ่าท่ีสุด โดยสามารถลดระยะทางจากเดิม 584.25 
กิโลเมตร เป็น 441.35 กิโลเมตร หรือคิดเป็น 24.46%  สาํหรับค่าความตอ้งการของลูกคา้ท่ีกาํหนดข้ึนมาน้ีอาจมีผลต่อ
การประมวลผลและประสิทธิภาพในการแกปั้ญหา เน่ืองจากค่าความตอ้งการของลูกคา้เป็นพารามิเตอร์อีกหน่ึงตวัท่ี
ตอ้งใชใ้นการประมวลผลหาคาํตอบของปัญหาการจดัเส้นทางการขนส่ง หากทาํการประมาณค่าความตอ้งการของ
ลูกคา้ผิดพลาดการนาํผลเฉลยท่ีไดไ้ปใชง้านจริงอาจไม่ไดป้ระสิทธิภาพเท่าท่ีควร ดงันั้นจึงควรพิจารณาและกาํหนด
ค่าท่ีเหมาะสมสําหรับปัญหาประเภทน้ี เพ่ือให้สามารถนําไปใช้เป็นเคร่ืองมือช่วยในการตดัสินใจสําหรับการจัด
เส้นทางยานพาหนะ ในอนาคตผูว้ิจยัจะไดพ้ฒันาวธีิ Differential Evolution Algorithm แกปั้ญหาการเลือกสถานท่ีและ
จดัเส้นทางการขนส่ง สําหรับวิธีอาณานิคมมดมีพารามิเตอร์ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยูห่ลายค่าดว้ยกนัท่ีมีผลต่อการคน้หา
คาํตอบของแต่ละปัญหา โดยค่าพารามิเตอร์ท่ีเหมาะสมสาํหรับปัญหาท่ีแตกต่างกนัอาจมีค่าท่ีแตกต่างกนัดว้ย จึงควร
ทดสอบเพ่ือเลือกค่าท่ีเหมาะสมกบัปัญหานั้นๆ 
 ธรินี มณีศรี (2552) การประยกุตข์ั้นตอนวธีิเมตา้ฮิวริสติกส์สาํหรับปัญหาการจดัเส้นทางเดินรถขนส่งกรณีมี
รถขนส่งหลายขนาดและแบ่งแยกส่งสินคา้ได ้วตัถุประสงคข์องงานวิจยั คือ การจดัเส้นทางการเดินรถขนส่งให้เกิด
เวลาในการเดินทางโดยรวมน้อยสุด โดยประยุกต์ใชข้ั้นตอนวิธีท่ีพฒันาข้ึน 3 วิธี ประกอบดว้ย การคน้หาเฉพาะท่ี
แบบพบค่าดีท่ีสุดเป็นตวัแรกร่วมกบัวิธีคน้หาทาบูการคน้หาเฉพาะท่ีแบบพบค่าดีท่ีสุดจากทั้งหมดร่วมกบัวิธีคน้หา
ทาบู และวิธีคน้หาทาบู ทาํการเปรียบเทียบสมรรถนะของทั้ง 3 วิธีดว้ยดชันีบ่งช้ี 2 ตวั คือ คุณภาพของผลเฉลย และ
เวลาท่ีใช้ในการประมวลผล จากการทดลองพบว่าวิธีดีท่ีสุดเป็นตวัแรกร่วมกบัวิธีคน้หาทาบู เป็นวิธีท่ีเหมาะสม
เน่ืองจากให้ผลเฉลยท่ีเหมาะสม และใชเ้วลาในการประมวลผลท่ียอมรับได ้จากนั้นนาํขั้นตอนวิธีดงักล่าวมาทดลอง
ใชก้บัขอ้มูลจาํลองและกรณีศึกษา ขอ้มูลจาํลองทาํการดดัแปลงปัญหาเทียบเคียงของ Solomon จาํนวน 6 ประเภท 
ประกอบดว้ย R101, R201, C101, C201, RC101 และ RC201 ท่ีจาํนวนลูกคา้สูงสุด 100 ราย และทดลองแกปั้ญหาจริง
ในภาคธุรกิจประกอบดว้ยโรงงานผลิตนํ้ าด่ืมและบริษทัผลิตและจดัจาํหน่ายสินคา้แปรรูปทางการเกษตร ผลการ
ทดลองสามารถประหยดัเวลาในการเดินทางลงได ้358 นาที และ 1,218 นาที ตามลาํดบั 
 ชวลิต พนัธ์ุชมภู (2550) การขนส่งผลิตภณัฑอ์าหารแช่แขง็  งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัญหาท่ี
ผูป้ระกอบการขนส่งสินคา้หลายชนิดจากลูกคา้หลายราย  ซ่ึงกระจายตวัอยู ่ ณ ตาํแหน่งต่างๆของพ้ืนท่ี  แลว้จะตอ้ง
ตดัสินใจวา่จะใชร้ถบรรทุกขนาดใด จาํนวนรถก่ีคนั รถแต่คนัจะบรรทุกสินคา้อะไรบา้ง  และตอ้งวิ่งเส้นทางใดเพ่ือ
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จดัส่งสินคา้ทั้งหมดใหถึ้งท่ีหมายโดยใชค้่าใชจ่้ายตํ่าท่ีสุด  ดดยมีจุดกระจายสินคา้อยูท่ี่จุดเดียว  เราพบวา่ขั้นตอนการ
วางแผนการจดัส่งยงัอาศยัความชาํนาญของพนกังานวางแผนการจดัส่งเป็นหลกั  จึงเป็นเหตุใหต้อ้งใชเ้วลานานใน
ขั้นตอนน้ี  และอาจทาํใหแ้ผนการจดัส่งไดรั้บคุณภาพไม่ดีเท่าท่ีควร  และเสียเวลาในการขนส่ง  งานวจิยัน้ีจะพิจารณา
การจดัส่งสินคา้โดยใชเ้วลาเป็นหลกั จากการศึกษาวธีิการแกปั้ญหาการขนส่งผลิตภณัฑอ์าหารแช่แขง็  โดยมีขอ้จาํกดั
ดา้นนํ้าหนกัการบรรทุกในการบรรทุกจากแหล่งกระจายสินคา้  และการรับคืนสินคา้จากสถานีเป้าหมาย  ขอ้จาํกดั
เหล่าน้ีส่งผลใหก้ารพฒันาวิธีการหาคาํตอบการกระจายสินคา้และเส้นทางการขนส่งมีความยุง่ยากมากข้ึน 
  วภิาวรรณ พนัธ์ุสังข ์(2554) การพฒันาระบบวางแผนการขนส่งเพ่ือลดการเดินรถบรรทุกเท่ียวเปล่า  ในการ
วิจยัน้ีได ้ออกแบบและพฒันาระบบวางแผนการขนส่งเพ่ือลดการเดินรถบรรทุกเท่ียวเปล่าข้ึนมา เพ่ือเสนอ การจดั
แผนการเดินรถเท่ียวเปล่าท่ีเหมาะสม และลดปริมาณรถบรรทุกเท่ียวเปล่าของผูใ้ห้บริการ ขนส่งมากท่ีสุด ระบบ
ดงักล่าวเป็นระบบท่ีคา นึงถึงตน้ทุนในการเดินรถบรรทุกเท่ียวเปล่าเป็นหลกั ซ่ึงระบบน้ีสามารถระบุแผนการขนส่ง
ดว้ยเส้นทางท่ีมีค่าประสิทธิภาพในการใชร้ถบรรทุกเท่ียว เปล่าท่ีสูงท่ีสุด โดยใชแ้นวคิดการประสานความร่วมมือดา้น
การขนส่งสินคา้ในการพฒันา ผลการทดลองการประเมินประสิทธิภาพของขั้นตอนวิธีในการจบัคู่ระหว่างงานกบั 
รถบรรทุกเท่ียวเปล่า พบวา่ สามารถลดจา นวนงานวา่งสูงสุดได ้25% สามารถลดจา นวนรถบรรทุก เท่ียวเปล่าสูงสุด
ได้  24.53% ส าม ารถลดต้น ทุ น รถบรรทุ ก เท่ี ยว เป ล่ า สู ง สุ ด ได้  13.99% และส าม ารถ  ลดการผ ลิต ก๊ าซ
คาร์บอนไดออกไซดสู์งสุดได ้12.53% และการประเมินความสามารถในการใชง้าน ระบบ พบวา่ ความเห็นของผูใ้ช้
ในดา้นความสามารถในการเรียนรู้ของผูใ้ชร้ะบบอยูใ่นระดบัมาก ดา้นความสามารถในการจดจาการใชง้านของผูใ้ช้
ระบบอยูใ่นระดบัมาก ดา้นประสิทธิภาพของ ระบบอยูใ่นระดบัปานกลาง ดา้นขอ้ผดิพลาดของระบบอยูใ่นระดบัปาน
กลาง ดา้นความพึงพอใจ ของผูใ้ชร้ะบบอยูใ่นระดบัมาก และการประเมินความคิดเห็นผูใ้ชง้านโดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก เช่นเดียวกนั ทั้งน้ีภาคการขนส่งท่ีมีการประสานความร่วมมือในการบริหารงานขนส่งสินคา้ สามารถนา ระบบท่ี
พฒันาข้ึนไปประยกุตใ์ชใ้นการดา เนินการขนส่งเพ่ือลดการเดินรถบรรทุกเท่ียว เปล่าใหไ้ดม้ากท่ีสุด  
 
3.วธีิการและผลการศึกษา 
 งานวิจยัฉบบัน้ีใหค้วามสาํคญัท่ีวธีิการปรับปรุงกระบวนการจดัเรียงเส้นทางการเดินรถขนส่ง  เพ่ือลดตน้ทุน
การขนส่งและลดจาํนวนรถขนส่ง โดยวิธีการศึกษาจะแบ่งเป็น 2 วิธี เพ่ือทาํการหาวิธีท่ีลดต้นทุนได้มากท่ีสุด
รายละเอียดแสดงรายละเอียดต่อไปน้ี 
3.1วธีิการจดัเรียงเส้นทางเดินรถโดยวธีิการคดัแยกซพัพลายเออร์ 
 ผูว้จิยัไดท้าํการศึกษากระบวนการทาํงานโดยใช ้ตารางการจดัเส้นทางเดินรถแต่ละคนั  และ ตารางรอบวนัท่ี
จะไปรับงาน แสดงดงัรูปท่ี 1 และ รูปท่ี 2 ตามลาํดบั 
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รูปท่ี 1 แสดงการจดัรถเพ่ือไปรับงานแต่ละซพัพลายเออร์ 

 
รูปท่ี 2 แสดงวนัท่ีรถจะไปรับงาน 

 จากการศึกษาพบว่าบางซัพพลายเออร์  รถขนส่งไม่ไดเ้ขา้ไปรับงานทุกวนั  แต่จะตอ้งเช่ารถแบบเหมาทั้ง
เดือน ซ่ึงทาํใหเ้กิดตน้ทุนท่ีสูญเปล่าไปทุกๆเดือน ดงันั้น ผูว้จิยัจึงไดด้าํเนินการดงัต่อไปน้ี 
 3.1.1 คดัแยกซพัพลายเออร์ท่ีไม่ไดเ้ขา้ไปรับงานทุกวนั แสดงดงัรูปท่ี 3 และจดัรถขนส่งแบบพิเศษโดยจะ
เสียเสียค่าใชจ่้ายท่ีสูงกวา่ แต่ถา้คิดเป็นตน้ทุนต่อเดือนจะนอ้ยกวา่ แสดงดงัรูปท่ี 4 ตามลาํดบั 
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รูปท่ี3 แสดงหลงัจากคดัแยกซพัพลายเออร์ออกไปบางส่วน 

 

 

รูปท่ี 4 แสดงการคดัแยกรถออกไปเพื่อจดัรถแบบพิเศษ 
 

3.2 วธีิการจดัเรียงเส้นทางเดินรถโดยวธีิการใชโ้ปรแกรมจดัเรียงเส้นทาง (VRP) 

 ผูว้จิยัไดท้าํการศึกษาวธีิการจดัเรียงเส้นทางการเดินรถ ดว้ยโปรแกรมจดัเรียงเส้นทาง (VRP) 

ท่ีพฒันาโดย Lehigh University , USA ดงัท่ีแสดงในรูปท่ี 5 Ran
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รูปท่ี 5 แสดงภาพของโปรแกรม(VRP) 

 ทาํการใส่พิกดัลงในโปรแกรมเพ่ือหาระยะทางพร้อมทั้งการจดักลุ่มซพัพลายเออร์ท่ีอยูใ่กลเ้คียงกนั ดงัแสดง

ในรูปท่ี 6 

 

รูปท่ี 6 แสดงการใส่พิกดัลงในโปรแกรม 

 โปรแกรมจะแสดงผลออกมาโดยจะแสดงเส้นทาง พร้อมทั้งจาํนวนรถท่ีใชง้าน ดงัแสดงในรูปท่ี 7 

และในแต่ละเส้นทางจะแสดงจาํนวนซพัพลายเออร์ท่ีตอ้งเขา้ไปรับงาน ดงัแสดงในรูปท่ี 8 
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รูปท่ี 7 แสดงเส้นทางการขนส่ง 

 

รูปท่ี 8 แสดงจาํนวนซพัพลายเออร์ท่ีตอ้งเขา้ไปรับงาน 
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4.สรุปผลการศึกษา  
 ผลจากการศึกษาการใชว้ิธีการจดัเรียงเส้นทางขนส่งโดยการคดัแยกซพัลายเออร์ท่ีไม่ไดเ้ขา้ไปรับงานทุกวนั
และการใชโ้ปรแกรมการจดัเรียงเส้นทางเดินรถ( VRP) สรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
 4.1 การคดัแยกซพัพลายเออร์ท่ีไม่ไดเ้ขา้ไปรับงานทุกวนั 
                  จาํนวนซัพพลายเออร์มีทั้ งหมด 136 ซัพพลายเออร์  คดัแยกซัพพลายเออร์ท่ีไม่ไดเ้ขา้ไปรับงานทุกวนั 
ออกมาได้ 40 ซัพพลายเออร์ แลว้ทาํการจัดเรียงซัพพลายเออร์ให้ เพ่ือให้ใช้จาํนวนรถขนส่งลดลง จะได้ผลการ
ดาํเนินงานดงัน้ี 
               การจดัส่งก่อนการทาํการปรับปรุง มีรายละเอียดดงัน้ี  ใชร้ถทั้งหมด 58 คนั  ระยะทางการวิ่งทั้งหมด 9,113 
กิโลเมตร มี Supplier ทั้งหมด 136 Supplier  ค่าใชจ่้ายในการเช่ารถทั้งหมด 5,012,150  บาท ต่อ เดือน หลงัการคดัแยก
ซัพพลายเออร์ มีรายละเอียดดงัน้ีใชร้ถทั้งหมด 49 คนั  ระยะทางการวิ่งทั้งหมด 7,356 กิโลเมตร มี Supplier ทั้งหมด 
136 Supplier  การจัดส่งในรอบปกติจะเสียค่าใช้จ่าย = 4,003,425 บาทการจัดส่งในรอบพิเศษจะเสียค่าใช้จ่าย = 
492,140 บาท รวมค่าใชจ่้ายในการเช่ารถทั้งหมด 4,495,565  บาท ต่อ เดือน สรุปรายละเอียดหลงัทาํการปรับปรุงดงัน้ี 
ลดจาํนวนรถได ้ 9 คนั ลดตน้ทุนได ้516,585 บาท ต่อ เดือน 
 4.2 การใชโ้ปรแกรมการจดัเรียงเส้นทางการเดินรถใหม่(VRP) 
                 ก่อนปรับปรุง ใช้รถทั้ งหมด 58 คนั   ระยะทางการวิ่งทั้ งหมด 9,113 กิโลเมตร มี Supplier ทั้ งหมด 136 
Supplierค่าใชจ่้ายในการเช่ารถทั้งหมด 5,012,150  บาท ต่อ เดือน หลงัปรับปรุง ใชร้ถทั้งหมด 44 คนั  ระยะทางการวิ่ง
ทั้ งหมด 7,186 กิโลเมตร มี Supplier ทั้งหมด 136 Supplierค่าใชจ่้ายในการเช่ารถทั้งหมด 3,952,300  บาท ต่อ เดือน 
สรุปรายละเอียดดงัน้ี ลดจาํนวนรถได ้ 14 คนั ลดตน้ทุนได ้1,059,850 บาท ต่อ เดือน 
 
5. ข้อเสนอแนะ 
 1. วธีิการคดัแยกซพัพลายเออร์นั้น จะตอ้งทาํการวางแผนการจดัรถรอบพิเศษเพื่อไปรับงาน  ดงันั้นจะตอ้งมี
การกาํหนดรถท่ีจะเขา้ไปรับงานท่ีแน่นอน เพ่ือป้องกนัความผิดพลาดในเร่ืองของเวลาการรับงาน 
 2.วธีิการใชโ้ปรแกรมการจดัเรียงเส้นทางการเดินรถใหม่ (VRP)  เป็นวธีิการลดตน้ทุนไดม้าก  แต่จะตอ้งทาํ
การจดัเรียงเวลาของการเขา้ไปรับงานจากซพัพลายเออร์ใหม่  ดงันั้นจะตอ้งมีการควบคุมการวางแผนการผลิตของซพั
พลายเออร์  เพ่ือใหมี้การจดัส่งใหต้รงตามความตอ้งการของลูกคา้ 
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พกัสินคา้” วารสารวศิวกรรมศาสตร์   สาขาวชิาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวศิวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั กรุงเทพมหานคร 

อุมาพร เจริญโรจน์มงคล. 2550 “การเปรียบเทียบค่าใชจ่้ายระบบการจดัส่งช้ินส่วนยานยนตข์องการใชร้ะบบมิลค ์รัน 
และการจดัส่งช้ินส่วนยานยนตแ์บบดั้งเดิม” วทิยานิพนธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์รังสิต  
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การลดต้นทุนการขนส่งเงินสดด้วยวธีิลดเวลาการส่งมอบและการเพิม่รอบในการขนส่งสินค้าให้กบั
ธนาคารสาขากบัตู้กดเงินสด 

 Transportation Costs Reduction Approach by Reducing Time to Deliver and adding Extra 
Operation Shift for Bank branch and ATM 

 

1ปรัชญ์ บุญแซม, 2 ดร.นันท ิสุทธิการนฤนัย 

สาขาวชิา วศิวกรรมโลจิสติกส์ คณะวศิวกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  
สาขาวชิา วศิวกรรมโลจิสติกส์ คณะวศิวกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

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

บทคดัย่อ      

การวจิยัน้ีเป็นการนาํเสนอวิธีการลดตน้ทุนการขนส่งการขนส่งเงินสดไปยงัธนาคารจาํนวน 370 สาขาและตู้
กดเงินสด (ATM) จาํนวน 3,711 ตู ้โดยการพฒันาซอฟตแ์วร์ข้ึนใหม่เพ่ือใชจ้าํลองการลดตน้ทุนการขนส่ง 2 รูปแบบ
คือ การลดตน้ทุนการขนส่งดว้ยการลดเวลาเฉล่ียการส่งมอบทุกจุดจดัส่ง 3 นาที และการเพ่ิมรอบการขนส่งในเวลา
กลางคืนในจุดขนส่งท่ีเป็นไปได ้ ซ่ึงผลลพัธ์ท่ีไดป้รากฏว่า แนวทางการลดเวลาเฉล่ียการส่งมอบสามารถลดจาํนวน
รถขนส่งไดจ้าํนวน 16 คนั และแนวทางการเพ่ิมรอบการขนส่งในเวลากลางคืนสามารถลดจาํนวนรถขนส่งได ้40 คนั 
รวมตน้ทุนการขนส่งทั้งทางตรงและทางออ้มท่ีสามารถลดไดเ้ป็นเงิน 11,280,000 บาท/ปี 
 

คาํสําคญั: การลดตน้ทุนขนส่ง, ซอฟตแ์วร์การขนส่ง, การขนส่งเงินสด 
 

Abstract 

 This research presents an alternative method for reducing transportation costs for dispatching cash to 370 
bank branches and 3,711 ATM machines. A simulation software has been developed and used in this research. Two 
approaches which are 1.) reducing service time at an average of three minutes and 2.) adding operation shift at night 
are purposed. The result of both approaches have shown a reduction of 16 vehicles and 40 vehicles, consecutively. 
Therefore, The direct and indirect transportation cost is also reduce by 11,280,000 Baht/year.      
 

KEYWORDS: Reducing Transportation Cost, Transportation Software, Cash Dispatching 
 
1. บทนํา 

ตน้ทุนการขนส่งสินคา้เป็นตน้ทุนท่ีทุกธุรกิจให้ความสนใจเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากส่งผลกระทบต่อราคา
สินคา้และตน้ทุนการให้บริการ ส่งผลให้เกิดความไดเ้ปรียบหรือเสียเปรียบต่อศกัยภาพในการแข่งขนัดา้นการผลิต
และบริการ โดยเฉพาะการขนส่งดว้ยรถยนตท่ี์ตอ้งใชน้ํ้ ามนัเป็นเช้ือเพลิงนั้น มีแนวโน้มปรับราคาข้ึนอยา่งต่อเน่ือง
และไม่สามารถควบคุมไดเ้พราะเป็นกลไกราคาท่ีเปล่ียนแปลงไปตามตลาดโลก  แต่การขนส่งดว้ยรถยนต์ก็ยงัเป็น
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รูปแบบการขนส่งท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกบัการขนส่งดว้ยพาหนะชนิดอ่ืน เน่ืองจากมีความ
สะดวกท่ีจดัส่งลูกคา้ไดถึ้งสถานท่ีท่ีลูกคา้กาํหนดและมีความคล่องตวัสูง จึงเป็นสาเหตุให้ภาครัฐให้ความสําคญัใน
การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานท่ีเก่ียวกบัการขนส่งทางถนนค่อนขา้งมาก ส่งผลให้ทุกองคก์รธุรกิจไดใ้หค้วามสนใจ
ในเร่ืองการวางแผนการขนส่งมากข้ึน เพ่ือมาปรับใช้กับรูปแบบการขนส่งท่ีองค์กรธุรกิจนั้ นได้ปฏิบัติอยู่ โดย
วตัถุประสงคห์ลกันั้นคือการลดตน้ทุนการขนส่งใหน้อ้ยท่ีสุด ซ่ึงส่งผลถึงโอกาสการทาํกาํไรขององคก์รมากข้ึน 

การจาํลองรูปแบบการขนส่ง (Transportation  Simulation) เป็นวิธีการหน่ึงในหลายๆวิธีท่ีได้รับความ
สนใจอย่างแพร่หลายในการวางแผนการขนส่งในปัจจุบนั เน่ืองจากสามารถทราบผลของการวางแผนการขนส่ง
ล่วงหนา้วา่ผลลพัธ์ท่ีจะเกิดข้ึนมีแนวโนม้เป็นอยา่งไร และสามารถวิเคราะห์ขอ้ดี – ขอ้เสียในการขนส่งรูปแบบต่างๆ 
รวมทั้งสามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งขององคก์รให้ดีข้ึนอีกทางหน่ึง ซ่ึงงานวิจยัส่วน
ใหญ่ในปัจจุบนัจะให้ความสําคญัในการจดัเส้นทางของรถขนส่ง (routing) เป็นหลกั และอาจส่งผลให้ตน้ทุนการ
ขนส่งโดยรวมลดลงได ้5 – 20 เปอร์เซ็นต ์(P. Toth and D. Vigo, 2002) แต่การการมุ่งลดตน้ทุนการขนส่งดว้ยการจดั
เส้นทางเพียงอย่างเดียวนั้นก็ไม่ใช่แนวทางท่ีง่าย เพราะเป็นปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชค้ณิตศาสตร์ท่ีซับซ้อนเพ่ือ
แกปั้ญหา และอาจใชเ้วลานานกวา่จะไดค้าํตอบ (ณกร อินทร์พยงุ, 2548) (Majid Yousefi khoshbakht, 2011) งานวิจยั
ฉบบัน้ีจึงมีวตัถุประสงคท่ี์จะนาํเสนอแนวทางการลดตน้ทุนการขนส่งในเชิงบริหารการขนส่งท่ีสามารถทาํไดง่้าย โดย
เป็นการยกตวัอยา่งกรณีศึกษาธุรกิจขนส่งเงินสดไปยงัธนาคารสาขาจาํนวน 370 สาขา และตู ้ATM จาํนวน 3,711 ตู ้
ใหมี้ตน้ทุนการขนส่งตํ่าลงกวา่วธีิการขนส่งแบบเดิม  
 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

เพ่ือลดตน้ทุนในการขนส่งท่ีมีจาํนวนจุดขนส่งจาํนวนมาก โดยการนาํเสนอรูปแบบการลดตน้ทุนการขนส่ง
สินคา้ในรูปแบบอ่ืนๆท่ีนอกเหนือจากการจดัเส้นทางการขนส่ง 
 

3. การดาํเนินการวจิัย 
จากเดิมท่ีผูว้ิจยัและคณะ (Prat Boonsam, et al., 2013)ไดมี้การนาํเสนอวิธีการจดักลุ่มและจดัเส้นทางการวิ่ง

ของรถขนส่งเงินสดให้กับธนาคารสาขา และตู้ ATM ด้วยวิธี group sweep algorithm ท่ีพัฒนามาจากวิธี sweep 
algorithm (Nanthi, 2008) แลว้นั้น ต่อมาไดมี้การหาขอ้มูลกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขนส่งเงินในส่วน ATM เพ่ิมเติม
มากข้ึน และพบว่าลักษณะการขนส่งเงินสดของตู้ ATM นั้ นแตกต่างกับการขนส่งเงินสดให้กับธนาคารสาขา
ดงัต่อไปน้ี  

 
ตารางท่ี 1 แสดงลกัษณะขอ้แตกต่างระหวา่งการขนส่งเงินสดใหธ้นาคารสาขากบัตู ้ATM 

หวัขอ้ ธนาคารสาขา ตู ้ATM 
1. เวลาเฉล่ียท่ีใชใ้นกระบวนการ
ส่ งม อบ  (ก าร ส่ งม อบ เงิน ท่ี
ธนาคารสาขา / เวลาเปล่ียนกล่อง
เงินท่ีตู ้) 

เวลาเฉล่ีย 15 นาที เวลาเฉล่ีย 20 นาที 

2. จาํนวนจุดท่ีรับผิดชอบในการ ไม่สามารถกาํหนดจาํนวนท่ีแน่นอน ต้องเติมเงินให้ตู ้ ATM วนัละ 12 ตู ้
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หวัขอ้ ธนาคารสาขา ตู ้ATM 
ส่งเงินสด / เติมเงินตูA้TM 
 

ได ้แลว้แต่ความตอ้งการของธนาคาร
สาขาท่ีจะสั่งใหไ้ปส่งหรือไม่  

เน่ืองจากมีการกาํหนดรอบการเติม
เงินสดทุกๆ 3.5 วนั 

3. เวลาท่ีสามารถจดัส่งได ้ ช่วงเวลาทําการของธนาคารแต่ละ
สาขา 

ได้ตลอดเวลา (ยกเวน้ตู้ ATM ท่ีตั้ ง
อยู่ในอาคารท่ีมีการปิด  – เปิดเป็น
เวล าเช่น  สถาน ท่ี ร าชก าร  ห รือ
หา้งสรรพสินคา้ เป็นตน้ ) 

 
จากตารางท่ี 1 แสดงให้เห็นวา่การขนส่งเงินสดไปยงัตู ้ATM มีลกัษณะดอ้ยท่ีเห็นชดัเจนคือ ใชเ้วลาในการ

เติมเงินสดท่ีตูน้านมาก แต่ในขณะเดียวกนักพ็บวา่ ตู ้ATM ส่วนใหญ่นั้นมีขอ้เด่นท่ีสามารถเติมเงินสดไดต้ลอดเวลาท่ี
ตอ้งการ กลุ่มผูว้จิยัไดน้าํมาวเิคราะห์และตั้งสมมุติฐาน 2 ขอ้คือ 1. ถา้มีการลดเวลาในการส่งมอบลงเพียง 3 นาทีในแต่
ละจุดขนส่ง จะลดตน้ทุนไดห้รือไม่ 2. ถา้สามารถส่งเงินสดไปยงัตู ้ATM ในเวลากลางคืน (เฉพาะสถานท่ีรถขนส่ง
สามารถเขา้ถึง และมีความปลอดภยั) จะสามารถลดตน้ทุนไดม้ากน้อยเพียงใด ดว้ยสมมุติฐานดงัท่ีกล่าวมา ทางทีม
ผูว้จิยัจึงไดมี้การพฒันาซอฟแวร์เพ่ือทดสอบดงัต่อไปน้ี 

1. การปรับปรุงให้ซอฟตแ์วร์สามารถปรับเปล่ียนค่าเวลาเฉล่ียในการส่งมอบได ้โดยค่าท่ีใส่เขา้ไปนั้นจะมี
ผลต่อเวลาของรถขนส่งท่ีใชใ้นการขนส่งจริงกล่าวคือ ถา้เวลาเฉล่ียในในการส่งมอบทุกๆจุดเพ่ิมข้ึน จะส่งผลให้รถ
ขนส่งเงินสดให้บริการจดัส่งเงินสดไดน้อ้ยจุด (ธนาคารสาขา / ตู ้ATM )ลง แต่ถา้เวลาเฉล่ียในการส่งมอบลดลงก็จะ
ส่งผลใหร้ถขนส่งใหบ้ริการส่งเงินสดมากจุดข้ึน 

2.การปรับปรุงให้ซอฟตแ์วร์สามารถเพ่ิมค่าช่วงเวลาทาํงาน ( shift ) เพ่ือจาํลองวา่ถา้มีช่วงเวลาทาํงานเป็น 2 
รอบต่อวนั (กลางวนั 1 รอบ และกลางคืน 1 รอบ) เฉพาะการขนส่งเงินสดในกลุ่มตู้ ATM   ( จาํนวนตู้ ATM ท่ี
สามารถขนส่งในเวลากลางคืนมีจาํนวน 3,415 ตู ้)  

 จากนั้ นได้ทาํการประมวลผลด้วยวิธีการจัดเส้นทางการขนส่งด้วย group sweep algorithm  โดยรูปท่ี 1 
แสดงถึงขอ้มูลท่ีจาํเป็นต่อการประมวลผล และ รูปท่ี 2 แสดงหนา้ต่างเพื่อใชใ้นการจาํลองเพ่ิมเติมในกรณีการลดเวลา
รับมอบ (ช่อง “เวลาเผือ่”) และจาํนวนรอบการจดัส่งต่อวนั (ช่อง “กะ”)  

 

 
รูปท่ี 1 ขอ้มูลพ้ืนฐานท่ีจาํเป็นในการประมวลผล 
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รูปท่ี 2 หนา้ต่างท่ีใชใ้ส่พารามิเตอร์เพ่ือใชป้ระมวลผล 

 
4. ผลการวจิัย 

ผลท่ีไดจ้ากการประมวลผลพบว่า การลดค่าเฉล่ียในการส่งมอบเงินสดเพียงจุดละ 3 นาทีนั้น สามารถลด
จาํนวนรถขนส่งเงินสดไดจ้าํนวน 3 คนักลุ่มธนาคารสาขา และลดจาํนวนรถขนส่งเงินสดไดจ้าํนวน 13 คนัในกลุ่มตู ้
ATM ในขณะเดียวกนั ผลท่ีไดจ้ากการจาํลองให้มีการขนส่งเงินสดไปยงัตู ้ATM เพ่ิมในเวลากลางคืนนั้น สามารถทาํ
ใหร้ถขนส่งเงินสดในกลุ่มน้ีลดลงไดถึ้ง 40 คนั (จากเดิม 87 เหลือ 47 คนั)  
 
5. บทสรุป 

ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการเปล่ียนรูปแบบการขนส่งเงินสดท่ีกล่าวมาทั้งหมดนั้น กลุ่มผูว้ิจยัไดน้าํเสนอต่อธนาคาร 
AAA เพ่ือใชท้ดลองปฏิบติัจริงเป็นเวลา 2 เดือน ปรากฏวา่ไดรั้บผลดีเป็นท่ีน่าพอใจ โดยวิธีการลดเวลาในการส่งมอบ
เงินสด 3 นาทีนั้น ธนาคารสามารถลดค่าเช่ารถและพนกังานลด 16 คนั ในขณะท่ีวิธีการเพ่ิมช่วงเวลาในการส่งเงินสด
ไปยงัตู ้ATM ในเวลากลางคืน นอกจากจะสามารถลดจาํนวนรถขนส่งลงไดถึ้ง 40 คนัแลว้ ยงัพบวา่รถขนส่งสามารถ
ใชเ้วลาในการปฏิบติังานสั้นลงกวา่กลางวนัเฉล่ีย 20 % เน่ืองมาจากการจราจรในเวลากลางคืนนั้นมีความคล่องตวักวา่
กลางวนัมาก ส่งผลต่อการประหยดัตน้ทุนดา้นเช้ือเพลิงอีกทางหน่ึงดว้ย โดยตน้ทุนทั้งทางตรงและทางออ้มท่ีลดได้
นั้นมีมูลค่าประมาณ 11,280,000 บาท/ปี 
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บทคดัย่อ 

งานวิจัยฉบับน้ีเป็นการศึกษาเพ่ือหาแนวทางการแกไ้ขปัญหายอดขายขององค์กรท่ีลดลงอย่างต่อเน่ือง 
เน่ืองจากลูกคา้โรงงานอุตสาหกรรมส่ิงทอยา้ยฐานการผลิตไปประเทศเวียดนาม (กรณีศึกษา : ร้านเคมีภณัฑ์บุญคง
วริิยะ) โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือหาสาเหตุท่ีทาํใหย้อดขายลดลง และมองหาตลาดใหม่ในประเทศเวียดนาม งานวจิยัน้ีจึง
เสนอแนวทางการทาํการวิเคราะห์ปัญหาขององค์กร แผนการตลาดเขา้สู่ประเทศเวียดนาม และกาํหนดกลยุทธ์
วางแผนเขา้สู่ตลาดประเทศเวียดนาม เพ่ือเพ่ิมยอดขายให้แก่องคก์ร รวมถึงศึกษาถึงตน้ทุนในการขนส่งสินคา้ระหวา่ง
ประเทศ จากประเทศไทยไปยงัประเทศเวียดนาม ผลจากการดาํเนินงานโดยการทาํ CRM ทาํให้ยอดขายท่ีไดจ้ากการ
ขายสินคา้ให้กบัลูกคา้เดิมขององคก์รจาํนวน 6 รายท่ียา้ยฐานการผลิตไปยงัประเทศเวียดนาม เป็นจาํนวน 13,824,000 
บาทต่อปี และยอดขายจากลูกคา้ใหม่ จากการออกงานแสดงสินคา้ท่ีโฮจิมินส์ และส่งพนกังานขายลงพ้ืนท่ีท่ีประเทศ
เวียดนาม ทาํให้มีรายไดเ้พ่ิมจาํนวน 12,240,000 บาทต่อปี ส่งผลให้ยอดขายทั้งหมดท่ีไดจ้ากการปรับปรุงการทาํงาน 
คิดเป็นจาํนวน 26,064,000 บาทต่อปี นอกจากน้ีผลจากการเปรียบเทียบการส่งสินคา้ทั้ ง 3 แบบ คือ แบบไม่เต็มตู ้
(LCL) แบบเตม็ตู ้(FCL) และ แทงคค์อนเทนเนอร์ (Tank Container) พบวา่การขนส่งแบบ แทงคค์อนเทอนเนอร์มีค่า
ขนส่งท่ีถูกท่ีสุดคือ 848 บาทต่อ 1 ถงั 200 ลิตร 
คาํสําคญั วเิคราะห์การตลาด เคมีภณัฑป์ระเภทนํ้ายาทาํความสะอาดผา้ ตน้ทุนการส่งสินคา้ระหวา่งประเทศ  
 

Abstract 

This research is studied to find solutions of sales reduction for BoonKong Viriya Chemical Company, 
resulting from manufacturing relocation to other countries, in particular Vietnam. The problems are analyzed and to 
be solved to increase sales. Also, this research is investigated to find new market or new customers to increase sales 
for company. Moreover, transportation cost from Thailand to Vietnam is compared among each type of transport to 
get suitable way to deliver product to customers. 
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 The results from applied CRM to deal with existing customers who has relocated to Vietnam showed that 
sales of company increased 13,824,000 baht per year. Also, from exhibition arranged in Vietnam for new 
customers, the sales of company can increase 12,240,000 baht per year. The total revenue of company is 
26,064,000 baht per year. Also, when comparing transportation cost from Thailand to Vietnam for three 
transportation types: Full Container Loaded, Less Container Loaded, and Tank Container it is found that Tank 
Container is the cheapest way to transportation with cost only 848 baht per tank (200 liters).  
Keywords : Marketing Analysis, Chemical for clean textile, International Transportation cost. 

 
1. บทนํา 

ร้านเคมีภณัฑ์ บุญคงวิริยะ ดาํเนินธุรกิจในดา้นเคมีภณัฑ์ (ส่ิงทอ) ประเภทนํ้ ายาทาํความสะอาดผา้ ภายใต ้
แบรนด ์‘SOLINE’ สามารถขจดัคราบส่ิงสกปรกต่างๆท่ีเกิดข้ึนจากการผิดพลาดของกระบวนการผลิตส่ิงทอ ไม่วา่จะ
เป็น คราบนํ้ ามันจักร คราบฝุ่ นหนัก คราบปากกา ฯลฯ ดว้ยส่วนผสมทางเคมีสูตรลบัของทางร้าน ทาํให้สินคา้มี
คุณภาพสูงกวา่คู่แข่ง และทางร้านไดจ้ดสิทธิบตัร ทรัพยสิ์นทางปัญญาไว ้ตั้งแต่ปี 2534 เพ่ือป้องกนัการลอกเลียนแบบ 
กลุ่มลูกคา้ของทางองคก์รคือโรงงานอุตสาหกรรมส่ิงทอซ่ึงแบ่งประเภทโรงงานอุตสาหกรรมส่ิงทอแบ่งออกเป็น 3 
กลุ่ม  ได้แก่ โรงงานผลิตเส้ือผา้สําเร็จรูป  โรงงานสกรีนสีผ้า และโรงงานทอผ้าผืน  ลักษณะงานของโรงงาน
อุตสาหกรรมส่ิงทอ  จะรับงานมาจากต่างประเทศเพ่ือผลิตในไทยและส่งออกไปยงักลุ่มประเทศยุโรปและ
สหรัฐอเมริกา ซ่ึงขั้นตอนการผลิตยอ่มมีความผดิพลาดต่อช้ินงานไม่วา่สาเหตุมาจากคนงานหรือเคร่ืองจกัรกต็ามจะทาํ
ใหช้ิ้นงานมีปัญหาไม่สามารถใชง้านได ้ 

     การดาํเนินงานในปัจจุบนั บริษทัประสบปัญหาต่างๆ ดงัน้ี 
 1. ปัญหาจาํนวนลูกคา้ท่ีลดลง มีมูลค่า 12,500,000 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 60.4%  
2. ปัญหาภาชนะบรรจุภณัฑ ์มีมูลค่า 3,500,000 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 16.9% 
3. ปัญหาราคาวตัถุดิบผนัผวน มีมูลค่า 2,200,000 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 10.6% 
4. ปัญหาสินคา้ผลิตไม่ทนั มีมูลค่า 1,500,000 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 7.2% 
5. ปัญหาพื้นท่ีจดัเกบ็สินคา้ไม่เพียงพอ มีมูลค่า 700,000 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 3.4% 
6. ปัญหาความผิดพลาดจากการผลิต มีมูลค่า 300,000 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 1.4% 
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แผนภูมิท่ี 1 แสดงสาเหตุปัญหาขององคก์ร 

จากปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ เม่ือนาํผลกระทบท่ีเกิดข้ึนมาแสดงเป็นกราฟ ดงัแผนภูมิท่ี 1 จะพบวา่ ปัญหาดา้น
จาํนวนลูกคา้ท่ีลดลงเป็นปัญหาหลกัท่ีบริษทัเผชิญอยู ่สาเหตุหน่ึงท่ีสาํคญัเกิดจากผลกระทบจากค่าแรงขั้นตํ่าท่ีเพ่ิมข้ึน
เป็น 300 บาทต่อวนั ทาํให้ตน้ทุนของผูป้ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมส่ิงทอเพ่ิมข้ึนทาํให้ความสามารถในการ
แข่งขนัลดลง รวมถึงเหตุการณ์นํ้ าท่วมใหญ่ในปี พ.ศ. 2554 กระทบถึงความเช่ือมัน่ของนักลงทุนต่างประเทศลดลง 
ส่งผลให้โรงงานอุตสาหกรรมส่ิงทอ ปิดตวัลง หรือยา้ยฐานการผลิตไปยงัต่างประเทศ เช่น การยา้ยฐานการผลิตไปยงั
ประเทศเวียดนาม กิตต์ิ จิรกิตยางกูร และคณะ (2548) ไดท้าํการศึกษาเก่ียวกบั ขอ้ตกลงการคา้เสรีไทย-เวียดนาม และ
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในภาคอุตสาหกรรม เน่ืองจากเห็นวา่การคา้ระหวา่งไทยและเวียดนาม มีแนวโนม้ขยายตวั
อย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะภายหลงัการจดัทาํกรอบการตกลงทางการคา้ระหว่างทั้ ง สองประเทศ ส่งผลให้ จาํนวน
โรงงานอุตสาหกรรมส่ิงทอลดลงล่าสุด ในปี พ.ศ. 2556 จาํนวนโรงงานอุตสาหกรรมส่ิงทอเหลืออยูเ่พียง 971 โรงงาน 
ทัว่ทั้ งประเทศ (ขอ้มูลจากสมาคมอุตสาหกรรมส่ิงทอแห่งประเทศไทย ณ วนัท่ี 18 สิงหาคม 2556)  จากเหตุการณ์
ขา้งตน้ส่งผลให้จาํนวนลูกคา้และยอดขายของทางร้านลดลงอย่างต่อเน่ืองตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2553 จนถึง ปี พ.ศ. 2556 
จาํนวนลูกคา้จาก 229 โรงงาน เหลือเพียง 80 โรงงาน และส่งผลใหย้อดขายลดลงจาก 19,000,000 บาทต่อปี เหลือพียง 
7,000,000 บาทต่อปี  

งานวจิยัน้ีจึงทาํการศึกษาและวิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางในการแกปั้ญหาดา้นจาํนวนลูกคา้ท่ีลดลงโดยการเพ่ิม
ยอดขายจากลูกคา้เดิม และ ขยายตลาดและวางแผนการตลาดสําหรับลูกคา้ใหม่ในต่างประเทศ (โดยเฉพาะประเทศ
เวยีดนาม)  เพ่ือเพิ่มรายไดใ้หก้บับริษทั 

2.วตัถุประสงค์การวจิัย 
- ศึกษาเพ่ือเพิ่มยอดขายท่ีหายไป จากการตามลูกคา้เดิมไปยงัประเทศเวยีดนาม 

      - ศึกษาและวางกลยทุธ์แผนการตลาดเพ่ือขยายตลาดในประเทศเวยีดนาม 
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3. การดาํเนินการวจิัย 
งานวิจยัฉบบัน้ีไดท้าํการศึกษาปัญหาขององคก์รท่ีกระทบต่อยอดขายท่ีลดลงอยา่งต่อเน่ือง และในส่วนของ

การเพ่ิมยอดขายโดยการขยายตลาดไปยงัประเทศเวียดนาม เน่ืองจากลูกคา้เดิมของทางองคก์รไดย้า้ยฐานการผลิตไป 
และศึกษาตลาดในประเทศเวียดนาม วรัทยา ชินกรรม (2548) ไดท้าํการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัแนวโน้มการคา้ระหว่าง
ประเทศไทย และประเทศเวียดนาม  เน่ืองจากเห็นวา่ ไทยและเวียดนามเป็นประเทศคู่คา้ท่ีมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัมา
เป็นระยะ เวลานาน และภายใตก้ารดาํเนินนโยบายปฏิรูปทางดา้นเศรษฐกิจภายในประเทศของเวยีดนาม จาก ระบบก่ึง
สังคมนิยมมาเป็นระบบเศรษฐกิจแบบเสรี (Free Market Economy) โดยมีการเปิดตลาด ภายในประเทศ การปล่อย
การคา้เสรี การส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ การลดภาษีและลด อตัราดอกเบ้ีย ทาํให้เวียดนามเกิดการต่ืนตวั
ทางดา้นเศรษฐกิจและเป็นท่ีสนใจในการติดต่อคา้ขายจาก นานาประเทศมากข้ึน ประกอบกบัแนวโน้มอตัราการ
ส่งออกของสินคา้ไทยไปเวียดนามก็มีการขยายตวัอยู่ในระดบัท่ีค่อนขา้งมาก รวมถึงเปรียบเทียบตน้ทุนการขนส่ง
สินค้าระหว่างประเทศในรูปแบบ  Less than Container Loaded (LCL), Full Container Loaded (FCL), และ Tank 
Container เพ่ือหาทางเลือกตน้ทุนการขนส่งท่ีตํ่าท่ีสุด  

โดยมีระเบียบวธีิการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 
1. ศึกษาและวางแผนการตลาดเพ่ือเพ่ิมยอดขายจากลูกคา้ใหม่ในประเทศเวยีดนาม 
2. ศึกษาและวางแผนการตลาดเพ่ือเพ่ิมยอดขายจากลูกคา้เดิมท่ียา้ยฐานผลิตไปยงัประเทศเวยีดนาม 
3. เปรียบเทียบตน้ทุนการขนส่งระหวา่งประเทศ จากประเทศไทยไปยงัเวยีดนาม เพ่ือหาตน้ทุนท่ีตํ่าท่ีสุด 

3.1 ศึกษาและวางแผนการตลาดเพ่ือเพิม่ยอดขายจากลูกค้าเดมิทีย้่ายฐานผลติไปยงัประเทศเวยีดนาม 
งานวิจยัน้ีไดน้าํแนวคิดเร่ืองการสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ ( Customer Relationship Management : CRM)  เขา้

มาใช้กับลูกค้าของทางองค์กร เพ่ือเพ่ิมยอดลูกค้าทั้ งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ พัชราภรณ์  งามวิจิตร (2554) ได้
ทาํการศึกษาเก่ียวกบั แนวทางในการพฒันาระบบการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ เพ่ือเกบ็ขอ้มูลและบริหารความสัมพนัธ์ต่อ
ลูกคา้ จากการนาํทฤษฎี CRM มาใชพ้บว่าองค์กรมีความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ดีข้ึน ยอดขายเพ่ิมข้ึน ทางผูว้ิจยัจึงนาํมา
ประยกุตใ์ชก้บัลูกคา้ของทางองคก์ร ท่ีขยายสาขาไปยงัประเทศเวียดนามจึงทาํให้สามารถขายสินคา้ไดท้นัที สําหรับ
รายท่ียงัไม่สามารถติดต่อได  ้ทางองค์กรมีแผนท่ีจะตามลูกคา้ท่ีเคยซ้ือขายกนัแต่ยงัไม่สามารถติดต่อได  ้โดยทาง
องคก์รจะรับขอ้มูลและข่าวสารจากลูกคา้ท่ีทาํธุรกิจร่วมกนัอยูช่่วยหาขอ้มูลให ้ไม่วา่จะเป็นเบอร์ติดต่อหรืออีเมล ์เพ่ือ
ติดต่อกลบัเขา้ไปขายสินคา้ อาจใช้เวลานานถึง 1 ปี จะไดลู้กคา้เดิมท่ียา้ยฐานผลิตไปยงัประเทศเวียดนามกลบัมา
ทั้งหมด 6 ราย อย่างไรก็ตาม เม่ือลูกคา้ยา้ยฐานการผลิตไปยงัประเทศเวียดนาม ทางบริษทัก็ตอ้งจดัส่งสินคา้ไปให้
ลูกคา้ท่ีประเทศเวียดนาม ดงันั้นการวิเคราะห์การขนส่งและการจดัส่งจึงเป็นส่ิงสาํคญัท่ีบริษทัตอ้งทาํการวเิคราะห์เพ่ือ
หาแนวทางท่ีเหมาะสม เพ่ือใหก้ารทาํงานเกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด  

การขนส่งไปยงัประเทศเวียดนามสามารถทาํได้หลายรูปแบบคือ แบบไม่เต็มตู้ (Less than container loaded 
:LCL) แบบเต็มตู้ (Full container loaded : FCL) และ แทงค์คอนเทนเนอร์ (Tank Container) โดยผู ้วิจัยได้ศึกษา
แนวทางในการส่งสินคา้ไปยงัประเทศเวียดนามเพ่ือใหต้น้ทุนการขนส่งตํ่าท่ีสุด สาํหรับไตรมาสท่ี 1-2 มีจาํนวนลูกคา้ 
3 และ 4 รายตามลาํดบั สั่งซ้ือสินคา้จาํนวน  12 และ 16 ถงั ต่อสัปดาห์ ตามลาํดบั และในไตรมาสท่ี 3-4 มีจาํนวนลูกคา้
ครบ 6 ราย สั่งซ้ือสินคา้จาํนวน 40 และ 48 ถงัต่อสัปดาห์ ตามลาํดบั รายละเอียดตน้ทุนการขนส่งสินคา้จากบริษทัไป
ยงัลูกคา้ในประเทศเวยีดนาม แสดงดงัตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 แสดงรายการตน้ทุนการขนส่งสินคา้ 

รายการต้นทุนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ราคาต้นทุน 
1.รถบรรทุกจากหนา้โรงงานไปยงัท่าเรือคลองเตย 3,500 
2.ผา่นพิธีการกรมศุลกากร (ประเทศไทย) 1,000 
3.ค่าระวางเรือ (FCL) 16,000 
4.ค่าจดัการในท่าเรือ (Port Charge) 2,720 
5.ผา่นพิธีกรมศุลกากร (ประเทศเวยีดนาม) ไดรั้บสิทธ์ิลดหยอ่นภาษี 0% (Form D) 
6.ค่าเช่าพ้ืนท่ีในท่าเรือ เพ่ือแยกสินคา้ 2,500 
7.ค่าจดัการแยกสินคา้ (Handling) 50/ถงั 
8.รถบรรทุก(10ลอ้) จากท่าเรือไปยงัโรงงานลูกคา้ 22,000 

รวม 50,120 
ตน้ทุนต่อถงั 1,044 

   
จากตารางท่ี 1 เป็นรายการตน้ทุนขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศในรูปแบบเต็มตู ้หรือ Full Container Load 

(FCL) ส่งสินคา้เป็นจาํนวน 48 ถงัต่อสัปดาห์ มีราคาตน้ทุน 1,044 บาทต่อถงั  หลักจากส่งสินค้ายงัลูกค้าเดิมท่ียา้ย
ฐานการผลิตไปยงัประเทศเวียดนามแลว้ ผูว้ิจยัพบว่าทางองค์กรจะมียอดสั่งซ้ือสินคา้เพิ่มข้ึน 96 ถงัต่อเดือน หรือ 
1,152 ถงัต่อปี   

3.2 ศึกษาและวางแผนการตลาดเพ่ือเพิม่ยอดขายจากลูกค้าใหม่ในประเทศเวยีดนาม 
พิมพา เพ่ิมลาภ (2545) ศึกษาถึงความสามารถในการแข่งขนัของอุตสาหกรรมส่ิงทอไทย วิเคราะห์ความ

ไดเ้ปรียบในเชิงแข่งขนั เป็นวิธีการวิเคราะห์ถึงปัจจยัต่างๆท่ีมีผลต่อการกาํหนดความไดเ้ปรียบในเชิงแข่งขนัของ
ประเทศ โดยผูว้ิจัยได้ วิเคราะห์ถึงปัจจัยต่างๆได้แก่ ปัจจัยการผลิตในประเทศ ปัจจัยด้านอุปสงค์ อุตสาหกรรม
สนับสนุนและเก่ียวเน่ืองในประเทศ กลยุทธ์โครงสร้าง สภาพการแข่งขนัและคู่แข่งในประเทศ เหตุท่ีควบคุมไม่ได ้
และรัฐบาล เพ่ือเป็นขอ้มูลในการขยายตลาดไปยงัประเทศเวยีดนามต่อไป 

ผูว้ิจยัใชว้ิธีประชาสัมพนัธ์สินคา้ของทางองคก์รโดยผ่านช่องทางงานแสดงสินคา้เก่ียวกบัส่ิงทอ ท่ีจงัหวดั 
โฮจิมินส์ ในแต่ละงานจะมีผูเ้ขา้ร่วมแสดงสินคา้กวา่ 500 บูธ ทางองคก์รจะจดัหาพนกังานขายเพ่ือสาธิตสินคา้ใหก้บัผู ้
ท่ีเขา้มาแสดงสินคา้และผูท่ี้เขา้มาร่วมงานแสดงสินคา้น้ีโดยพนกังานขายจะตอ้งช้ีใหเ้ห็นถึงขอ้แตกต่างระหวา่งการใช้
ผงซักฟอกทาํความสะอาดช้ินงานแบบวิธีเก่า กบั การใชน้ํ้ ายา Soline จากทางร้านเคมีภณัฑ์บุญคง พบวา่ การทาํงาน
แบบเดิมนั้นหากมีช้ินงานท่ีตอ้งทาํความสะอาด 100 ช้ิน ตอ้งใชค้นงานถึง 10 คน และเวลาในการทาํความสะอาด ซัก
และตากแห้ง 1-2 วนั ตน้ทุนค่าผงซักฟอกรวมถึงค่าแรง เป็นตน้ทุนรวม 1,950 บาท คิดเป็นตน้ทุนต่อช้ิน 19.5 บาท 
และหากเปรียบเทียบกบัการทาํความสะอาดดว้ยผลิตภณัฑ์ของทางองค์กร ใช้คนงาน 1 คน ใช้เวลา 1 วนั ตน้ทุน
เคมีภณัฑ ์รวมถึงค่าแรง เป็นตน้ทุนรวม 312 บาท คิดเป็นตน้ทุนต่อช้ิน 3.12 บาท 

ทางองคก์รมีโอกาสท่ีจะขยายตลาดเพ่ิมข้ึนอีกเน่ืองจากเส้นทางท่ีจดัส่งสินคา้ซ่ึงลูกคา้เดิมอยูใ่นเขตจงัหวดั  
โฮจิมินส์มีจาํนวนโรงงานอุตสาหกรรมกวา่ 1,800 ราย ในอนาคตองคก์รจะขยายตลาดโดยการส่งพนกังานขายเขา้ไป
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ขายสินคา้โดยตรงท่ีโรงงาน ภายใน 1 วนัตอ้งมีการเขา้พบลูกคา้รายใหม่เพ่ือเสนอสินคา้ 5 ราย และคาดว่า 1   ใน 5 
รายจะสนใจสินคา้ แสดงดงัตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 แสดงการเพ่ิมข้ึนของลูกคา้รายใหม่ในประเทศเวยีดนาม 
เดือน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ลูกคา้รายใหม่ 200 40 60 80 100 120 160 220 280 340 400 460 
จาํนวนสินคา้ 40 80 120 160 200 240 320 440 560 680 800 920 

 
จากตารางท่ี 2 ทางองค์กรจะมีลูกคา้รายใหม่จากการส่งพนักงานขายสินคา้ไปยงัโรงงานอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

เพ่ิมข้ึนถึง 120 รายใน 6 เดือนแรก และในเดือนท่ี 7 ทางองคก์รจะเพิ่มพนกังานขายใหส้ามารถหาลูกคา้ไดถึ้งวนัละ 10 
ราย เป็นจาํนวนอีก 6 เดือน เม่ือครบกาํหนด ผูว้ิจยัคาดว่าจะมีลูกคา้รายใหม่เพ่ิมข้ึนถึง 460 ราย เป็นยอดการสั่งซ้ือ
ทั้งหมด 920 ถงัต่อเดือน นาํมารวมกบัยอดสั่งซ้ือสินคา้จากลูกคา้เดิม 96 ถงัต่อปีรวมเป็น 1,020 ถงัต่อปี โดยมีรายการ
ตน้ทุนขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศในรูปแบบตูแ้ทงค์คอนเทนเนอร์ (Tank Container) สําหรับลูกคา้ใหม่ จาํนวน 
25,000 ลิตร หรือ 131 ถงัต่อสัปดาห์ หรือยอดสั่งซ้ือสินคา้ 1,020 ถงัต่อปี โดยมีตน้ทุนค่าขนส่งแสดงดงัตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3 แสดงรายการตน้ทุนการขนส่งสินคา้ สาํหรับลูกคา้รายใหม่ 

รายการต้นทุนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ราคาต้นทุน 
1.รถหวัลากจากหนา้โรงงานไปยงัท่าเรือคลองเตย 3,500 
2.ผา่นพิธีการกรมศุลกากร (ประเทศไทย) 1,000 
3.ค่าระวางเรือ Tank Container 24,000 
4.ค่าจดัการในท่าเรือ (Port Charge) 3,200 

5.ผา่นพิธีกรมศุลกากร (ประเทศเวยีดนาม) ไดรั้บสิทธ์ิลดหยอ่นภาษี 0% (Form D) 
6.รถหวัลากจากท่าเรือไป DC 2,000 
7.ค่าเช่า DC  32.8/ถงั 
8.ค่าแพค็แสะคดัแยกสินคา้ (Handling) 100/ถงั 
9.รถบรรทุก(10ลอ้) จาก DCไปยงัโรงงานลูกคา้ 458/ถงั 

รวม 111,095 
ตน้ทุนต่อถงั 848 

3.3 เปรียบเทยีบต้นทุนการขนส่งระหว่างประเทศ จากประเทศไทยไปยงัเวยีดนาม เพ่ือหาต้นทุนที่ตํ่าทีสุ่ด 
ผูว้จิยัทาํการเปรียบเทียบตน้ทุนในการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศ จากประเทศไทยไปยงั ประเทศเวยีดนาม

ทั้ง 3 รูปแบบ คือ แบบไม่เตม็ตู ้(LCL) แบบเตม็ตู ้(FCL) และ แทงคค์อนเทนเนอร์ (Tank Container) ดงัตารางท่ี 4 
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ตารางท่ี 4 แสดงการเปรียบเทียบตน้ทุนการขนส่ง 3 รูปแบบ 

รายการส่งสินค้าระหว่างประเทศ LCL FCL Tank Container 
รถบรรทุกจากโรงงานไปยงัท่าเรือคลองเตย 5,000 3,500 3,500 
ผา่นพิธีการกรมศุลกากร (ประเทศไทย) 1,000 1,000 1,000 
ค่าระวางเรือ 480/ถงั 16,000 24,000 
ค่าจดัการในท่าเรือ (Port Charge) 1,500 2,720 3,200 
ผา่นพิธีกรมศุลกากร (ประเทศเวียดนาม) 0% 0% 0% 
ค่าเช่าพ้ืนท่ีท่าเรือโฮจิมินส์ - 2,500 - 
รถบรรทุกจากท่าเรือไปยงั DC - - 2,000 
ค่าเช่า DC - - 32.8/ถงั 
ค่าจดัการแพค็สินคา้และคดัแยกสินคา้ 255/ถงั 2,400 100/ถงั 
รถบรรทุกขนส่งไปยงัลูกคา้ 11,000 22,000 458/ถงั 

รวม 23,780 50,120 111,095 
ตน้ทุนต่อถงั 1,861 1,044 848 

จากตารางท่ี 4 จะพบวา่ตน้ทุนการส่งสินคา้ ในรูปแบบ ตูแ้ทงคค์อนเทนเนอร์ (Tank Container) จะมีตน้ทุน
ตํ่าท่ีสุด ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัจาํนวนสินคา้ท่ีขนส่ง  

4.ผลการวจิัย 
 ผลจากการดาํเนินงาน ทั้งตามลูกคา้เดิมท่ียา้ยฐานการผลิตไปยงัเวียดนามและ ขยายตลาดใหม่ในเวียดนาม

ผูว้จิยัไดส้รุปจาํนวนตามคาํสั่งซ้ือและรูปแบบในการขนส่งสินคา้แสดงดงัตารางท่ี 5 

ตารางท่ี 5 สรุปรูปแบบการขนส่งสินคา้ตามคาํสั่งซ้ือสินคา้ปีท่ี 1 

 

 จากตารางท่ี 5 ไตรมาสท่ี 1 และไตรมาสท่ี 2 จะส่งสินคา้ในรูปแบบไม่เต็มตู  ้หรือ Less Than Container 
Loaded (LCL) ส่วนในไตรมาสท่ี 3 และไตรมาสท่ี 4 จะส่งสินคา้ในรูปแบบเตม็ตู ้หรือ Full Container Loaded (FCL) 
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ตารางท่ี 6 สรุปรูปแบบการขนส่งสินคา้ตามคาํสั่งซ้ือสินคา้ปีท่ี 2 

 

 จากตารางท่ี 6 ไตรมาสท่ี 1 เดือนท่ี 1 จะส่งสินคา้แบบผสมผสาน ทั้งเต็มตูแ้ละไม่เต็มตู ้(FCL+LCL) ใน
เดือนท่ี 2 ถึงเดือนท่ี 4 ส่งสินคา้ในรูปแบบ แทงคค์อนเทนเนอร์ (Tank Container) เดือนท่ี 5 และเดือนท่ี 6 จะส่งสินคา้
ในรูปแบบ แทงค์คอนเทนเนอร์ และ แบบผสมผสาน (FCL+LCL) เป็นรายสัปดาห์ ตามลาํดบั และในไตรมาสท่ี 3 
และ ไตรมาสท่ี 4 จะส่งสินคา้ในรูปแบบ แทงคค์อนเทนเนอร์ 

ส่งผลใหอ้งคก์รมียอดขายเพ่ิมข้ึนจาก 7,000,000 บาทต่อปี เป็น 33,064,000 บาทต่อปี แสดงดงัแผนภูมิท่ี 2 
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แผนภูมิท่ี 2 แสดงยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึนของลูกคา้รายใหม่ 

5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 กลยุทธ์และขอ้แนะนาํท่ีเสนอในงานวิจยัน้ี เป็นไปตามเง่ือนไขสภาพแวดลอ้มในสถานการณ์ปัจจุบนั ซ่ึง
หมายความว่าเง่ือนไขต่างๆจะไม่คงอยู่เช่นเดิมเสมอไป  ดังนั้ นธุรกิจจึงต้องสามารถศึกษาสภาพแวดล้อมท่ี
เปล่ียนแปลงไปอยูเ่สมอ และผลท่ีจะเกิดข้ึน เพ่ือกาํหนดกลยทุธ์ตามสถานการณ์ในขณะนั้น 
 
 

ยอดขายตอ่ปี 
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6. บทสรุป 
ผลจากการดาํเนินงานโดยการทาํ CRM ทาํใหย้อดขายท่ีไดจ้ากการขายสินคา้ใหก้บัลูกคา้เดิมขององคก์ร

จาํนวน 6 รายท่ียา้ยฐานการผลิตไปยงัประเทศเวยีดนาม เป็นจาํนวน 13,824,000 บาทต่อปี และยอดขายจากลูกคา้ใหม่ 
จากการส่งพนกังานขายลงพ้ืนท่ีท่ีประเทศเวยีดนาม ทาํใหมี้รายไดเ้พ่ิมจาํนวน 12,240,000 บาทต่อปี ส่งผลใหย้อดขาย
ทั้งหมดท่ีไดจ้ากการปรับปรุงการทาํงาน คิดเป็นจาํนวน 26,064,000 บาทต่อปี นอกจากน้ีผลจากการเปรียบเทียบการ
ส่งสินคา้ทั้ง 3 แบบ คือ แบบไม่เตม็ตู ้(LCL) แบบเตม็ตู ้(FCL) และ แทงคค์อนเทนเนอร์ (Tank Container) จะเห็นได้
วา่ การขนส่งแบบ แทงคค์อนเทอนเนอร์มีค่าขนส่งท่ีถูกท่ีสุด 
 
กติตกิรรมประกาศ 

ขอขอบคุณ  ร้านเคมีภัณฑ์บุญคงวิริยะ ท่ีได้ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนข้อมูลต่างๆตลอดเวลาท่ี
ทาํการศึกษาอยู ่ตลอดจนผูใ้ห้ความช่วยเหลือท่านอ่ืนๆ ไม่วา่จะเป็นอาจารยบ์ณัฑิตมหาวิทยาลยัอาจารยม์หาวิทยาลยั
หอการคา้ไทย ท่ีไดใ้หก้าํลงัใจและความช่วยเหลือในการทาํการศึกษาคน้คา้ดว้ยตนเองตลอดมา 
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การเพิม่ศักยภาพการแข่งขัน ธุรกจิเคมีเกษตรในจังหวดัระยอง 
กรณศึีกษา ร้านสองเกษตร 
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บทคดัย่อ 
 

การแข่งขนัทางธุรกิจในประเทศไทยนั้น มีการแข่งขนัท่ีเพ่ิมมากข้ึน ผูป้ระกอบการธุรกิจต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็น
ธุรกิจขนาดใด ยอ่มตอ้งสร้างหนทางหรือวิธีการในการท่ีจะอยูร่อดในการ   ทาํธุรกิจ หากผูป้ระกอบธุรกิจใดท่ีหยดุน่ิง
หรือขาดการพฒันาแลว้กมี็โอกาสท่ีจะถูกผูแ้ข่งขนั ต่างๆ ทาํใหอ้อกจากการแข่งขนัได ้ 

การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือหาวิธีเพ่ิมศกัยภาพการแข่งธุรกิจเคมีเกษตร  ดงันั้นจึงไดเ้ร่ิมวิเคราะห์ 
SWOT และ Five Force พบว่าส้ินคา้ท่ีทางร้านสองเกษตรจาํหน่ายอยู่มีคุณภาพและสามารถตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของเกษตรกรไดเ้ป็นอยา่งดี และมีทีมงานท่ีมีความชาํนาญในการใชส้ารเคมีอยา่งถูกวธีิ จึงเป็นจุดแขง็ท่ีร้านคา้
อ่ืนไม่มี เม่ือวิเคราะห์ ABC analysis แลว้ปรากฏว่า สินคา้ในกลุ่ม A เป็นสินคา้ตวัเดียวกนัท่ีสามารถตอบสนองต่อ
ความตอ้งการของเกษตรกรได ้เม่ือวิเคราะห์ ช่องทางในการกระจายสินคา้ พบว่าร้านสองเกษตรสามารถกระจาย
สินคา้ไปใหผู้ค้า้ส่งได ้เม่ือวิเคราะห์ตน้ทุนโลจิสติกส์พบวา่ตน้ทุนในการขนส่งมีมูลค่าสูงมากจึงไดมี้การปรับเส้นทาง
ในการขนส่งใหม่ทาํให้ตน้ทุนในการขนส่งลดลง และไดว้ิเคราะห์การร่วมงานระหวา่งร้านสองเกษตรและบริษทั ริช
ฟิวเฟรชฟรุต จาํกดั โดยร้านสองเกษตรจะเป็นผูดู้แลควบคุมการผลิตมงัคุดให้ไดคุ้ณภาพ และบริษทั ริชฟิวฯ จะเป็น
ผูรั้บซ้ือและใหร้าคาท่ีสูงกวา่ราคาตลาด ทาํใหร้้านสองเกษตรมีลูกคา้ท่ีเป็นเกษตรกรชาวสวนมงัคุดเพ่ิมข้ึน 
ดงันั้นท่ีไดก้ล่าวมาในขา้งตน้สามารถสร้างกลยทุธ์ได ้4 รูปแบบ (1)การเพ่ิมช่องทางในการกระจายสินคา้ (2) Product 
Differentiation (การพฒันาสินคา้) (3)Alliance (การสร้างพนัธมิตร) (4)Cost reduction (ลดตน้ทุนการดาํเนินการ) จาก
การดาํเนินงานตามกลยทุธ์ทั้ง 4 กลยทุธ์ ภายในระยะเวลา 5 เดือน ตั้งแต่ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 ถึง 31 พฤษภาคม 2557 
ทาํให้ร้านสองเกษตรมียอดขายท่ีเพ่ิมข้ึนจากเดิมเมือเทียบกบั 5 เดือนแรก ของปี 2556 เป็น 42.39%ต่อเดือน หรือ
เพ่ิมข้ึนเดือนละ 2,662,908 บาท 
 

Abstract 
  

As a result of increasing business competition in Thailand, business entrepreneurs of all sizes try to create 
ways and methods to save their business. If an entrepreneur is at a standstill or lacks development, then there is a risk 
of being taken out of the competition by other business competitors. 
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The aim of this study was to investigate the increasing potential of agrochemical businesses. The author 
analyzed SWOT and Five Forces and found that the products sold by Song Kaset stores were appropriate and they 
could more than adequately meet farmers’ needs. In addition, they had an expert team who were skillful in correctly 
using chemicals so this was a strong point differentiating them from other stores. When A B C analysis was conducted, 
it was found that the product of Group A matched farmers’ needs. Study of the distribution channels revealed that the 
Song Kaset stores were able to distribute their products to wholesalers. When the cost of transportation was analyzed, 
it was found to be very high. Thus, the transportation routes were adjusted to reduce the cost. Moreover, coordination 
between the Song Kaset stores and the Richfield Fresh Fruit Co., Ltd. was analyzed. It was agreed that Song Kaset 
stores would control the production quality of mangosteens and then the Richfield Fresh Fruit Co. Ltd. would 
purchase the mangosteens at prices which would be higher than market prices resulting in the Song Kaset stores 
having an increase in mangosteen farmers. As mentioned above, 4 strategies were created: (1) Increase of distribution 
channels, (2) Product differentiation, (3) Alliances and (4) Cost reduction. These were implemented within a period 
of 5 months from January 1st, 2014 to May 31st, 2014 and sales volume of the Song Kaset stores increased by 42.39% 
per month in comparison with the first five months in 2013, representing an increase of 2,662,908 baht. 

 
1. บทนํา 

ปัจจุบนัร้อยละ 70 ของคนไทยยงัคงประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซ่ึงถือไดว้า่เป็นอาชีพหลกัของคนไทยท่ีมี
มาตั้งแต่บรรพบุรุษและยงัมีการใชส้ารเคมีทั้งยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญา้และสารเคมีปราบศตัรูพืชอ่ืนๆ รวมไปถึงปุ๋ยเคมี 
ฮอร์โมน อาหารเสริมของพืชต่างๆ เพ่ือให้ไดพื้ชผลทางการเกษตรท่ีดี สามารถขายไดใ้นราคาท่ีแพงดว้ยเหตุน้ี จึงทาํ
ให้ธุรกิจเคมีเกษตรเติบโตข้ึนอยา่งรวดเร็ว ซ่ึงในกรณีศึกษาของ ร้านสองเกษตรตั้งอยูท่ี่ 789  หมู่ 1 ตาํบลทุ่งควายกิน 
อาํเภอแกลง จงัหวดัระยอง รหสัไปรษณีย ์21110 ประกอบกิจการคา้ขายเคมีเกษตรขนาดกลาง โดยมีโครงสร้างธุรกิจ
คือ มีการสั่งซ้ือสินคา้จากโรงงานมาท่ีร้านสองเกษตรและกระจายสินคา้ไปยงั จุดกระจายสินคา้โดยเกษตรกรและ
เกษตรกรโดยตรงและมีทีมงานคอยดูแลโดยจะแบ่งเป็น 2 ทีม ซ่ึงทีมแรกจะดูแลจุดกระจายสินคา้และเกษตรกรท่ีใช้
สินคา้จากจุดกระจายสินคา้ของทางร้านสองเกษตรส่วนทีมท่ีสอง จะดูแลเกษตรโดยตรงท่ีมาซ้ือสินคา้จากทางร้าน
สองเกษตรโดยไม่ผา่นจุดกระจายสินคา้ซ่ึงลูกคา้ในกลุ่มท่ีสองน้ีส่วนใหญ่จะเป็นลูกคา้ท่ีปลูกทุเรียน ส่วนลูกคา้ในกลุ่ม
แรกจะเป็นเกษตรกรท่ีปลูกมงัคุด ซ่ึงธุรกิจผลิตและจาํหน่ายเคมีการเกษตร ถือเป็นหน่ึงในธุรกิจดา้นการเกษตรท่ีมีการ
แข่งขนัรุนแรงดว้ยยอดเงินหมุนเวยีนต่อปีรวมกวา่ 30,000 ลา้นบาท ซ่ึงส่งผลใหทุ้กปีมีผูป้ระกอบการรายเลก็ รายกลาง
โดดเขา้มาร่วมวงแข่งขนักบัผูป้ระกอบการรายใหญ่มากมาย ส่วนทางร้านสองเกษตรเป็นหน่ึงในผูป้ระกอบการราย
กลางท่ีสนใจเขา้มาชิงส่วนแบ่งการตลาดสินคา้เคมีเกษตร เช่น สารกาํจดัแมลง สารกาํจดัวชัพืช สารป้องกนักาํจดัโรค
พืช สารควบคุมการเจริญเติบโตพืช สารอาหารเสริมพืช ปุ๋ยเกลด็ ฯลฯ ซ่ึงในปัจจุบนัการทาํธุรกิจเคมีเกษตรนั้นไดมี้
การแข่งขนักนัมากข้ึน การท่ีจะอยู่รอดในธุรกิจน้ีได ้ยอดขายในแต่ละปี จะเป็นตวัช้ีวดัวดัให้ทราบว่าสามารถท่ีจะ
แข่งขนัในธุรกิจน้ีต่อไปไดอ้ย่างมัน่คงหรือตอ้งลม้เลิกกิจการน้ี โดยทาํการศึกษาขอ้มูลซ่ึงมีพืชหลกัอยู่ 3 ชนิด คือ 
ยางพารา มงัคุดและทุเรียนโดยเทียบอตัราส่วนตลาดเคมีเกษตรในจงัหวดัระยองในปี 2556 พบวา่ ยางพารามีอตัราส่วน 
55% มงัคุด 41% และทุเรียน 4% ตามลาํดบั 
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นอกจากน้ีอตัราส่วนตลาดเคมีเกษตรในจงัหวดัระยองในปี 2556 ของร้านสองเกษตรเทียบกบัร้านคา้อ่ืนๆ 
ดงัน้ี ทุเรียน 2.4:97.60 มงัคุดคุณภาพ 13.93:86.07 และยางพารา 0.006:99.994 ตามลาํดบั ซ่ึงในการศึกษาคน้ควา้เม่ือ
ทาํการเทียบอตัราส่วนทุเรียน มงัคุดคุณภาพและยางพาราในปี 2554 - ปี 2556 พบวา่ มียอดขายรวม 21.54, 29.32 และ 
54.02 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงร้านสองเกษตรประกอบกิจการดา้นการขายเคมีเกษตรขนาดกลาง โดยการขายนั้นมีทั้ง
การขายหนา้ร้านและการเขา้ไปขายในสวนนอกจากน้ียงัมีการขายส่งใหก้บัร้านคา้อ่ืนๆ ซ่ึงในปัจจุบนัน้ีมีพนกังานขาย 
จาํนวน 2 คน ลูกจา้งชัว่คราว 3 คน โดยจะแบ่งสินคา้เป็นหมวดต่างๆ เช่น ยาฆ่าแมลง ยากาํจดัโรค-เช้ือรา ฮอร์โมน-
อาหารเสริม ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยเคมี-อินทรีย ์ปุ๋ยอินทรียแ์ละยากาํจดัวชัพืช ตามลาํดบั 
 
2. ทฤษฎแีละวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง  

การศึกษาหาแนวทางเพ่ือเพ่ิมศกัยภ์าพการแข่งขนัในธุรกิจเคมีเกษตรในจงัหวดัระยองของร้านสองเกษตร 
ในคร้ังน้ี ไดมี้การศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือเป็นแนวทางในการแกไ้ข
ปัญหา ซ่ึงสามารถรวบรวมไดด้งัน้ี  

ทฤษฎีการวิเคราะห์สภาพองค์กร (SWOT Analysis) เป็นการวิเคราะห์สภาพองค์กร หรือหน่วยงานใน
ปัจจุบนั เพ่ือคน้หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค หรือส่ิงท่ีอาจเป็นปัญหาสําคญัในการดาํเนินงานสู่สภาพท่ี
ตอ้งการในอนาคต 

ทฤษฎอีทิธิพลการแข่งขัน 5 ประการ (Five Forces Model) ทฤษฎีน้ีนาํเสนอโดย Michael E.Porter ซ่ึงไดเ้คย
กล่าวไวว้า่ สภาวะการดาํเนินงานขององคก์รธุรกิจจะข้ึนอยูก่บัสภาวะการแข่งขนัในอุตสาหกรรมท่ีองคก์รธุรกิจนั้น
อยู ่ซ่ึงข้ึนกบัปัจจยัท่ีสาํคญั 5 ประการ หรือท่ีเรียกวา่ Five Forces Model ไดแ้ก่ (1) ขอ้จาํกดัในการเขา้สู่อุตสาหกรรม
ของคู่แข่งขนัใหม่ (2) ความรุนแรงของการแข่งขนัภายในอุตสาหกรรม (3) ความเส่ียงจากสินคา้ทดแทน (4) อาํนาจ
ต่อรองของผูซ้ื้อ (5) อาํนาจต่อรองของผูข้ายวตัถุดิบ  

ทฤษฎีการวิเคราะห์ ABC Analysis เป็นแนวคิดท่ีให้ความสําคญักบัสินคา้ตามกลุ่มสินคา้โดยการจดัลาํดบั
สินคา้ตามยอดขายหรือส่วนแบ่งกาํไรของสินคา้นั้น ซ่ึงสินคา้ท่ีจัดอยู่ในกลุ่ม A จะประกอบดว้ยสินคา้เพียงไม่ก่ี
ประเภทหรือมีจาํนวน SKU (Stock Keeping Unit) น้อยแต่เป็นสินคา้ท่ีมียอดขายหรือส่วนแบ่งกาํไรมากท่ีสุด ส่วน
สินคา้ท่ีมียอดขายหรือส่วนแบ่งกาํไรรองลงไปจะไดรั้บความสาํคญันอ้ยลงเป็น B และ C ตามลาํดบั  

ทฤษฎกีารวเิคราะห์ Logistic Cost  สามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ ตน้ทุนการขนส่ง (Transportation 
Cost) เป็นตน้ทุนท่ีเกิดจากกิจกรรมการขนส่งและบริการ ตน้ทุนคลงัสินคา้ (Warehousing Costs) เป็นตน้ทุนท่ีเกิดจาก
กิจกรรมภายในคลงัสินคา้และการจดัเกบ็สินคา้ และตน้ทุนการบริหาร (Administration Cost) เกิดจาก 3 กิจกรรมหลกั 
ไดแ้ก่ ระดบัการให้บริการ ตน้ทุนกระบวนการสั่งซ้ือและระบบสารสนเทศ และตน้ทุนปริมาณโดยมีงานวิจัยท่ี
เก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

 กชกร บุญฤทธิผล (2553) การศึกษาน้ีเพ่ือกาํหนดกลยทุธ์ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบ้ริการทางดา้นโลจิ
สติกส์ โดยใช้ทฤษฏีการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ แบบสอบถาม และเทคนิคการสร้างแบบจาํลองสถานการณ์ ดว้ย
โปรแกรม Arena จากการวิเคราะห์หาแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ โดย
โปรแกรม SPSS พบวา่ควรเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบ้ริการดงัน้ี 1) ดา้นสถานท่ีใหลู้กคา้สามารถเขา้ถึงไดง่้าย 2) ดา้น
ความพอเพียงของรถท่ีให้บริการ 3) ดา้นส่วนลดหรือโปรโมชัน่ ตามลาํดบั ผูว้ิจยัจึงทาํการปรับปรุงดา้นสถานท่ีให้
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ลูกคา้สามารถเขา้ถึงไดง่้ายโดยการวิเคราะห์หาสถานท่ีตั้งสํานกังานใหม่ท่ีมีมีความเขา้ถึงง่ายโดยคาํนึงถึงปัจจยัดา้น
ระยะทาง ราคาและการคมนาคม ถดัมาดา้นความพอเพียงของรถท่ีให้บริการโดยการเพ่ิมจาํนวนทรัพยากร เพ่ือลด
จาํนวนการปฏิเสธคาํร้องขอของลูกคา้ ลดค่าเสียโอกาสในการสร้างรายได ้และเพิ่มโอกาสในการรองรับปริมาณลูกคา้
ท่ีเพ่ิมข้ึนในอนาคต และปรับปรุงดา้นส่วนลดหรือโปรโมชัน่โดยการลดราคาตามช่วงเวลา เพ่ือตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ และยงัเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างรายไดใ้นช่วงท่ีมีอุปสงคข์องลูกคา้นอ้ยอีกดว้ย 

พงศพ์ชร ศรีนวล (2550) งานวิจยัฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคใ์นการศึกษาตน้ทุนโลจิสติกส์ ของบริษทัเทรดด้ิง
ช้ินส่วนอิเลคทรอนิกส์ โดยได้มีการนําระบบต้นทุนฐานกิจกรรม(Activity-Based Costing) เข้ามาเป็นเคร่ืองมือ
พ้ืนฐานในการช่วยวิเคราะห์ตน้ทุนโลจิสติกส์ขององค์กรตวัอย่าง ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีผูว้ิจัยจึงเร่ิมเก็บขอ้มูล
เบ้ืองตน้ในทุกแผนก เพ่ือคดัเลือกเฉพาะกิจกรรมทางโลจิสติกส์เท่านั้น จากนั้นจึงนาํมาทาํการวิเคราะห์ตน้ทุน ในการ
ประยกุตใ์ชร้ะบบตน้ทุนฐานกิจกรรมนั้น เร่ิมจากการวิเคราะห์ และระบุถึงกิจกรรมโลจิสติกส์ ระบุทรัพยากรท่ีใชใ้น
แต่ละกิจกรรม จากนั้นก็ทาํการคาํนวณตน้ทุนทรัพยากรทั้งหมดท่ีใชไ้ปในทุกกิจกรรม เพ่ือให้ไดต้น้ทุนรวมหรือ
ตน้ทุนโลจิสติกส์ขององคก์รนัน่เอง แต่ทั้งน้ีผูท้าํการวจิยัจะไม่นบัค่าขนส่ง และค่าจดัการคลงัสินคา้ อนัเกิดมาจากการ
ใชง้านบุคคลภายนอกมาคิดรวมในงานวิจยัคร้ังน้ี ผลการศึกษาท่ีไดน้ั้น นอกจากจะทราบถึงตน้ทุนโลจิสติกส์ทั้งหมด
ของบริษทัเทรดด้ิงช้ินส่วนอิเล็คทรอนิกส์ ยงัทาํให้ทราบถึงกิจกรรมโลจิสติกส์ต่างๆ ทราบท่ีมาท่ีไปของตน้ทุน 
รวมถึงแผนกไหนเป็นแผนกท่ีก่อให้เกิดตน้ทุน ซ่ึงจากการวิจัยได้ทราบว่า กิจกรรมการส่ือสารโลจิสติกส์ และ 
กิจกรรมการวางแผน และบริหารสินคา้คงคลงั มีตน้ทุนสูงท่ีสุดอนัดบั 1 และ 2 (29% และ 22%) ตามลาํดบั และเม่ือดู
ลึกลงไปในรายละเอียดจะทราบวา่ ส่ิงท่ีทาํใหต้น้ทุนสูงนั้นท่ีแทจ้ริงเกิดจาก ค่าแรง และ ค่าบริหารงานจากสาํนกังาน
ใหญ่ซ่ึงถา้ตอ้งการท่ีจะลดตน้ทุนใหไ้ดดี้ กค็วรมีการพิจารณาในรายละเอียดของค่าใชจ่้ายขา้งตน้ใหม่ 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีไดน้าํการวิเคราะห์ SWOT Analysis , Five Forces Model , ABC Analysis และ Logistic 
Cost มาใชเ้พ่ือสร้างกลยทุธ์ในการเพ่ิมศกัยภาพการแข่งขนั ธุรกิจเคมีเกษตรในจงัหวดัระยองของร้านสองเกษตร 
 
3. วธีิการศึกษาและแนวทางการแก้ไข  
 ผูศึ้กษาไดท้าํการศึกษาเพื่อหาแนวทางในการเพิ่มศกัยภ์าพในการแข่งขนัธุรกิจเคมีเกษตรในจงัหวดัระยอง
ของร้านสองเกษตร โดยทาํการวเิคราะห์ SWOT Analysis , Five Forces Model , ABC Analysis และ Logistic Cost 

3.1.1 วิเคราะห์ SWOT และ Five Forces Model และ พบวา่ ร้านสองเกษตรมีทีมงานท่ีมีความชาํนาญในการ
วิเคราะห์เพ่ิมผลผลิต มีการปล่อยสินเช่ือให้เกษตรกร และสามารถเพ่ิมช่องทางการจดัจาํหน่ายโดยการเพ่ิมช่องทาง
การกระจายสินคา้เขา้ไปในผูค้า้ส่ง 
 3.1.2 วิเคราะห์ตน้ทุนโลจิสติกส์ พบว่าตน้ทุนโลจิสติกส์ ของแต่ละแนวทางท่ีใชใ้นการกระจายสินคา้ไม่
เท่ากนัทางร้านสองเกษตรจึงไดมี้การเปล่ียนเส้นทางการกระจายสินคา้ใหม่ ทาํใหส้ามารถลดตน้ทุนลงได ้

3.1.3 จากการวิเคราะห์การสร้างพนัธมิตรร้านสองเกษตรไดลู้กคา้เพ่ิมข้ึนคือเกษตรกรท่ีตอ้งการจะทาํมงัคุด
คุณภาพเพ่ิมข้ึนเพราะเม่ือทาํแลว้สามารถขายไดใ้นราคาท่ีดีกวา่ราคาตลาดทัว่ไปไดย้อดขายเพิ่มข้ึน 

3.1.4 จากการวิเคราะห์ ABC analysis ร้านสองเกษตรเลือกวิเคราะห์ตามยอดขายท่ีสูงท่ีสุดเพ่ือท่ีจะไดน้าํ
สินคา้ในกลุ่ม A มาเพ่ิมยอดขายใหม้ากข้ึนกวา่เดิมซ่ึงสินคา้ในกลุ่ม A น้ีเองเป็นสินคา้ท่ีทางร้านสองเกษตรพ่ึงนาํเขา้
มาขายในปี 2556 และเม่ือวิเคราะห์ ABC analysis แลว้พบว่าสินคา้ในกลุ่มน้ีสามารถพฒันาให้มียอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน
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เพราะเป็นสินคา้ท่ีสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของเกษตรกรไดโ้ดยตรง ส่วนสินคา้ในกลุ่ม B และ C ร้านสอง
เกษตรจะดูวา่สินคา้ตวัไหนท่ีควรจะเกบ็ไวห้รือตวัไหนท่ีควรท่ีจะเลิกขาย 
 ดงันั้นจากการวิเคราะห์ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ทาํใหร้้านสองเกษตรสามารถนาํมาสร้างเป็นกลยทุธ์เพ่ือท่ีจะใชใ้น
การเพ่ิมศกัยภาพการแข่งขนัธุรกิจเคมีเกษตรในจงัหวดัระยองได ้4 กลยทุธ์ ไดแ้ก่ (1) การเพ่ิมช่องทางในการกระจาย
สินคา้ (2) Product Differentiation (การพฒันาสินคา้) (3) Alliance (การสร้างพนัธมิตร) (4) Cost reduction (ลดตน้ทุน
การดาํเนินการ) ดงัภาพท่ี 2 กลยทุธ์การเพ่ิมประสิทธิภาพ  
 3.2.1 กลยุทธ์ ในการเพิ่มช่องทางในการกระจายสินค้า ทางร้านสองเกษตรมีการเพ่ิมช่องทางการกระจาย
สินคา้จากท่ีไม่มีช่องในการกระจายสินคา้ไปในผูค้่าส่งเป็นเพ่ิมช่องทางกระจายสินคา้เขา้ไปในผูค้า้ส่งอีกหน่ึงช่องทาง
ดงัภาพท่ี 3 การกระจายสินคา้ 1 และ ภาพท่ี 4 การกระจายสินคา้ 2 ตามลาํดบั ซ่ึงสาเหตุท่ีทางร้างสองเกษตรสามารถ
เพ่ิมช่องทางการกระจายสินคา้เขา้ไปในผูค้า้ส่งนั้นไดแ้ก่ (1) คุณภาพสินคา้ดีกว่าสินคา้ท่ีมีอยู่ในตลาด (2) สามารถ
ควบคุมราคาผลิตภณัฑ ์(3) มีความตอ้งการท่ีจะใชสิ้นคา้น้ีในพ้ืนท่ีเป็นจาํนวนมาก (4) ขยายเวลาในการใหสิ้นเช่ือจาก 
15 วนัเป็น 30 วนั ทาํใหร้้านสองเกษตรสามารถเพ่ิมช่องทางในการกระจายสินคา้ไปยงัผูค้า้ส่งได ้

 
 ภาพท่ี 1 การกระจายสินคา้ 1  ภาพท่ี 2 การกระจายสินคา้ 2 
 
 3.2.2 กลยุทธ์ Product Differentiation (การพัฒนาสินค้า) ในปี 2556 ทางร้านสองเกษตรไดน้าํสินคา้ตวั
ใหม่เขา้มาทดลองขาย ซ่ึงเป็นปุ๋ยเคมี ประเภท complex ช่ือวา่ ปุ๋ยเอน็เทค และจากการทดลองในแปลง (file test) ทาํ
ใหร้้านสองเกษตรรู้วา่ปุ๋ยชนิดน้ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของเกษตรกรไดดี้ท่ีสุด หลงัจากท่ีไดท้ดลองขายมา 1 
ปี ร้านสองเกษตรไดท้าํการวิเคราะห์ ABC analysis โดยยอดขาย ปรากฏวา่ ปุ๋ยเอน็เทคเป็นสินคา้ท่ีอยูใ่นกลุ่ม A ซ่ึงมี
ยอดขายสูงท่ีสุดในร้านสองเกษตร ดงัตารางท่ี 1 วเิคราะห์ ABC analysis  
                     ตารางท่ี 1 วเิคราะห์ ABC analysis 

 

Ran
gs

it U
niv

ers
ity



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 9 ปีการศึกษา 2557 

 

วนัพฤหสับดทีี ่16 ตุลาคม พ.ศ.2557 หน้า  433  อาคาร Digital Multimedia Complex  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

ดงันั้นในปี 2557 ร้านสองเกษตรจึงไดพ้ฒันา สินคา้ในกลุ่ม A มากข้ึน โดยทาํการตลาดเพ่ิมข้ึนและกระจายสินคา้ลง
ไปในกลุ่มเกษตรกรมาข้ึนจึงทาํใหย้อดขายของสินคา้ในกลุ่มน้ีเพ่ิมข้ึนได ้
 3.2.3 กลยุทธ์ Alliance (การสร้างพันธมิตร) ทางร้านสองเกษตรไดร่้วมมือกบัผูส่้งออกมงัคุดรายใหญ่ของ
ประเทศไทย คือบริษทั ริชฟิวเฟรชฟรุต จาํกดั โดย ร้านสองเกษตรจะเป็นผูดู้แลควบคุมการผลิตมงัคุดให้ไดคุ้ณภาพ
เพ่ือการส่งออก และทางบริษทั ริชฟิวเฟรชฟรุต จาํกดั จะเป็นผูรั้บซ้ือมงัคุดของเกษตรกร ท่ีผา่นการควบคุมคุณภาพ
ของทางร้านสองเกษตรในราคาท่ีสูงกว่าราคาตลาด โดยก่อนท่ีร้านสองเกษตรจะร่วมมือกบัผูส่้งออกนั้น ร้านสอง
เกษตรมีลูกคา้ท่ีเป็นชาวสวนมงัคุด 715 สวน และเม่ือร่วมมือกบัผูส่้งออกแลว้ร้านสองเกษตรมีลูกคา้ชาวสวนมงัคุด
เพ่ิมข้ึนจากเดิม 297 สวน ทาํให้ร้านสองเกษตรมีลูกคา้ชาวสวนมงัคุดทั้งหมด 1,012 สวน ดงัภาพท่ี ภาพท่ี 3 ปริมาณ
เกษตรกรก่อนทาํ Alliance และภาพท่ี 4 ปริมาณเกษตรกรหลงัทาํ Alliance 

 
ภาพท่ี 3 ปริมาณเกษตรกรก่อนทาํ Alliance ภาพท่ี 4 ปริมาณเกษตรกรหลงัทาํ Alliance 
 3.2.4 กลยุทธ์ Cost reduction (ลดต้นทุนการดําเนินการ) ร้านสองเกษตรไดแ้บ่งเส้นทางในการดาํเนินงาน 
ออกเป็น 3 เส้นทาง คือ เส้นทางเดิม แนวทางท่ี 1 และ แนวทางท่ี 2 จากการวเิคราะห์และเกบ็ขอ้มูลซ่ึง แสดงใหเ้ห็นใน 
ตารางท่ี 2 เส้นทางการกระจายสินคา้ 
ตารางท่ี 2 เส้นทางการกระจายสินคา้ 

 
เส้นทางเดิม คือ โรงงาน             ร้านสองเกษตร            เกษตรกรจุดกระจายสินคา้ 
แนวทางท่ี 1 คือ โรงงาน           ร้านสองเกษตร            ผูค้า้ส่ง 
แนวทางท่ี 2 คือ โรงงาน            ผูค้า้ส่ง 
 
และเม่ือนาํตน้ทุมในแต่ละดา้นมารวมกนัพบว่า แนวทางท่ี 2 สามารถลดตน้ทุนโลจิสติกส์ลงได ้970 บาทต่อตนั ดงั
ตารางท่ี 3 แสดงตน้ทุนโลจิสติกส์ 
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ตารางท่ี 3 แสดงตน้ทุนโลจิสติกส์ 

 
 
4.สรุป 

จากผลการศึกษาของการทาํการคน้ควา้อิสระ ในคร้ังน้ีเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพการแข่งธุรกิจเคมีเกษตรในจงัหวดั
ระยอง ของ ร้านสองเกษตร โดยมีเป้าหมายท่ีร้านสองเกษตรจะทาํการเพ่ิมยอดขายให้กบัทางร้านสองเกษตร และเม่ือ
ร้านสองเกษตรไดม้าวิเคราะห์ถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนก็พบวา่ ทางร้านสองเกษตรยงัสามารถท่ีจะเพ่ิมยอดขายไดอ้ยา่งมาก
แต่ยงัขาดการวางกลยทุธ์ท่ีดี 

ดงันั้นจึงไดเ้ร่ิมวิเคราะห์ อนัดบัแรกคือ SWOT และ Five Force ทางร้านสองเกษตรมีจุดอ่อนจุดแข็งดา้น
ใดบา้ง ซ่ึงพบว่าส้ินคา้ท่ีทางร้านสองเกษตรจาํหน่ายอยู่นั้นมีคุณภาพและสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของ
เกษตรกรไดเ้ป็นอยา่งดี และทางร้านสองเกษตรยงัมีทีมงานท่ีมีความชาํนาญในการใชส้ารเคมีอยา่งถูกวิธี จึงเป็นจุด
แขง็ท่ีร้านคา้อ่ืนไม่มี และเม่ือร้านสองเกษตรไดว้เิคราะห์ ABC analysis แลว้ปรากฏวา่ สินคา้ในกลุ่ม A กเ็ป็นสินคา้ตวั
เดียวกนัท่ีสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของเกษตรกรได ้จากนั้นร้านสองเกษตรไดว้ิเคราะห์ ช่องทางในการ
กระจายสินคา้ของร้านสองเกษตร ซ่ึงร้านสองเกษตรพบว่า ร้านสองเกษตรยงัสามารถเพ่ิมช่องทางของผูค้า้ส่งไดอี้ก
หน่ึงช่องทางและยงัเป็นช่องทางใหม่ของร้านสองเกษตรดว้ย แต่เม่ือวิเคราะห์ในเร่ืองตน้ทุนโลจิสติกส์ทาํใหร้้านสอง
เกษตรเห็นวา่ตน้ทุนในการขนส่งไปยงัผูค้า้ส่งนั้นสูงมากร้านสองเกษตรจึงไดมี้การปรับเปล่ียนเส้นทางในการขนส่ง
ใหม่ทาํให้สามารถลดตน้ทุนลงไปได ้จากนั้นไดว้ิเคราะห์การร่วมงานกนัระหว่างร้านสองเกษตรและบริษทั ริชฟิว
เฟรชฟรุต จาํกดั ซ่ึงเป็นผูส่้งออกมงัคุดรายใหญ่ของประเทศไทย โดยมีขอ้ตกลงกนัคือ ร้านสองเกษตรจะเป็นผูดู้แล
ควบคุมการผลิตมงัคุดใหไ้ดคุ้ณภาพเพื่อการส่งออก และทางบริษทั ริชฟิวเฟรชฟรุต จาํกดั จะเป็นผูรั้บซ้ือมงัคุดท่ี ผา่น
การดูแลควบและคุมคุณภาพของทางร้านสองเกษตรในราคาท่ีสูงกว่าราคาตลาด ทาํให้ทางร้านสองเกษตรมีลูกคา้ท่ี
เป็นชาวสวนมงัคุดเพ่ิมข้ึน  จากท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ร้านสองเกษตรสามารถสร้างกลยทุธ์ ให้ทางร้านสองเกษตรได ้4 
รูปแบบ 
 การเพิ่มช่องทางในการกระจายสินค้า กลยุทธ์น้ีร้านสองเกษตรไดใ้ห้ทางร้านสองเกษตรเพิ่มช่องทางการ
กระจายสินคา้ไปยงัผูค้า้ส่งซ่ึงเร่ิมทาํในปี 2557 เดือน มกราคม ถึง พฤษภาคม สามารถกระจายออกไปไดท้ั้งหมด 8 
ร้านคา้ และทาํให ้ร้านสองเกษตรมียอดขายเพ่ิมข้ึนจากเดิม อีก 5,428,800.00 บาท 
 Product Differentiation (การพัฒนาสินค้า) กลยุทธ์น้ีร้านสองเกษตรไดท้าํการ วิเคราะห์ ABC analysis 
แลว้พบว่าส้ินคา้ท่ี ร้านสองเกษตรไดน้าํมาขายใหม่นั้นอยู่ในกลุ่ม A และมียอดขายสูงสุดในร้าน และสินค ้าตวัน้ี
สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของเกษตรกรไดเ้ป็นอยา่งดี ร้านสองเกษตรจึงไดมี้การทาํการตลาดท่ีมากข้ึน 
และเก็บขอ้มูลในช่วง เดือน มกราคม ถึง พฤษภาคม ปี 2557 เป็นระยะเวลา 5 เดือน มียอดขายเพ่ิมข้ึนจากปี 2556 ถึง 
4,223,240.00 บาท Alliance (การสร้างพันธมิตร) กลยทุธ์น้ี ทางร้านสองเกษตรไดร่้วมมือกบัผูส่้งออกคือ บริษทั ริช
ฟิวเฟรชฟรุต จาํกดั ซ่ึงในปี 2556 ร้านสองเกษตรมี ลูกคา้ท่ีเป็นเกษตรกร ชาวสวนมงัคุด จาํนวน 715 สวน และ
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หลงัจากท่ีไดจ้บัมือกบัผูส่้งออกรายน้ีแลว้ทางร้านสองเกษตรมีลูกคา้ท่ีเป็นเกษตรชาวสวนมงัคุดเพ่ิมข้ึนจากเดิมอีก 297 
สวน ทาํใหมี้ยอดขายเพ่ิมข้ึนจากเดิมอีก 8,790,000.00 บาท 
 Cost reduction (ลดต้นทุนการดําเนินการ) กลยุทธ์น้ีร้านสองเกษตรไดท้าํการ วิเคราะห์ศึกษาเส้นทางใน
การขนส่งสินคา้ไปให้กบัผูค้า้ส่ง ซ่ึงในแนวทางท่ี 1 จะมีตน้ทุนโลจิสติกส์ ท่ีสูงมาก และเม่ือร้านสองเกษตรไดม้า
วิเคราะห์ในแนวทางท่ี 2 จะเห็นไดว้า่มีตน้ทุนโลจิสติกส์ ท่ีต ํ่ากวา่ในแนวทางท่ี 1 ซ่ึงทั้งสองแนวทางน้ี มีส่วนต่างอยูท่ี่ 
970 บาทต่อตนั ในปัจจุบนัร้านสองเกษตรไดเ้ปล่ียนจากแนวทางท่ี 1 เป็น แนวทางท่ี 2 ไดแ้ลว้ 2 ราย สามารถประหยดั
ค่าขนส่งในระยะเวลา 5 เดือน ลงไปไดถึ้ง 97,000 บาท 
 ดงันั้น การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองในเร่ือง การเพ่ิมศกัยภาพการแข่งธุรกิจเคมีเกษตรในจงัหวดัระยอง ของ 
ร้านสองเกษตร สามารถสรุปผลได ้ดงั ตารางท่ี 4 สรุปผลการดาํเนินงาน ซ่ึงร้านสองเกษตรสามารถเพ่ิมยอดขายให้กบั
ทางร้านสองเกษตรไดก้วา่ 18,000,000 บาท 
ตารางท่ี 4 สรุปผลการดาํเนินงาน 
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การคาํนวณหาต้นทุนฐานกจิกรรม กรณศึีกษาบริษัท ABC จํากดั  
Logistics Cost Calculation Using Activity A Case Study of ABC Ltd. 
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บทคดัย่อ      

วตัถุประสงค์ของงานวิจัยน้ีคือ เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ของกระบวนการในการทาํงานของกิจกรรมต่างๆ
ภายในองคก์ร และวิเคราะห์หาตน้ทุนโลจิสติกส์ตามหลกัการคาํนวณตน้ทุนฐานกิจกรรม (Activity Based Costing : 
ABC) ผลจากการวเิคราะห์ดงักล่าวจะนาํไปสู่ขอ้เสนอแนะถึงวธีิการลดตน้ทุนการผลิตใหก้บัผูป้ระกอบการ งานวจิยัน้ี
ทาํการศึกษากระบวนการทาํงาน และคิดตน้ทุนของบริษทัทั้ง 6 แผนก ผลจากการศึกษาพบว่าตน้ทุนโลจิสติกส์ของ
บริษทักรณีศึกษาน้ี มีแนวโนม้ลดลงอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปี 2556 ซ่ึงในปี พ.ศ. 2556 นั้น บริษทักรณีศึกษา
มีต้นทุนโลจิสติกส์รวมทั้ งหมดเท่ากับ 1.70% ต่อยอดขาย โดยท่ีแผนกประสานงานขายและขนส่ง และแผนก
คลงัสินคา้สําเร็จรูป ก่อให้เกิดตน้ทุนโลจิสติกส์สูงสุดเป็นสองลาํดบัแรก เท่ากบั 0.83% และ 0.51% ต่อยอดขาย
ตามลาํดบั หรือคิดเป็น 79% ของตน้ทุนโลจิสติกส์ทั้งหมด ดงันั้นบริษทักรณีศึกษาจึงควรหาแนวทางในการลดตน้ทุน
ในการดาํเนินงานของสองแผนกดงักล่าว 

 

คาํสําคญั: ตน้ทุนฐานกิจกรรม, กระบวนการทาํงาน 
 

Abstract 

 The purpose of this research is to study the relationship between various departments in the organization in 
order to calculate and analyze the logistics costs, using Activity Based Costing method. The result of such analysis 
leads to the cost saving strategy of the organization. Six departments in the case study have been studied in this 
research. The result from the study reveals that the logistics cost of the company has decreased steadily since 2010 
until 2013. In 2013, the total logistics cost of the company is equal to 1.70% of the total sales. Two departments 
which have the highest logistics cost are 1) Sales and Transport department has the logistics cost of 0.79% of total 
sales, and 2) Finished Goods Warehouse department has the logistics cost of 0.51% of total sales. Since, the logistics 
costs from the above mentioned departments represent 79% of total logistics cost of the company, hence, the company 
should pay the attention on both departments in order to be able to reduce the total logistics cost of the company.  
 
KEYWORDS: Activities Base Costing, Work Process 
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1. บทนํา 
ปัจจุบนัการดาํเนินงานเพื่อลดตน้ทุนในแต่ละกิจกรรมและเพ่ิมประสิทธิภาพในองค์กรนั้น เป็นส่ิงท่ีไดรั้บ

ความสนใจและปฏิบติักนัมากข้ึน ซ่ึงการไม่ทราบขอ้มูลท่ีแทจ้ริงนั้นเป็นผลมาจากการขาดขอ้มูลของกิจกรรมท่ีทาํให้
เกิดตน้ทุนนั้น ซ่ึงขอ้มูลท่ีสําคญัของกิจกรรมไดแ้ก่รายละเอียดของกิจกรรม ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการใช้ตน้ทุนหรือ
ทรัพยากรนั้นๆคุณค่าของกิจกรรมท่ีมีต่อสินคา้หรือกิจกรรมอย่างอ่ืน เป็นตน้ ขอ้มูลเหล่าน้ีเป็นประโยชน์ต่อฝ่าย
บริหารในการวางแผนปรับปรุงการดาํเนินงานของกิจกรรมเพ่ือเป็นการลดตน้ทุน และช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ทาํงาน 

 เน่ืองจากกิจการมีการแข่งขนักนัสูงข้ึน จึงจาํเป็นตอ้งมีความสามารถในการต่อรองราคา แต่ในโรงงานไม่
สามารถควบคุมและทราบถึงตน้ทุนในการดาํเนินงานในกิจกรรมท่ีแทจ้ริงไดก้ระบวนการในการวางแผน ดาํเนินการ
และควบคุมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเคล่ือนยา้ยสินคา้ บริการ การผลิต และสารสนเทศ  จากจุดเร่ิมตน้ไป
ยงัจุดท่ีมีการใช้งาน โดยมีเป้าหมายท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ริโภค คือความหมายของการจัดการ                    
โลจิสติกส์ ซ่ึงในความเป็นจริงแลว้โลจิสติกส์ครอบคลุมถึงกิจกรรมมากมายตั้งแต่ส่วนของวตัถุดิบไปจนถึงการผลิต 
จดัเกบ็ การกระจายสินคา้ จนถึงการส่งมอบแก่ลูกคา้ วธีิการวเิคราะห์ตน้ทุนโลจิสติกส์เป็นการคาํนวณตน้ทุนกิจกรรม
โดยใชกิ้จกรรมเป็นฐานในการคาํนวณ  จุดมุ่งหมายของทุกองคก์รกคื็อการลดตน้ทุนของกิจกรรมโลจิสติกส์   เพ่ือให้
สามารถทาํการลดตน้ทุนท่ีถูกตอ้งอนัจะช่วยสงเสริมความสามารถในการต่อรองราคาและเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนั 

ดังนั้นการศึกษาคน้ควา้ด้วยตน้เองฉบับน้ีจึงได้นําระบบการคาํนวณตน้ทุนฐานกิจกรรม (Activity Based 
Costing : ABC ) มาใชเ้พ่ือช่วยให้องค์กรในการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองไดส้ามารถทราบตน้ทุนดา้นโลจิสติกส์ท่ี
แทจ้ริง และนาํตน้ทุนดงักล่าวมาใชใ้นการวางแผนบริหารจดัการตน้ทุนและความสูญเปล่าใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุดหรือหมด
ไป และเพ่ือหาแนวทางท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุดในการลดตน้ทุนด้านโลจิสติกส์เพ่ือการลดตน้ทุน
โดยรวมต่อไป 

ทฤษฎีและองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีนาํมาประยุกต์ใช ้ในการแกปั้ญหาการคาํนวณตน้ทุนฐานกิจกรรมของ
บริษทั เอบีซี จาํกดั เพ่ือให้การแกไ้ขปัญหาขององคก์รท่ีเกิดข้ึนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1.1. การบริหารต้นทุนฐานกจิกรรม (Activity-Based Costing and Management) 
Damme ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูบ้ริหาร และไดพ้บวา่การตดัสินใจปัญหาสําคญั

ต่างๆ ของผูบ้ริหารจะข้ึนอยูก่บัขอ้มูลตวัเลขทางบญัชี 2 ส่วนดว้ยกนัคือ ตวัเลขตน้ทุนฐานกิจกรรมและตวัเลขการไหล
ของเงินสดขององคก์ร เพราะเงินท่ีเขา้สู่องคก์รใชจ่้ายออกไปตอ้งสัมพนัธ์กนัอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ดงันั้นการตดัสินใจ
ของผูบ้ริหารโดยเฉพาะเร่ืองเงินจะตอ้งมองทั้งสองส่วนจึงเกิดการตดัสินใจอยา่งถูกตอ้งและสัมฤทธ์ิผล 

วิวฒัน์ อภิสิทธ์ิภิญโญ ไดศึ้กษาการบริหารฐานกิจกรรมเป็นแนวทางท่ีรวบรวมการดาํเนินการหลากหลาย
หนา้ท่ีงาน ท่ีมีความแตกต่างกนัไปให้ดาํเนินงานอยา่งเป็นระบบโดยมุ่งเป้าหมายไปท่ีการก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อภาพรวมขององคก์ร มุ่งเนน้ไปท่ีการบริหารกิจกรรมเพื่อวตัถุประสงคใ์นการปรับปรุงส่ิงท่ีมีคุณค่าใหแ้ก่ลูกคา้และ
ทาํให้ไดม้าซ่ึงความสําเร็จของผลกาํไรท่ีตอ้งการอยา่งมีคุณค่า ตน้ทุนฐานกิจกรรมเป็นวิธีการหลกัท่ีสําคญั ท่ีทาํให้
ไดม้าซ่ึงขอ้มูลเพ่ือการบริหารฐานกิจกรรม  
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Blocher et al กล่าวว่าการบริหารตน้ทุนกิจกรรมเป็นกระบวนการในการปรับปรุงองค์กรโดยปรับปรุง
กิจกรรม มุ่งเนน้ไปท่ีการบริหารกิจกรรมเพื่อวตัถุประสงคใ์นการปรับปรุงส่ิงท่ีมีคุณค่าใหแ้ก่ลูกคา้และทาํใหไ้ดม้าซ่ึง
ความสาํเร็จของผลกาํไรท่ีตอ้งการอยา่งมีคุณค่าตน้ทุนฐานกิจกรรมเป็นวธีิการหลกัท่ีสาํคญั ท่ีทาํใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลเพ่ือ
การบริหารฐานกิจกรรมดงันั้นรูปแบบแนวคิดของการบริหารฐานกิจกรรม จึงประกอบดว้ยองคป์ระกอบท่ีสําคญั 2 
ดา้นคือ การวดัค่าและวเิคราะห์ทางดา้นของตน้ทุน และการวดัค่าและวเิคราะห์ดา้นของกระบวนการ 

1.2. ระบบต้นทุนฐานกจิกรรม (Activity-Based Costing Systems) 
วรศกัด์ิ  ทุมมานนท์ พ.ศ. 2548 กล่าวว่า ตน้ทุนกิจกรรม หมายถึง ตน้ทุนของทรัพยากรทั้งหมดท่ีใชไ้ปใน

การประกอบกิจการนั้นๆ (ทรัพยากรดงักล่าวมกัประกอบดว้ยแรงงาน วสัดุส้ินเปลือง เคร่ืองจกัร พาหนะเดินทาง 
ระบบคอมพิวเตอร์และทรัพยากรอ่ืนๆ) 

เดชา อินเด พ.ศ. 2547 ไดก้ล่าวถึง ตน้ทุนกิจกรรม วา่หมายถึง ตน้ทุนของทรัพยากรท่ีใชใ้นกิจกรรมต่างๆซ่ึง
ไดแ้ก่ วตัถุดิบ ค่าแรงงาน บริการและส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ โดยปกติตน้ทุนของทรัพยากรท่ีเกิดข้ึนจะบนัทึก
บญัชีตามรายการบญัชี การคาํนวณตน้ทุนของกิจกรรมเป็นการปันส่วนตน้ทุนตามรหัสบญัชีเขา้สู่กิจกรรมก่อน ถา้
ตน้ทุนตามรายงานบญัชีใดเกิดจากกิจกรรมเพียงกิจกรรมเดียว กส็ามารถระบุตน้ทุนท่ีเขา้สู่กิจกรรมนั้นไดโ้ดยตรง แต่
ถา้เกิดจากการทาํกิจกรรมหลายกิจกรรมก็ตอ้งปันส่วนตน้ทุนนั้นเข้าสู่กิจกรรมโดยวิธีการประมาณการอย่างมี
หลกัเกณฑ ์

Kaplan and Cooper ค.ศ. 1998 ไดใ้หห้ลกัการในการคิดตน้ทุนฐานกิจกรรม วา่เป็นตน้ทุนท่ีเกิดจากกิจกรรม
ท่ีธุรกิจดาํเนินการ ซ่ึงไดแ้ก่ การจัดซ้ือวตัถุดิบ กระบวนการผลิต หรือกระบวนการตรวจสอบสินคา้และบริการ 
เพราะฉะนั้นการคิดตน้ทุนควรกระจายตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนเขา้สู้กิจกรรมต่างๆท่ีไดก้าํหนดไว ้

การบญัชีตน้ทุนฐานกิจกรรม นั้นเป็นการบริหารตน้ทุนโดยแบ่งการดาํเนินงานขององคก์รออกเป็นกิจกรรม
ต่างๆ ตามกิจกรรมท่ีทาํให้เกิดตน้ทุน ส่วนผลิตภณัฑ์หรือการบริการเป็นส่ิงท่ีใช้กิจกรรม และจะใช้ปริมาณของ
กิจกรรมท่ีแต่ละผลิตภณัฑ์ใช้เป็นฐานในการคาํนวณตน้ทุนของผลิตภณัฑ์ก่อนท่ีจะลงรายละเอียดเก่ียวกบัระบบ
ตน้ทุนฐานกิจกรรม มีความจาํเป็นตอ้งเขา้ใจนิยามท่ีสาํคญัก่อน เช่น กิจกรรม ทรัพยากร ตวัผลกัดนัตน้ทุนตามการใช้
ทรัพยากร และกิจกรรม 

กิจกรรม (Activity) คือ หน่วยเล็กท่ีสุดของการปฏิบัติงานท่ีมีวตัถุประสงค์ของการทาํงานอย่างชัดเจน 
ทรัพยากร (Resource) คือ องคป์ระกอบท่ีจาํเป็นตอ้งใชใ้นการประกอบกิจกรรม ตวัอยา่งเช่น เงินเดือน หรือ 

วตัถุดิบเป็นทรัพยากรท่ีตอ้งใชใ้นกิจกรรมการผลิต เป็นตน้ 
ตวัผลกัดนัตน้ทุน (Cost Driver) คือ ปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุท่ีทาํให้เกิดตน้ทุนจากกิจกรรมหน่ึงๆ ตวัผลกัดัน

ตน้ทุนเป็นกลไกสาํคญัในการจดัสรรตน้ทุนทรัพยากรเขา้สู่กิจกรรม 
1.3. การคดิต้นทุนโลจิสตกิส์ฐานกจิกรรม 
แนวคิดการติดตน้ทุนโลจิสติกส์ฐานกิจกรรม ซ่ึงการคาํนวณตน้ทุนกิจกรรมสามารถจาํแนกกิจกรรมขั้นตอน

การคาํนวณตน้ทุนฐานกิจกรรม ซ่ึงขั้นตอนในการคาํนวณตน้ทุนทางโลจิสติกส์แบบฐานกิจกรรมนั้นสามารถแบ่งได้
ทั้งหมด 6 ขั้นตอน  

ขั้นท่ี 1 กาํหนดกิจกรรมในสถานปฏิบติังานเป้าหมาย 
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ขั้นท่ี 2 คาํนวณหาตน้ทุนของทรัพยากรท่ีใชใ้นการทาํกิจกรรมโลจิสติกส์ทั้งหมด เคร่ืองจกัร พ้ืนท่ี และวสัดุ
ส้ินเปลือง 

ขั้นท่ี 3 นาํตน้ทุนของทรัพยากรท่ีใชใ้นแต่ละดา้นในขั้นท่ี 2 มากระจายตามแต่ละกิจกรรมตามจาํนวนคร้ังท่ี
ปฏิบติัจริง 

ขั้นท่ี 4 นาํขอ้มูลท่ีไดม้าคาํนวณตน้ทุนเป็นรายกิจกรรม 
ขั้นท่ี 5 เก็บรวบรวมขอ้มูลและปริมาณการปฏิบติังาน ของแต่ละกิจกรรม ซ่ึงหมายถึงจาํนวนคร้ังในการ

ปฏิบติักิจกรรมนั้นๆ 
ขั้นท่ี 6 นาํตน้ทุนรวมของแต่ละกิจกรรม มาหารดว้ยปริมาณการปฏิบติังาน ผลลพัธ์ท่ีไดเ้ป็นตน้ทุนต่อหน่วย

ของกิจกรรม 
 

2. การดาํเนินการวจิัย 
2.1. ศึกษาภาพรวมของโรงงาน เพ่ือใหท้ราบถึงกระบวนการทาํงานโดยรวมของโรงงานเพ่ือทาํการจดัเตรียม

ขอ้มูลต่างในกระบวนการทาํงานวิจยั รวมทั้งเพ่ือใชอ้อกแบบเอกสารในการจดัเก็บขอ้มูลให้มีความเหมาะสมและ
ครบถว้น 

2.1.1. สร้างผงัการทาํงาน (Flow Chart) สาํหรับดูภาพรวมของการทาํงานทั้งหมดภายใน    โรงงาน
วา่มีขั้นตอนการทาํงานอยา่งไร เพ่ือทาํใหเ้กิดความเขา้ใจในกระบวนการทาํงานแจ่มชดัข้ึน เพ่ือทาํใหเ้กิดการวิเคราะห์ 
และระบุวา่มีกิจกรรมใดบา้งท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการทาํงาน 

2.1.2. สัมภาษณ์บุคลากรต่างๆเก่ียวกับกระบวนการในการทาํงาน ว่ามีขั้นตอนในการทาํงาน
อยา่งไร รวมถึงค่าใชจ่้ายต่างๆท่ีเกิดข้ึนในการทาํงาน 

2.1.3. สาํรวจหนา้งาน ทาํการเก็บขอ้มูลการทาํงานท่ีเกิดข้ึนจริง เช่น จาํนวนพนกังานท่ีใชใ้นการ
ทาํงาน จาํนวนเวลาการทาํงานของพนกังาน เป็นตน้ 

2.2. ตน้ทุนฐานกิจกรรม ( Activity Based Costing ; ABC )  
2.2.1. กาํหนดกิจกรรม เป็นการวิเคราะห์วา่กระบวนการในการทาํงานนั้นมีกิจกรรมใดบา้งและใน

การแบ่งกิจกรรมนั้นตอ้งคาํนึงถึงกิจกรรมท่ีแบ่งไม่ใหห้ยาบหรือละเอียดจดอยากแก่การปฎิบติังาน เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ี
ถูกตอ้ง ครบถว้น และเหมาะสม 

2.2.2. คาํนวณต้นทุนทั้ งหมดของทรัพยากรท่ีนํามาใช้ ได้แก่ค่าใช้จ่ายด้านวตัถุดิบทางตรง 
ค่าแรงงานทางตรงและค่าใชจ่้ายต่างๆในกระบวนการทาํงาน โดยปันส่วนใหเ้หมาะสมตามกิจกรรม 

2.2.3. กาํหนดเกณฑ์การกระจายตน้ทุน พิจารณาว่ามีสาเหตุใดบ้างท่ีทาํให้เกิดตน้ทุนนั้น เช่น 
ตน้ทุนแรงงานทางตรง เกฑณ์ในการกระจายตน้ทุน คือ ชัว่โมงในการทาํงาน เป็นตน้ 

2.2.4. คาํนวณตน้ทุนของแต่ละกิจกรรม เพ่ือใหท้ราบตน้ทุนท่ีแทจ้ริงในกิจกรรมนั้นๆ 
2.2.5. ศึกษาปริมาณการปฏิบติัการของแต่ละกิจกรรม วา่กิจกรรมนั้นๆมีปริมาณการปฏิบติังานท่ี

เกิดข้ึน 
2.2.6. คาํนวณหาตน้ทุนแต่ละกิจกรรม โดยในท่ีน้ีจะคิดจากกระบวนการทาํงานในแต่ละหน่วยงาน 

ทาํใหท้ราบวา่ตน้ทุนต่อหน่วยกิจกรรมนั้นเป็นเท่าไร เพ่ือใชป้ระกอบการพิจารณาของผูป้ระกอบการหรือผูบ้ริหารใน
การบริหารจดัการธุรกิจท่ีดาํเนินอยูต่่อไป 
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2.3. วเิคราะห์ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาตน้ทุนฐานกิจกรรม เพ่ือนาํมาประเมิณดูการทาํงานของแต่ละกิจกรรม 
2.4. สรุปผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะ นาํผลท่ีไดจ้ากการศึกษามาสรุปพร้อมทั้งเสนอแนวทางในการ

นาํเสนอผลงานในการวิจยั เพ่ือนาํมาพฒันาองคก์รหรือโรงงานต่อไปในอนาคต 
 
3. ผลการวจิัย 
 จากการดาํเนินงานนั้นเราไดก้าํหนดขั้นตอนการทาํงานในแต่ละกิจกรรมออกมาเป็น 6 แผนก วา่มีค่าใชจ่้าย
ต่างๆท่ีเกิดข้ึนในการทาํงานในแต่ละแผนกเกิดข้ึนเท่าใด ทาํใหไ้ดต้น้ทุนรวมแต่แผนกท่ีเกิดข้ึนจริงทั้ง 6 แผนก ดงัจะ
แสดงในตารางท่ี 1 ตารางแสดงตน้ทุนรวมแต่ละแผนก 
 
ตารางที่ 1 ตารางแสดงตน้ทุนรวมแต่ละแผนก 

แผนก ต้นทุนรวม (บาท) 
จดัซ้ือ 1,806,629 
วางแผน 4,757,109 

คลงัสินคา้สาํเร็จรูป 17,117,996 
คลงัพสัดุ 3,587,237 
คลงัวตัถุดิบ 1,835,344 

ประสานงานขายและขนส่ง 27,678,350 

ต้นทุนรวม 56,782,665 

 
เม่ือเราจัดทาํตน้ทุนของแผนกต่างๆท่ีไดจ้าํแนกไวแ้ลว้นั้นก็ทาํการรวบรวมเพ่ือนาํมาคิดเป็น % ตน้ทุน

ทางดา้นโลจิสติกส์ เพ่ือทาํใหเ้ราไดท้ราบวา่ตน้ทนโลจิสติกส์นั้นเป็นสัดส่วนเท่าใดต่อ % ของยอดขาย โดยท่ีเรานั้นจะ
นาํมาเปรียบเทียบกบัตน้ทุนโลจิสติกส์ยอ้นหลงั 3 ปีคือปี 2553-2555  เพ่ือทาํใหท้ราบวา่ในแต่ละปีนั้นตน้ทุนกิจกรรม
ต่างๆนั้นเพ่ิมข้ึนหรือลดลง จากขอ้มูลจากฝ่ายการตลาดนั้นทาํให้เราทราบว่ายอดขายของปี 2553 มียอดขายทั้งส้ิน 
2,452,656,093 บาท ปี 2554 มียอดขายทั้งส้ิน 3,089,541,390 บาท ปี 2555 มียอดขายทั้งส้ิน 3,092,995,597 บาท และปี 
2556 มียอดขายทั้งส้ิน 3,331,189,569 บาท ซ่ึงในการจาํแนกขอ้มูลนั้น เราไดท้าํการจาํแนกออกกมาเป็น 6 กิจกรรม ซ่ึง
ประกอบไปดว้ย  

3.1. กิจกรรมตน้ทุนทางดา้นแผนกจดัซ้ือ 
3.2. กิจกรรมตน้ทุนทางดา้นแผนกวางแผน 
3.3. กิจกรรมตน้ทุนทางดา้นแผนกคลงัสินคา้สาํเร็จรูป 
3.1. กิจกรรมตน้ทุนทางดา้นแผนกคลงัพสัดุ 
3.1. กิจกรรมตน้ทุนทางดา้นแผนกคลงัวตุัดิบ 
3.1. กิจกรรมตน้ทุนทางดา้นแผนกประสานงานขายและขนส่ง 
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ตารางที ่2 ตน้ทุนโลจิสติกส์ต่อยอดขาย ปี 2553 - 2556  (% ต่อยอดขาย) 

แผนก 2553 2554 2555 2556 
จดัซ้ือ 0.03 0.03 0.03 0.05 
วางแผน 0.20 0.11 0.11 0.14 

คลงัสินคา้สาํเร็จรูป 0.75 0.60 0.51 0.51 
คลงัพสัดุ 0.08 0.11 0.13 0.11 
คลงัวตัถุดิบ 0.01 0.04 0.06 0.06 

ประสานงานขายและขนส่ง 2.21 1.54 1.58 0.83 

ต้นทุนรวม 3.28 2.43 2.33 1.70 

 
ตารางท่ี 2 แสดงให้เห็นวา่ตน้ทุนรวมแสดงไดว้า่ตน้ทุนต่อยอดขายของบริษทัลดลงอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงแสดง

วา่บริษทัมีการปรับปรุงกระบวนการทาํงานอยูเ่สมอทาํให้ลดตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนไดใ้นทุกๆ ปี โดยกิจกรรมท่ีเกิดตน้ทุน
มากท่ีสุดคือ ตน้ทุนขนส่ง ท่ีสูงอาจเน่ืองมาจากตน้ทุนเช้ือเพลิงท่ีใชใ้นรถคนส่ง เช่น นํ้ ามนั ท่ีสูง ทาํให้ตน้ทุนการ
ขนส่งมีสูงสุด รองลงมาเป็นตน้ทุนดา้นคลงัสินคา้ในการจดัเกบ็วตัถุดิบ และสินคา้สาํเร็จรูปท่ีตอ้งใชพ้ื้นท่ีในการเก็บ 
จาํนวนสินค้าท่ีเก็บสํารองไวท้าํให้เกิดต้นทุนจม ส่งผลให้ต้นทุนคลังสินค้าสูงรองลงมา อีกทั้ งการทาํงานท่ีมี
ประสิทธิภาพนั้นทาํใหย้อดขายทางบริษทันั้นมีมากขั้นทุกปี ซ่ึงเป็นผลดีต่อบริษทั 
 

4. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
จากงานวิจัยน้ีทาํให้ทราบขอ้มูลตน้ทุนท่ีแท้จริงของแต่ละแผนก ว่าแต่ละแผนกมีตน้ทุนเป็นก่ี % ของ

ยอดขายในแต่ละปีโดยตน้ทุนท่ีไดน้ั้น สามารถแจกแจงเป็นกิจกรรมต่างๆ ภายในแผนกนั้นๆ โดยรู้วา่แต่ละแผนก มี
กิจกรรมอะไรบา้งท่ีทาํใหเ้กิดตน้ทุน และตวัผลกัดนัของกิจกรรมนั้นๆ ทาํให้เราสามารถวิเคราะห์ส่วนตน้ทุนของแต่
ละกิจกรรมนั้นไดช้ดัเจนในแต่ละกิจกรรมมากข้ึน โดยจากตน้ทุนท่ีวิเคราะห์ไดน้ั้น ทางผูว้ิจยัไดห้าแนวทางในการ
แกไ้ขลดตน้ทุนในแผนกประสานงานขายและขนส่ง ท่ีเป็นแผนกท่ีทาํให้เกิดตน้ทุนสูงสุด โดยวิธีการแกไ้ขท่ีทาํให้
ตน้ทุนในแผนกน้ีลดลง ผูว้จิยั เสนอแนวทางในการแกไ้ขดงัต่อไปน้ี 

1. ค่าใชจ่้ายเกษียณอายขุองพนกังาน ควรปรับนอ้ยลง เพราะเป็นกิจกรรมท่ีทาํใหเ้กิดตน้ทุนมากสุดในแผนก 
ควรมีการลดเงินเกษียณใหล้ดลง และจ่ายเป็นรูปอ่ืนแทน เช่น หุน้บริษทั  

2. ค่าใชจ่้ายยานยนต-์ค่าเช่า มีวิธีการแกไ้ข เช่น เน่ืองจากเป็นการใชใ้นระยะยาว ดงันั้นการเช่นนั้น ในระยะ
ยาวทาํให้ตน้ทุนสูงข้ึน ควรเปล่ียนจากเช่าเป็นซ้ือ เพ่ือให้เกิดความคุม้ค่าในการลงทุน และอีกทั้งควรลดตน้ทุนการ
ขนส่งต่อเท่ียวให้นอ้ยลง ลดจาํนวนลดท่ีวิ่งในแต่ละวนั หรือลดจาํนวนรอบท่ีวิ่ง เช่น การจดัเรียงสินคา้ให้เตม็คนั จดั
เส้นทางการขนส่งใหมี้ประสิทธิภาพ หรือทาํ milk run  
 

5. บทสรุป 
ขอ้มูลท่ีทาํการรวบรวม ควรท่ีจะทาํการตรวจสอบขอ้มูลตั้งแต่คร้ังแรกท่ีไดท้าํการบนัทึก เพ่ือท่ีช่วยลดความ

ผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนจากผูป้ฏิบติังาน และขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการคิดตน้ทุนนั้นตอ้งอาศยัความร่วมมือของทุกส่วนใน
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องค์กร ทั้งในส่วนของผูบ้ริหาร ฝ่ายต่างๆ และพนักงาน เพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีครบถว้น เน่ืองจากการคิดตน้ทุนตาม
กิจกรรมจะตอ้งใชข้อ้มูลท่ีมาจากฝ่ายต่างๆ มาทาํการสนบัการคาํนวณเป็นจาํนวนมาก ขอ้มูลส่วนใหญ่ไดม้าจากการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก จากผูป้ฏิบติังาน ฝ่ายบญัชี ฝ่ายผลิต ผูบ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้งในแต่ละแผนกและถูกตอ้งมาก  
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การศึกษาเปรียบเทยีบรูปแบบการรับส่งพสัดุในจังหวดัสระบุรี ระหว่างการขนส่ง 
ผ่านศูนย์กระจายสินค้ากบัผ่านตัวแทน เพ่ือวางแผนการเพิม่ความสามารถ 
ในการแข่งขัน กรณศึีกษาบริษัท ซัคเซส เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จํากดั 

The Optimal Technique and Site Selection for Package Handling between Self Operated 
Service and Hiring Agent for More Business Competitive in Saraburi Province  

: A Case Study in Success Express (Thailand) Co., LTD 
 

1 อภิญญา สิงขร, 2 นันทิ สุทธิการนฤนัย 

หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
สาขาวชิาโลจิสติกส์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

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

บทคดัย่อ      

การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง เร่ืองการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการรับส่งพสัดุในจงัหวดัสระบุรี ระหวา่งการ
ขนส่งผา่นศูนยก์ระจายสินคา้กบัเอเยน่ตเ์พ่ือวางแผนการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนั กรณีศึกษา บริษทั ซคัเซส 
เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั วตัถุประสงคเ์พ่ือเปรียบเทียบรูปแบบการกระจายสินคา้ระหวา่งการขนส่งผา่นศูนย์
กระจายสินคา้กบัเอเยน่ต ์พร้อมทั้งหาสถานท่ีในการตั้งศูนยก์ระจายสินคา้ในจงัหวดัสระบุรี ท่ีเหมาะสม และหาวธีิการ
ขนส่ง เพ่ือใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน เพ่ือเพิ่มความสามารถในการแข่งขนั  รวมถึงการลดตน้ทุนการกระจายสินคา้
ในระยะยาว  

โดยการศึกษาดงักล่าว ไดน้าํระเบียบวธีิการศึกษาขอ้มูลปฐมภูมิไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและพนกังาน
ในบริษทัท่ีเป็นกลุ่มลูกคา้ และการศึกษาขอ้มูลทุติยภูมิไดท้าํการรวบรวมและเกบ็ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งจากการศึกษา
ตน้ทุนการขนส่งสินคา้โดยการขนส่งโดยเอเยน่ตมี์ตน้ทุนท่ีสูง และจากการพยากรณ์ยอดขายพบวา่จะมียอดสูงข้ึนมาก
ข้ึนทุกปีหากสามารถจดัการบริการขนส่งใหเ้ป็นภายในวนัเดียวได ้ ดงันั้น กรณีศึกษาน้ีไดน้าํเสนอการตั้งศูนยก์ระจาย
สินคา้ เม่ือไดท้าํการศึกษาโดยการนาํวธีิ เทคนิคการหาระยะทางร่วมกบัค่าขนส่ง (Load-distance Technique) การ
วเิคราะห์จุดคุม้ทุน (Break Even Point Analysis) และการจดัลาํดบัองคป์ระกอบ (Factor Rating Method) มาใชใ้นการ
ตดัสินใจเลือกสถานท่ีตั้งศูนยก์ระจายสินคา้และเร่ืองการปรับปรุงระบบการขนส่ง  

จากการศึกษาพบวา่ การตั้งศูนยก์ระจายสินคา้และการจดัการเร่ืองการขนส่งโดยบริษทัเองโดยตรงในเขต
รหสัไปรษณีย ์18120 สามารถทาํใหสิ้นคา้รับและจดัส่งไดภ้ายในวนัเดียวกนั และหากอา้งอิงจากการพยากรณ์ยอดขาย
แลว้ ยงัส่งผลต่อยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน ทาํใหส้ามารถลดตน้ทุนในการขนส่งไดเ้ม่ือสินคา้มีปริมาณมากข้ึนและยงัอาจสร้าง
ความคุม้ค่าจากการลงทุนเหนือกวา่การใชบ้ริการตวัแทนไดต้ั้งแต่ในปีแรกท่ีทาํการจดัตั้งศูนยก์ระจายสินคา้เอง
โดยตรง 

คาํสําคญั: การเลือกทาํเลท่ีตั้ง 
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Abstract 

 This research is to study the comparison of delivery technique for packaging in Saraburi Province between 
self operated and hiring agent for more efficiency by the case study of Success Express (Thailand) Co., LTD. The 
objectives of the study are comparing distribution technique between self operated and hiring agent and finding the 
suitable area in Saraburi Province for the most business efficiency in the long term run. 
 This research has collected information from the primary data by reviewing the upper managements and 
customers of the case study company also analyzed the transportation cost and found out that hiring agent to handle 
the package would be higher rate than self operate for the high volume shipment. Forecasting technique also being 
used in this study and found out that the shipment trend in the future would be higher in every year if the company 
can deliver shipment within the same day as flight arrival and the only one way to make one day delivering is self 
operating.  
 Load-Distance Technique, Break-Even Analysis and Factor Rating Method are used for the location 
selection in this study and the best area for new facility location is at zip 18230 due to there are two methods matching 
as this are got the highest score in many factors and be provide the best cost effectiveness especially for the long term 
business and higher package volume in the future. 

KEYWORDS: Location Selection  
 
1. บทนํา 

บริษทั ซัคเซส เอ็กซ์เพรส เป็นหน่ึงในบริษทัให้บริการจัดส่งท่ีให้บริการการจัดส่งไปยงัทัว่ทุกแห่งใน
สหรัฐอเมริกาและกว่า 220 ประเทศทัว่โลก โดยใชเ้ครือข่ายอากาศและภาคพ้ืนทัว่โลกเพื่อเร่งรัดเวลาในการจดัส่ง
สําหรับพสัดุแบบด่วนภายในหน่ึงหรือสองวนัทาํการและมีการรับประกนัเวลาในการจดัส่ง โดยมีสถานีให้บริการ
รับส่งพสัดุในไทยกว่า 12 สถานีหลกัดว้ยกนั โดยครอบคลุมพ้ืนท่ีให้บริการครบทั้ ง 77 จงัหวดัของประเทศ โดย
แบ่งเป็นการให้ดาํเนินการเอง 21 จงัหวดัและผ่านตวัแทนดาํเนินการจดัส่งในอีก 56 จงัหวดัท่ีเหลือซ่ึงการให้บริการ
ผ่านตวัแทนจะเป็นการรับข้ึนเคร่ืองหรือจดัส่งจากสนามบินในวนัถดัไปต่างจากการดาํเนินการเองท่ีสามารถทาํได้
ภายในวนัเดียวกนั โดยแต่ละปีมีการรับและจดัส่งพสัดุในประเทศไทยนํ้าหนกัรวมกวา่หม่ืนตนั 

จงัหวดัสระบุรีตั้งอยูภ่าคกลางของประเทศไทยซ่ึงตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของกรุงเทพมหานคร 
โดยอยูห่่างจากกรุงเทพมหานครตามทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ระยะทางประมาณ 108 กิโลเมตร
และมีนิคมอุตสาหกรรมในจงัหวดัถึง 3 นิคม ไดแ้ก่ นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย  นิคมอุตสาหกรรมหนองแค และนิคม
อุตสาหกรรมเหมราช ทาํใหจ้งัหวดัสระบุรีถือเป็นจงัหวดัท่ีเป็นหน่ึงในกลุ่มเป้าหมายท่ีทางบริษทั ซคัเซส เอก็ซ์เพรส 
ซ่ึงยงัไม่ไดด้าํเนินการโดยการให้บริการโดยตรง ซ่ึงกลุ่มธุรกิจหลกัท่ีเป็นลูกคา้หมายนาํหรับการรับส่งพสัดุด่วน
ระหวา่งประเทศมีความตอ้งการในการใชบ้ริการกว่า 200 ตนัต่อปี และเป็นจงัหวดัท่ีมีปริมาณพสัดุขนส่งโดยบริษทั 
ซคัเซส เอก็ซ์ ในประเภทผา่นการใหบ้ริการผา่นตวัแทนดาํเนินการมากท่ีสุด โดยอยูท่ี่ร้อยละ 7.7 จากนาํนวนพสัดุท่ีทาํ
การขนส่งผา่นตวัแทนทั้งหมด 
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ปริมาณการใชบ้ริการขนส่งด่วนระหว่างประเทศจากลูกคา้ในจงัหวดัสระบุรีผ่านทาง บริษทั ซัคเซส เอก็ซ์
เพรส ในปัจจุบนัมีแนวโน้มท่ีลดลงในทุกๆปี ส่งผลต่อส่วนแบ่งการตลาดท่ีมีอยู่ประมาณร้อยละ 5 ในปัจจุบนัโดย
ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากการให้บริการในปัจจุบันท่ียงัเป็นรองคู่แข่งในเร่ืองการรับส่งพสัดุภายในวนัเดียวกัน
เน่ืองมาจากเป็นการใชบ้ริการผา่นตวัแทนดว้ยเหตุน้ีจึงทาํให้จงัหวดัสระบุรีเป็นกรณีท่ีเหมาะสมและมีความน่าสนใจ
ในการศึกษาเพ่ือพฒันาและปรับปรุงการบริการใหดี้ยิง่ข้ึน 

 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

วตัถุประสงคข์องการศึกษาเพ่ือศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหาปัจจุบนัของบริษทั กบัการใหบ้ริการในเขต
พ้ืนท่ีจงัหวดัสระบุรี รวมไปถึงพิจารณาแนวทางต่างๆเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการ เช่น การเพ่ิมใชก้าร
ดาํเนินงานของศูนยเ์ดิม หรือการเพิ่มศูนยใ์หบ้ริการ แลว้จึงทาํการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบริการก่อนและหลงั
ปรับปรุง โดยมีขอบเขตของการศึกษาเพ่ือท่ีจะหาวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพในการจดัการรับส่งพสัดุในเขตจังหวดั
สระบุรี รวมไปถึงการวิเคราะห์ตน้ทุนท่ีใชใ้นการจดัตั้งศูนยบ์ริการรับส่งพสัดุ และจุดคุม้ทุนในการดาํเนินการโดย
เปรียบเทียบระหวา่งการจา้งบริษทัตวัแทนและการดาํเนินการเอง 

ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการปรับปรุงบริการคาดวา่จะส่งผลต่อหลายมุมมองในแต่ละช่วงเวลาโดยใน
ระยะสั้นนั้นจะส่งผลต่อมุมมองดา้นการทาํงาน ทาํความยืดหยุน่ในการทาํงาน และสามารถรับและส่งพสัดุไดภ้ายใน
วนัเดียวกนักบัท่ีเคร่ืองข้ึนและลง และมุมมองดา้นลูกคา้ ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการลูกคา้ในเร่ืองความเร็วการ
จดัส่งไดดี้ยิง่ข้ึน สาํหรับประโยชน์ในระยะกลางนั้นจะส่งผลต่อมุมมองดา้นการแข่งขนั โดยเป็นการเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขนัทดัเทียมหรือดีกว่าคู่แข่งในธุรกิจ และในระยะยาวนั้นจะเป็นในส่วนของมุมมองดา้นตน้ทุน ซ่ึงจะ
สามารถช่วยในการลดตน้ทุนการดาํเนินงานต่อหน่วยใหล้ดลง 

 

3. การดาํเนินการวจิัย 
 งานวจิยัน้ีเป็นการวจิยัน้ีเป็นการวิจยัแบบการศึกษาเฉพาะกรณี โดยท่ีผูศึ้กษาไดเ้ลือกบริษทัตวัอยา่งในธุรกิจ
การส่งสินคา้ด่วนมาวิเคราะห์ดา้นการปรับปรุงการใหบ้ริการจากการพิจารณการดาํเนินการเองเปรียบเทียบกบัตวัแทน 
และการเลือกทาํเลท่ีตั้ง โดยเป็นงานวจิยัประเภทประยกุตแ์นวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือวเิคราะห์ตน้ทุนการจา้ง
ตวัแทนผูใ้หบ้ริการ และการจดัตั้งศูนยรั์บส่งพสัดุของบริษทัโดยเปรียบเทียบกบัปัจจุบนัท่ีเป็นการจา้งบริษทัตวัแทน 
เพ่ือใหไ้ดรู้ปแบบท่ีเหมาะสม สามารถเลือกทาํเลท่ีช่วยลดตน้ทุนและลดเวลาในการส่งมอบสินคา้ ซ่ึงมีลาํดบัขั้นตอน
กระบวนการศึกษาดงัต่อไปน้ี 
 3.1 ศึกษาทฤษฎีและงานวจิยัต่อไปน้ี 
 - การพิจารณาเลือกระหวา่งการจดัจา้งและการดาํเนินการเอง 
 - วธีิและปัญหาในการเลือกท่ีตั้งศูนยก์ระจายสินคา้ 
 3.2 การหาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการตวัแทนใหบ้ริการหรือดาํเนินการสร้าง
ศูนยบ์ริการรับส่งพสัดุเอง ทั้งจากการศึกษาจากการส่งแบบสอบถามไปยงักลุ่มตวัอยา่ง โดยมีขอ้กาํหนดวา่ตอ้งมี
รายช่ือในฐานขอ้มูลลูกคา้ของบริษทั ทั้งท่ีเป็นลูกคา้ท่ีเป็นสมาชิก และยงัไม่ไดเ้ป็นสมาชิก ซ่ึงมีการใชบ้ริการขนส่ง
ด่วนระหวา่งประเทศจากจงัหวดัสระบุรีและความเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญ 
 3.3 วเิคราะห์ดว้ยการใชท้ฤษฏีการเลือกทาํเลท่ีตั้ง 
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การดูแลรักษา
สินคา้
39%

มารยาทของ
พนกังาน
1%

ระยะเวลา
จดัส่ง
51%

ราคา
9%

 3.4 คาํนวณหาคะแนนรวมของแต่ละตวัเลือก แลว้จึงสรุปผลคะแนนรวมในแต่ละตวัเลือก 
 3.5 สรุปผลวจิยัและนาํเสนอผลงาน 
 

4. ผลการวจิัย 
จากขอ้มูลปริมาณสินคา้รับส่งจากจังหวดัสระบุรีโดยบริษทั ซัคเซส เอ็กซ์เพรส จะเห็นว่าในแต่ละปีมี

ปริมาณท่ีลดลง ซ่ึงคาดวา่เป็นผลจากการยกเลิกหรือลดการใชบ้ริการจากลูกคา้ลดลง ดงันั้นผูศึ้กษาไดเ้ลง็เห็นว่าควร
รีบทาํการวเิคราะห์และหาแนวทางการแกไ้ขเพ่ือรักษาปริมาณยอดขายในปัจจุบนัและปรับปรุงใหดี้ข้ึนในอนาคต 
 
ตารางท่ี 1: ปริมาณสินคา้จดัส่งโดยบริษทั ซคัเซส เอก็ซ์เพรส สาํหรับลูกคา้ในจงัหวดัสระบุรี 
 
 
 
 
 
 
 

การศึกษาเร่ิมโดยการทาํการส่งแบบสอบถามไปยงักลุ่มลูกคา้ของทางบริษทัฯ 84 รายในจงัหวดัสระบุรีเพ่ือ
สอบถามถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกบริษทัขนส่งพสัดุแบบด่วนมากท่ีสุดโดยผลตอบรับจากแบบสอบถามไดมี้การ
เลือกปัจจยัดา้นเวลาจดัส่งเป็นอนัดบัหน่ึง และการดูแลรักษาสินคา้เป็นอนัดบัสองตามลาํดบั 

 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 1: สรุปผลแบบสอบถามเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกบริษทัขนส่งพสัดุแบบด่วนมากท่ีสุด 

 
ผลจากแบบสอบถามทาํให้ทราบถึงความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของลูกคา้ในเขตจงัหวดัสระบุรีวา่ระยะเวลาการ

จดัส่งท่ีรวดเร็วและทนัเวลาคือปัจจยัสาํคญัท่ีใชใ้นการเลือกผูใ้หบ้ริการขนส่งด่วนระหวา่งประเทศ 
แนวทางการแกไ้ขปัญหาสามารถทาํไดโ้ดยการดาํเนินการเองซ่ึงมีสองรูปแบบดว้ยกนัคือ 
1. ใชก้ารวิ่งรถจากสถานีรับส่งเดิมในจงัหวดัใกลเ้คียง 
2. เลือกทาํเลท่ีตั้งสถานีรับส่งใหม่ในจงัหวดัสระบุรี 
สาํหรับแนวทางท่ี 1 เร่ืองการดาํเนินการผา่นสถานีรับเดิมท่ีใกลเ้คียงเม่ือพิจารณาแลว้นั้นพบวา่สถานีรับส่งท่ี

ใกลเ้คียงท่ีสุดอยูท่ี่สถานีหลกัส่ี แต่สถานีหลกัส่ีนั้นมีการติดขดัในขอ้จาํกดั 3 ประการคือ  

ปี พ.ศ. นํา้หนักพสัดุ (กโิลกรัม) 
2551 9911.89 
2552 8624.05 
2553 8558.11 
2554 8368.34 
2555 8193.80 

Ran
gs

it U
niv

ers
ity



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 9 ปีการศึกษา 2557 

 

วนัพฤหสับดทีี ่16 ตุลาคม พ.ศ.2557 หน้า  447  อาคาร Digital Multimedia Complex  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

ประการที่หน่ึง  ระยะทางจากหลกัส่ีไปยงัจงัหวดัสระบุรีท่ีไกลเกินกว่า 100 กิโลเมตรซ่ึงขดักบัหลกัของ
บริษทัท่ีจะใหต้วัแทนจดัส่งเป็นผูด้าํเนินการแทนสาํหรับลูกคา้ท่ีอยูไ่กลจากสถานีเกิน 100 กิโลเมตรข้ึนไป 

ประการที่สอง  ขอ้จาํกดัดา้นปริมาณพสัดุท่ีปัจจุบนัเกินความจุสูงสุดของสถานีท่ี 7,000 กิโลกรัมต่อวนัและ
ตอ้งมีการเขา้ไปใชพ้ื้นท่ีบางส่วนของสถานีบางนา 

ประการที่สาม  ขอ้จาํกดัดา้นเวลาปิดรับพสัดุท่ีถึงแมจ้ะทาํให้รับส่งภายในวนัเดียวกนักบัท่ีเคร่ืองบินขนส่ง
ถึงไทยไดแ้ต่การปิดรับพสัดุจากจงัหวดัสระบุรีจะอยูท่ี่ประมาณ 14.00 นาฬิกาซ่ึงยงัถือว่าเสียเปรียบคู่แข่งหลกัอีก 2 
ชัว่โมง 

จากขอ้จาํกดัขา้งตน้ทาํใหก้ารจดัตั้งสถานีบริการเองถูกนาํมาพิจารณาเป็นตวัเลือกถดัไป โดยใชท้ฤษฏี
ประกอบในการคดัเลือกทาํเลท่ีตั้ง 3 ทฤษฎีดว้ยกนัไดแ้ก่ Load-distance Technique, Break -Even Analysis และ 
Factor Rating 

Load-distance Technique รูปแบบการหาทาํเลท่ีตั้งชนิดน้ีจะพิจารณาจากตาํแหน่งของท่ีตั้งสถานี
เปรียบเทียบระยะห่างไปยงัแหล่งของสินคา้และลูกคา้ โดยนาํมาคูณกบัค่าขนส่งเพ่ือเปรียบเทียบกนั โดยในการศึกษา
น้ี เน่ืองจากอตัราค่าขนส่งต่อพสัดุ 1 กิโลกรัมนั้นเท่ากนัทั้งจากสนามบินมายงัสถานีและจากสถานีไปยงัลูกคา้จึงตดัค่า
ขนส่งต่อกิโลกรัมออกไปเหลือเพียงระยะทางเท่านั้น 

ผูศึ้กษาไดท้าํการหาระยะทางจากรหสัไปรษณียแ์ต่ละแห่งเช่ือมต่อกนั โดยพิจารณาจากเส้นทางบนถนนท่ี
เช่ือมถึงกนัแทนการใชข้อ้มูลพิกดัดาวเดียวเน่ืองจากมีความใกลเ้คียงกบัการขบัข่ีไปยงัสถานท่ีต่างๆมากกวา่ ซ่ึงผลจาก
การใช ้Load-distance Technique ทาํใหท้ราบวา่ตาํแหน่งท่ีเหมาะสมในการตั้งสถานีรับส่งและกระจายสินคา้ท่ี
เหมาะสมนัน่คือในเขตรหสัไปรษณีย ์18230 เน่ืองจากมีระยะทางรวมทั้งจากสนามบินและลูกคา้ท่ีสั้นท่ีสุด 
 
                    ตารางท่ี 2: สรุปผลการใช ้Load-distance Technique ในการคาํนวณหาตาํแหน่งท่ีเหมาะสม 

รหัสไปรษณีย์ ระยะทางจากสนามบิน ระยะทางเฉลีย่ยงัลูกค้า ระยะทางรวม 

18140 105 41.8 146.8 

18230 103 35.2 138.2 

18120 148 41.5 189.5 

18110 130 41.5 171.5 

18000 116 29.3 145.3 

18260 140 43.3 183.3 

18180 124 61 185 

18170 122 35.3 157.3 

18250 113 35 148 

18160 129 30.5 159.5 

18130 129 35 164 
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                   ตารางท่ี 2: สรุปผลการใช ้Load-distance Technique ในการคาํนวณหาตาํแหน่งท่ีเหมาะสม (ต่อ) 

18270 131 33.5 164.5 

18150 121 46.4 167.4 

18220 184 72.4 256.4 

18240 137 35.4 172.4 

18190 142 43.4 185.4 

18210 134 44.9 178.9 
 

การคาํนวณหาจุดคุม้ทุน หรือ Break -Even Analysis ทางผูศึ้กษาไดท้าํการคดัเลือกบริเวณท่ีมีความเหมาะสม
แก่การจดัตั้ งสถานีออกมา 3 รหัสไปรษณียด์ว้ยกนั คือ 18140, 18230 และ 18120 เน่ืองมาจากจาํนวนพสัดุท่ีมายงั
จงัหวดัสระบุรียงั 3 รหัสไปรษณียน้ี์คิดเป็นจาํนวนกว่า 88% ของทั้งจงัหวดั จึงมีความเหมาะสมท่ีจะนาํทั้ง 3 พ้ืนท่ีน้ี
ออกมาเป็นตวัแทนในการพิจารณาวเิคราะห์จุดคุม้ทุน 

ผลจากการคาํนวณหาจุดคุม้ทุน ไดใ้ห้ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีแตกต่าง โดยทาํเลท่ีเหมาะสมในการจดัตั้ง
กลบัเป็นในส่วนรหสัไปรษณีย ์18120 อนัเน่ืองมาจากอตัราค่าเช่าท่ีซ่ึงมีราคาถูกกวา่ทาํเลอ่ืนๆ 
 
                       ตารางท่ี 3: รายการค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลจากการศึกษารูปแบบสุดทา้ยคือ Factor Rating ประกอบกบัการใช ้Delphi method มาใชใ้นการกาํหนด
ปัจจยัพิจารณา ซ่ึงไดมี้การใหผู้บ้ริหาร 3 แผนกท่ีเก่ียวขอ้งประกอบดว้ย ผูจ้ดัการฝ่ายขาย ผูจ้ดัการฝ่ายการรับพสัดุ และ
ผูจ้ดัการอาวโุสฝ่ายบริการลูกคา้พิเศษ เป็นผูอ้อกความเห็นร่วมกบัการวิเคราะห์คุณภาพประชากรจงัหวดัสระบุรี และ

ค่าใช้จ่าย บาท/ปี 
เงินเดือนพนกังานประจาํสถานี 1 คน (เดือนละ 20,000 บาทต่อคน) 240,000 
เงินเดือนพนกังานขบัรถ 2 คน (เดือนละ 18,000 บาทต่อคน) 432,000 
ค่าใชจ่้ายตกแต่งอาคารสถานท่ี หกัตน้ทุน 5 ปี (คิดจาก 150,000 บาท) 30,000 

อุปกรณ์โทรศพัท,์ Printer ขนาดเลก็ และ PDA อยา่งละ 3 เคร่ือง 
18,000 หกัเส่ือมราคา 5 ปี (คิดจาก 30,000 บาท ต่อ 1 ชุด มี 3 ชุด) 

ค่าอุปกรณ์สาํนกังาน คอมพิวเตอร์ 2 เคร่ือง พรินทเ์ตอร์ 1 เคร่ือง 
7,000 หกัเส่ือมราคา 5 ปี (คิดจาก 35,000 บาท) 

ค่ารถยนตจ์าํนวน 2 คนั หกัเส่ือมราคา 5 ปี 400,000 
ค่าใชจ่้ายการบาํรุงรักษารถยนต ์ 20,000 
ทะเบียนรถต่อปี 2,600 
ค่าสาธารณูปโภค โทรศพัท ์นํ้า ไฟฟ้า 60,000 
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ขอ้มูลลูกคา้ท่ีมีไดท้าํการเลือกปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และทาํการกาํหนดค่านํ้ าหนกัของแต่ละปัจจยั โดยเร่ิมจากการใหแ้ต่ละ
ท่านกาํหนดแยกกนั แลว้จึงนาํมาสรุปเพ่ือให้ไดปั้จจยัและค่าถ่วงนํ้ าหนกัสุดทา้ยท่ีเห็นตรงกนั ซ่ึงทาํให้สามารถสรุป
ตาํแหน่งท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการจดัตั้งศูนยก์ระจายสินคา้ในเขตพ้ืนท่ีรหสัไปรษณีย ์18230 
 
ตารางท่ี 4: รายการค่าเช่าพ้ืนท่ีและค่านํ้ ามนัรถต่อพสัดุ 1 กิโลกรัมในแต่ละรหสัไปรษณีย ์

 
ตารางท่ี 5: ตารางคะแนนและค่าถ่วงนํ้าหนกัในแต่ละปัจจยั 

 
จากท่ีไดท้าํการศึกษาขา้งตน้ สามารถสรุปขอ้มูลการวเิคราะห์ทาํเลท่ีตั้งโดยรูปแบบการศึกษาต่างๆ ไดด้งัน้ี 

1. Load-distance Technique  ทาํเลท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือ  รหสัไปรษณีย ์18230 

 รหัสไปรษณีย์ 18140 รหัสไปรษณีย์ 18230 รหัสไปรษณีย์ 18120 

ค่าเช่าพ้ืนท่ี (บาท/เดือน) 30,000.00 27,500.00 26,500.00 

ค่านํ้ามนัรถต่อพสัดุ 1 กิโลกรัม  0.41 0.42 0.68 

 คะแนน 

ปัจจัยการ
เลือกทาํเลทีต่ั้ง 

ค่า
นํา้หนัก 

รหัสไปรษณีย์ 
18140 

ถ่วง
นํา้หนัก  
18140 

รหัสไปรษณีย์ 
18230 

ถ่วง
นํา้หนัก  
18230 

รหัสไปรษณีย์ 
18120 

ถ่วง
นํา้หนัก 
18120 

แหล่งและ
คุณภาพ
แรงงาน 

0.15 3 0.45 3 0.45 2 0.3 

ตน้ทุนดา้น
อาคารสถานท่ี 

0.2 1 0.15 2 0.3 3 0.45 

เครือข่าย
ขนส่ง และส่ิง
อาํนวยความ
สะดวก 

0.2 3 0.45 3 0.45 3 0.45 

แหล่งลูกคา้ 0.25 3 0.45 3 0.45 1 0.15 

ความ
ปลอดภยั 

0.1 3 0.45 3 0.45 3 0.45 

กฎหมาย และ
ขอ้บงัคบั 

0.1 3 0.45 3 0.45 3 0.45 

    2.4   2.55   2.25 
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2. Break -Even Analysis   ทาํเลท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือ  รหสัไปรษณีย ์18120 
3. Factor Rating Method  ทาํเลท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือ  รหสัไปรษณีย ์18230 

ดงันั้นทาํเลท่ีเหมาะสมแก่การจดัตั้งสถานีบริการรับส่งคือในเขต รหัสไปรษณีย ์18230 เน่ืองจากมีทฤษฎีท่ี
สองคลอ้งกนัถึง 2 ทฤษฎี และผลจากอตัราค่าขนส่งต่อกิโลกรัมท่ีตํ่ากวา่การจดัตั้งศูนยก์ระจายสินคา้จากรหสัไปรษณีย ์
18120 ส่งผลถึงความสามารถในการรองรับปริมาณพสัดุท่ีเพ่ิมข้ึนในอนาคตท่ีจะสามารถจดัการตน้ทุนไดดี้กวา่ 
 
5. บทสรุป 

จากการศึกษาจะพบวา่เม่ือเปรียบเทียบค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการจากการจา้งตวัแทนดาํเนินการเปรียบเทียบ
กับการดาํเนินการเอง ควบคู่ไปกับใช้รูปแบบการพยากรณ์แนวโน้มปริมาณพสัดุจากสถานีตน้แบบอย่างสถานี
หาดใหญ่ท่ีมีการปรับเปล่ียนจากการใชต้วัแทนมาเป็นการดาํเนินการเอง โดยค่าใชจ่้ายจากการใชต้วัแทนดาํเนินการ
นั้นจะมีรายจ่ายสูงท่ีสุดเม่ือจาํนวนพสัดุมากกว่า 18,000 กิโลกรัม ซ่ึงจากการพยากรณ์นั้นบริษทัมีแนวโน้มท่ีจะ
สามารถได้ส่วนแบ่งการตลาดส่วนน้ีเพ่ิมเติมได้ตั้ งแต่ปีแรกเน่ืองมาจากความสามารถในการบริการท่ีสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดดี้ยิ่งข้ึน ดว้ยเหตุน้ีในการเลือกรูปแบบการส่งกระจายสินคา้ในจงัหวดัสระบุรีจึง
ขอเลือกรูปแบบการดาํเนินการเองผา่นศูนยก์ระจายสินคา้ในเขตพ้ืนท่ีรหสัไปรษณีย ์18230 เพ่ือช่วยใหบ้ริษทัสามารถ
ลดตน้ทุนในระยะยาวและเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งไดดี้ยิง่ข้ึน  
 
ตารางท่ี 6: การเปรียบเทียบตน้ทุนรูปแบบเก่าและรูปแบบใหม่ 

 ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 
นํ้าหนกัพสัดุคาดการณ์ 19,323.08 21,255.39 23,380.93 25,719.02 28,290.92 
การดาํเนินการผา่นตวัแทน 1,682,854.84 1,851,140.32 2,036,254.36 2,239,879.79 2,463,867.77 
การดาํเนินการเอง 1,552,668.21 1,553,475.03 1,554,362.53 1,555,338.79 1,556,412.67 
ตน้ทุนส่วนต่าง 130,186.63 297,665.29 481,891.83 684,541.00 907,455.10 

 
นอกจากผลดีท่ีกล่าวไปขา้งตน้แลว้ หากทางบริษทัตดัสินใจดาํเนินการสร้างศูนยก์ระจายรับส่งพสัดุเอง

โดยตรง จาํเป็นตอ้งคาํนึงถึงความเส่ียงต่างๆเพ่ือใชป้ระกอบการพิจารณา ดงัน้ี 
1. ความผนัผวนของปริมาณของสินคา้ท่ีอาจจะลดลงไดใ้นอนาคต 
2. การรับความเส่ียงในการถือครองสินทรัพย ์อนัไดแ้ก่ รถยนตข์นส่ง อุปกรณ์ส่ือสารและเคร่ืองพิมพ ์และพนกังาน
จดัส่งสินคา้ 
3. ความผนัผวนทางการเมืองและนโยบายของรัฐบาลซ่ึงจะมีผลต่อการดาํเนินงานของทางบริษทั  
4. ความเส่ียงทางดา้นราคานํ้ามนัท่ีผนัผวน โดยเฉพาะหากเม่ือรัฐยกเลิกการพยงุราคานํ้ามนัดีเซล 
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กติติกรรมประกาศ  
การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองเร่ืองน้ีสาํเร็จไดด้ว้ยความกรุณาจากอาจารย ์ดร.นนัทิ  สุทธิการนฤนยั อาจารยท่ี์

ปรึกษาการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง ท่ีไดใ้หค้วามกรุณาแนะนาํ ตรวจตราและแกไ้ขเน้ือหา ตลอดจนใหก้าํลงัใจในการ
ทาํการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

ผูศึ้กษาขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร. สถาพร อมรสวสัด์ิวฒันา ประธานกรรมการการศึกษา
คน้ควา้ดว้ยตนเอง และ อาจารย ์ดร.รวินกานต ์ศรีนนท์ กรรมการการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง ท่ีกรุณาเสียสละเวลา
อนัมีค่าในการช้ีแนะและใหค้าํปรึกษา จนทาํใหส้าระนิพนธ์ฉบบัน้ีมีความสมบูรณ์      

นอกเหนือส่ิงอ่ืนใดขอกราบขอบพระคุณบิดาและมารดา ตลอดจนผูท่ี้คอยให้ความช่วยเหลือดา้นขอ้มูล
โดยเฉพาะลูกค้าในจังหวดัสระบุรีท่ีสละเวลาตอบแบบสอบถาม และท่านอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์บัณฑิต
มหาวิทยาลยัอาจารยม์หาวิทยาลยัหอการคา้ไทย และพี่ๆ เพ่ือนนักศึกษาปริญญาทุกท่าน ซ่ึงผูศึ้กษาตอ้งขอกราบ
ขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสน้ี 
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ผลของการเปลีย่นพนัธ์ุข้าวทีมี่ต่อต้นทุนการปลูกข้าวของเกษตรกร 
อาํเภอค่ายบางระจัน จังหวดัสิงห์บุรี 

THE EFFECT OF RICE SPECIES CHANGING ON THE CULTIVATION COST OF 
FARMERS AMPHOR KAIBANGRAJAN,  SINGBURI PROVINCE 

 

ทาริกา กรอบประดบั 1 และ ดร.น่ิมนวล วเิศษสรรพ์ 2 
1 นกัศึกษาปริญญาโท  หลกัสูตรบญัชีมหาบณัฑิต  สาขาวชิาบญัชี  มหาวทิยาลยัรังสิต 

2 อาจารยป์ระจาํ สาขาวชิาบญัชี คณะบญัชี  มหาวทิยาลยัรังสิต 

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

บทคดัย่อ 
 

การวจิยัฉบบัน้ีมีข้ึนเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบตน้ทุนการปลูกขา้วต่อไร่ของเกษตรกร ในเขตอาํเภอค่ายบางระจนั 
จงัหวดัสิงห์บุรี เฉพาะกรณีทาํนาปีละ 2 คร้ัง  โดยแบ่งกลุ่มเกษตรกร ออกเป็นกลุ่มท่ีมีการเปล่ียนพนัธ์ุขา้วท่ีปลูกในแต่
ละฤดู (กลุ่ม A) และกลุ่มท่ีไม่มีการเปล่ียนพนัธ์ุขา้วท่ีปลูกในแต่ละฤดู (กลุ่ม B) ขอ้มูลทั้งหมดท่ีใชใ้นการศึกษาเกบ็
รวบรวมจากการสอบถามเกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนกบัเกษตรอาํเภอค่ายบางระจนั จาํนวน 459 คน  และวเิคราะห์ขอ้มูล
ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา  ทดสอบสมมติฐานดว้ยการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และ t-test ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 
95% 

ผลการวจิยัแสดงใหเ้ห็นวา่  เกษตรกรส่วนใหญ่ของทั้ง 2 กลุ่มปลูกขา้วปีละ 2 คร้ัง ปลูกดว้ยวธีินาหวา่น และ
นาดาํ โดยมีสัดส่วนของเกษตรกรกลุ่ม A ต่อกลุ่ม B เท่ากบั 51% ต่อ 49%  พนัธ์ุขา้วท่ีปลูกกนัมากท่ีสุด คือ กข 31 
รองลงมาไดแ้ก่ กข 41 ปทุมธานี 1 และ กข 47   ตน้ทุนการปลูกขา้วต่อไร่ ของเกษตรกรกลุ่ม A ท่ีปลูกขา้วดว้ยวธีินา
หวา่น และนาดาํ เท่ากบั 4,376 บาท  และ 5,277 บาท ตามลาํดบั ส่วนตน้ทุนการปลูกขา้วต่อไร่ ของเกษตรกรกลุ่ม B ท่ี
ทาํนาดว้ยวธีินาหวา่น และนาดาํ เท่ากบั 4,953 บาท และ 5,333 บาทตามลาํดบั  ผลการทดสอบ แสดงใหเ้ห็นวา่ตน้ทุน
การปลูกขา้วต่อไร่ระหวา่งเกษตรกรกลุ่ม A และกลุ่ม B ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัและไม่ข้ึนอยูก่บัวธีิการ
ทาํนา 

 

คาํสําคญั :  ขา้ว,  ตน้ทุนการปลูกขา้ว,  เกษตรกร 
Abstract 

 

This research aims to compare the cost per rai of rice farmers, emphasis on cost from do rice farming 2 
times a year in Khai Bang rachan district, Singburi province.  Rice farmers were divided into 2 groups, comprised 
with Changes rice varieties in each season (Group A) and Non-change (Group B). The research has gathered data 
from interviewed 459 rice farmers who registered to Khai Bang rachan District Agricultural Department and analysis 
data through descriptive statistic, Analysis of Variance and T-Test at 95% confidence level.  

The result showed that both of rice farmers groups prefer to do rice farming 2 times a year and used paddy 
sown method and transplanted seeding method. The proportion between Group A and Group B were 51% and 49%, 
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respectively. Popular rice varieties are RD 31, RD 41, PathumThani 1 and RD 47, respectively. Comparison between 
the cost per rai from using paddy sown farming and using transplanted seeding method in Group A  shown 4,376 
baht and 5,277 baht, respectively whereas in Group B shown 4,953 baht and 5,333 baht, respectively. The statistic 
result showed that cost per rice of rice farmers between Group A and Group B was not significant different and 
independent from rice farming method. 

 

KEYWORD:  Rice, The cost of rice, Farmers. 
 

1. บทนํา 
ขา้วเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีมีความสาํคญัของประเทศไทยตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบนั อีกทั้งขา้วยงัเป็นผลิตผล

ทางการเกษตรท่ีเป็นท่ีตอ้งการของตลาดทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ การปลูกขา้วยงัเป็นอาชีพของคนไทยท่ี
สามารถสร้างรายไดใ้ห้กบัประเทศ ปัจจุบนัมูลค่าการส่งออกขา้วของประเทศอยูใ่นอนัดบั 2 รองจากยางพารา และ
ไทยยงัสามารถผลิตขา้วไดเ้ป็นอนัดบัท่ี 6 ของโลก (สํานกับริหารการคา้ขา้ว สํานกัมาตรการทางการคา้ กรมการคา้
ต่างประเทศ 4/4/2556, 2556) เม่ือการปลูกขา้วมีความสาํคญัอยา่งยิ่งต่อเศรษฐกิจของประเทศ องคก์ารภาครัฐท่ีมีส่วน
เก่ียวขอ้งต่างใหค้วามสนใจและร่วมมือกนัทาํการศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบั พนัธ์ุขา้ว และเทคนิคการปลูก การใชปุ๋้ย เพ่ือ
หาแนวทางการลดตน้ทุนการผลิตขา้วและการเพิ่มผลผลิตท่ีมีคุณภาพ   พนัธ์ุขา้วท่ีไดรั้บการนิยมปลูกในประเทศไทย
มีมากมายหลายพนัธ์ุ  จากอดีตถึงปัจจุบนั (สาํนกัวิจยัและพฒันาขา้ว กรมการขา้ว, 2553) ไดด้าํเนินงานปรับปรุงพนัธ์ุ
ขา้วมาอย่างต่อเน่ืองจนไดข้า้วพนัธ์ุรับรอง พนัธ์ุแนะนาํ และพนัธ์ุทัว่ไป เพ่ือให้เกษตรกรไดน้าํไปปลูกในระบบ
นิเวศน์ต่างๆ จาํนวนทั้งหมด 118 พนัธ์ุ ซ่ึงพนัธ์ุขา้วเหล่าน้ีมีทั้งชนิดขา้วเจา้และขา้วเหนียว มีทั้งพนัธ์ุท่ีปลูกเฉพาะนาปี 
และปลูกไดต้ลอดปี พนัธ์ุขา้วส่วนใหญ่เป็นพนัธ์ุท่ีให้ผลผลิตสูง มีความตา้นทานต่อโรคและแมลงตลอดจนทนทาน
ต่อสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นปัญหาสาํคญั   ท่ีสาํคญัมีคุณภาพการหุงตม้ตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค อยา่งไรก็ตามการ
นาํเอาพนัธ์ุขา้วเหล่านั้นไปใชป้ลูกของเกษตรกร จึงเป็นไปในลกัษณะของการแกปั้ญหาเฉพาะหน้าในระยะท่ีออก
พนัธ์ุขา้วนั้นเท่านั้น  รวมทั้งบางพนัธ์ุเม่ือแนะนาํให้ปลูกในช่วงระยะเวลาหน่ึงแลว้อาจจะไม่เหมาะสมท่ีจะปลูกใน
ระยะเวลาต่อมา เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มเปล่ียนแปลง หรือโรคแมลงศตัรูขา้วมีการเปล่ียนแปลง รวมทั้งตอ้งหาพนัธ์ุท่ี
มีคุณภาพดีตามความตอ้งการของตลาดโลก และมีศกัยภาพในการแข่งขนักบัตลาดโลกได ้จึงถือไดว้า่การเลือกชนิด
พนัธ์ุ และเมลด็พนัธ์ุขา้วท่ีมีคุณภาพดี จะช่วยใหข้า้วงอกเร็วและมีความแขง็แรงสูง การเจริญเติบโตเร็วและสมํ่าเสมอ 
ทนทานต่อสภาพแวดลอ้มดีกวา่เมลด็พนัธ์ุทัว่ไป สามารถใหผ้ลผลิตสูงกวา่เมลด็พนัธ์ุทัว่ไป 10-20% ประหยดัตน้ทุน
ค่าเมลด็พนัธ์ุต่อไร่ อยา่งไรก็ดีผลผลิตขา้วต่อไร่ของไทยยงัอยูใ่นระดบัตํ่า โดยเฉล่ีย  461กก./ไร่ ในปี 2554/55 ซ่ึงตํ่า
กว่าก่ึงหน่ึงของประเทศผูส่้งออกอ่ืนๆ โดยเฉพาะเวียดนามและสหรัฐอเมริกา เน่ืองจากพ้ืนท่ีเพาะปลูกขา้วของไทย
ส่วนใหญ่อยูใ่นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ซ่ึงมีขอ้จาํกดัดา้นทรัพยากรนํ้ า และปุ๋ย  ปัจจยัท่ีสาํคญัอีกปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผล
ต่อตน้ทุนการปลูกขา้วของเกษตรกร ไดแ้ก่ ค่าเมล็ดพนัธ์ุขา้ว ค่าจา้งแรงงาน  ค่าปุ๋ย สารเคมี ยาฆ่าแมลง ค่านํ้ ามนั
เช้ือเพลิง ตลอดจนถึงค่าใชจ่้ายในขั้นตอนการเกบ็เก่ียว    ปัจจยัเหล่าน้ียงัผลใหป้ริมาณขา้วท่ีผลิตไดต่้อไร่ลดลง  ส่งผล
ต่อการผลิตและการส่งออกขา้วของประเทศ   จากรายงานของสํานกังานเกษตร จงัหวดัสิงห์บุรีปี 2555 พบวา่ตน้ทุน
การผลิตขา้วระหวา่งวธีิการปลูกขา้ววธีินาหวา่น และนาดาํมีความแตกต่างกนั โดยตน้ทุนการปลูกขา้วดว้ยวธีินาหวา่น 
และนาดาํ มีตน้ทุนต่อไร่ เท่ากบั 4,290 บาท และ 4,860 บาทตามลาํดบั  
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ผลงานวิจยัในอดีตท่ีศึกษาเก่ียวกบัตน้ทุนการปลูกขา้วหลายฉบบั ไดใ้ห้ขอ้สรุปท่ีแสดงให้เห็นว่ามีปัจจยั
ภายนอกหลายประการท่ีส่งผลต่อตน้ทุนการปลูกขา้วของเกษตรกร ไดแ้ก่  ชาญธวัช แง้เจริญกุล (2554) กล่าวถึง
เงินทุนท่ีเกษตรกรจ่ายไปเพ่ือจดัหาวสัดุอุปกรณ์ และอ่ืนๆ ท่ีจาํเป็นต่อการปลูกขา้ว  ในระยะเวลา 5 ปีท่ีผา่นมา พบวา่มี
แนวโนม้สูงข้ึน ในขณะท่ีแรงงานกลบัลดลง  และส่งผลใหต้น้ทุนคงท่ีสูงข้ึน  ความจาํเป็นท่ีตอ้งจดัหาอุปกรณ์เพ่ิมนั้น  
เป็นผลจากการขาดแคลนนํ้า  นํ้ามนัเช้ือเพลิงและปุ๋ยเคมี  รวมทั้งราคาเมลด็พนัธ์ุกมี็ราคาสูงข้ึนดว้ย   นอกจากน้ีปัญหา
จากวชัพืช และการขาดความรู้ในการปลูกขา้วสําหรับเกษตรกรรายใหม่ ลว้นเป็นปัจจยัท่ีทาํให้ตน้ทุนการปลูกขา้ว
สูงข้ึน ดงันั้นหากเกษตรกรไดรั้บการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตขา้ว และวิทยาการการผลิตเมล็ดพนัธ์ุท่ีถูกตอ้ง
เหมาะสม ปรับเปล่ียนวธีิการปลูก   จดัระบบการปลูกขา้วใหม่ใหเ้หมาะสมกบัธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม กจ็ะสามารถช่วย
ลดตน้ทุนการปลูกขา้วไดแ้ละยงัสามารถเพ่ิมผลผลิตเมลด็พนัธ์ุขา้วเฉล่ียต่อไร่ท่ีสูงข้ึนไดอี้กดว้ย สาวิตร มีจุ้ย (2531) 
ไดก้ล่าวว่า การทาํนาดว้ยวิธีปักดาํ และวิธีหว่าน   โดยเฉล่ียแลว้ให้ผลผลิตใกลเ้คียงกนั  แต่ฤดูการปลูกขา้วมีผลต่อ
ตน้ทุนมากกวา่วธีิการปลูก กล่าวคือหากการปลูกขา้วล่าชา้ไปจนถึงเดือนกนัยายน  จะส่งผลใหป้ริมาณขา้วท่ีผลิตไดจ้ะ
ลดลงถึงร้อยละ 37 นอกจากน้ียงัพบวา่ การสร้างนํ้าหนกัแหง้ต่อพ้ืนท่ี  จาํนวนรวงต่อตารางเมตร และจาํนวนเมลด็ต่อ
รวง    มีความสัมพนัธ์ทางบวกอยา่งเห็นไดช้ดักบัปริมาณขา้วท่ีผลิตได ้และ ไพศาล  พากเพยีร (2550) ไดก้ล่าววา่  การ
เปล่ียนแปลงวิธีการทาํนาไม่ไดข้ึ้นอยู่กบัเงินทุน แรงงาน ท่ีดินและวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการปลูกขา้วเท่านั้น แต่ยงั
ข้ึนอยูก่บัสภาพแวดลอ้มและธรรมชาติ    ซ่ึงถือไดว้า่มีส่วนสาํคญัอยา่งมากต่อการปลูกขา้ว     ในพ้ืนท่ีท่ีสภาพแวดลอ้ม
ไม่เอ้ืออาํนวยระบบชลประทานจะ  เป็นปัจจยัท่ีมีความสาํคญัอยา่งมากอีกปัจจยัหน่ึงท่ีมีผลต่อการปลูกขา้ว   

และผูว้ิจยัเลือกการปลูกขา้วของพื้นท่ี อาํเภอค่ายบางระจนั จงัหวดัสิงห์บุรี เพราะเน่ืองจากจงัหวดัสิงห์บุรี 
เป็นจงัหวดัท่ีไม่มีแหล่งนํ้ าตน้ทุนขนาดใหญ่ในพ้ืนท่ีสําหรับเก็บกกันํ้ า เพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร แต่มี
ระบบชลประทานครอบคลุมพ้ืนท่ีจาํนวน 411,781 ไร่ จึงทาํให้เกษตรกรในพ้ืนท่ีสามารถปลูกขา้วไดม้ากสุดถึงปีละ 
2-3 คร้ัง และเกษตรกรพยายามปรับปรุงวิธีการปลูก  ซ่ึงพบวา่การปลูกขา้วมีการใชพ้นัธ์ุขา้วท่ีแตกต่างกนั จากท่ีกล่าว
มาน้ีจึงนาํมาซ่ึงประเด็นคาํถามวิจยัเก่ียวกบัการเปล่ียนพนัธ์ุขา้วท่ีปลูกในแต่ละฤดู กบัตน้ทุนการปลูกขา้วจะมีความ
แตกต่างกันหรือไม่ เพราะพนัธ์ุขา้วแต่ละสายพนัธ์ุมีคุณสมบัติท่ีดีแตกต่างกันออกไปทั้ งในด้านการให้ผลผลิต 
ความสามารถในการปรับตวัให้อยู่รอดไดทุ้กสถานการณ์ (อรรถวิท ชัยธัมมะปกรณ์, 2555) และความอดทนต่อ
ศตัรูพืช โดยผูว้ิจยัตอ้งการศึกษาเปรียบเทียบตน้ทุนการปลูกขา้วต่อไร่ระหว่างวิธีการปลูกขา้วโดยมีการเปล่ียนพนัธ์ุ
ขา้วท่ีปลูกในแต่ละฤดูกาลกบัไม่มีการเปล่ียนพนัธ์ุขา้วท่ีปลูกในแต่ละฤดูกาล โดยมีวตัถุประสงคด์งัน้ี 
 

2. วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
(1) เพ่ือศึกษาถึงพนัธ์ุขา้วท่ีเกษตรกรส่วนใหญ่นาํมาใชใ้นการปลูกในพ้ืนท่ีนา อาํเภอค่ายบางระจนั จงัหวดั

สิงห์บุรี   
(2) เพ่ือศึกษาและคาํนวณตน้ทุนการปลูกขา้วของเกษตรกร อาํเภอค่ายบางระจนั จงัหวดัสิงห์บุรี จาํแนกตาม

พนัธ์ุขา้วท่ีนาํมาใชใ้นการปลูก และวธีิการทาํนา    
(3) เพ่ือวเิคราะห์เปรียบเทียบตน้ทุนการปลูกขา้วของเกษตรกร อาํเภอค่ายบางระจนั จงัหวดัสิงห์บุรี   
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3. การดาํเนินการวิจัย 
การคดัเลือก และขนาดของกลุ่มตวัอย่าง 
จงัหวดัสิงห์บุรี  เป็นจงัหวดัแรกท่ีมีการดาํเนินงานจดัรูปพ้ืนท่ีดินเพ่ือประโยชน์ในการทาํการเกษตร โดยมี 

อาํเภอทั้ งหมด 5 อาํเภอ พ้ืนท่ีท่ีได้รับการจัดรูปพื้นท่ีดินจาํนวน 108,277 ไร่  มีคลองชลประทานซ่ึงอยู่ในความ
รับผิดชอบของโครงการส่งนํ้า และบาํรุงรักษา (โครงการชลประทานสิงห์บุรี, 2556) จึงทาํใหจ้งัหวดัสิงห์บุรี สามารถ
ทาํนาไดปี้ละ 2 - 3 คร้ัง มีพ้ืนท่ีท่ีเพาะปลูกขา้วจาํนวน 43,657 ไร่ (รายการประจาํปี 2555 สํานักงานเกษตรจงัหวดั
สิงห์บุรี, 2555) มีเกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนเกษตรกรทาํนา กบัเกษตรอาํเภอค่ายบางระจันจาํนวน 1,727 ราย (กรม
ส่งเสริมการเกษตร อาํเภอค่ายบางระจนั 2555, 2555) กลุ่มตวัอยา่งประกอบดว้ยเกษตรกรท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนแลว้ 
จาํนวน  325 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.82  ซ่ึงคดัเลือกจากกลุ่มประชากรโดยใชว้ธีิการสุ่มอยา่งง่าย  

แหล่งข้อมูลทีใ่ช้ในการวจิัย และการวธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล  
ขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย พนัธ์ุขา้วแต่ละชนิด  ไดแ้ก่ พนัธ์ุ กข 31 พนัธ์ุ กข 41 พนัธ์ุ กข 47 พนัธ์ุ

ปทุมธานี 1 และวธีิการปลูกขา้ว แบ่งเป็น วธีิการทาํนาหวา่น และวธีิการทาํนาดาํ  ตน้ทุนในการปลูกขา้ว ประกอบดว้ย 
ค่าเมลด็พนัธ์ุ/ตน้กลา้ ค่าปุ๋ย ค่าสารกาํจดัวชัพืช ค่ายาฆ่าแมลง ค่าแรงงาน ค่านํ้ ามนัสูบนํ้า ค่าเช่านา ค่าขนส่ง/เกบ็เก่ียว 
และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เกบ็ขอ้มูลจากแหล่งทุติยภูมิ ไดแ้ก่  งานวจิยัในอดีตท่ีเก่ียวขอ้ง บทความทางวชิาการเกษตร รายงาน
ประจาํปีของหน่วยงานเกษตรอาํเภอ    และจากแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ โดยทาํการสัมภาษณ์ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการ
ปลูกขา้ว ไดแ้ก่ เกษตรกรในกลุ่มตวัอยา่ง     โดยใชแ้บบสัมภาษณ์ท่ีพฒันาข้ึนเองแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดงัน้ี ตอนท่ี 1 
สอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัการทาํนาของเกษตรกรไดแ้ก่  พนัธ์ุขา้วท่ีใชใ้นการปลูกในแต่ละฤดู ตอนท่ี 2 สอบถามขอ้มูล
เก่ียวกบัจาํนวนพ้ืนท่ีนา  จาํนวนคร้ังของการทาํนา  วิธีการทาํนา ตอนท่ี 3 สอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัตน้ทุนการปลูกขา้ว 
ซ่ึงแยกตน้ทุนตามวิธีการปลูกขา้วแบบนาหว่าน และนาดาํ และตอนท่ี 4 สอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัการเปล่ียน
พนัธ์ุขา้วท่ีปลูกในแต่ละฤดู  ท่ีมีผลทาํให้ตน้ทุนการปลูกขา้วโดยเฉล่ียตลอดปี  สูงหรือ ตํ่ากวา่การปลูกขา้วท่ีใชพ้นัธ์ุ
ขา้วเดิมตลอดปี 

 

สมมตฐิานการวิจัย 
ตน้ทุนการปลูกขา้วต่อไร่ของเกษตรกรในแต่ละกลุ่มต่อไปน้ี   มีความแตกต่างกนั   

1. กลุ่มเกษตรกรท่ีมีการเปล่ียนพนัธ์ุขา้วท่ีปลูกในแต่ละฤดู และกลุ่มเกษตรกรท่ีไม่มีการเปล่ียนพนัธ์ุขา้วท่ี

ปลูกในแต่ละฤดู ทั้งค่าเฉล่ียของตน้ทุนการปลูกขา้วต่อไร่และค่าเฉล่ียของส่วนประกอบตน้ทุนแต่ละรายการต่อไร่ 

2. กลุ่มเกษตรกรท่ีใชว้ธีิการทาํนาแบบนาหวา่น และนาดาํ  

การวเิคราะห์ข้อมูล 
  การวเิคราะห์ขอ้มูลแบ่งเป็น 2 ส่วน กล่าวคือ ส่วนแรกเก่ียวกบัการทาํนาของเกษตรกร ไดแ้ก่  พนัธ์ุขา้วท่ีใช้

ในการปลูกในแต่ละฤดู วิธีการทาํนา  ส่วนประกอบของตน้ทุนการปลูกขา้ว   เพ่ือใชใ้นการแบ่งกลุ่มเกษตรกร ในท่ีน้ี
แบ่งเป็น 2 กลุ่มไดแ้ก่ กลุ่มเกษตรกรท่ีมีการเปล่ียนพนัธ์ุขา้วท่ีปลูกในแต่ละฤดู และกลุ่มเกษตรกรท่ีไม่มีการเปล่ียน
พนัธ์ุขา้วท่ีปลูกในแต่ละฤดู กลุ่มเกษตรกรท่ีทาํนาแบบนาหวา่น และกลุ่มเกษตรกรท่ีทาํนาแบบนาดาํ    ส่วนท่ีสองทาํ
การเปรียบเทียบความแตกต่างของตน้ทุนการปลูกขา้วต่อไร่ทั้งภายในกลุ่ม และระหว่างกลุ่มเกษตรกร  ทั้งยอดรวม
ตน้ทุนการปลูกขา้วต่อไร่ และยอดตน้ทุนจาํแนกตามรายการส่วนประกอบของตน้ทุน  ในการเปรียบเทียบความ
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แตกต่างค่าเฉล่ียตน้ทุนการปลูกขา้วต่อไร่ใชส้ถิติทดสอบ T-test  ในการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระหว่าง
กลุ่ม  โดยกาํหนดระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% 

 

4.  ผลการวจิัย 
ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการปลูกขา้วและตน้ทุนการปลูกขา้วต่อไร่   จากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 459  ราย  

สามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มเกษตรกรท่ีมีการเปล่ียนพนัธ์ุขา้วท่ีปลูกในแต่ละฤดู (กลุ่ม A) คิดเป็นร้อยละ 51.20 
(235 ราย) และกลุ่มเกษตรกรท่ีไม่มีการเปล่ียนพนัธ์ุขา้วท่ีปลูกในแต่ละฤดู (กลุ่ม B) คิดเป็นร้อยละ 48.80 (224 ราย) 
พนัธ์ุขา้วท่ีนิยมปลูกเรียงลาํดบัจากมากท่ีสุดไปหานอ้ยท่ีสุด ดงัน้ี  พนัธ์ุ  กข 31 คิดเป็นร้อยละ 34.95 พนัธ์ุ กข 41 คิด
เป็นร้อยละ  24.38 พนัธ์ุปทุมธานี 1 คิดเป็นร้อยละ 22.39 และพนัธ์ุ กข 47  คิดเป็นร้อยละ 18.28  ผลการวิเคราะห์และ
เปรียบเทียบตน้ทุนการปลูกขา้ว   มีดงัน้ี 

1 กลุ่มเกษตรกรที่มีการเปลีย่นพนัธ์ุข้าวที่ปลูกในแต่ละฤดู  จาํแนก ออกเป็น 12 กลุ่ม  โดยพนัธ์ุขา้วท่ีใชป้ลูก
ไดแ้ก่   กลุ่มท่ี 1 ถึง กลุ่มท่ี 4 จะเป็นกลุ่มท่ีปลูกขา้วในฤดูร้อน ดว้ยพนัธ์ุ กข 31 พนัธ์ุ กข 41พนัธ์ุ กข 47 พนัธ์ุ ปทุมธานี 
1 ตามลาํดบั และใชพ้นัธ์ุอ่ืนปลูกในฤดูอ่ืน ซ่ึงในกลุ่มน้ีส่วนใหญ่ใช ้วิธีนาหว่าน มีพ้ืนท่ีนาเฉล่ีย 19.13 - 20.13ไร่ และ
มีการทาํนาปีละ 2 คร้ัง จาํนวนเกษตรกรในแต่ละกลุ่ม อยูร่ะหวา่ง 23 – 34 ราย  กลุ่มท่ี 5 ถึง กลุ่มท่ี 8 จะเป็นกลุ่มท่ีปลูก
ขา้วดว้ยพนัธ์ุ กข 31 พนัธ์ุ กข 41พนัธ์ุ กข 47 พนัธ์ุ ปทุมธานี 1  ตามลาํดบัในฤดูฝน และใชพ้นัธ์ุอ่ืนปลูกในฤดูอ่ืน ซ่ึง
ในกลุ่มดงักล่าวน้ีใช้วิธีนาหว่านในทุกกลุ่ม มีพ้ืนท่ีนาเฉล่ีย 18.10 – 23.58 ไร่ และมีการทาํนาปีละ 2 คร้ัง จาํนวน
เกษตรกรในแต่ละกลุ่ม อยูร่ะหว่าง 13 – 27 ราย    และกลุ่มท่ี 9 ถึง กลุ่มท่ี 12 จะเป็นกลุ่มท่ีปลูกขา้วดว้ยพนัธ์ุ กข 31 
พนัธ์ุ กข 41พนัธ์ุ กข 47 พนัธ์ุ ปทุมธานี 1  ตามลาํดบัในฤดูหนาว และใชพ้นัธ์ุอ่ืนปลูกในฤดูอ่ืน ซ่ึงในกลุ่มดงักล่าวน้ี
ส่วนใหญ่ใชว้ิธีนาดาํ มีพ้ืนท่ีนาเฉล่ีย 15.18 – 22.59ไร่ และมีการทาํนาปีละ 2 คร้ัง จาํนวนเกษตรกรในแต่ละกลุ่ม อยู่
ระหวา่ง 22 – 25 ราย   ตน้ทุนการปลูกขา้วต่อไร่    แสดงในตารางการเปรียบเทียบตน้ทุนการปลูกขา้วระหวา่งวิธีการ
ทาํนาหวา่น และวธีิการทาํนาดาํ    จาํแนกตามกลุ่มพนัธ์ุขา้วท่ีปลูกและฤดูท่ีปลูก   

 

ตารางท่ี 1  สรุปตน้ทุนการปลูกขา้วต่อไร่   

ฤดู 

วธีิการ
ทาํนา 

นาหว่าน นาดาํ นาหว่าน นาดาํ นาหว่าน นาดาํ นาหว่าน นาดาํ 

พนัธ์ุ
ข้าว 

(กข 31) (กข 31) (กข 41) (กข 41) (กข 47) (กข 47) (ปทุมฯ 1) (ปทุมฯ 1) 

ฤดูร้อน 4,304.09 3,915.17  3,741.89 5,805.23  4,534.31 5,897.81  5,338.23 4,887.91  

ฤดูฝน 5,304.16 6,212.50  4,369.02 0.00  3,855.15 4,166.25  5,591.10 0.00  

ฤดูหนาว 3,710.38 4,864.14  3,929.38 5,713.15  4,121.48 5,648.03  3,714.36 5,660.34  

ค่าเฉล่ีย 4,439.54 4,997.27 4,013.43 5,759.18 4,170.31 5,237.36 4,881.23 5,274.12 
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ตารางท่ี 2  การเปรียบเทียบตน้ทุนการปลูกขา้วดว้ยวธีินาหวา่น และนาดาํ   

 วธีิ จํานวน ค่าเฉลีย่ t df 
Sig. 

(2-tailed) 
Mean 

Difference 
ตน้ทุนการปลูกขา้ว

เฉล่ีย 
นาหวา่น 12 4,376.12 -0.102 22 0.92 -67.00 
นาดาํ 12 4,443.12         

 
ตารางท่ี 3  เปรียบเทียบตน้ทุนการปลูกขา้วจาํแนกตามกลุ่มพนัธ์ุขา้ว   

ส่วนประกอบต้นทุน 
พนัธ์ุ 
กข 31 

พนัธ์ุ 
กข 41 

พนัธ์ุ 
กข 47 

พนัธ์ุ 
ปทุมฯ 1 

F Sig. 

ค่าพนัธ์ุขา้ว  508.26 480.60 570.96 477.88 .345 .793 

ค่าปุ๋ย  1,024.94 856.76 999.10 866.41 .285 .835 

ค่าสารเคมี  498.75 425.70 508.16 491.00 .275 .843 

ค่าซ่อมแซม  66.67 33.33 0.00 233.33 1.289 .305 

ค่านํ้ามนั  366.67 383.33 400.00 308.33 .069 .976 

ค่าเช่าเคร่ืองจกัร  1,487.06 1,214.24 1,590.03 1,109.61 .484 .697 

ค่าจา้งแรงงาน  597.68 306.48 602.55 622.61 .919 .449 

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ  168.37 225.99 124.21 89.49 .409 .748 
 

จากตารางท่ี 1 ตารางท่ี 2 และ ตารางท่ี 3 ส่วนใหญ่ตน้ทุนการปลูกขา้วต่อไร่วิธีนาหว่าน จะตํ่ากวา่ตน้ทุนการ
ปลูกขา้ว วิธีนาดาํ   อยา่งไรกต็ามผลการทดสอบความแตกต่างระหวา่งตน้ทุนการปลูกขา้วต่อไร่โดยวิธีนาหวา่น และ
นาดาํ ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญั เน่ืองจากค่า Sig. (2-tailed) มากกวา่ 0.05  โดยตน้ทุนการปลูกขา้วเฉล่ีย
ต่อไร่ของกลุ่มเกษตรกรท่ีใชว้ิธีนาหวา่นเท่ากบั 4,376.12 บาท ตน้ทุนการปลูกขา้วเฉล่ียต่อไร่ของกลุ่มเกษตรกรท่ีใช้
วิธีนาดาํเท่ากบั  4,443.12 บาท ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างตน้ทุนการปลูกขา้วเฉล่ียต่อไร่โดยจาํแนกตาม
พนัธ์ุขา้ว  ซ่ึงมีการจาํแนกตน้ทุนตามส่วนประกอบของตน้ทุนการปลูกขา้ว ไดแ้ก่ ค่าเมลด็พนัธ์ุขา้ว ค่าปุ๋ย ค่าสารเคมี 
ค่าซ่อมแซมเคร่ืองจกัร ค่านํ้ามนั ค่าเช่าเคร่ืองจกัร ค่าจา้งแรงงาน และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ พบวา่ค่าใชจ่้าย 3 อนัดบัสูงสุด คือ
ดา้นค่าเช่าเคร่ืองจกัรเป็นตน้ทุนสูงสุด อนัดบัรอง คือค่าปุ๋ย อนัดบัท่ี 3 คือ ค่าจา้งแรงงาน แต่ค่าใชจ่้ายทุกตวัไม่มีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั เน่ืองจากค่า Sig. (2-tailed) มากกวา่ 0.05 

2.  กลุ่มเกษตรกรที่ไม่มีการเปลี่ยนพันธ์ุข้าวที่ปลูกในแต่ละฤดู    พนัธ์ุขา้วท่ีปลูกมีทั้งหมด 4 พนัธ์ุเช่นกนั
ไดแ้ก่ พนัธ์ุ กข 31 พนัธ์ุ กข 41พนัธ์ุ กข 47 พนัธ์ุ และปทุมธานี 1 สามารถจาํแนกเกษตรกรออกเป็น 4 กลุ่ม ดงัน้ี กลุ่ม
ท่ี 13 ปลูกขา้ว พนัธ์ุกข 31  มีพ้ืนท่ีนาเฉล่ีย 15.90 ไร่ จาํนวนเกษตรกร เท่ากบั 76 ราย กลุ่มท่ี 14 ปลูกขา้วพนัธ์ุ กข 41 มี
พ้ืนท่ีนาเฉล่ีย 8.90 ไร่ จาํนวนเกษตรกร เท่ากบั 12 ราย กลุ่มท่ี 15 ปลูกขา้วพนัธ์ุ กข 47 มีพ้ืนท่ีนาเฉล่ีย 20.13 ไร่ จาํนวน
เกษตรกร เท่ากบั 30 ราย และกลุ่มท่ี 16 ปลูกขา้วพนัธ์ุ ปทุมธานี 1 มีพ้ืนท่ีนาเฉล่ีย 19.23 ไร่ จาํนวนเกษตรกร เท่ากบั 
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106 ราย ส่วนใหญ่ทาํนา ปีละ 2 คร้ัง และใชว้ิธีนาหว่าน  ตารางเปรียบเทียบตน้ทุนการปลูกขา้วดว้ยวิธีนาหวา่น และ
นาดาํ และ ตารางเปรียบเทียบตน้ทุนการปลูกขา้วจาํแนกตามกลุ่มพนัธ์ุขา้วท่ีปลูก และฤดูท่ีปลูกมีดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 4  สรุปตน้ทุนการทาํนาต่อไร่  

พนัธ์ุ นาหว่าน นาดาํ 

กข 31 4,805.25 4,527.42 

กข 41 4,549.98 5,657.50 

กข 47 5,225.41 6,081.43 

ปทุมธานี 1 5,161.52 5,065.08 

ตน้ทุนเฉล่ีย 4,935.54 5,332.86 
 

ตารางท่ี 5  เปรียบเทียบตน้ทุนการปลูกขา้วดว้ยวิธีนาหวา่น และนาดาํ   

 วธีิ จํานวน ค่าเฉลีย่ t df 
Sig. Mean 

Difference (2-tailed) 

ตน้ทุนการปลูกขา้วเฉล่ีย นาหวา่น 4 4,935.54 -1.060 6 .330 -397.31 

นาดาํ 4 5,332.86         
 

ตารางท่ี 6  เปรียบเทียบตน้ทุนการปลูกขา้วจาํแนกตามกลุ่มพนัธ์ุขา้ว   

ส่วนประกอบต้นทุน พนัธ์ุ 31 พนัธ์ุ 41 พนัธ์ุ 47 พนัธ์ุ ปทุมฯ1 F Sig. 

ค่าพนัธ์ุขา้ว  570.60 631.25 700.00 566.42 .364 .784 

 ค่าปุ๋ย  616.61 1,023.50 1,171.21 1,277.88 .752 .576 

 ค่าสารเคมี  650.76 672.50 801.38 777.83 .174 .909 

 ค่าซ่อมแซม  0.00 0.00 100.00 275.00 6.333 .053 

 ค่านํ้ามนั  575.00 553.75 604.47 485.72 .577 .660 

 ค่าเช่าเคร่ืองจกัร  1,285.20 1,280.00 1,476.98 845.66 .504 .700 

 ค่าแรงงาน  768.18 782.74 724.40 784.81 .012* .998 

 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ  200.00 160.00 75.00 100.00 .474 .717 
 

จากตารางท่ี 4 ตารางท่ี 5 และตารางท่ี 6 ตน้ทุนการปลูกขา้วต่อไร่ของแต่ละกลุ่ม เกษตรกรท่ีปลูกขา้วโดยใช้

พนัธ์ุขา้ว กข 47 มีตน้ทุนการปลูกขา้วสูงสุด ทั้งวธีินาหวา่น และนาดาํ ผลการทดสอบความแตกต่างระหวา่งตน้ทุนการ

Ran
gs

it U
niv

ers
ity



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 9 ปีการศึกษา 2557 

 

วนัพฤหสับดทีี ่16 ตุลาคม พ.ศ.2557 หน้า  460  อาคาร Digital Multimedia Complex  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

ปลูกขา้วเฉล่ียต่อไร่โดยวิธีนาหว่าน และนาดาํ ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญั เน่ืองจากค่า Sig. (2-tailed) 

มากกวา่ 0.05 ผลการทดสอบความแตกต่างระหวา่งตน้ทุนการปลูกขา้วเฉล่ียต่อไร่โดยจาํแนกตามพนัธ์ุขา้วทั้ง 4 กลุ่ม 

ซ่ึงมีการแยกตน้ทุนตามส่วนประกอบของตน้ทุน พบวา่ค่าใชจ่้ายดา้นค่าเช่าเคร่ืองจกัรเป็นตน้ทุนสูงสุด ค่าใชจ่้ายดา้น

ตน้ทุนอนัดบัรองลงไป คือค่าปุ๋ย อนัดบัท่ี 3 คือ ค่าจ้างแรงงาน ผลการทดสอบความแตกต่างช้ีให้เห็นว่า ตน้ทุน

ค่าแรงงานเท่านั้นท่ีมีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญั  เน่ืองจากค่า Sig. (2-tailed) นอ้ยกว่า 0.05  นอกจากนั้นแลว้

รายการตน้ทุนท่ีเหลือไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 

3.  การเปรียบเทยีบต้นทุนการปลูกข้าวต่อไร่ระหว่างกลุ่มเกษตรกรทีม่ีการเปลีย่นพนัธ์ุข้าวที่ปลูกในแต่ละฤดู  

และเกษตรกรทีไ่ม่มกีารเปลีย่นพนัธ์ุข้าวที่ปลูกในแต่ละฤดู  แสดงในตารางท่ี 7  ดงัน้ี 

ตารางท่ี 7 การเปรียบเทียบตน้ทุนการปลูกขา้วระหวา่ง กลุ่ม A และกลุ่ม B 

 กลุ่มเกษตรกร จํานวน 
ต้นทุนการปลูกข้าว

เฉลีย่ต่อไร่ 
t 

Sig. 
(2-

tailed) 

Mean 
Difference 

ตน้ทุนการปลูก
ขา้วต่อไร่ 

กลุ่มท่ีเปล่ียนพนัธ์ุ
ขา้ว 

24 4,409.62 -1.266 .215 -724.57 

กลุ่มท่ีไม่เปล่ียน
พนัธ์ุขา้ว 

8 5,134.19    

 นาหวา่น 16 4,515.98 -.294 .771 -149.58 

 นาดาํ 16 4,665.56    

 

จากตารางท่ี 7  ตน้ทุนการปลูกขา้วเฉล่ียต่อไร่ของทั้ง 2 กลุ่ม คือกลุ่มเกษตรกรท่ีมีการเปล่ียนพนัธ์ุขา้วท่ีปลูก
ในแต่ละฤดู และกลุ่มเกษตรกรท่ีไม่มีการเปล่ียนพนัธ์ุขา้วท่ีปลูกในแต่ละฤดู  ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญั 
เน่ืองจากค่า Sig. (2-tailed) เท่ากบั 0.215 ซ่ึง มากกว่า 0.05 จึงไม่สามารถปฏิเสธหลกั (H0)  โดยตน้ทุนการปลูกขา้ว
เฉล่ียต่อไร่ของกลุ่มเกษตรกรท่ีมีการเปล่ียนพนัธ์ุขา้วท่ีปลูกในแต่ละฤดูเท่ากบั 4,409.62 บาท ตน้ทุนการปลูกขา้วเฉล่ีย
ต่อไร่ของกลุ่มเกษตรกรท่ีไม่มีการเปล่ียนพนัธ์ุขา้วท่ีปลูกในแต่ละฤดูเท่ากบั 5,134.19 บาท และเม่ือเปรียบเทียบตน้ทุน
การปลูกขา้วเฉล่ียต่อไร่ ระหว่างวิธีการปลูกขา้วดว้ยวิธีนาหว่าน และนาดาํ ก็พบว่าไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญั 
เน่ืองจากค่า Sig. (2-tailed) เท่ากบั 0.771 ซ่ึง มากกวา่ 0.05 โดยตน้ทุนการปลูกขา้วเฉล่ียต่อไร่ของกลุ่มเกษตรกรท่ีปลูก
ดว้ยวิธีนาหว่าน เท่ากบั 4,515.98 บาท ตน้ทุนการปลูกขา้วเฉล่ียต่อไร่ของกลุ่มเกษตรกรท่ีปลูกดว้ยวิธีนาดาํ เท่ากบั   
4,665.56 บาท 
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5.   สรุปผลการวจิัยและการอภิปรายผล 
การจาํแนกเกษตรกรเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ ไดแ้ก่ กลุ่ม A คือ กลุ่มเกษตรกรท่ีมีการเปล่ียนพนัธ์ุขา้วท่ีปลูกในแต่

ละฤดู และ กลุ่ม B คือ กลุ่มเกษตรกรท่ีไม่มีการเปล่ียนพนัธ์ุขา้วท่ีปลูกในแต่ละฤดู  ประเดน็ความแตกต่างของตน้ทุน
การปลูกขา้วต่อไร่   พิจารณาไดเ้ป็น 2 ประเดน็  

(1) ความแตกต่างของตน้ทุนการปลูกขา้วต่อไร่ภายในกลุ่ม A และกลุ่ม B ซ่ึงจาํแนกตามพนัธ์ุขา้วท่ีปลูก  
(2) ความแตกต่างของตน้ทุนการปลูกขา้วต่อไร่ระหวา่งกลุ่ม A และกลุ่ม B    
 ค่าเฉล่ียตน้ทุนการปลูกขา้วต่อไร่ของกลุ่มเกษตรกรภายในกลุ่มเกษตรกรท่ีมีการเปล่ียนพนัธ์ุขา้วท่ีปลูกใน

แต่ละฤดู และกลุ่มเกษตรกรท่ีไม่มีการเปล่ียนพนัธ์ุขา้วท่ีปลูกในแต่ละฤดู  จาํแนกตามพนัธ์ุขา้วท่ีปลูกไม่มีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั และเช่นเดียวกนั ผลการเปรียบเทียบตน้ทุนการปลูกขา้วต่อไร่ระหวา่งกลุ่มปรากฏวา่ กลุ่ม 
A เท่ากบั 4,409.62 บาท และกลุ่ม B เท่ากบั 5,134.19 บาท จากผลการทดสอบ แสดงให้เห็นวา่การเปล่ียนพนัธ์ุท่ีปลูก
หรือไม่เปล่ียน  ไม่ไดส่้งผลทาํใหต้น้ทุนการปลูกขา้วต่อไร่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั และเช่นเดียวกนักบัตน้ทุนการ
ปลูกขา้วต่อไร่ ระหวา่งวิธีการปลูกดว้ยวิธีนาหวา่น และนาดาํ   พบวา่ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั  ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจ
เป็นเพราะในการวิเคราะห์ความแตกต่างมิไดน้าํผลผลิต หรือปริมาณขา้วเปลือกท่ีผลิตไดต่้อไร่ของในแต่ละกลุ่ม
เกษตรกรมาพิจารณา  ซ่ึงมีความเป็นไปไดท่ี้ปริมาณขา้วเปลือกท่ีผลิตไดอ้าจมีความแตกต่างกนั  และส่งผลต่อตน้ทุน
ปลูกขา้วต่อหน่วยวดันํ้าหนกัอ่ืน เช่น กิโลกรัม  เป็นตน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของสุภา อนัทปัชฌาย์ (2546 : 80) 
ท่ีมีการพิจารณาถึงตน้ทุนการปลูกขา้วแบบนาหวา่นนํ้าตมมีตน้ทุนการผลิตขา้วเท่ากบั 3,992.96  บาท และแบบลม้ตอ
ซ่ึงมีตน้ทุนการผลิตเท่ากบั  3,843.12 บาท  ซ่ึงจากการทดสอบค่าแตกต่างของค่าเฉล่ียพบวา่ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่ง
มีนัยสําคญั  ทั้ งน้ีในงานวิจัยฉบับน้ีไม่ได้คาํนึงถึงจาํนวนผลผลิตท่ีได้ต่อไร่เช่นกัน  และจากผลงานของไพศาล 
พากเพยีร (2550 : 83 – 86)  ท่ีช้ีใหเ้ห็นวา่ สภาพแวดลอ้มและธรรมชาติ  มีส่วนสาํคญัอยา่งมากต่อตน้ทุนการปลูกขา้ว 
และในงานวิจยัน้ีมีขอ้จาํกดัจากขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมได ้อาจทาํให้มีความคลาดเคล่ือนในการวดัตน้ทุน เน่ืองจาก
เกษตรกรไม่ไดมี้การจดบนัทึกไวอ้ยา่งละเอียด ขอ้มูลท่ีเกบ็ไดจึ้งเป็นการประมาณการของเกษตรกร ซ่ึงโดยขอ้เทจ็จริง
แลว้ อาจจะใชข้อ้มูลทุติยภูมิจากแหล่งขอ้มูลท่ีมีความคลาดเคล่ือนนอ้ยกวา่น้ี ไดแ้ก่  ค่าเมลด็พนัธ์ุ หรือค่าตน้กลา้ ค่า
ปุ๋ย ค่ายาฆ่าแมลง จากผูจ้าํหน่ายโดยตรง  รวมทั้งค่าแรงงานซ่ึงสามารถใชอ้ตัราการค่าแรงรายวนัของทางการ   

อยา่งไรกต็าม  จากค่าเฉล่ียของตน้ทุนการปลูกขา้วต่อไร่จาํแนกตามพนัธ์ุขา้วท่ีปลูกในแต่ละกลุ่มเกษตรกรท่ี
ศึกษา มีค่าใกลเ้คียงกบัตน้ทุนการปลูกขา้วต่อไร่ท่ีสํานักงานเกษตรจงัหวดัไดท้าํการศึกษาและทาํสถิติไว ้เช่น ในปี 
2555-2556  ซ่ึงเป็นปีท่ีศึกษา  สํานักงานเกษตรจงัหวดัรายงานไว ้วิธีนาหว่านเท่ากบั 4,290 บาทต่อไร่  วิธีนาหว่าน
เท่ากบั  4,860 บาทต่อไร่ ประเดน็การวจิยัท่ีน่าสนใจต่อไป จึงเป็นประเดน็เก่ียวกบัการสอบถามถึงจาํนวนผลผลิตท่ีได้
ต่อไร่ เน่ืองจากในผลงานวิจยัฉบบัน้ีผูว้ิจยัไม่ไดมี้การศึกษาถึงผลผลิตท่ีไดต่้อไร่จากกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงจากผลงานวิจยั
ฉบบัน้ีการเปล่ียนพนัธ์ุขา้วท่ีปลูกในแต่ละฤดูอาจไม่มีผลในดา้นตน้ทุนกล่าวคือไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 
เน่ืองจากค่า Sig. (2-tailed) มากกวา่ 0.05 แต่การเปล่ียนพนัธ์ุขา้วท่ีปลูกอาจส่งผลทาํให้ผลผลิตท่ีไดจ้ากการเพาะปลูก
เพ่ิมข้ึน หรือลดลง ซ่ึงจะอาจมีผลต่อตน้ทุนการผลิตต่อเกวยีนต่างกนั และควรทาํการเปรียบเทียบราคากลางของตน้ทุน
หลกัท่ีใชใ้นการเพาะปลูกไม่ว่าจะเป็น ค่าเมล็ดพนัธ์ุ หรือค่าตน้กลา้ ค่าปุ๋ย ค่ายาฆ่าแมลง จากผูจ้าํหน่ายโดยตรง ก็
อาจจะไดต้น้ทุนท่ีแทจ้ริงมากยิ่งข้ึน และสามารถเปรียบเทียบตน้ทุนท่ีไดจ้ากเกษตรกร และราคากลาง เน่ืองจาก
เกษตรกรบางรายจากกลุ่มตวัอยา่ง อาจให้ขอ้มูลดา้นตน้ทุนไม่ถูกตอ้ง ยกตวัอยา่ง กรณีมีการซ้ือยาฆ่าแมลงมาใชใ้น
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ขั้นตอนการเตรียมดิน ยาฆ่าแมลง 1 ขวด ท่ีเกษตรกรซ้ือมา อาจจะสามารถใชง้านไดเ้ท่ากบัการทาํนาจาํนวน 30 ไร่ แต่
เกษตรกรทาํนาเพียงจาํนวน 20 ไร่ ก็อาจจะมีผลทาํให้ตน้ทุนการเพาะปลูกของเกษตรรายน้ีสูงเกินจากความเป็นจริง 
เน่ืองจากยงัมียาฆ่าแมลงเหลืออยูส่าํหรับการใชง้านอีกจาํนวน 10 ไร่ 
 

กติติกรรมประกาศ 
การคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีสําเร็จลุลวงไดด้ว้ยดีดว้ยความกรุณาจาก ดร.น่ิมนวล วิเศษสรรพ ์ ท่ีให้คาํแนะนาํ 

ตรวจทาน แกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ  ทาํใหร้ายงานการศึกษามีความครบถว้นสมบูรณ์และมีคุณภาพ จึงขอขอบคุณเป็น
อย่างสูง นอกจากน้ีขอขอบคุณเจ้าหน้าท่ีของส่วนงานราชการต่างๆได้แก่ สํานักงานการเกษตรจังหวดัสิงห์บุรี 
สาํนกังานการเกษตรอาํเภอค่ายบางระจนั จงัหวดัสิงห์บุรี และผูจ้ดัการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
สาขาค่ายบางระจนั ท่ีไดใ้หค้วามคาํแนะนาํ ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และอาํนวยความสะดวกในการสืบคน้
ขอ้มูลเป็นอยา่งดียิง่   

สุดทา้ยน้ีผูว้จิยัขอบกราบขอบพระคุณครอบครัวของผูว้จิยั ขอบใจเพ่ือนร่วมงานท่ีธ.ก.ส.สาขาค่ายบางระจนั 
และเพ่ือนในสถานศึกษา ท่ีไดส้นบัสนุนและเป็นกาํลงัใจแก่ผูศึ้กษาวจิยัอยา่งดีตลอดมา 
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ผลกระทบของการรับรู้รายการผลประโยชน์พนักงานทีมี่ต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

กรณกีลุ่มอุตสาหกรรมพลงังานและสาธารณูปโภคกบักลุ่มอุตสาหกรรมวสัดุก่อสร้าง 
THE IMPACT OF THE RECOGNITION OF EMPLOYEE BENEFITS ON                          

FINANCIAL POSITION AND OPERATIONAL PERFORMANCE OF LISTED COMPANIES 
ON THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND: THE ENERGY AND UTILITIES 

INDUSTRIES AND THE CONSTRUCTION MATERIALS INDUSTRY 
 

คาํเพยีรตนัยศ1, ผศ.สุปราณี ศุกระเศรณี2 
นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบญัชีมหาบณัฑิต สาขาวชิาบญัชี มหาวทิยาลยัรังสิต 

อาจารยป์ระจาํ สาขาวชิาบญัชี คณะบญัชี มหาวทิยาลยัรังสิต 

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

บทคดัย่อ 
 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา (1) ผลกระทบของการรับรู้รายการผลประโยชน์พนักงานท่ีมีต่อ
ฐานะการเงิน และผลการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหลงัจากการบงัคบัใช้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์พนักงาน โดยเปรียบเทียบขอ้มูลทางการเงินก่อนและหลงัการนาํ
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 มาใช ้(2) ความมีนยัสาํคญัของผลกระทบของการรับรู้รายการผลประโยชน์พนกังานท่ีมี
ต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับท่ี 19 มีการบังคับใช้ ประชากรในการศึกษามีจํานวน 33 บริษัท จากกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานและ
สาธารณูปโภคกบักลุ่มอุตสาหกรรมวสัดุก่อสร้าง ผูศึ้กษาเก็บขอ้มูลทางการเงินจากเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยและคาํนวณสัดส่วนจาํนวนเต็มและอตัราส่วนทางการเงินเพ่ือใชใ้นการเปรียบเทียบผลกระทบต่องบ
การเงินก่อนและหลงัการนาํมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 มาใช ้สําหรับการวิเคราะห์ผลกระทบ ผูศึ้กษาใชส้ถิติเชิง
พรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน 
 ผลการศึกษาพบวา่ สัดส่วนหน้ีสินไม่หมุนเวียนและกาํไรสะสมในงบแสดงฐานะการเงิน และกาํไรจากการ
ดาํเนินงานก่อนภาษีในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จหลงัการบงัคบัใชม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 สูงกวา่ก่อนการบงัคบั
ใชเ้พียงเล็กนอ้ย เช่นเดียวกบัอตัราส่วนหน้ีสินไม่หมุนเวียนต่อหน้ีสินทั้งหมด อตัราส่วนกาํไรก่อนภาษีต่อสินทรัพย์
รวม อตัราส่วนกาํไรหลงัภาษีต่อส่วนของผูถื้อหุ้นหลงัการบงัคบัใชม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 สูงกว่าก่อนการ
บงัคบัใช้เพียงเล็กน้อย แต่เม่ือวิเคราะห์ความมีนัยสําคญัของผลกระทบโดยใช้ Independent -Sample t-test  ในการ
ทดสอบสมมติฐานท่ีค่าความเช่ือมัน่ 95% กลบัพบว่าค่าเฉล่ียของสัดส่วนจาํนวนเต็มและอตัราส่วนทางการเงินทั้ง 6 
รายการก่อนและหลงัการบงัคบัใชม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 มีความแตกต่างอยา่งไม่มีนยัสาํคญั 
คาํสําคญั: ผลประโยชน์พนกังาน, หน้ีสินไม่หมุนเวยีน, ตน้ทุนการบริการ, ตน้ทุนทางการเงิน, มาตรฐานการบญัชี 
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Abstract 
 

 The objective of this paper was to study (1) the impact of the recognition of employee benefits on financial 
position and operational performance of listed companies on The Stock Exchange of Thailand according to the 
enforcement of the Accounting Standards No.19; Employee benefits, by comparing financial information before and 
after adopting the Accounting Standards No.19 (2) the significance of the impact of the recognition of employee 
benefits on financial position and operational performance of listed companies on The Stock Exchange of Thailand 
according to the enforcement of the Accounting Standards No.19. The population in the study was 33 listed companies 
from the energy and utilities industry and the construction materials industry. Financial data was retrieved from website 
of Stock exchange of Thailand and then, calculated common sizes and ratios in order to comparing the impact on 
financial statements before and after adopting the Accounting Standards. Descriptive and inference statistics were used 
to analyze the impact. 
 The study found that proportion of current liabilities and retained earnings in the statement of financial 
position and proportion of operating profit before tax in the statement of comprehensive income after the enforcement 
of Accounting Standards No. 19 were slightly higher than these proportions before the enforcement. Likewise, the 
ratio of current liabilities to total liabilities, earnings before taxes to total assets,andnetprofit aftertax to equity 
shareholders after the enforcement of Accounting Standards No. 19 wereslightly higherthanthese ratios before the 
enforcement. But when analyzing the significance of the impact by testing the hypotheses with 95% confidence, using 
Independent - Sample t-test, all 6 proportions and ratios before and after the enforcement of Accounting Standards 
No. 19 were insignificant differences. 
 

KEYWORDS: EMPLOYEE BENEFITS, NONCURRENT LIABILITY, SERVICE COST, FINANCIAL 
COST, ACCOUNTING STANDARD 

 
1.บทนํา 

ตามท่ีสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ออกมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับท่ี 19 (TAS 19) เร่ือง 
ผลประโยชน์พนกังาน และประกาศให้มีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี  1 มกราคม พ.ศ. 2554 
เป็นตน้ไป สําหรับบริษทัท่ีมีส่วนไดเ้สียสาธารณะ ทาํให้กิจการตอ้งเปล่ียนแปลงวิธีการรับรู้ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์
พนกังาน และการบนัทึกหน้ีสินท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคตเก่ียวกบัผลประโยชน์ของพนักงาน หรือผลตอบแทนท่ี
กิจการใหแ้ก่พนกังาน ทั้งผลประโยชน์ระยะสั้น และผลประโยชน์ระยะยาว กล่าวคือ กิจการจะตอ้งเร่ิมทยอยรับรู้ภาระ
หน้ีสิน และค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลประโยชน์พนกังาน หรือผลตอบแทนท่ีกิจการใหแ้ก่พนกังานในทุกงวดบญัชี นบัตั้งแต่
วนัท่ีพนกังานเร่ิมทาํงานให้กบักิจการ ซ่ึงมีขอ้กาํหนดในการรับรู้และเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งทุกรูปแบบโดยเฉพาะ
ผลประโยชน์หลงัการเลิกจา้ง สาํหรับผลประโยชน์หรือผลตอบแทนท่ีกิจการใหแ้ก่พนกังานแต่เดิมก่อนท่ีมาตรฐานการ
บญัชีไทยฉบบัท่ี 19 มีผลบงัคบัใช ้กิจการต่างๆ จะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงวดบญัชีท่ีมีการจ่ายเงินใหแ้ก่พนกังาน ซ่ึงเป็น
การปฏิบติัตามหลกัเงินสดมิใช่การปฏิบติัตามหลกัเงินคา้ง ทาํให้การบญัชีเร่ืองผลประโยชน์ของพนกังานไม่เป็นไป
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ตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 1 เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน ดงันั้นสภาวชิาชีพบญัชีจึงไดอ้อกมาตรฐานการบญัชี
ไทย ฉบบัท่ี 19 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเงินคา้ง หรือเพ่ือใหเ้กิดความสอดคลอ้งกนัระหวา่งผลประโยชน์ท่ีกิจการจ่าย
เป็นการแลกเปล่ียนกบัส่ิงท่ีกิจการไดรั้บจากการทาํงานของพนักงาน โดยวางแนวทางการปฏิบติัให้กิจการกระจาย
ค่าใชจ่้ายดงักล่าวออกไปตามช่วงเวลาท่ีพนกังานไดท้าํงานให้กบักิจการ ส่งผลให้งบการเงินท่ีแสดงภาระหน้ีสินจาก
ผลประโยชน์พนกังานในรายงานแสดงฐานะการเงิน และรายการค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลประโยชน์พนกังานในงบกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จจะสะทอ้นขอ้เทจ็จริงมากข้ึน (วนัชยั ธนากรกิจกลุ และชาลี สาทรกิจ: 2554) 

จากผลกระทบท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ทาํให้ผูศึ้กษาสนใจ และตอ้งการศึกษาขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัผลกระทบจาก
มาตรฐานการบญัชีฉบบัดงักล่าวต่อรายงานทางการเงินของกิจการท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
เน่ืองจากการนาํมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 19 (TAS 19) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังานมาปฎิบติัเป็นคร้ังแรก ยงั
มีความเก่ียวข้องกับมาตรฐานฉบับอ่ืนๆ อีก ได้แก่ การนําเสนองบการเงิน การเปล่ียนแปลงนโยบายบัญชี การ
เปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด การประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน นอกจากน้ี ผลกระทบ
จากมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 19 อาจส่งผลต่อดา้นภาษีระบบสารสนเทศ และดา้นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
2. วธีิการวจิัย 

จากการศึกษาเอกสารต่างๆ ตาํรา  ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง ทาํให้ผูศึ้กษาไดแ้นวคิดในการใช้การ
เปรียบเทียบผลกระทบก่อนและหลงัของการรับรู้รายการผลประโยชน์พนกังานท่ีมีต่องบการเงินของบริษทัจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยจะทาํการวิเคราะห์เฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมพลงังานและสาธารณูปโภค
ทั้งหมด จาํนวน 19  บริษทั กบักลุ่มอุตสาหกรรมวสัดุก่อสร้างทั้งหมด จาํนวน 14 บริษทั ท่ีไดน้าํมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 19 เร่ืองผลประโยชน์พนกังานมาปฏิบติั ผูศึ้กษาทาํการเกบ็ขอ้มูลจากเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ซ่ึงเป็นงวดบญัชีก่อนการบงัคบัใชม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 และปี พ.ศ. 2554-2555 ซ่ึงเป็น
งวดบญัชีหลงัการบงัคบัใชม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 และนาํมาคาํนวณสัดส่วนจาํนวนเตม็ 3 รายการ ไดแ้ก่ สัดส่วน
หน้ีสินไม่หมุนเวียน และสัดส่วนกาํไรสะสมในงบแสดงฐานะการเงิน สัดส่วนกาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีในงบ
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และอตัราส่วน 3 รายการ ไดแ้ก่ หน้ีสินไม่หมุนเวียนต่อหน้ีสินทั้งหมด กาํไรจากการดาํเนินงาน
ก่อนภาษีต่อสินทรัพยร์วม และกาํไรจากการดาํเนินงานหลงัภาษีต่อส่วนของผูถื้อหุ้นทั้งน้ีเพ่ือใชส้ัดส่วนจาํนวนเต็ม
และอตัราส่วนดงักล่าวในการวิเคราะห์ผลกระทบต่องบการเงินทั้งก่อนและหลงัการนาํมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 
มาใชส้ําหรับการวิเคราะห์ความมีนัยสําคญัของผลกระทบ ผูศึ้กษาใช ้Levene’ test ในการทดสอบความแปรปรวน
ภายในกลุ่ม และทาํการทดสอบสมมติฐานโดยการวเิคราะห์ Independent - Sample t-testท่ีค่าความเช่ือมัน่ 95% 

สมมติฐานท่ี 1  สัดส่วนของหน้ีสินไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินก่อนการบงัคบัใชม้าตรฐานการ
บญัชี ฉบบัท่ี 19 และหลงัการบงัคบัใชแ้ตกต่างกนั 
สมมติฐานท่ี 2  สัดส่วนของกาํไรสะสมในงบแสดงฐานะการเงินก่อนการบงัคบัใชม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 
19 และหลงัการบงัคบัใชแ้ตกต่างกนั 
สมมติฐานท่ี 3 สัดส่วนของกาํไรก่อนภาษีในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จก่อนการบงัคบัใชม้าตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 19 และหลงัการบงัคบัใชแ้ตกต่างกนั 
สมมติฐานท่ี 4 อตัราส่วนหน้ีสินไม่หมุนเวียนต่อหน้ีสินทั้งหมดก่อนการบงัคบัใชม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 
19 และหลงัการบงัคบัใชแ้ตกต่างกนั 
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สมมติฐานท่ี 5 อตัราส่วนกาํไรก่อนภาษีต่อสินทรัพยร์วมก่อนการบงัคบัใชม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 และ
หลงัการบงัคบัใชแ้ตกต่างกนั 
สมมติฐานท่ี 6 อตัราส่วนกาํไรหลงัภาษีต่อส่วนของผูถื้อหุ้นก่อนการบงัคบัใชม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 
และหลงัการบงัคบัใชแ้ตกต่างกนั 
ในการนาํเสนอและสรุปผลการวเิคราะห์ ผูศึ้กษาใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใน 

การอธิบายผลกระทบต่องบการเงินทั้งก่อนและหลงัการนาํมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ืองผลประโยชน์พนกังานมา
ใชเ้ช่นเดียวกบัการอธิบายผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
3.  ผลการวจิัยและการอภิปราย 

การศึกษาผลกระทบของการรับรู้รายการผลประโยชน์พนกังานท่ีมีต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน
ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ผูศึ้กษาวิเคราะห์ผลกระทบโดยการเปรียบเทียบสัดส่วน
จาํนวนเต็ม 3 รายการ (สัดส่วนหน้ีสินไม่หมุนเวียน และสัดส่วนกาํไรสะสม ในงบแสดงฐานะการเงิน สัดส่วนกาํไร
จากการดาํเนินงานก่อนภาษีในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) และอตัราส่วน 3 รายการ (หน้ีสินไม่หมุนเวียนต่อหน้ีสิน
ทั้งหมด กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีต่อสินทรัพยร์วม และกาํไรจากการดาํเนินงานหลงัภาษีต่อส่วนของผูถื้อหุ้น) 
ก่อนและหลงัการนาํมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 มาใชแ้ละสําหรับการวิเคราะห์ความมีนยัสําคญัของผลกระทบ ผู ้
ศึกษาทาํการทดสอบสมมติฐานโดยพิจารณาความมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 95% 

 
3.1 ผลการเปรียบเทียบสัดส่วนจาํนวนเตม็และอตัราส่วนก่อนและหลงัมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ืองผลประโยชน์
พนกังานบงัคบัใช ้
ตารางท่ี 1 ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของสัดส่วนจาํนวนเต็ม และอตัราส่วนก่อนและหลงัมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 19 บงัคบัใช ้(จาํนวน 33 บริษทั โดย 0 = ก่อนบงัคบัใช ้และ 1 = หลงัการบงัคบัใช)้ 

 ก่อน/หลงั จาํนวน Mean Std. Deviation 
สัดส่วนหน้ีสินไม่หมุนเวยีนในงบแสดง 
ฐานะการเงิน 

0 33 0.2096 0.20027 
1 33 0.2686 0.25268 

สัดส่วนกาํไรสะสมในงบแสดงฐานะการเงิน 
0 33 0.1412 0.12421 
1 33 0.1502 0.13188 

สัดส่วนกาํไรก่อนภาษีในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
0 33 0.1643 0.23138 
1 33 0.1720 0.21786 

อตัราส่วนหน้ีสินไม่หมุนเวยีนต่อหน้ีสินทั้งหมด 
0 33 0.3794 0.31943 
1 33 0.3827 0.29725 

อตัราส่วนกาํไรก่อนภาษีต่อสินทรัพยร์วม 
0 33 0.0797 0.09495 
1 33 0.0915 0.08768 

อตัราส่วนกาํไรหลงัภาษีต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 
0 33 0.1309 0.13857 
1 33 0.1623 0.16583 
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 จากการวิเคราะห์ (ตารางท่ี1) พบวา่ สัดส่วนหน้ีสินไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน (0.2686/0.2096) 
สัดส่วนกาํไรสะสมในงบแสดงฐานะการเงิน(0.1502/0.1412) สัดส่วนกาํไรก่อนภาษีในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(0.1720/0.1643) อตัราส่วนหน้ีสินไม่หมุนเวียนต่อหน้ีสินทั้ งหมด(0.3827/0.3794) อตัราส่วนกาํไรก่อนภาษีต่อ
สินทรัพยร์วม(0.0915/0.0797) อตัราส่วนกาํไรหลงัภาษีต่อส่วนของผูถื้อหุ้น(0.1623/0.1309) มีค่าเฉล่ียหลงัการบงัคบั
ใชม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 สูงกวา่ก่อนการบงัคบัใชม้าตรฐานการบญัชีฉบบัดงักล่าวเลก็นอ้ย 
 
3.2 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบสมมติฐานโดยการวเิคราะห์ Independent - Sample t-test ท่ีค่าความเช่ือมัน่ 95% 

  Levene' s Test t-test for Equality of Means 

  F Sig. T Df Sig. Mean Std. Err. 

      (2-tail.) Dif. Dif. 

สัดส่วนหน้ีสินไม่หมุนเวียน
ในงบแสดงฐานะการเงิน 

Equal var. ass. 1.471 0.230 -1.051 64 0.297 -0.059 0.056 

Equal var. not ass.   -1.051 60.829 0.298 -0.059 0.056 

สัดส่วนกาํไรสะสมใน 
งบแสดงฐานะการเงิน 

Equal var. ass. 0.253 0.616 -0.284 64 0.777 -0.009 0.032 

Equal var.  not ass.   -0.284 63.772 0.777 -0.009 0.032 

สัดส่วนกาํไรก่อนภาษีใน 
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

Equal var. ass. 0.001 0.971 -0.135 61 0.893 -0.008 0.057 

Equal var. not ass.   -0.135 59.536 0.893 -0.008 0.057 

อั ต ร า ส่ ว น ห น้ี สิ น ไ ม่
หมุนเวยีนต่อหน้ีสินทั้งหมด 

Equal var. ass. 0.509 0.478 -0.044 64 0.965 -0.003 0.076 

Equal var. not ass.   -0.044 63.671 0.965 -0.003 0.076 
อตัราส่วนกาํไรก่อนภาษี 
ต่อสินทรัพยร์วม 

Equal var. ass.    0.032 0.858 -0.523 64 0.603 -0.012 0.023 

Equal var. not ass.   -0.523 63.598 0.603 -0.012 0.023 
อตัราส่วนกาํไรหลงัภาษีต่อ 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 

Equal var. ass. 0.112 0.739 -0.835 64 0.407 -0.031 0.038 

Equal var. not ass.   -0.835 62.041 0.407 -0.031 0.038 
 
สมมติฐานท่ี 1  สัดส่วนของหน้ีสินไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินก่อนการบงัคบัใชม้าตรฐานการ
บญัชี ฉบบัท่ี 19 และหลงัการบงัคบัใชแ้ตกต่างกนั ผลการทดสอบ:(ตารางท่ี 2)จากการใช ้Levene’s Test เพ่ือ
ทดสอบความแตกต่างของความแปรปรวนของขอ้มูล พบว่า สัดส่วนหน้ีสินไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะ
การเงินมี p value หรือ ค่า sig = 0.230 ดงันั้น ความแปรปรวนของสัดส่วนหน้ีสินไม่หมุนเวียนในงบแสดง
ฐานะการเงินก่อนการบงัคบัใชม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เท่ากบัความแปรปรวนของสัดส่วนหน้ีสินไม่
หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินหลงัการบงัคบัใชม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 และการทดสอบ T-test 
for Equality of Means ภายใตเ้ง่ือนไขความแปรปรวนของตวัแปรก่อนการบงัคบัใชม้าตรฐานการบญัชี ฉบบั
ท่ี 19 เท่ากบัความแปรปรวนของตวัแปรหลงัการบงัคบัใชม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 ท่ีค่าความเช่ือมัน่ 
95%พบว่า ค่า  p Value หรือ ค่า sig = 0.297 ดังน้ัน ผลการศึกษาคร้ังน้ีจึงยอมรับสมมติฐานหลัก (Null 
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Hypothesis) ซ่ึงแสดงว่าสัดส่วนของหน้ีสินไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินก่อนการบังคับใช้มาตรฐาน

การบัญชีฉบับที ่19 และหลงัการบังคบัใช้ไม่แตกต่างกนั 
สมมติฐานท่ี 2  สัดส่วนของกาํไรสะสมในงบแสดงฐานะการเงินก่อนการบงัคบัใชม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 
19 และหลงัการบงัคบัใชแ้ตกต่างกนั ผลการทดสอบ:(ตารางท่ี 2)จากการใช ้Levene’s Test เพ่ือทดสอบความ
แตกต่างของความแปรปรวนของขอ้มูล พบว่า สัดส่วนกาํไรสะสมในงบแสดงฐานะการเงินมี p value หรือ 
ค่า sig = 0.616 ดงันั้น ความแปรปรวนของสัดส่วนกาํไรสะสมในงบแสดงฐานะการเงินก่อนการบงัคบัใช้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เท่ากบัความแปรปรวนของสัดส่วนกาํไรสะสมในงบแสดงฐานะการเงินหลงั
การบงัคบัใชม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19  และการทดสอบ T-test for Equality of Means ภายใตเ้ง่ือนไข
ความแปรปรวนของตวัแปรก่อนการบงัคบัใชม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เท่ากบัความแปรปรวนของตวั
แปรหลงัการบงัคบัใชม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 ท่ีค่าความเช่ือมัน่ 95%พบว่า ค่า  p Value หรือ ค่า sig = 

0.777 ดังน้ัน ผลการศึกษาคร้ังน้ีจึงยอมรับสมมติฐานหลัก (Null Hypothesis) ซ่ึงแสดงว่าสัดส่วนของกําไร

สะสมในงบแสดงฐานะการเงินก่อนการบังคับใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 และหลังการบังคับใช้ไม่

แตกต่างกนั 
สมมติฐานท่ี 3  สัดส่วนของกาํไรก่อนภาษีในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จก่อนการบงัคบัใชม้าตรฐานการบญัชี 
ฉบับท่ี 19 และหลงัการบังคบัใช้แตกต่างกัน ผลการทดสอบ:(ตารางท่ี 2)จากการใช้ Levene’s Test เพ่ือ
ทดสอบความแตกต่างของความแปรปรวนของขอ้มูล พบว่า สัดส่วนกาํไรก่อนภาษีในงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จมี p value หรือ ค่า sig = 0.971 ดงันั้น ความแปรปรวนของสัดส่วนกาํไรก่อนภาษีในงบกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จก่อนการบงัคบัใชม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เท่ากบัความแปรปรวนของสัดส่วนกาํไรก่อนภาษี
ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จหลงัการบงัคบัใช้มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19  และการทดสอบ T-test for 
Equality of Means ภายใตเ้ง่ือนไขความแปรปรวนของตวัแปรก่อนการบงัคบัใชม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 
19 เท่ากบัความแปรปรวนของตวัแปรหลงัการบงัคบัใชม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 ท่ีค่าความเช่ือมัน่ 95%

พบว่า ค่า  p Value หรือ ค่า sig = 0.893 ดงัน้ัน ผลการศึกษาคร้ังน้ีจึงยอมรับสมมติฐานหลกั (Null Hypothesis) 

ซ่ึงแสดงว่าสัดส่วนของกาํไรก่อนภาษใีนงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จก่อนการบังคบัใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 

19 และหลงัการบังคบัใช้ไม่แตกต่างกนั 
สมมติฐานท่ี 4 อตัราส่วนหน้ีสินไม่หมุนเวียนต่อหน้ีสินทั้งหมดก่อนการบงัคบัใชม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 
19 และหลงัการบงัคบัใชแ้ตกต่างกนั ผลการทดสอบ:(ตารางท่ี 2)จากการใช ้Levene’s Test เพ่ือทดสอบความ
แตกต่างของความแปรปรวนของขอ้มูล พบว่า อตัราส่วนหน้ีสินไม่หมุนเวียนต่อหน้ีสินทั้งหมดมี p value 
หรือ ค่า sig = 0.478 ดงันั้น ความแปรปรวนของอตัราส่วนหน้ีสินไม่หมุนเวียนต่อหน้ีสินทั้งหมดก่อนการ
บงัคบัใชม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เท่ากบัความแปรปรวนของอตัราส่วนหน้ีสินไม่หมุนเวียนต่อหน้ีสิน
ทั้งหมดหลงัการบงัคบัใชม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19  และการทดสอบ T-test for Equality of Means ภายใต้
เง่ือนไขความแปรปรวนของตวัแปรก่อนการบงัคบัใชม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เท่ากบัความแปรปรวน

ของตวัแปรหลงัการบงัคบัใชม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19ท่ีค่าความเช่ือมัน่ 95%พบว่า ค่า  p Value หรือ ค่า 

sig = 0.965 ดังน้ัน ผลการศึกษาคร้ังน้ีจึงยอมรับสมมติฐานหลัก  (Null Hypothesis) ซ่ึงแสดงว่าอัตราส่วน
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หน้ีสินไม่หมุนเวียนต่อหน้ีสินทั้งหมดก่อนการบังคับใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 และหลังการบังคับใช้

ไม่แตกต่างกนั 
สมมติฐานท่ี 5 อตัราส่วนกาํไรก่อนภาษีต่อสินทรัพยร์วมก่อนการบงัคบัใชม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 และ
หลงัการบงัคบัใชแ้ตกต่างกนั ผลการทดสอบ:(ตารางท่ี 2)จากการใช ้Levene’s Test เพ่ือทดสอบความแตกต่าง
ของความแปรปรวนของขอ้มูล พบว่า อตัราส่วนกาํไรก่อนภาษีต่อสินทรัพยร์วม หรือ ผลตอบแทนต่อ
สินทรัพยร์วมมี p value หรือ ค่า sig = 0.858 ดงันั้น ความแปรปรวนของอตัราส่วนกาํไรก่อนภาษีต่อสินทรัพย์
รวม หรือ ผลตอบแทนต่อสินทรัพยก่์อนการบงัคบัใชม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เท่ากบัความแปรปรวน
ของอตัราส่วนกาํไรก่อนภาษีต่อสินทรัพยร์วม หรือ ผลตอบแทนต่อสินทรัพยห์ลงัการบงัคบัใชม้าตรฐานการ
บญัชี ฉบบัท่ี 19  และการทดสอบ T-test for Equality of Means ภายใตเ้ง่ือนไขความแปรปรวนของตวัแปร
ก่อนการบังคับใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 เท่ากับความแปรปรวนของตัวแปรหลังการบังคับใช้

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 ท่ีค่าความเช่ือมั่น 95%พบว่า ค่า  p Value หรือ ค่า sig = 0.603 ดังน้ัน ผล

การศึกษาคร้ังน้ีจึงยอมรับสมมติฐานหลัก  (Null Hypothesis) ซ่ึงแสดงว่าอัตราส่วนกําไรก่อนภาษีต่อ

สินทรัพย์รวม หรือ ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ก่อนการบังคับใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 และหลังการ

บังคบัใช้ไม่แตกต่างกนั 
สมมติฐานท่ี 6  อตัราส่วนกาํไรหลงัภาษีต่อส่วนของผูถื้อหุ้นก่อนการบงัคบัใชม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 
และหลงัการบงัคบัใชแ้ตกต่างกนั ผลการทดสอบ:(ตารางท่ี 2)จากการใช ้Levene’s Testเพ่ือทดสอบความ
แตกต่างของความแปรปรวนของขอ้มูล พบวา่ อตัราส่วนกาํไรหลงัภาษีต่อส่วนของผูถื้อหุน้หรือ ผลตอบแทน
ต่อส่วนผูถื้อหุ้นมี p value หรือ ค่า sig = 0.739 ดงันั้น ความแปรปรวนของอตัราส่วนกาํไรหลงัภาษีต่อส่วน
ของผูถื้อหุน้ หรือ ผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุน้ก่อนการบงัคบัใชม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เท่ากบัความ
แปรปรวนของอตัราส่วนกาํไรหลงัภาษีต่อส่วนของผูถื้อหุน้ หรือ ผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุน้หลงัการบงัคบั
ใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19  และการทดสอบ T-test for Equality of Means ภายใต้เ ง่ือนไขความ
แปรปรวนของตวัแปรก่อนการบงัคบัใชม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เท่ากบัความแปรปรวนของตวัแปร
หลงัการบงัคบัใชม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 ท่ีค่าความเช่ือมัน่ 95%พบว่า ค่า  p Value หรือ ค่า sig = 0.407 

ดังน้ัน ผลการศึกษาคร้ังน้ีจึงยอมรับสมมติฐานหลัก  (Null Hypothesis) ซ่ึงแสดงว่าอัตราส่วนกําไรหลังภาษี

ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น หรือ ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้นก่อนการบังคับใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 และ

หลงัการบังคบัใช้ไม่แตกต่างกนั 
 โดยสรุปการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19  เร่ืองผลประโยชน์พนักงาน ส่งผลกระทบต่องบ
การเงิน ทาํให้รายการท่ีเก่ียวขอ้งมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน แต่เพียงเลก็นอ้ยเท่านั้น ดงันั้น ขอ้มูลทางการเงินท่ีเปล่ียนแปลงไปจึง
ไม่มีนยัสาํคญัเพียงพอท่ีจะทาํใหภ้าพรวมของบริษทัจดทะเบียนมีศกัยภาพในการแข่งขนัลดลง 
 
4.  บทสรุป 

เม่ือมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (TAS19) เร่ือง ผลประโยชน์พนกังานบงัคบัใช ้บริษทัจดทะเบียน ตอ้งรับรู้
รายการหน้ีสินระยะยาวเม่ือพนกังานไดใ้ห้บริการเพ่ือแลกเปล่ียนกบัผลประโยชน์ของพนกังานท่ีจะไดรั้บในอนาคต 
และในขณะเดียวกนัค่าใชจ่้ายจะเกิดข้ึนเน่ืองจากกิจการไดรั้บผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการให้บริการของ
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พนกังานเพ่ือแลกเปล่ียนกบัผลประโยชน์นั้น แนวทางปฏิบติัทางการบญัชีท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ส่งผลกระทบต่องบการเงิน
อยา่งแน่นอน ทาํใหมู้ลค่าหน้ีสินไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินเพ่ิมข้ึนพร้อมๆ กบัค่าใชจ่้ายท่ีแสดงในงบกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จกเ็พ่ิมข้ึนเช่นกนั นอกจากน้ี การปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีบงัคบัใชเ้ป็นคร้ังแรก ยงัทาํใหเ้กิดการ
เปล่ียนแปลงนโยบายบญัชี ซ่ึงส่งผลใหกิ้จการต่างๆ ตอ้งปรับงบการเงินยอ้นหลงัสาํหรับผลกระทบท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย (วนั
ชยั ธนากรกิจกุล และ ชาลี สาทรกิจ: 2554)การท่ีผลกระทบจากการรับรู้รายการตามแนวปฏิบติัของมาตรฐานการบญัชี
ไทย ฉบบัท่ี 19 ทาํให้มูลค่าหน้ีสินไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินเพิ่มข้ึนพร้อมๆ กบัค่าใชจ่้ายท่ีแสดงในงบ
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จก็เพ่ิมข้ึน ยอ่มทาํให้กิจการและนกับญัชีไม่ยินดีท่ีจะนาํไปปฏิบติั เน่ืองจากอาจทาํให้ระดบัของ
หน้ีสินไม่หมุนเวียนสูงข้ึนจากเดิม และกาํไรจากการดาํเนินงานตํ่าลงกวา่ท่ีเคยปรากฏซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อความรู้สึก
ของผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ ของกิจการดงัเช่นผลการศึกษาของสุวพชัร อิงอุดมนุกูล(2554) ซ่ึงทาํการศึกษาเร่ือง 
ผลกระทบจากการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ืองผลประโยชน์พนกังานท่ีมีต่องบการเงินของบริษทั 
ปตท.เคมีคอล จาํกดั (มหาชน) และพบว่า การปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 ทาํให้บริษทัมีภาระหน้ีสิน
เพ่ิมข้ึน 487 ลา้นบาท กาํไรสะสมตน้งวดลดลง 437 ลา้นบาท และมีค่าใชจ่้ายสาํหรับปีเพ่ิมข้ึน 50 ลา้นบาท แต่ผลลพัธ์
ของการศึกษาฉบบัน้ีกลบัตรงขา้ม แมว้า่ตวัแปรทั้ง 6 ตวั ไดแ้ก่ สัดส่วนหน้ีสินไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน 
สัดส่วนกาํไรสะสมในงบแสดงฐานะการเงิน สัดส่วนกาํไรก่อนภาษีในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ อตัราส่วนหน้ีสินไม่
หมุนเวียนต่อหน้ีสินทั้งหมด อตัราส่วนกาํไรก่อนภาษีต่อสินทรัพยร์วม อตัราส่วนกาํไรหลงัภาษีต่อส่วนของผูถื้อหุ้น
หลงัการบงัคบัใชม้าตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 19 จะมีมูลค่ามากกวา่ก่อนการบงัคบัใชม้าตรฐานดงักล่าว และเกิดผล
แตกต่าง แต่ผลต่างดงักล่าวถือว่าไม่มากพอท่ีจะมีนยัสําคญัทางสถิติ ดงันั้น การนาํมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 19 
มาปฏิบติักลบัมิไดท้าํให้สถานะภาพทางการเงินและผลการดาํเนินงานของกิจการเปล่ียนแปลงไปจากเดิมดงัท่ีมีการ
คาดการณ์และให้ความคิดเห็นกนัไว ้และเพ่ือให้ผลการศึกษาของงานวิจยัฉบบัน้ี เป็นหลกัฐานท่ีน่าเช่ือถือสําหรับ
บริษทัต่างๆ ในเร่ืองความไม่มีนัยสําคญัของผลกระทบต่องบการเงินเม่ือนํามาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 เร่ือง
ผลประโยชน์พนกังานมาปฏิบติั ควรมีการขยายผลโดยทาํการศึกษาวิจยัประชากรท่ีเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืนๆท่ีเหลือ
ทั้งหมดท่ีอยูใ่นตลาดหลกัทรัพย ์เพ่ือใหท้ราบแนวโนม้ผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ วา่เป็นไป
ในทิศทางเดียวกบังานวจิยัฉบบัน้ีหรือไม่ 
 
เอกสารอ้างองิ 
วนัชยั ธนากรกิจกลุ และ ชาลี สาทรกิจ.“ผลกระทบจากมาตรฐานการบญัชีใหม่ต่องบการเงินและ รายงานสถิติท่ี

ธนาคารแห่งประเทศไทย.”มิถุนายน 2554. 
สุวพชัร อิงอุดมนุกลู.  “ผลกระทบจากการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังานท่ี

มีต่องบการเงินของบริษทัปตท. เคมีคอล จาํกดั(มหาชน).” งานวจิยัหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, สาขา
เอกการบญัชี, มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย, 2554.
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ความสัมพนัธ์ระหว่างสัดส่วนการถือครองหุ้นของสมาชิกในครอบครัวกบัค่าตอบแทนกรรมการ 
The Relationship Between Stock-Holding Proportion In Family Members With Director 

Remuneration 
 

ณัฏฐ์ ศรีเมืองทอง1 ดร.จินดา ขันทอง2 และ ดร.ขวญัสกลุ เตง็อาํนวย3 
1 นกัศึกษาปริญญาโท  หลกัสูตรบญัชีมหาบณัฑิต สาขาวชิาบญัชี  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

2 รองศาสตราจารยป์ระจาํ สาขาวชิาบญัชี คณะบริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
3 ผูช่้วยศาสตราจารยป์ระจาํ สาขาวชิาบญัชี คณะบริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

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

บทคดัย่อ      

การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนการถือครองหุ้นของสมาชิกใน
ครอบครัว สัดส่วนการถือครองหุน้ของคณะกรรมการและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตามหลกัการกาํกบัดูแล
กิจการท่ีดีกบัค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัครอบครัว ซ่ึงทาํการศึกษาขอ้มูลสัดส่วนการถือครองหุ้นและขอ้มูล
ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท่ี์ถือครองหุ้นของสมาชิกในครอบครัว ระหวา่งปี พ.ศ. 
2554 – 2555 โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและเทคนิคการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ทดสอบสมมติฐาน ณ ระดับ
นยัสําคญัทางสถิติ 0.05 ผลการศึกษาพบวา่ สัดส่วนการถือครองหุ้นของสมาชิกในครอบครัวและกรรมการผูจ้ดัการ
กบัประธานกรรมการเป็นคนเดียวกนั มีความสัมพนัธ์กบัค่าตอบแทนกรรมการในทิศทางลบ ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่มีการ
จ่ายค่าตอบแทนกรรมการอยูใ่นระดบัตํ่ากวา่บริษทัทัว่ไปในตลาดหลกัทรัพย ์ ในขณะท่ีประธานกรรมการมีความเป็น
อิสระมีความสัมพนัธ์กบัค่าตอบแทนกรรมการในทิศทางบวก ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าประธานกรรมการอิสระในบริษทั
ครอบครัวไดรั้บค่าตอบแทนสูงกวา่บริษทัทัว่ไปในตลาดหลกัทรัพย ์ผูล้งทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ ควรนาํสัดส่วน
การถือครองหุ้นของสมาชิกในครอบครัว  กรรมการผูจ้ดัการกบัประธานกรรมการเป็นคนเดียวกนั และประธาน
กรรมการอิสระ มาพิจารณาประกอบการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพย ์เน่ืองจากเป็นตวัสะทอ้นให้เห็นถึงหลกัการ
กาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

 

คาํสําคญั: ค่าตอบแทน, สัดส่วนการถือครองหุน้ของสมาชิกในครอบครัว, บริษทัครอบครัว 
 

Abstract 

 The objectives of this research were to study the relationship between the proportion of shareholding 
family members, shareholding proportion of Board Directors and their responsibilities, on the principles of Good 
Corporate Governance and remuneration directors. The data were collection about the shareholding proportion and 
remuneration directors in the SET listed companies during 2011 – 2012. The research methodology comprised of 
descriptive statistics and the inferential statistic with multiple regression analysis. The hypotheses were tested at the 
statistically significant level of 0.05. The results were found that the proportion of shareholding family members 
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and Managing Directors with the Presidents of Board Directors were the same one were negatively related to the 
remuneration of directors. It could indicate that the payment of the remuneration of directors were lower than those 
of the other companies listed in the SET. Meanwhile, the independence of the Presidents of Board Directors was 
positively related to the remuneration of directors. It could indicate that the independence of the Presidents of Board 
Directors who work in family companies receive higher wages than those of the other companies. The investors and 
stakeholders should consider the proportion of shareholding family members and Managing Directors with the 
Presidents of Board Directors were the same one, and the independence of the Presidents of Board Directors in 
making decision to invest in the securities as these reflect the principles of Good Corporate Governance. 
 

KEYWORDS: REMUNERATION, STOCK-HOLDING IN FAMILY MEMBERS, FAMILY FIRM’S 
 
1. บทนํา 

จากปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วง พ.ศ. 2540 ท่ีผ่านมา ทาํให้กิจการจาํนวนมากประสบ
ปัญหาการดาํเนินงาน สาเหตุหน่ึงเกิดจากการกระจุกตัวของความเป็นเจ้าของหรือผูถื้อหุ้นส่วนใหญ่ เน่ืองจาก
โครงสร้างดงักล่าวนั้นอาจจะอาํนวยโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วนใหญ่นั้นใชอ้าํนาจเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้กบัตวัเอง
แทนท่ีจะเป็นการหาประโยชน์ใหก้บัผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งหมดอีกทั้งยงัเป็นการเอาเปรียบผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย โดยทั้งหมดน้ี
แสดงให้เห็นว่าการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัเกิดขอ้บกพร่อง ดงันั้นจึงไดมี้การนาํเอาหลกัการกาํกบัดูแลกิจการมา
ปฏิบติั  

(Wiwattanakantang, 2000) พบว่าบริษัทจดทะเบียนของไทยในปี 1996 มีโครงสร้างการถือหุ้นเป็นแบบ
กระจุกตัว (Concentrated) 82.59% ของบริษัทในกลุ่มตัวอย่างนั้ น ผูถื้อหุ้นรายใหญ่สุดยงัเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีอาํนาจ
ควบคุมในบริษทัดว้ย (Controlling shareholders) ผูถื้อหุ้นท่ีมีอาํนาจควบคุมโดยส่วนใหญ่จะเป็นครอบครัว แสดงให้
เห็นว่าบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยส่วนใหญ่อยู่ภายใตก้ารควบคุมของกลุ่มคนท่ีเรียกว่า 
“ครอบครัว”   

เม่ือบริษทัมีโครงสร้างการถือครองหุ้นในลกัษณะครอบครัว (Jaafar, Wanhab and James, 2012) พบว่าเม่ือ
สมาชิกในครอบครัวถือครองหุ้นจาํนวนมากในบริษทัจะมีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการท่ีตํ่า และ (Li, Ryan and 
Wang, 2011) สมาชิกครอบครัวทาํหน้าท่ีอยูใ่นคณะกรรมการบริหารของบริษทันั้น จะมีการเสนอค่าตอบแทนและ
ส่ิงจูงใจให้กับกรรมการน้อยกว่าบริษัทท่ีไม่ใช่ครอบครัว ซ่ึงขัดแยง้กับ (Cohen and Lauterbach, 2007) ประธาน
บริหารท่ีเป็นเจา้ของจะไดรั้บค่าตอบแทนสูงกวา่ประธานบริหารท่ีไม่ใช่เจา้ของอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 50 

(อภิชาต  โตรุ่ง และ ศิลปพร ศรีจั่นเพชร , 2553) ได้กล่าวว่าสัดส่วนกรรมการอิสระสูงจะมีการจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการท่ีสูง เพ่ือเป็นแรงจูงใจในการดาํรงรักษากรรมการท่ีมีความรู้ความสามารถไว ้สอดคลอ้งกบั 
(Donaldson and Davis, 1991) หากกรรมการผูจ้ดัการ (CEO) และประธานกรรมการ (Chairman) เป็นคนเดียวกนันั้น
จะทาํให้ผลตอบแทนอตัราผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้น (ROE) ดีข้ึนโดยรวมมากกว่าการแยกตาํแหน่งทั้ง 2 ออกจากกนั 
และ (ภทัราพร พานิชสุสวสัด์ิ และ ศิลปพร ศรีจัน่เพชร, 2551) ความเป็นอิสระของประธานกรรมการทาํให้มูลค่าเพ่ิม
เชิงเศรษฐศาสตร์ของบริษทัเพ่ิมสูงข้ึน  
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นอกจากน้ี (อภิชาต โตรุ่ง และ ศิลปพร ศรีจัน่เพชร, 2553) ไดก้ล่าวถึงการพิจารณาค่าตอบแทนท่ีกรรมการ
ไดรั้บเป็นเร่ืองละเอียดอ่อน เน่ืองจากค่าตอบแทนเป็นเคร่ืองมือท่ีสาํคญัอยา่งหน่ึงในการในการสรรหาคนท่ีมีความรู้
ความสามารถมาดาํรงตาํแหน่ง อีกทั้งยงัเป็นเคร่ืองมือในการดาํรงบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพไวแ้ละจูงใจใหก้ารทาํงาน
เป็นไปตามเป้าหมาย ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดยค่าตอบแทนนั้นควรกาํหนดให้เหมาะสมกบัตาํแหน่ง
หนา้ท่ี ความรับผิดชอบ ตลอดจนความรู้ความสามารถและประสบการณ์ และควรกาํหนดค่าตอบแทนโดยบุคคลอ่ืนผู ้
ไม่มีส่วนไดเ้สียในค่าตอบแทนนั้น เพ่ือเป็นขอ้มูลประกอบสนบัสนุนในความเช่ือถือไดข้องบริษทัท่ีจะทาํการลงทุน 
รวมทั้งเพ่ือใหเ้กิดความโปร่งใส ลดปัญหาความขดัแยง้ และสร้างความเช่ือมัน่ต่อค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหก้บักรรมการ ผู ้
ถือหุ้น ผูล้งทุน และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน แต่การศึกษา (Jaafar, James and Wanhab, 2012) พบวา่หากมีสมาชิกครอบครัว
ไปดาํรงตาํแหน่งอยูใ่นคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนในจาํนวนมากจะมีการจ่ายค่าตอบแทนให้กบักรรมการ
จาํนวนท่ีสูง แสดงใหเ้ห็นวา่มีการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนท่ีไม่เหมาะสมซ่ึงขดัต่อหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

จากเหตุผลดงักล่าวทาํให้ผูว้ิจยัมีความสนใจศึกษาเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งสัดส่วนการถือครองหุ้น
ของสมาชิกในครอบครัวกบัค่าตอบแทนกรรมการในบริษทัครอบครัว โดยศึกษาจากบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภายใตก้ารนาํหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษทัจดทะเบียนปี พ.ศ. 2549 ซ่ึงยงั
ไม่ได้มีผูศึ้กษาประเด็นน้ีมาก่อน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจลงทุนทั้ งน้ีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการท่ี
เหมาะสมจะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งสัดส่วนการถือครองหุน้ของสมาชิกในครอบครัวกบัค่าตอบแทนกรรมการ 
2. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างสัดส่วนการถือครองหุ้นของคณะกรรมการทั้ งหมดกับค่าตอบแทน

กรรมการ 
3. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการกาํกบัดูแลกิจการมุมมองดา้นความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษทักบัค่าตอบแทนกรรมการ 
 

3. การดาํเนินการวจิัย 
สมมติฐานการวิจัย ในการวิจัยคร้ังน้ีผูว้ิจัยทาํการพฒันาจากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ี

เก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีสมมติฐานดงัต่อไปน้ี 
สมมติฐาน 1: สัดส่วนการถือหุน้ของสมาชิกในครอบครัวมีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัค่าตอบแทนกรรมการ  
สมมติฐาน 2: สัดส่วนการถือหุน้ของกรรมการทั้งหมดมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัค่าตอบแทนกรรมการ  
สมมติฐาน 3: สัดส่วนการสมาชิกพิจารณาค่าตอบแทนมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัค่าตอบแทนกรรมการ  
สมมติฐาน 4: สัดส่วนกรรมการท่ีเป็นสมาชิกในครอบครัวต่อคณะกรรมการมีความสัมพนัธ์เชิงลบกับ

ค่าตอบแทนกรรมการ 
สมมติฐาน 5: กรรมการผูจ้ดัการกบัประธานกรรมการเป็นคนเดียวกนัมีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัค่าตอบแทน

กรรมการ  
 สมมติฐาน 6: ประธานกรรมการเป็นสมาชิกในครอบครัวมีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัค่าตอบแทนกรรมการ  

สมมติฐาน 7: ความความเป็นอิสระของประธานกรรมการมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัค่าตอบแทนกรรมการ  
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 ประชากร การวิจัยเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนการถือครองหุ้นของสมาชิกในครอบครัวกับ
ค่าตอบแทนกรรมการคือ บริษทัท่ีอยูใ่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยทาํการเก็บขอ้มูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 – 
พ.ศ. 2555 เลือกบริษทัท่ีมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี (สัจจวฒัน์ จนัทร์หอม และ ศิลปพร ศรีจัน่เพชร, 2555) 

1) มีผูถื้อหุน้รายใหญ่ท่ีเป็นคนในครอบครัวเดียวกนั โดยพิจารณาจากนามสกลุ  
2) มีสมาชิกครอบครัวตอ้งถือหุน้มากกวา่ 25% ในบริษทั  
3) มีสมาชิกในครอบครัวดาํรงตาํแหน่งอยูใ่นคณะกรรมการบริษทัหรือคณะผูบ้ริหารนั้น  
จากลักษณะข้างต้นจํานวนตัวอย่างท่ีศึกษา ปี  พ .ศ. 2554 และ พ .ศ. 2555 จํานวน  96 และ 102 บริษัท 

ตามลาํดบั   ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา ตวัแปร และการวดัค่าของตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาตามตารางท่ี 1 ดงัน้ี 
ตารางท่ี 1 การวดัคา่ตวัแปร 

ลาํดบั ตวัแปรตาม สัญลกัษณ์ การวดัค่า 

1. ค่าตอบแทนกรรมการ Pay.Com ขอ้มูลจากงบการเงินและขอ้มูลจากแบบ 56-1 เกบ็ขอ้มูลเฉพาะค่าตอบแทนกรรมการท่ี
เป็นตวัเงินเท่านั้น 

 ตวัแปรอสิระ   

1. สดัส่วนการถือครองหุน้
ของสมาชิกในครอบครัว 

Pop.Fam.S จาํนวนหุน้ท่ีสมาชิกในครอบครัวถือครอง ต่อจาํนวนหุน้สามญัทั้งหมดท่ีชาํระแลว้ 
รวบรวมขอ้มูลจากแบบ 56-1 

2. สดัส่วนการถือหุน้ของ
กรรมการทั้งหมด 

Pop.Com.S จาํนวนหุน้ท่ีคณะกรรมการ บริหารถือครอง ต่อจาํนวนหุน้สามญัทั้งหมดท่ีชาํระแลว้ 
รวบรวมขอ้มูลจากแบบ 56-1 

3. สดัส่วนคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน 

Pop.Fam.C สมาชิกของคณะกรรมการยอ่ยพิจารณาค่าตอบแทนท่ีเป็นสมาชิกในครอบครัวต่อ
คณะกรรมการทั้งหมด รวบรวมขอ้มูลจากแบบ 56-1 

4. สดัส่วนคณะกรรมการท่ี
เป็นสมาชิกในครอบครัว
ต่อคณะกรรมการ 

 Pop.Mem.C จาํนวนคณะกรรมการท่ีเป็นสมาชิกในครอบครัว ต่อจาํนวนกรรมการทั้งหมด รวบรวม
ขอ้มูลจากแบบ 56-1 

5. กรรมการผูจ้ดัการกบั
ประธานกรรมการเป็น
คนเดียวกนั 

  Same Dummy variable (1,0) 
กรรมการผูจ้ดัการกบัประธานกรรมการเป็นคนเดียวกนั มีค่าเป็น 1 และ 0 ไม่เป็น  

6. ประธานกรรมการเป็น
สมาชิกในครอบครัว 

    President Dummy variable (1,0) 
ประธานกรรมการเป็นสมาชิกในครอบครัว มีค่าเป็น 1 และ 0 ไม่เป็น 

7. ประธานกรรมการมี
ความเป็นอิสระ 

    Freedom Dummy variable (1,0) 
ประธานกรรมการมีความเป็นอิสระ มีค่าเป็น 1 และ 0 ไม่เป็น 

 ตวัแปรควบคุม   

1. อายขุองบริษทั Age คาํนวณจากวนัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยจ์นถึงวนัส้ินรอบบญัชีในแต่ละปี 
2. ขนาดของบริษทั Size คาํนวณจากยอดสินทรัพยร์วมของบริษทั ณ ส้ินรอบบญัชี 
3. สดัส่วนการถือหุน้ 10 

ลาํดบัแรก 
  Pop.Stock ใชส้ดัส่วนผูถื้อหุน้ 10 ลาํดบัแรก ณ ส้ินรอบบญัชีในแต่ละปีรวบรวมขอ้มูลจากแบบ 

56-1 
 

วธีิการวเิคราะห์ 
การวจิยัคร้ังน้ีแบ่งวิธีการวเิคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 2 ส่วนดว้ยกนัซ่ึงมีรายละเอียดในการวิเคราะห์ขอ้มูลในแต่

ละส่วนดงัต่อไปน้ี 
ส่วนท่ี  1 การวิ เคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้นด้วยสถิติ เชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่  ค่าตํ่ าสุด 

(Minimum) ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistic) ใช้วิธีวิเคราะห์สมการถดถอยเชิง

พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพ่ือหาความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของตวัแปร
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ตาม ก่อนนาํขอ้มูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ความถดถอยความถดถอยเชิงพหุ ผูศึ้กษาไดท้าํการตรวจสอบเง่ือนไขของการ
วเิคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (กลัยา วานิชยบญัชา, 2555) ผลจากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน 
(Pearson’s Correlation of Coefficient) พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของแต่ละตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กนันั้น 
ไม่ไดมี้ค่าท่ีสูงพอท่ีจะทาํใหเ้กิดปัญหาภาวะร่วมเส้นตรงเชิงพหุ (Multicollinearity)  

จากการเกบ็รวบรวมขอ้มูลพบวา่บริษทัท่ีมีลกัษณะเป็นครอบครัวมีการเปิดเผยขอ้มูลคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนมีจาํนวนน้อยรายทาํให้ขอ้มูล สัดส่วนคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (Pop.Fam.C) มีจาํนวนน้อย 
ดงันั้นจึงไดแ้ยกการศึกษาออกเป็นออกเป็น 2 สมการ ดงัน้ี   

สมการท่ี 1: ความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนการถือครองหุ้นของสมาชิกในครอบครัวกับค่าตอบแทน
กรรมการ (ไม่มีตวัแปร สัดส่วนคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน) โดยใชส้มการถดถอยดงัต่อไปน้ี 

Pay.Com = B0 + B1Pop.Fam.S+ B2Pop.Com.S+ B3Pop.Mem.C + B4Same+ B5President + B6Freedom 
+ B7Age +B8Size + B9Pop.Stock 

สมการท่ี 2: ความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนการถือครองหุ้นของสมาชิกในครอบครัวกับค่าตอบแทน
กรรมการ (มีตวัแปร สัดส่วนคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน) โดยใชส้มการถดถอยดงัต่อไปน้ี 

Pay.Com = B0  +  B1 Pop.Fam.S+ B2 Pop.Com.S+ B3Pop.Fam.C + B4Pop.Mem.C + B5Same + 
B6President + B7Freedom + B8Age + B9Size + B10Pop.Stock 
 

4. ผลการวจิัย 
ความสัมพนัธ์ของตวัแปรและทดสอบสมมติฐาน 

 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างสัดส่วนการถือครองหุ้นของสมาชิกในครอบครัวกบัค่าตอบแทน
กรรมการ ตามตารางท่ี 2 ดงัต่อไปน้ี 
ตารางท่ี 2 สรุปผลการวจิยัและทดสอบสมมติฐาน  

ตวัแปรอิสระ 
ความสมั
พนัธ์ท่ี
คาดหวงั 

 
สมการท่ี 1  ผลการ

ทดสอบ
สมมติฐาน 

สมการท่ี 2 ผลการ
ทดสอบ
สมมติฐาน 

2554 
 

2555 รวม 2 ปี 2554 2555 รวม 2 ปี 

1.สดัส่วนการถือครองหุน้
ของสมาชิกใน
ครอบครัว 

เชิงลบ B 
Sig. 

-0.107 
0.256 

-0.155 
0.083 

-0.134 
0.037** 

ยอมรับ 0.151 
0.248 

-0.178 
0.147 

-0.048 
0.604 

ปฏิเสธ 

2.สดัส่วนการถือครองหุน้
ของกรรมการทั้งหมด 

เชิงบวก B 
Sig. 

-0.028 
0.769 

0.087 
0.334 

0.095 
0.173 

ปฏิเสธ 0.033 
0.805 

-0.153 
0.223 

-0.078 
0.412 

ปฏิเสธ 

3.สดัส่วนสมาชิก
คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน 

เชิงลบ B 
Sig. 

- - - - -0.105 
0.419 

0.039 
0.752 

-0.013 
0.893 

ปฏิเสธ 

4.สดัส่วนกรรมการท่ีเป็น
สมาชิกในครอบครัวต่อ
คณะกรรมการทั้งหมด 

เชิงลบ B 
Sig. 

-0.146 
0.124 

-0.041 
0.656 

-0.056 
0.397 

ปฏิเสธ 0.022 
0.868 

-0.251 
0.058 

-0.116 
0.218 

ปฏิเสธ 

5.กรรมการผูจ้ดัการกบั
ประธานกรรมการเป็น
คนเดียวกนั 

เชิงลบ B 
Sig. 

-0.042 
0.670 

0.063 
0.486 

0.028 
0.673 

ปฏิเสธ -0.277 
0.037** 

-0.151 
0.221 

-0.231 
0.013** 

ยอมรับ 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 

ตวัแปรอิสระ 
ความสมั
พนัธ์ท่ี
คาดหวงั 

 
สมการท่ี 1  ผลการ

ทดสอบ
สมมติฐาน 

สมการท่ี 2 ผลการ
ทดสอบ
สมมติฐาน 

2554 
 

2555 รวม 2 ปี 2554 2555 รวม 2 ปี 

6.ประธานกรรมการ
เป็นสมาชิกใน
ครอบครัว 

เชิงลบ B 
Sig. 

-0.071 
0.461 

0.004 
0.966 

-0.007 
0.919 

ปฏิเสธ 0.117 
0.365 

-0.133 
0.284 

0.009 
0.922 

ปฏิเสธ 

7.ประธานกรรมการ
เป็นอิสระ 

เชิงบวก B 
Sign 

0.200 
0.037** 

0.083 
0.359 

0.326 
0.038** 

ยอมรับ 0.306 
0.022** 

-0.066 
0.596 

0.112 
0.229 

ยอมรับ 

** มีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 
 
 จากตารางท่ี 2 เป็นผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้และตวัแปรตามซ่ึงพบวา่ 
 สัดส่วนการถือครองหุ้นของสมาชิกในครอบครัว (Pop.Fam.S) นั้ นมีค่าความคาดหวงัเป็นลบและค่า
สัมประสิทธ์ิจากสมการท่ี 1 รวม 2 ปี คือ -0.143 ซ่ึงมีผลเป็นลบและเป็นไปในทิศทางเดียวกบัค่าความคาดหวงัและดู
จากค่าของ p-value ซ่ึงปรากฏวา่ไดค้่า 0.037 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 แสดงวา่ตวัแปรดงักล่าวมีความสัมพนัธ์กบัค่าตอบแทน
กรรมการ 

กรรมการผูจ้ัดการกับประธานกรรมการเป็นคนเดียวกัน (Same) นั้ นมีค่าความคาดหวงัเป็นลบและค่า
สัมประสิทธ์ิจากสมการท่ี 2 ในปี พ.ศ. 2554 และ รวม 2 ปี คือ -0.277 และ -0.231 ตามลาํดับ ซ่ึงมีผลเป็นลบและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกบัค่าความคาดหวงัและดูจากค่าของ p-value ซ่ึงปรากฏวา่ไดค้่า 0.037 และ 0.013 ตามลาํดบั ซ่ึง
นอ้ยกวา่ 0.05 แสดงวา่ตวัแปรดงักล่าวมีความสัมพนัธ์กบัค่าตอบแทนกรรมการ 

ประธานกรรมการเป็นอิสระ (Freedom) นั้นมีค่าความคาดหวงัเป็นบวกและค่าสัมประสิทธ์ิจากสมการท่ี 1 
ในปี พ.ศ. 2554 และ รวม 2 ปี คือ 0.200 และ 0.326 ตามลาํดบั และสมการท่ี 2 ในปี พ.ศ. 2554 คือ 0.306 ซ่ึงมีผลเป็น
ลบและเป็นไปในทิศทางเดียวกบัค่าความคาดหวงัและดูจากค่าของ p-value ซ่ึงปรากฏวา่สมการท่ี 1 ไดค้่า 0.037 และ 
0.038 ตามลาํดบั และสมการท่ี 2 ไดค้่า 0.022 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 แสดงวา่ตวัแปรดงักล่าวมีความสัมพนัธ์กบัค่าตอบแทน
กรรมการ 

 

5. บทสรุป 
1. จากผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งสัดส่วนการถือครองหุน้ของสมาชิกในครอบครัวกบัค่าตอบแทน

กรรมการ ในสมการท่ี1 (ไม่มีตวัแปร สัดส่วนคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน) พบวา่มีความสัมพนัธ์เชิงลบอยา่งมี
นยัสาํคญักบัค่าตอบแทนกรรมการ เน่ืองจากการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการนั้นจะไปลดผลประกอบการ ซ่ึงผูถื้อหุ้นท่ี
เป็นสมาชิกในครอบครัวต่างก็ตอ้งการผลประกอบการท่ีดีและส่งผลต่อเงินปันผลท่ีไดรั้บ ซ่ึงค่าตอบแทนกรรมการท่ี
เหมาะสมสะทอ้นใหเ้ห็นถึงหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีโดย ค่าตอบแทนแก่กรรมการของบริษทัควรจะเพียงพอท่ีจะ
จูงใจและรักษากรรมการท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีตอ้งการ แต่ควรหลีกเล่ียงการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการท่ีเกินสมควร ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั (Jaafar, Wanhab and James, 2012) สัดส่วนการถือหุ้นของสมาชิกในครอบครัวมีความสัมพนัธ์เชิงลบ
กบัค่าตอบแทนกรรมการ อาจพิจารณาไดว้า่สัดส่วนการถือครองหุ้นของสมาชิกในครอบครัวเพ่ิมข้ึนนั้น ส่งผลให้มี
การจ่ายค่าตอบแทนท่ีตํ่าลง  ซ่ึงลักษณะการถือหุ้นแบบครอบครัวนั้ นอาจส่งผลถึงปัญหาตัวแทน เร่ืองการตั้ ง
ค่าตอบแทนตนเองในจาํนวนท่ีสูงอาจลดลง นกัลงทุนและผูถื้อหุน้สามารถมัน่ใจไดว้า่บริษทัครอบครัวจะไม่มีการเอา
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เปรียบในส่วนของค่าตอบแทนกรรมการ โดยการจ่ายค่าตอบแทนนั้ นจะคาํนึงถึงผลประกอบการและอัตรา
ผลตอบแทน เช่น เงินปันผล ท่ีเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย  

2. จากผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการกํากับดูแลกิจการมุมมองด้านความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษทักบัค่าตอบแทนกรรมการ ในสมการท่ี2 (มีตวัแปร สัดส่วนคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน) 
ปี พ.ศ.2554 และรวมสองปี พบวา่มีความสัมพนัธ์เชิงลบอยา่งมีนยัสําคญักบัค่าตอบแทนกรรมการ เน่ืองค่าตอบแทน
กรรมการนั้นควรสัมพนัธ์กบัเร่ืองของภาระหน้าท่ีซ่ึงการดาํรง 2 ตาํแหน่งทาํให้ภาระเพ่ิมข้ึนก็ควรไดค้่าตอบแทนท่ี
สูงข้ึนตามควร แต่เม่ือมีคณะพิจารณาค่าตอบแทนกลบันาํเสนอค่าตอบแทนกรรมการในระดบัตํ่าเป็นการแสดงใหเ้ห็น
ว่าไม่ได้มีการสนับสนุนให้มีการดาํรงตาํแหน่งทั้ ง 2 ในบุคคลเดียว ตามหลักการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี ประธาน
กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการมีหนา้ท่ีความรับผิดชอบต่างกนั คณะกรรมการควรกาํหนดอาํนาจหนา้ท่ีของประธาน
กรรมการและกรรมการผูจ้ัดการให้ชัดเจน เพ่ือไม่ให้คนใดคนหน่ึงมีอาํนาจโดยไม่จาํกัด ควรแยกบุคคลท่ีดาํรง
ตาํแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลท่ีดาํรงตาํแหน่งกรรมการผูจ้ัดการ และ คณะกรรมการควรเลือกให้
กรรมการอิสระดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการ ซ่ึงในบริษทัครอบครัวบุคคลท่ีดาํรงตาํแหน่งทั้ง 2 พร้อมกนันั้น คือ
สมาชิกในครอบครัว สอดคลอ้งกบั (อภิชาต โตรุ่ง และ ศิลปพร ศรีจัน่เพชร, 2553; Donaldson and Davis, 1991) โดย
บริษทัครอบครัวส่วนใหญ่มีการควบ 2 ตาํแหน่งดงักล่าวในบุคคลเดียวกนัซ่ึงบุคคลนั้นจะเป็นสมาชิกในครอบครัว
เพ่ือสนบัสนุนอาํนาจไม่จาํกดัในการบริหารงานบริษทั แต่ค่าตอบแทนท่ีสูงนั้นจะทาํให้ไปลดตวัเลขผลประกอบการ 
จึงมีการหลีกเล่ียงการจ่ายค่าตอบแทนท่ีสูงเกินไปและบุคคลดาํรง 2 ตาํแหน่งพร้อมกนันั้นเป็นผูถื้อหุ้นในจาํนวนท่ี
ค่อนขา้งมากทาํให้เกิดความคาดหวงัในเร่ืองเงินปันผลและช่ือเสียง ทาํให้ลดแรงกดดนัค่าตอบแทนกรรมการ นัก
ลงทุนและผูถื้อหุ้นสามารถมัน่ใจไดว้่าเม่ือมีการดาํรง 2 ตาํแหน่งพร้อมกนัในบริษทัครอบครัวจะมีการบริหารงานท่ี
เป็นธรรมสร้างประโยชน์แก่ทุกฝ่ายอยา่งเท่าเทียมกนั  

3. จากผลการศึกษาจากผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการกํากับดูแลกิจการมุมมองด้านความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทักบัค่าตอบแทนกรรมการ ในสมการท่ี1 (ไม่มีตวัแปร สัดส่วนคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน) ปี พ.ศ.2554 และรวมสองปี และในสมการท่ี2 (มีตวัแปร สัดส่วนคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน) ปี พ.ศ.2554 พบว่ามีความสัมพนัธ์เชิงบวกอย่างมีนัยสําคญักบัค่าตอบแทนกรรมการ แสดงให้เห็นว่า
บริษทัครอบครัวให้ความสาํคญักบับุคลากรเหล่าน้ีมาก โดยมีการจ่ายค่าตอบแทนท่ีสูงเพ่ือท่ีจะดาํรงรักษากรรมการท่ี
มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานตลอดจนช่ือเสียงและการยอมรับของบริษทั นาํมาซ่ึงความสามารถในการ
แข่งขนั การเจริญเติบโตและการเพ่ิมมูลค่าใหก้บัผูถื้อหุน้ในระยะยาว สอดคลอ้งกบั (อภิชาต โตรุ่ง และ ศิลปพร ศรีจัน่
เพชร, 2553; ศิลปพร ศรีจัน่เพชร, 2551; ภทัราพร พานิชสุสวสัด์ิ และ ศิลปพร ศรีจัน่เพชร, 2551)  ความเป็นอิสระของ
ประธานกรรมการเป็นการหลีกเล่ียงการเกิดปัญหาในเร่ืองความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) บริษทั
ครอบครัวสามารถนาํมาซ่ึงผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมแก่นกัลงทุนและผูถื้อหุน้ได ้

4. ผูถื้อหุ้น นักลงทุนและผูมี้ส่วนได้เสีย ควรให้ความสนใจปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อค่าตอบแทนกรรมการ 
เน่ืองจากสะทอ้นถึงหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ไดแ้ก่ สัดส่วนการถือครองหุ้นของสมาชิกในครอบครัว กรรมการ
ผูจ้ัดการกับประธานเป็นคนเดียวกัน ประธานกรรมการเป็นอิสระและขนาด ซ่ึงใช้เป็นข้อมูลเพ่ือประกอบการ
ตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยแ์ละการปล่อยกูใ้ห้แก่บริษทั เพ่ือลดความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการลงทุนและการ
ปล่อยกูใ้นอนาคต 
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กติติกรรมประกาศ  
วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีสาํเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณาและความอนุเคราะห์จาก รองศาสตราจารย ์ดร. จินดา ขนั

ทอง อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัและ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ขวญัสกุล เต็งอาํนวย อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์
รอง ท่ีไดใ้ห้ความกรุณาสละเวลาอนัมีค่าในการให้ความรู้ คาํปรึกษาและตรวจทาน เน้ือหาสาระของวิทยานิพนธ์ 
ตลอดจนให้ความช่วยเหลือแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ เพ่ือให้วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีมีความสมบูรณ์ ผูว้ิจัยขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงยิง่ไว ้ณ โอกาสน้ี 
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ลกัษณะทางการเงินของบริษทัทีถู่กเพกิถอนออกจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
Financial Characteristics of Companies Delisted from the Stock Exchange of Thailand 

 

ทฆิมัพร ไทรหอมหวล1 และ ดร.คณิตศร เทอดเผ่าพงศ์2 
1นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบญัชีมหาบณัฑิต สาขาบญัชี มหาวทิยาลยัรังสิต 

2อาจารยป์ระจาํ สาขาวชิาการบญัชี คณะบญัชี มหาวทิยาลยัรังสิต 

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

บทคดัย่อ      

คุณลกัษณะทางการเงินสามารถสะทอ้นถึงฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงานของกิจการ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
การตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงิน รวมถึงการเป็นเคร่ืองมือเตือนภยัทางการเงิน เพ่ือใหกิ้จการหรือผูมี้ส่วน
ไดเ้สียเตรียมพร้อมท่ีจะรับมือกบัความลม้เหลวทางธุรกิจท่ีอาจจะเกิดข้ึน โดยเฉพาะบริษทัท่ีจดทะเบียนหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ท่ีถูกเพิกถอนออกตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือเกิดความลม้เหลวทางการเงิน หรือนกัลงทุน
ไดเ้ห็นถึงฐานะการเงินท่ีอาจมีความเส่ียงต่อความอยู่รอดของบริษทั บทความฉบบัน้ีจึงมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา
คุณลกัษณะทางการเงินของบริษทัท่ีถูกเพิกถอนออกจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยศึกษาถึงอตัราส่วนทาง
การเงินท่ีมีความแตกต่างระหวา่งบริษทัท่ีถูกเพิกถอนออกจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (Delisted Companies) 
กบับริษทัท่ีไม่ถูกเพิกถอนออกจาก ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (Listed Companies)  และหาอตัราส่วนทาง
การเงินท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการถูกเพิกถอนออกจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยการนาํกลุ่มบริษทัท่ีถูกเพิก
ถอนออกจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (จาํนวน 27 บริษทั) และกลุ่มบริษทัท่ีถูกเพิกถอนออกจากตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีต้องจัดทําแผนฟ้ืนฟูกิจการ  (Rehabilitation companies) (จํานวน  4 บริษัท) มา
เปรียบเทียบกบับริษทัจดทะเบียนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํนวน 56 บริษทั การศึกษาใช้
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากงบการเงินตั้ งแต่ปี 2550-2555 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าอัตราส่วนท่ีสําคญั 2 
อตัราส่วน คือ 1) Total Debt to Total Assets Ratio (อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วม) และ 2) Retained Earnings 
on Assets Ratio (อตัราส่วนกาํไรสะสมต่อสินทรัพยร์วม)  เป็นอตัราส่วนท่ีแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างมี
สาระสาํคญัระหวา่งบริษทัท่ีถูกเพิกถอนและบริษทัท่ีไม่ถูกเพิกถอน ออกจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ
เป็นอตัราส่วนท่ีสาํคญัในการสะทอ้นถึงฐานะทางการเงิน หรือความมัน่คงทางการเงินของกิจการ 

 

คําสําคัญ: : ลกัษณะทางการเงิน, อตัราส่วนทางการเงิน, บริษทัท่ีถูกเพิกถอนจากตลาดหลกัทรัพยฯ์, บริษทัจดทะเบียน, 
บริษทัท่ีอยูใ่นระหวา่งการจดัทาํแผนฟ้ืนฟู 

 
Abstract 

Financial characteristics can reflect financial position and performance of a company and can benefit to the 
economic decisions of financial users. It can be a financial warning tool for entities or stakeholders to be ready in dealing 
with potential business failure that may occur especially the listed companies which being delisted from the Stock 
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Exchange of Thailand.  It can benefit investors to recognize financial risks which may affect the sustainability of the 
companies. This study aims to explore the financial characteristics of the delisted companies by studying financial ratios 
which differentiate from listed companies. Furthermore, this study aims to find financial ratios that associate with being 
delisted from the Stock Exchange of Thailand.  The study takes samples of delisted companies; 27 and  delisted 
companies that were being rehabilitating; 4, to compare with listed companies; 56  Financial statements of those samples 
are collected from the years 2007 – 2012. The results show that two main financial ratios; 1) Total Debt to Total assets 
ratio and 2) Retained Earnings on Assets Ratio, are ratios that demonstrate significant differences between the delisted 
and the listed companies. And yet, these two ratios vitally reflect the financial position and the financial stability of the 
companies. 
 

KEYWORDS: Financial Characteristics, Financial Ratios, Delisted Companies, Listed Companies, Rehabilitation 
Companies. 

 
1. บทนํา 

ในการดาํเนินธุรกิจ กิจการตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงท่ีเกิดจากทั้งปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก  ท่ีส่งผลกระทบ
ต่อการดาํรงอยูข่องกิจการ ปัจจยัท่ีทา้ทายต่อการดาํเนินกิจการ เช่น อตัราดอกเบ้ียท่ีสูงข้ึน การแข่งขนัทางการตลาดท่ีสูง 
ภาวะเงินเฟ้อของประเทศ การกีดกนัทางการคา้ ปัจจยัต่าง ๆ เหล่าน้ีส่งผลต่อธุรกิจในทางลบ ทาํใหบ้างธุรกิจท่ีไม่สามารถ
ขา้มผ่านอุปสรรคเ์หล่าน้ี มีผลประกอบการท่ีลดลง หรืออาจขาดทุนได ้หรืออาจสะทอ้นผ่านทางอตัราผลตอบแทนจาก
การลงทุนตํ่ากวา่ทุน ทาํให้มูลค่าตลาดของกิจการลดตํ่าลง และอาจนาํไปสู่การเลิกกิจการในท่ีสุด ผลกระทบของปัญหา
ดงักล่าวอาจส่งผลต่อความอยูร่อดของและความลม้เหลวทางการเงินของกิจการ ซ่ึงส่งผลกระทบ ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งจาก
ภายในและภายนอกกิจการ เช่น ผูถื้อหุ้น นักลงทุน เจา้หน้ี หรือผูมี้ส่วนไดเ้สีย (Stakeholders) และบริษทัท่ีจดทะเบียน
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ก็อาจถูกตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยสั่งให้เป็นบริษทัท่ีเขา้ข่ายตอ้งจดัทาํแผนฟ้ืนฟู
กิจการ (Rehabilitation Company) หรืออาจถูกเพิกถอนจากการเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดใ้นท่ีสุด 
 ปัจจุบนั งานวิจยัส่วนใหญ่ไดใ้ห้ความสนใจและให้ความสําคญัมากข้ึนกบัผลประกอบการของบริษทัท่ีมี
ช่ือเสียง มีความมัน่คง มีผลการดาํเนินงานท่ีดี แต่มกัไม่ไดใ้ห้ความสําคญัหรืออาจให้ความสําคญัน้อย กบับริษทัท่ี
กาํลงัประสบปัญหาทางดา้นการเงิน หรือขาดการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงบริษทัท่ีมีผลการดาํเนินงานและผล
ประกอบการท่ีดีมาอยา่งต่อเน่ือง อาจจะมองไม่เห็นสัญญาณของความลม้เหลวทางการเงินเน่ืองจากกิจการยงัอยูใ่น
สถานะท่ีดี  ในขณะท่ีบริษทัท่ีกาํลงัประสบปัญหาทางการเงิน อาจมีสัญญาณท่ีส่ือถึงความไม่มัน่คงทางการเงินท่ีน่าจะ
สามารถมองเห็นได ้อตัราส่วนทางการเงินซ่ึงอาจเป็นเคร่ืองมือเตือนภยัของการลม้เหลวทางการเงินน่าจะมีความ
แตกต่างจากบริษัทท่ีมีผลการดาํเนินงานดีได้อย่างชัดเจน อันอาจจะเป็นสัญญาณเตือนภัยให้ ผูมี้ส่วนได้เสีย
เตรียมพร้อมท่ีจะรับมือกบัความเส่ียงหรือ ความลม้เหลวทางธุรกิจท่ีอาจจะเกิดข้ึน ดงันั้น หากกิจการหรือผูมี้ส่วนได้
เสียไดรั้บทราบถึง สัญญาณเตือนภยัความลม้เหลวทางการเงิน โดยสัญญาณเตือนภยัดงักล่าวอาจเป็นขอ้มูลทางการเงิน 
ขอ้มูลในการดาํเนินงานและขอ้มูลอ่ืนท่ีช้ีให้เห็นวา่กิจการมีปัญหา ไดแ้ก่ สถานการณ์ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัขอ้มูลทาง
การเงิน เช่น การมีหน้ีสินสูงกว่าสินทรัพย  ์  การใช้เงินกู้ยืมระยะสั้ นจาํนวนมากเพื่อไปลงทุนในสินทรัพย์ท่ีให้
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ผลตอบแทนระยะยาว  เป็นตน้ ก็จะทาํให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียให้ความระมดัระวงั และปรับทิศทางการดาํเนินงาน หรือการ
ลงทุนใหส้อดคลอ้ง เหมาะสมกบัความเส่ียงทางการเงินท่ีจะมีข้ึน 

จากท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ งานวิจยัฉบบัน้ีจึงมุ่งคน้หาอตัราส่วนทางการเงินท่ีมีความแตกต่าง และอตัราส่วน
ทางการเงินท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการถูกเพิกถอนของบริษทัหลกัทรัพยอ์อกจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย                                                   
 
ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

การดาํเนินธุรกิจนั้น มีทั้ งกิจการท่ีประสบความสําเร็จจากการดาํเนินธุรกิจ กล่าวคือ มีผลกาํไรท่ีดี มีอตัรา
ผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีสูง มีความสามารถในการชาํระหน้ี และกิจการท่ีประสบความลม้เหลว หรือเขา้ข่ายท่ีจะประสบ
ความลม้เหลว ซ่ึงความลม้เหลวท่ีกิจการตอ้งเผชิญนั้น แบ่งออกเป็น  1)  ความลม้เหลวทางธุรกิจ (Business Failure) หมายถึง 
ความลม้เหลวอนัเกิดจากการดาํเนินธุรกิจท่ีประสบผลขาดทุน  รายไดท่ี้ไม่พอกบัรายจ่าย  หรืออตัราผลตอบแทนไม่คุม้ค่า
กบัเงินลงทุน ซ่ึงอาจเรียกไดว้่า ความลม้เหลวทางเศรษฐกิจ (Economic Failure) 2)ความลม้เหลวทางการเงิน (Financial 
Failure) หมายถึง ความลม้เหลวอนัเกิดจากท่ีกิจการไม่สามารถชาํระหน้ีไดต้ามกาํหนดเวลา กิจการมีหน้ีสินลน้พน้ตวัจน
กิจการไม่สามารถชาํระหน้ีได ้ สินทรัพยร์วมของกิจการนอ้ยกวา่ยอดรวมหน้ีสิน และมูลค่าสุทธิท่ีแทจ้ริงมีค่าติดลบซ่ึงเป็น
ความลม้เหลวท่ีนาํไปสู่ภาวะความลม้ละลาย (Bankruptcy)  สาเหตุของความลม้เหลวทางการเงินท่ีสาํคญัของธุรกิจแบ่งออก
ไดเ้ป็น 2 สาเหตุ ประการแรกสาเหตุท่ีเกิดจากปัจจยัภายในบริษทั เช่น การขาดการบริหารท่ีดี การเพิกเฉยต่อเหตุอนัควร
ปฏิบติั การทุจริตและสาเหตุอ่ืน และประการท่ีสองไดแ้ก่ สาเหตุท่ีเกิดจากปัจจยัภายนอกบริษทั คือ กิจกรรมการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ (Economic Growth Activities) กิจกรรมในตลาดการเงิน (Money Marketing Activities) กิจกรรมในตลาดทุน 
(Capital Marketing Activities) คุณลกัษณะของธุรกิจ (Business Characteristics) เช่น อายแุละขนาดของธุรกิจ 

ขอ้มูลทางการเงินเป็นขอ้มูลท่ีสาํคญัท่ีสะทอ้นถึงสถานะการเงินและความมัน่คงของกิจการ (งบแสดงฐานะ
ทางการเงิน), แสดงถึงผลการดาํเนินงานของบริษทั (กาํไรขาดทุน)  และแสดงแหล่งท่ีมาและใชไ้ปของเงินสด (งบ
กระแสเงินสด)  โดยเคร่ืองมือท่ีนิยมใชใ้นการตดัสินใจไดม้าจากขอ้มูลงบการเงินทั้งสามประเภทมกัอยู่ในรูปของ 
อตัราส่วนทางการเงิน เพราะอตัราส่วนทางการเงินเป็นการนาํขอ้มูลจากงบการเงินท่ีมีความสัมพนัธ์กนัมาคาํนวณเพื่อ
เปรียบเทียบสัดส่วนระหวา่งกนั ซ่ึงส่ือใหเ้ห็นถึงผลการดาํเนินงานฐานะของกิจการ  

ในการดาํเนินงานนั้น มีขอ้สมมติวา่  กิจการจะตอ้งดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ืองและดาํรงอยูต่่อไปในอนาคตท่ี
คาดหมายได ้เวน้แต่ว่าผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกิจการหรือหยดุดาํเนินงาน หรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ือง
ต่อไปได ้สัญญาณเตือนภยัทางดา้นการเงินท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่กิจการไม่สามารถในการดาํเนินงานไดอ้ยา่งต่อเน่ือง เช่น 
บริษัทมีหน้ีสินสูงกว่าสินทรัพย์ หรือมีหน้ีสินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียน กระแสเงินสดจากกิจกรรม
ดาํเนินงานติดลบ ผลขาดทุนจากการดาํเนินงานมีเป็นจาํนวนมาก เป็นตน้  นอกจากน้ี ยงัอาจรวมถึงการท่ีบริษทัขยาย
เวลาของการระดมทุนเพ่ิมเติม ผูส้อบบญัชีลงช่ือในรายงานการเงินล่าชา้ หรือลาออกจาการเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั 
บริษทัมีความลม้เหลวในการรักษาเวบ็ไซด ์หรือมีการปิดเวบ็ไซด ์เป็นตน้ 

มีนกัวิจยัหลายท่านท่ีทาํการศึกษาเก่ียวกบัอตัราส่วนทางการเงินเพ่ือหาสัญญาณเตือนภยัของความลม้เหลวทาง
การเงิน โดยมีการใชเ้คร่ืองมือทางสถิติท่ีแตกต่างออกไป  เร่ิมจาก Beaver (1966) ใชก้ารทดสอบดว้ยเทคนิค Univariate 
Analysis พบวา่ อตัราส่วนทางการเงินท่ีสามารถแยกความแตกต่างไดดี้ระหวา่งกลุ่มบริษทัท่ีประสบภาวะลม้เหลวในการ
ดาํเนินงานและบริษทัท่ีไม่ประสบภาวะลม้เหลวในการดาํเนินงาน คือ อตัราส่วนกระแสเงินสดต่อหน้ีสินรวม อตัราส่วน
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กาํไรสุทธิต่อสินทรัพยร์วม อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วม และอตัราส่วนทุนหมุนเวียน (Beaver, 1966) (อา้งใน 
กุสุมา ถิรตนัตยาภรณ์,2549:21) ต่อมา  Altman (1968) (อา้งใน วนัเพญ็, 2554 : 33-34)  ไดน้าํแบบจาํลองของ Beaver มา
พฒันาต่อโดยใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์จาํแนกประเภท (Multivariate Discriminant  Analysis หรือ MDA) ซ่ึงเป็นบุคคลแรก
ท่ีประสบความสําเร็จในการใชว้ิธี MDA ซ่ึง Altman ทาํการสุ่มตวัอย่างบริษทัท่ีถูกฟ้องลม้ละลายภายใตก้ฎหมายของ
สหรัฐอเมริกาและบริษทัท่ีดาํเนินงานปกติ ท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนัและมีขนาดของสินทรัพยใ์กลเ้คียงกนักลุ่มละ 33 
บริษทั ในช่วงปี ค.ศ.1945-1965 โดยใชอ้ตัราส่วนทางการเงิน 22 อตัราส่วน วเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบั Liquidity, Probability, 
Leverage, Solvency และ Activity  พบว่า แบบจาํลองในการพยากรณ์ภาวะลม้ละลายซ่ึงมีความสามารถในการพยากรณ์
ภาวะลม้ละลายไดถู้กตอ้งเฉล่ีย ร้อยละ 95 สําหรับการพยากรณ์ล่วงหน้า 1 ปี โดยความสามารถในการพยากรณ์ของ
แบบจาํลองดงักล่าวจะลดลงเม่ือมีระยะเวลานานข้ึน อตัราส่วนทางการเงินท่ีสามารถช้ีภาวะลม้ละลายไดมี้ 5 อตัราส่วน
ดงัน้ี อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนต่อสินทรัพยร์วม อตัราส่วนกาํไรสะสมต่อสินทรัพยร์วม อตัราส่วนกาํไรก่อนดอกเบ้ีย
และภาษีต่อสินทรัพยร์วม อตัราส่วนยอดขายสุทธิต่อสินทรัพยร์วม อตัราส่วนมูลค่าตลาดส่วนของผูถื้อหุน้ต่อหน้ีสินรวม 
เป็นอตัราส่วนท่ีมีความสาํคญัท่ีสุดในการกาํหนดความเป็นไปไดท่ี้บริษทัจะประสบความลม้ละลาย  

หลงัจากนั้น Deakin (1972) (อา้งใน ณฐัณิชา, 2554 : 7) ไดน้าํแบบจาํลองของ Beaver และ Altman มาพฒันา 
โดยใชส้ถิตการจาํแนกประเภทแบบเส้นตรง (Linear Multiple Discriminant  Analysis) คลา้ยกบัวิจยัของ Altman มี
การทดสอบกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 32 บริษทัท่ีประสบปัญหาความลม้เหลวทางการเงิน ในช่วงปี ค.ศ.1964-1970 จบัคู่
กบับริษทัท่ีไม่ลม้ละลายในอุตสาหกรรมเดียวกนัและมีขนาดสินทรัพยใ์กลเ้คียงกนั โดยใชอ้ตัราส่วนทางการเงิน
จาํนวน 14 อตัราส่วน เช่นเดียวกบั Beaver ผลการศึกษาพบว่า อตัราส่วนกระแสเงินสดต่อหน้ีสินสามารถใชใ้นการ
พยากรณ์ไดดี้ท่ีสุด  รวมถึงพบวา่ การวิเคราะห์จาํแนกประเภทมีความสามารถในการพยากรณ์ความลม้เหลวไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพล่วงหนา้ 3 ปี  

ในประเทศไทยไดมี้นักวิจยัท่ีไดศึ้กษาแบบจาํลองพยากรณ์ความลม้เหลวทางการเงิน ดว้ยการวิเคราะห์
จาํแนกประเภท (Discriminant  Analysis) โดยไดท้าํการศึกษาในอุตสาหกรรมท่ีแตกต่างกนัและใชต้วัแปรอิสระท่ีเป็น
อตัราส่วนทางการเงินท่ีเพ่ิมมากข้ึน โดย เฉลิมขวญั ศิริวฒันะตระกูล (2545) ไดศึ้กษาถึงสัญญาณเตือนภยัปัญหาทาง
การเงินของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจโรงแรม บนัเทิง และโรงพยาบาล ในช่วงปี พ.ศ. 2538 – พ.ศ. 2543 จาํนวน 
10 บริษทั แบ่งกลุ่มตวัอยา่งออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มบริษทัจดทะเบียนท่ีประสบปัญหาทางการเงิน จาํนวน 5 บริษทั 
และกลุ่มบริษทัจดทะเบียนท่ีไม่เขา้ข่ายถูกเพิกถอน จาํนวน 5 บริษทั โดยตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษาประกอบด้วย
อตัราส่วนทางการเงินและขอ้มูลเชิงคุณภาพจาํนวน 19 ตวัแปร ผลการศึกษาพบวา่ สัญญาณเตือนภยัปัญหาทางการเงิน
ล่วงหน้า 1 ปี มีดังน้ีคือ อัตราส่วนกระแสเงินสดต่อหน้ีสินหมุนเวียน อัตราส่วนกระแสเงินสดต่อหน้ีสินรวม 
อตัราส่วนสินทรัพยค์ล่องต่อหน้ีสินหมุนเวียน อตัราส่วนสินทรัพยห์มุนเวียนต่อสินทรัพยร์วม อตัราส่วนเงินทุน
หมุนเวียนต่อสินทรัพยร์วม อตัราส่วนยอดขายสุทธิต่อสินทรัพยร์วม และอตัราส่วนกาํไรจากการดาํเนินงานต่อ
ยอดขายสุทธิ สัญญาณเตือนภยัปัญหาทางการเงินล่วงหนา้ 2 ปี มีดงัน้ีคือ อตัราส่วนกระแสเงินสดต่อหน้ีสินหมุนเวียน 
อตัราส่วนกระแสเงินสดต่อหน้ีสินรวม อตัราส่วนสินทรัพยห์มุนเวยีนต่อสินทรัพยร์วม อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนต่อ
สินทรัพยร์วม อตัราส่วนยอดขายสุทธิต่อสินทรัพยร์วม และอตัราส่วนผลตอบแทนในส่วนของผูถื้อหุน้ ส่วนสัญญาณ
เตือนภยัปัญหาทางการเงินล่วงหนา้ 3 ปี มีดงัน้ีคือ อตัราส่วนกระแสเงินสดต่อหน้ีสินหมุนเวียน อตัราส่วนกระแสเงิน
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สดต่อหน้ีสินรวม อตัราส่วนสินทรัพยค์ล่องต่อหน้ีสินหมุนเวียน อตัราส่วนสินทรัพยห์มุนเวียนต่อหน้ีสินหมุนเวียน 
และอตัราส่วนผลตอบแทนในส่วนของผูถื้อหุน้ 

แมว้า่งานวิจยัท่ีผา่นมามกัจะใชข้อ้มูลอตัราส่วนทางการเงินท่ีเป็นขอ้มูลจากงบดุล  และงบกาํไรขาดทุน แต่ 
ประวิทย ์ตนัตราจินต์ (2543) ไดท้าํการศึกษาจากขอ้มูลงบการเงินเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ และศึกษาอตัราส่วน
ทางการเงินแต่ละกลุ่มท่ีมีผลต่อฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงาน พบวา่ ขอ้มูลเชิงคุณภาพรวมทั้งรายงานผูส้อบ
บญัชีและหมายเหตุประกอบงบการเงินสามารถใชเ้ป็นสัญญาณเตือนภยัได ้และเม่ือรวมทุกกลุ่มอุตสาหกรรม พบว่า 
อตัราส่วนทางการเงินท่ีสามารถเตือนภยัไดใ้นระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 90 ข้ึนไป ไดแ้ก่ อตัราส่วนกาํไรสะสมต่อ
สินทรัพยร์วม อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม อตัราส่วนกระแสเงินสดต่อหน้ีสินหมุนเวียน และอตัราส่วนหน้ีสิน
รวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ และเม่ือแยกกลุ่มอุตสาหกรรม พบวา่ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 90 ข้ึนไป อตัราส่วนท่ีเป็น
สัญญาเตือนภยัของกลุ่มการพิมพ ์ไดแ้ก่ อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม กลุ่มวสัดุก่อสร้าง ไดแ้ก่ อตัราส่วน
กาํไรสะสมต่อสินทรัพย์รวม กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ อัตราส่วนกระแสเงินสดต่อหน้ีสินหมุนเวียน กลุ่ม
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ไดแ้ก่ อตัราส่วนกาํไรขั้นตน้ต่อยอดขาย และกลุ่มสถาบนัการเงิน อตัราส่วนทาง
การเงินท่ีศึกษาไม่สามารถเป็นสัญญาณเตือนภยัได ้
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพ่ือหาอตัราส่วนทางการเงินท่ีมีความแตกต่างระหวา่งบริษทัท่ีถูกเพิกถอนออกจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย กบั บริษทัท่ีไม่ถูกเพิกถอนถอนออกจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
2. เพ่ือหาอตัราส่วนทางการเงินท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการถูกเพิกถอนออกจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

 

3. การดาํเนินการวจิัย 
การศึกษาจะใชข้อ้มูลของบริษทัท่ีถูกเพิกถอนออกจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2550–

2555 แต่ไม่รวมถึงบริษทัในกลุ่มธุรกิจการเงิน ไดแ้ก่ หมวดธนาคารพาณิชย ์หมวดประกนัภยัและประกนัชีวิต และหมวด
เงินทุนและหลกัทรัพย ์เน่ืองจากการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินของกลุ่มธุรกิจการเงิน ตอ้งจดัทาํตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 103 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินของธนาคารและสถาบนัการเงินท่ีคลา้ยคลึงกนั (ฉบบัท่ี 27 เดิม) ซ่ึงแตกต่าง
จากกลุ่มธุรกิจอ่ืน ซ่ึงอาจทาํใหผ้ลการศึกษาท่ีไดมี้ความแตกต่างออกไป โดยบริษทัท่ีถูกเพิกถอนฯ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
กลุ่มบริษทัท่ีถูกเพิกถอนฯ (จาํนวน 27 บริษทั) และกลุ่มบริษทัท่ีถูกเพิกฯท่ีตอ้งจัดทาํแผนฟ้ืนฟูกิจการ (Rehabilitation 
companies) (จาํนวน 4 บริษทั) นาํมาเปรียบเทียบกบับริษทัท่ีไม่ถูกเพิกถอนฯ (จาํนวน 56 บริษทั) ท่ีมีการดาํเนินงานตามปกติ 
ในช่วงเวลาเดียวกนั โดยเลือกจากบริษทัท่ีมีขนาดของสินทรัพย ์หรือ รายไดเ้ฉล่ีย 3 ปียอ้นหลงัใกลเ้คียงกนั และอยูใ่นกลุ่ม
อุตสาหกรรมเดียวกนั  โดยเก็บขอ้มูลจาก www.setsmart.com และเป็นขอ้มูลก่อนท่ีบริษทัจะถูกเพิกถอนออกจากตลาด
หลกัทรัพยแ์ละบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  3 ปี  โดยแบ่งเป็นขอ้มูลปีท่ี 1 (N-1)  ปีท่ี 2 (N-2) ปี
ท่ี3 (N-3) และเฉล่ีย 3 ปี (Average) ก่อนถูกเพิกถอนออกจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลทาง
สถิติ จะวิเคราะห์โดยใชเ้คร่ืองมือทางสถิติเชิงพรรณา (Descriptive Analysis),  Independent sample T-Test เพ่ือทดสอบถึง
ความแตกต่างของอตัราส่วนทางการเงินระหว่างกลุ่มท่ีถูกเพิกถอนและกลุ่มท่ีไม่ถูกเพิกถอน และเคร่ืองมือทางสถิติ 
ANOVA เพ่ือทดสอบถึงความสัมพนัธ์ของอตัราส่วนทางการเงินต่อการถูกเพิกถอนของกลุ่มตวัอย่างทั้ งสองกลุ่ม ซ่ึง
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สมมติฐานการวจิยัจะกาํหนด เป็น 2 ส่วน ดงัน้ี ส่วนที่ 1 เปรียบเทียบความแตกต่างและความสัมพันธ์ของอัตราส่วน
ทางการเงนิของบริษัททีถู่กเพกิถอนฯ (Delisted companies) กบั บริษัททไีม่ถูกเพกิถอนฯ (Listed companies)  

H1 : บริษัท ท่ี ถูก เ พิกถอนฯ  มีสภาพคล่องน้อยกว่าบ ริษัท ท่ีไ ม่ ถูก เ พิกถอนฯ  อย่าง มีนัยสํ าคัญ                 
 H2 :  บริษัทท่ีถูกเพิกถอนฯ มีความสามารถในชําระหน้ีน้อยกว่าบริษัทท่ีไม่ถูกเพิกถอนฯ อย่างมีนัยสําคัญ 
 H3 :   บริษทัท่ีถูกเพิกถอนฯ มีประสิทธิภาพในการดาํเนินงานน้อยกว่าบริษทัท่ีไม่ถูกเพิกถอนฯ อย่างมีนัยสําคญั
 H4 :  บริษทัท่ีถูกเพิกถอนฯ มีความสามารถในการทาํกาํไรนอ้ยกวา่บริษทัท่ีไม่ถูกเพิกถอนฯ อยา่งมีนยัสาํคญั 

ส่วนที่ 2 เปรียบเทียบความแตกต่างและความสัมพันธ์ของอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทที่ถูกเพิกถอนฯ ที่
ต้องจัดทาํแผนฟ้ืนฟูกจิการ (Rehabilitation companies) กบั บริษัททีไ่ม่ถูกเพกิถอนฯ (Listed companies)  

H1 : บริษทัท่ีถูกเพิกถอนฯ ท่ีจดัทาํแผนฟ้ืนฟูกิจการ มีสภาพคล่องนอ้ยกวา่บริษทัท่ีไม่ถูกเพิกถอนฯ อยา่งมี
นยัสาํคญั 

H2 :  บริษทัท่ีถูกเพิกถอนฯ ท่ีจดัทาํแผนฟ้ืนฟูกิจการ มีความสามารถในชาํระหน้ีนอ้ยกวา่บริษทัท่ีไม่ถูกเพิก
ถอนฯ อยา่งมีนยัสาํคญั  

H3 :   บริษทัท่ีถูกเพิกถอนฯ ท่ีจดัทาํแผนฟ้ืนฟูกิจการ มีประสิทธิภานในการดาํเนินงานนอ้ยกว่าบริษทัท่ีไม่ถูก
เพิกถอนฯ อยา่งมีนยัสาํคญั 

H4 : :   บริษทัท่ีถูกเพิกถอนฯ ท่ีจดัทาํแผนฟ้ืนฟูกิจการ มีความสามารถในการทาํกาํไรนอ้ยกวา่บริษทัท่ีไม่ถูก
เพิกถอนฯ อยา่งมีนยัสาํคญั 

โดยอตัราส่วนทางการเงินท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ตามสมมติฐานขา้งตน้มีจาํนวน 12 อตัราส่วน ดงัน้ี 
1. อตัราส่วนวดัสภาพคล่อง ไดแ้ก่ 

1.1 Current Assets Ratio คาํนวณจาก สินทรัพยห์มุนเวยีน หารดว้ยหน้ีสินหมุนเวยีน  
1.2 Quick Ratio คาํนวณจาก เงินสดบวกเงินลงทุนระยะสั้นบวกลูกหน้ี หารดว้ยหน้ีสินหมุนเวยีน 
1.3 Working Capital to Total Assets Ratio คํานวณจาก  สินทรัพย์หมุนเวียนหักด้วยห น้ี สิน

หมุนเวยีน หารดว้ยสินทรัพยร์วม 
2. อตัราส่วนวดัความสามารถในการชาํระหน้ี ไดแ้ก่ 

2.1 Total Debt to Total Asset Ratio คาํนวณจาก หน้ีสินรวม หารดว้ยสินทรัพยร์วม  
2.2 Total Debt to Total Owner Equity Ratio คาํนวณจาก หน้ีสินรวม หารดว้ยส่วนของผูถื้อหุน้ 
2.3 Cash Flow Operations to Current Liabilities คาํนวณจาก กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

หารดว้ยหน้ีสินหมุนเวยีน 
3. อตัราส่วนวดัประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน ไดแ้ก่ 

3.1 Total Assets Turnover Ratio คาํนวณจาก รายไดจ้ากการขายสุทธิ หารดว้ยสินทรัพยร์วม  
3.2 Return on Asset ratio คาํนวณจาก กาํไรสุทธิ คูณดว้ยหน่ึงร้อย หารดว้ยสินทรัพยร์วม 

4. อตัราส่วนวดัความสามารถในการทาํกาํไร ไดแ้ก่ 
4.1 Gross Profit  Margin Ratio คาํนวณจาก กาํไรขั้นตน้ คูณดว้ยหน่ึงร้อย หารดว้ยรายไดจ้ากการขายสุทธิ  
4.2 Operating Profit Margin Ratio คาํนวณจาก กาํไรจากการดาํเนินงาน คูณดว้ยหน่ึงร้อย หารดว้ย

รายไดจ้ากการขายสุทธิ  
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4.3 Retained Earnings to Total Assets คาํนวณจาก กาํไรสะสม คูณดว้ยหน่ึงร้อย  หารดว้ยสินทรัพยร์วม 
4.4 Return on Equity Ratio คาํนวณจาก กาํไรสุทธิ คูณดว้ยหน่ึงร้อย  หารดว้ยส่วนของผูถื้อหุน้ 

4. ผลการวจิัย 
จากการศึกษาถึงขอ้มูลทางสถิติ ขอ้มูลท่ีนาํมาวิเคราะห์เป็นขอ้มูลในช่วงระยะเวลา 3 ปีก่อนการถูกเพิกถอน โดยแบ่งเป็น

ขอ้มูลปีท่ี 1 (N-1)  ปีท่ี 2 (N-2) ปีท่ี3 (N-3)และเฉล่ีย 3 ปี (Average) ก่อนถูกเพิกถอนออกจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผล

การวเิคราะห์ขอ้มูลแบ่งเป็น 2 ส่วน ประกอบดว้ย  
 

ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบอตัราส่วนทางการเงินระหวา่งบริษทัท่ีถูกเพิกถอนฯ (Delisted companies) กบั บริษทัท่ี 
ไม่ถูกเพิกถอนฯ (Listed companies) 

 
 
จากตารางท่ี 1 จะเห็นไดว้่า Delisted companies มีอตัราส่วนวดัสภาพคล่อง อตัราส่วนวดัประสิทธิภาพใน

การดาํเนินงาน  อตัราส่วนวดัความสามารถในการทาํกาํไร  และ อตัราส่วนวดัความสามารถในการชาํระหน้ี ตํ่ากว่า 
Listed companies  ทั้งน้ีเน่ืองจากในปีท่ี N-1 บริษทัท่ีอยูใ่นกลุ่ม Delisted Companies จาํนวน 1 บริษทั ไดมี้การจาํหน่าย
สินทรัพยถ์าวรออกไปในมูลค่าท่ีสูง กิจการไดรั้บเงินสดเขา้มา ซ่ึงถือเป็นรายไดอ่ื้นท่ีมิไดม้าจากการดาํเนินกิจการ
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ตามปกติ ซ่ึงรายไดน้ี้กิจการไดน้าํมาเป็นสภาพคล่อง และชาํระหน้ีบางส่วน  เฉพาะการขายสินทรัพยถ์าวรของบริษทั
น้ีเพียงบริษทัเดียวทาํให้อตัราส่วนในปีท่ี N-1 ของ Delisted ดีกว่า Listed companies ไดแ้ก่ อตัราส่วน Total Debt to 
Total Equity Ratio อัตราส่วน Return on Assets และ อัตราส่วน Operating Profit Margin เช่นเดียวกันกับ ปีท่ี N-3 
บริษทัท่ีอยูใ่นกลุ่ม Delisted Companies แต่เป็นคนละบริษทักบั ปีท่ี N-1 ไดมี้การจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวรออกไป แลว้
นาํเงินท่ีไดจ้ากการขายสินทรัพยไ์ปชาํระให้กบัเจา้หน้ีการคา้เป็นมูลค่าสูงมาก จึงมีผลทาํให ้อตัราส่วน Current Ratio 
ในปีท่ี N-3 ของ Delisted Companies ดีกวา่ Listed companies 

 
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบอตัราส่วนทางการเงินระหว่างบริษทัท่ีถูกเพิกถอนฯท่ีตอ้งจัดทาํแผนฟ้ืนฟูกิจการ
(Rehabilitation companies) กบั บริษทัท่ีไม่ถูกเพิกถอนฯ (Listed companies)  

 
 
จากตารางท่ี  2 อัตราส่วนทางการเงินของกลุ่ม  Rehabilitation companies ท่ี เปรียบเทียบกับ  Delisted 

companies จะมีลกัษณะเดียวกนักบั Delisted companies ท่ีเปรียบเทียบ กบั Listed companies (จากตารางท่ี 1) เน่ืองจาก
กลุ่ม Delisted companies ท่ีจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวรออกไป เป็นบริษทัท่ีอยูใ่นกลุ่มเป็นบริษทัใน Rehabilitation ดว้ย 
ดงันั้น ทิศทางของอตัราส่วนทางการเงินของกลุ่ม Rehabilitation companies จึงมีลกัษณะท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกนั
กบั Delisted companies   
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ตารางที ่3 สรุปผลการศึกษาอตัราส่วนทางการเงินของบริษัททีถู่กเพกิถอนฯ (Delisted companies) กบั บริษัทที่ไม่ถูก
เพกิถอนฯ (Listed companies)  

 
 
จากตารางท่ี 3  เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างและความสัมพนัธ์ของอตัราส่วนทางการเงินของบริษทัท่ีถูก

เพิกถอนฯ (Delisted companies) กบั บริษทัท่ีไม่ถูกเพิกถอนฯ (Listed companies) ผลการศึกษา พบว่า อตัราส่วนวดั
ความสามารถในการชาํระหน้ี คือ อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วม (Total Debt to Total Assets Ratio)  และ
อตัราส่วนวดัความสามารถในการทาํกาํไร อตัราส่วนกาํไรสะสมต่อสินทรัพยร์วม (Retained Earnings on Asset Ratio)   
เป็นอตัราส่วนท่ีมีความแตกต่างอยา่งมีสาระสาํคญัระหวา่งบริษทัท่ีถูกเพิกถอนฯ กบับริษทัท่ีไม่ถูกเพิกถอนฯ และยงั
แสดงความสัมพนัธ์กบัการถูกเพิกถอน เน่ืองจากผลท่ีไดมี้ความสอดคลอ้งกนัทั้งสามปีก่อนการถูกเพิกถอน  รวมทั้ง
ผลจากการเฉล่ียทั้ง 3 ปี ในขณะท่ีอตัราส่วนอ่ืน ๆ เช่น Return on Assets Ratio และ Operating Profit Margin Ratio 
อาจแสดงความแตกต่างอย่างมีสาระสําคญัในบางปี แต่ไม่ได้ให้ผลท่ีสอดคล้องกันทุกปี ซ่ึงแสดงให้เห็นได้ว่า
อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วม (Total Debt to Total Assets Ratio) และอตัราส่วนกาํไรสะสมต่อสินทรัพยร์วม
(Retained Earnings on Asset Ratio) เป็นอตัราส่วนท่ีสามารถสะทอ้นถึงผลการดาํเนินของกิจการได ้
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ตารางที่ 4 สรุปผลการศึกษาอตัราส่วนทางการเงนิของบริษัทที่ถูกเพกิถอนฯ ที่ต้องจัดทําแผนฟ้ืนฟูกจิการ 
(Rehabilitation companies) กบั บริษัททีไ่ม่ถูกเพกิถอนฯ (Listed companies) 

 
 
จากตารางท่ี 4 เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างและความสัมพนัธ์ของอตัราส่วนทางการเงินของบริษทัท่ีถูก

เพิกถอนฯ ท่ีตอ้งจดัทาํแผนฟ้ืนฟูกิจการ (Rehabilitation companies) กบั บริษทัท่ีไม่ถูกเพิกถอนฯ (Listed companies) 
ผลการศึกษาพบวา่ อตัราส่วนทางการเงินจาํนวน 2 อตัราส่วน คือ อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วม (Total Debt 
to Total Assets)  และ อตัราส่วนกาํไรสะสมต่อสินทรัพยร์วม (Retained Earnings on Asset Ratio) เป็นอตัราส่วนท่ีมี
ความแตกต่างและมีความสัมพนัธ์กบัการถูกเพิกถอนฯอยา่งมีสาระสาํคญั เน่ืองจากไดผ้ลท่ีตรงกนัในขอ้มูลเกือบทุกปี 
รวมทั้งเฉล่ีย 3 ปี แสดงให้เห็นไดว้่า อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วม (Total Debt to Total Assets Ratio) และ
อตัราส่วนกาํไรสะสมต่อสินทรัพยร์วม (Retained Earnings on Asset Ratio) เป็นอตัราส่วนท่ีสามารถสะทอ้นถึงผล
การดาํเนินของกิจการได ้นอกจากน้ีเป็นท่ีน่าสังเกตว่า อตัราส่วนอ่ืน แสดงความสัมพนัธ์ต่อการถูกเพิกถอนเช่นกนั 
และมีจาํนวนอตัราส่วนทางการเงินจาํนวนหลายอตัราส่วนท่ีแสดงผลเช่นน้ี โดยอตัราส่วนท่ีแสดงความสัมพนัธ์ต่อ
การถูกเพิกถอนฯ ในกลุ่มบริษทัท่ีตอ้งจดัทาํแผนฟ้ืนฟูจะมีจาํนวนหลายอตัราส่วน และมากกวา่บริษทัท่ีถูกเพิกถอนฯ
แต่ไม่ตอ้งทาํแผนฟ้ืนฟู 

 
5. สรุปผลการศึกษา และอภิปรายผล   

จากผลการศึกษาสามารถสรุปไดว้่าอตัราส่วนทางการเงินสําคญัท่ีแสดงถึงความแตกต่างอย่างมีนัยสําคญั
ระหวา่งบริษทัท่ีถูกเพิกถอน รวมถึงบริษทัท่ีอยูใ่นแผนฟ้ืนฟูกิจการ กบับริษทัท่ีไม่ถูกเพิกถอนมี 2 อตัราส่วน คือ Total 
Debt to Total Assets (อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วม) และ Retained Earnings on Assets Ratio (อตัราส่วน
กาํไรสะสมต่อสินทรัพยร์วม)  โดยผลการวิจยัน้ี  สอดคลอ้งกบังานวิจยัในอดีตของ Beaver (1966) พงศ์ วชัระนุกุล 
(2545) และ ศุภโชค ชุติมากุลทวี (2545) โดยอตัราส่วนทั้ งสองอตัราส่วน้ีเป็นอตัราส่วนสําคญัท่ีแสดงให้เห็นถึง
ความสามารถในการชาํระหน้ี และความสามารถในการทาํกาํไรของกิจการ บริษทัท่ีมีฐานะการทางเงินท่ีไม่แขง็แรงจะ
แสดงผลไปยงั 2 อตัราส่วนน้ี บริษทัท่ีถูกเพิกถอน หรือบริษทัท่ีอยูใ่นระหวา่งการทาํแผนฟ้ืนฟู เป็นบริษทัท่ีเขา้ข่ายมี
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ฐานะทางการเงินท่ีไม่มัน่คง จะมีความสามารถในการชาํระหน้ีท่ีตํ่า โดยจะมีอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัยพร์วมใน
สัดส่วนท่ีสูง โดยบางบริษทัอาจมีสัดส่วนหน้ีสินท่ีใกลเ้คียงสินทรัยพ ์หรือบางบริษทัท่ีมีฐานะการเงินท่ีไม่มัน่คงมาก 
ๆ อาจมีสัดส่วนหน้ีสินท่ีมากกวา่สินทรัพย ์ซ่ึงจะทาํใหส่้วนของผูถื้อหุน้ติดลบ นอกจากน้ีความแตกต่างของอตัราส่วน
ท่ีแสดงถึงความสามารถในการทาํกาํไรท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญอีกอันหน่ึงคือ อัตราส่วนกาํไรสะสมต่อ
สินทรัพยร์วม ทั้งน้ีเน่ืองจาก กาํไรสะสม เป็นส่วนหน่ึงของส่วนของผูถื้อหุ้น เป็นส่ิงท่ีสร้างจากความสามารถในการ
ดาํเนินกิจการของบริษทัและสะสมไวใ้นบริษทัตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั บริษทัท่ีมีฐานะการเงินดี มีทุนเติบโตเพราะ
กาํไรสะสม แสดงใหเ้ห็นวา่บริษทั มีความสามารถในการทาํกาํไรสูงและสะสมผลกาํไรในรูปของกาํไรสะสมในแต่ละปี 
โดยสัดส่วนของกาํไรสะสมต่อสินทรัพยร์วมเป็นบวก สัดส่วนยิง่มาก ยิง่แสดงใหเ้ห็นถึงความสามารถในการทาํกาํไร
ของกิจการท่ียิ่งมากข้ึนไปดว้ย โดยปกติ กาํไรสุทธิอาจแสดงให้เห็นถึงผลกาํไรของกิจการไดเ้ช่นเดียวกนั แต่กาํไร
สุทธิในแต่ละปี ยงัไม่อาจแสดงถึงผลกาํไรสุทธิท่ีคงเหลืออยา่งแทจ้ริง ดว้ยกิจการมีการใชห้ลกัการบญัชีแบบคงคา้ง 
กาํไรเพ่ิมข้ึนจากการขายทั้งท่ีเป็นเงินเช่ือและเงินสด   การท่ีกาํไรสุทธิเพ่ิมข้ึน ไม่ไดห้มายความวา่บริษทัจะมีเงินสด
เพ่ิมตามหรือมีเงินสดหมุนเวียนในการดาํเนินการดีตามยอดกาํไร เพราะบริษทัไม่ไดค้า้ขายดว้ยเงินสดเพียงอยา่งเดียว 
บริษทัมีการขายสินคา้ในรูปของเงินเช่ือ    กาํไรสะสมเป็นส่วนของกาํไรท่ีถูกผลกัเขา้สู่ส่วนของผูถื้อหุน้และเป็นส่วน
ท่ีสามารถแสดงถึงความเป็นเจา้ของของผูถื้อหุน้ หากอตัราส่วนกาํไรสะสมต่อสินทรัพยร์วมน้ีตํ่ายอ่มแสดงใหเ้ห็นถึง
ความมัน่คงทางการเงินของกิจการท่ีตํ่าลงไปดว้ย ซ่ึงจากการวิจยัในคร้ังน้ี เราพบวา่อตัราส่วนน้ี เป็นอตัราส่วนหน่ึงใน
สองอตัราส่วนท่ีมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัระหวา่งกลุ่มบริษทัท่ีถูกเพิกถอนรวมทั้งกลุ่มท่ีอยูใ่นระหวา่งการ
ทาํแผนฟ้ืนฟูกบับริษทัท่ีไม่ถูกเพิกถอนฯ  

 
6. ข้อเสนอแนะและข้อจํากดัการวจิยั 

การวจิยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษาคุณลกัษณะทางการเงิน โดยพิจารณาจากอตัราส่วนทางการเงินของกิจการ ถึงแมว้า่
ผลการวิจัยจะสามารถช้ีให้เห็นถึงอตัราส่วนท่ีแสดงความแตกต่างระหว่างกลุ่มไดอ้ย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามการใช้
อตัราส่วนทางการเงินน้ี ควบคู่กบัขอ้มูลเชิงคุณภาพอ่ืนๆ จะยิ่งเพ่ิมประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ความแตกต่างระหวา่ง
กลุ่มไดดี้ยิ่งข้ึน ขอ้มูลเชิงคุณภาพท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียควรพิจารณาเพ่ิมเติม เช่น การแสดงความเห็นของผูส้อบบญัชีในหนา้
งบการเงิน โดยอาจตอ้งพิจารณาวา่ผูส้อบบญัชีแสดงความเห็นอยา่งไร เป็นการแสดงความเห็นแบบมีเง่ือนไข หรือแบบไม่
มีเง่ือนไข โดยสาเหตุอะไร นอกจากกน้ี การอ่านขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน จะช่วยทาํให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียมี
ขอ้มูลเพิ่มข้ึน ขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เช่น การจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวรของกิจการ การมีรายไดจ้ากการขาย
สินคา้ในรายการพิเศษ หรือการแสดงผลขาดทุนจากเหตุการณ์ท่ีไม่ปกติ เป็นตน้ ขอ้มูลเชิงคุณภาพอ่ืน เช่น การเปล่ียน
ผูส้อบบญัชีระหวา่งกาล กอ็าจมีเหตุผลบางประการท่ีแสดงถึงความไม่ปกติ ความโปร่งใสของผูบ้ริหาร ขอ้มูลเชิงคุณภาพ
เหล่าน้ีหากใชร่้วมกบัอตัราส่วนทางการเงินท่ีส่งสัญญาณเตือนภยัถึงความไม่มัน่คงทางการเงินของกิจการ จะทาํให้ผูมี้
ส่วนไดเ้สียไดข้อ้มูลประกอบการตดัสินใจท่ีสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

เน่ืองจากการทาํวิจยัคร้ังน้ี ยงัมีขอ้จาํกดัอยูบ่างประการ เช่น จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง โดยกลุ่มตวัอยา่งของบริษทัท่ี
ถูกเพิกถอนมีเพียงจาํนวน 27 บริษทั และกลุ่มบริษทัท่ีอยู่ในระหว่างการทาํแผนฟ้ืนฟูมีเพียงจาํนวน 4 บริษทั ซ่ึงอาจ
พิจารณาว่ามีจาํนวนท่ีน้อยเกินไป และไม่อาจเป็นตวัแทนท่ีดีได  ้การเพ่ิมจาํนวนกลุ่มตวัอย่างให้มากข้ึนในงานวิจยั
ลกัษณะน้ี จะช่วยให้ขอ้มูลมีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน นอกจากน้ี งานวิจัยช้ินน้ี มิไดค้าํนึงถึงความแตกต่างระหว่าง
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อุตสาหกรรม โดยขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวิจยัไม่ไดมี้การจดัแยกประเภทตามกลุ่มอุตสาหกรรม เพียงแต่ตดักลุ่มธุรกิจ
การเงินออกไปเท่านั้น สาํหรับงานวจิยัในอนาคต ผูว้จิยัอาจแยกกลุ่มตวัอยา่งตามประเภทอุตสาหกรรมออกจากกนั เพ่ือลด
ความแตกต่างทางคุณลกัษณะทางการเงินท่ีอาจมีในระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมออกไป ดว้ย รูปแบบการประกอบธุรกิจ 
การดาํเนินงานและลกัษณะขอ้มูลในงบการเงินอาจมีความแตกต่างกนั อนัจะส่งผลให้ตวัแปรอิสระท่ีใชใ้นการศึกษามี
ลกัษณะท่ีคลาดเคล่ือนออกไป ส่งผลต่อความเท่ียงตรงของการศึกษา ดงันั้น ผูท่ี้สนใจศึกษาจึงอาจขยายขอบเขตงานวิจยัน้ี
เม่ือจาํนวนขอ้มูลเพ่ิมข้ึน เพ่ิมจาํนวนตวัแปร หรือเพ่ิมการวิเคราะห์ปัจจยัเชิงคุณภาพ เพ่ือให้สะทอ้นถึงสภาวะท่ีแทจ้ริง
ของบริษทัไดดี้ยิง่ข้ึน  
 
กติติกรรมประกาศ  

การศึกษาคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีสําเร็จลุล่วงไม่ได ้หากไม่ไดรั้บการสนบัสนุน ดร.น่ิมนวล วิเศษสรรพ ์คณบดี
มหาวทิยาลยัรังสิต คณาจารยทุ์กท่านท่ีไดม้อบความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาคน้ควา้อิสระฉบบัน้ี  
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ความคดิเห็นของผู้สอบบัญชีภาษีอากรต่อการทาํกจิกรรมเพ่ือบริหารความเส่ียง 
ในการตรวจสอบบัญชีภาษีอากร: เขตกรุงเทพมหานคร 

THE  TAX AUDITOR’S OPINIONS TO THE  RISK  MANAGEMENT  ACTIVITIES  
FOR TAX  AUDITING: BANGKOK METROPOLITAN AREA 

 

นิตยา แก้วพูน1,  ผศ.สุปราณี ศุกระเศรณี2 
1 นกัศึกษาปริญญาโท คณะบญัชี มหาวทิยาลยัรังสิต 

2 อาจารยป์ระจาํ คณะบญัชี มหาวทิยาลยัรังสิต 

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

บทคดัย่อ      

การศึกษาคร้ังน้ี  มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ (1) ศึกษาความคิดเห็นของผูส้อบบญัชีภาษีอากรต่อการทาํกิจกรรมเพื่อ
บริหารความเส่ียงในการตรวจสอบบญัชีในเขตกรุงเทพมหานครโดยแยกกิจกรรมในการบริหารความเส่ียงออกเป็น    
5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นสภาพแวดลอ้ม ดา้นการประเมินความเส่ียง ดา้นการควบคุมภายใน ดา้นสารสนเทศและการส่ือสาร 
และดา้นการติดตามผล และ (2) วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งความคิดเห็นต่อการทาํกิจกรรมเพ่ือบริหารความเส่ียง
ในการตรวจสอบบญัชีกบัคุณสมบติัส่วนบุคคล สาํหรับกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา คือผูส้อบบญัชีภาษีอากรในเขต
กรุงเทพมหานคร จาํนวน  100  คน  ผูศึ้กษาเก็บรวบรวมความคิดเห็นของผูส้อบบญัชีภาษีอากรโดยใชแ้บบสอบถาม 
และทาํการวเิคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาณ 
 ผลการศึกษาพบว่าผูส้อบบัญชีภาษีอากรในเขตกรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นต่อการทาํกิจกรรมเพ่ือ
บริหารความเส่ียงทั้ง 5 ดา้นในระดบัมาก (3.97) โดยท่ีกลุ่มกิจกรรมท่ีควรทาํในระดบัมากท่ีสุด คือ ดา้นการควบคุม
ภายใน (4.13) ส่วนดา้นอ่ืนๆอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือทาํการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ประสบการณ์การทาํงานของผู ้
ตรวจสอบบญัชีภาษีอากรไม่มีผลกระทบต่อความคิดเห็นในการบริหารความเส่ียง แต่สถานภาพในการทาํงานของผู ้
ตรวจสอบบญัชีภาษีอากรกลบัมีผลกระทบต่อความคิดเห็นในการบริหารความเส่ียงอยา่งมีนยัสาํคญั  
 

คาํสําคญั: การบริหารความเส่ียง,  การตรวจสอบ ,  ผูส้อบบญัชีภาษีอากร 

 
Abstract 

 The objectives of this paper were to (1) study the tax auditor’s opinions to the risk management activities 
for tax auditing in Bangkok Metropolitan area by classifying the risk management activities into 5 types; 
Environment, Risk assessment, Internal control, Information & Communication and Follow Up/Feedback and 
analysis such as percentage, means, standard deviation, t-test (Independent type), One-Way ANOVA and Pearson’s 
Product moment Correlation.  (2) analyze the relationship between opinions to the risk management activities for 
tax auditing and personal qualification. The samples in the study were 100 tax auditors in Bangkok metropolitan 
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area. Questionnaires were used to collect the tax auditors’ opinions about risk management activities and collected 
information were analyzed by descriptive and inference statistic. 

This study found that the tax auditors in Bangkok Metropolitan area agreed on all 5 types of risk 
management activities at high level (3.97) and a group of activities that should be done at the highest level (4.13) 
was internal control activities. And when this paper tested hypotheses, it found that the tax auditors’ experience had 
no impact on the risk management’s opinions but their working status did have a significant impact on the risk 
management’s opinions. 
 

KEY WORDS:    RISK MANAGEMENT, AUDIT, TAX AUDITOR 
 
1. บทนํา 

ในอดีตท่ีผา่นมากรมสรรพากรกาํหนดให้ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเป็นผูท้าํการตรวจสอบและรับรองบญัชีโดย
มิไดมี้แนวคิดท่ีจะให้ “การตรวจสอบและรับรองบญัชี” เป็นการตรวจสอบและรับรองบญัชีเพ่ือประโยชน์แห่งการ
จัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร อย่างแท้จริง ในขณะท่ี กิจการท่ีจดทะเบียนนิติบุคคลมีจาํนวนเพ่ิมข้ึน 
โดยเฉพาะห้างหุ้นส่วนจาํกดัหรือห้างหุ้น ส่วนสามญันิติบุคคล (ขนาดเลก็) ซ่ึงทาํให้กรมสรรพากรเปล่ียนแนวคิดใน
เร่ืองระเบียบเก่ียวกบัการตรวจสอบและรับรองบญัชีของนิติบุคคลขนาดเลก็ท่ีจะตอ้งเป็นประโยชน์ต่อการจดัเกบ็ภาษี
อากรของประเทศดว้ย ดงันั้น อธิบดีกรมสรรพากรจึงกาํหนดให้ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดเล็กท่ีมีทุนจดทะเบียน
ชาํระแล้วไม่เกิน 5 ลา้นบาทและมีรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีไม่ถึง 30 ล้านบาทและมีทรัพยสิ์นรวมในรอบ
ระยะเวลาบัญชีไม่ถึง 30 ลา้นบาท ตอ้งมีการตรวจสอบและรับรองบัญชี โดยกรมสรรพากรจัดให้มีเจ้าพนักงาน
สรรพากรทาํหนา้ท่ีตรวจสอบทางภาษีอากร เพ่ืออาํนวยให้เกิดความเป็นธรรม แต่เจา้พนกังานสรรพากรกลบัประสบ
ปัญหาตลอดมาเน่ืองจาก (1) งานท่ีมีปริมาณมากเกินกวา่จาํนวนพนกังานสรรพากร (2) ความขดัแยง้ระหวา่งพนกังาน
สรรพากรและผูป้ระกอบการ ดงันั้น สรรพากรจึงมีแนวคิดท่ีจะหาบุคคลท่ีเขา้มาทาํหนา้ท่ีตรวจสอบทางภาษีอากรของ
กิจการก่อนท่ีเจา้พนกังานสรรพากรจะทาํการตรวจสอบ  อธิบดีกรมสรรพากรไดอ้อกระเบียบเก่ียวกบัการตรวจสอบ
และรับรองบญัชี ลงวนัท่ี 12 มีนาคม 2544 กาํหนดบุคคลท่ีเขา้มาทาํหนา้ท่ีตรวจสอบและรับรองบญัชีเอาไว ้ซ่ึงไดแ้ก่ 
(1) ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เป็นผูไ้ดรั้บอนุญาตจากอธิบดีให้เป็นผูต้รวจสอบและรับรองบญัชี สําหรับบริษทัและห้าง
หุ้นส่วนนิติบุคคล (2) ผูส้อบบญัชีภาษีอากร ท่ีขอข้ึนทะเบียนและไดรั้บใบอนุญาตจากอธิบดีกรมสรรพากรให้เป็น
ผูต้รวจสอบและรับรองบญัชีเฉพาะห้างหุน้ส่วนจดทะเบียนท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย ซ่ึงไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งไดรั้บ
การตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ปัจจุบนั แนวทางการปฏิบติังานตามมาตรฐานการ
ปฏิบติังานการตรวจสอบและรับรองบญัชีของผูส้อบบญัชีภาษีอากรถูกกาํหนดใหป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดของมาตรฐาน
การสอบบญัชี หมวดรหัส 300 - 399 เร่ือง การวางแผนงานสอบบญัชี รหสั 230 เร่ือง  กระดาษทาํการของผูส้อบบญัชี 
รหัส 500 - 599 เร่ือง  หลกัฐานการสอบบญัชี  และในการจดัทาํแนวทางการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีภาษีอากรยงั
ตอ้งพิจารณาการประเมินเฉพาะเร่ืองเก่ียวกบัความเส่ียงสืบเน่ืองและความเส่ียงจากการควบคุมตามมาตรฐานการสอบ
บญัชี รหัส 400 เร่ือง การประเมินความเส่ียงในการสอบบญัชีกบัการควบคุมภายในดว้ย นอกจากน้ี ผูส้อบบญัชีภาษี
อากรไดถู้กกาํหนดใหต้อ้งตรวจสอบการปรับปรุงกาํไรสุทธิและขาดทุนสุทธิทางบญัชีเป็นกาํไรสุทธิและขาดทุนสุทธิ
เพ่ือเสียภาษีอากร รวมถึงการตรวจสอบการจดัทาํบญัชีพิเศษของกิจการท่ีกาํหนดไวต้ามประมวลรัษฎากร เม่ือการ
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ปฏิบัติงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีของผูส้อบบัญชีภาษีอากรเสร็จส้ิน ผูส้อบบัญชีภาษีอากรจะตอ้งช้ีแจง
ข้อเท็จจริงพร้อมส่งมอบแนวทางการสอบบัญชี กระดาษทําการ และเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานการ
ตรวจสอบและรับรองบญัชีต่ออธิบดีผา่นผูอ้าํนวยการสาํนกัมาตรฐานการสอบบญัชีภาษีอากร จะเห็นวา่ แนวทาง การ
สอบบญัชีนั้นนอกจากจะเป็นส่วนหน่ึงของการวางแผนการตรวจสอบแลว้ยงัถือเป็นหลกัฐานการปฏิบัติงานการ
ตรวจสอบท่ีแสดงต่ออธิบดีกรมสรรพากรดว้ย  ดงันั้น ในการจดัทาํแผนงานการสอบบญัชี ผูส้อบบญัชีภาษีอา กร
จะตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัธุรกิจของกิจการท่ีตรวจสอบอยา่งเพียงพออยูใ่นระดบัท่ีช่วยให้สามารถเขา้ใจในเหตุ การณ์ 
รายการและวิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีมีความสําคัญต่อการจัดทํางบการเงิน และยิ่งธุรกิจอยู่ในยุค
โลกาภิวฒัน์ ผูส้อบบญัชียิ่งตอ้งมีความรอบรู้และแบบแผนในการระบุความเส่ียงรูปแบบต่างๆท่ีทนัสมยัเพ่ือท่ีจะ
ปรับเปล่ียนกระบวนการตรวจ สอบให้ทนักบัความเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีและความซับซ้อนของธุรกรรมการ
ดาํเนินธุรกิจ ท่ีสาํคญั การปฏิบติังานตรวจสอบและรับรองบญัชีของผูส้อบบญัชีภาษีอากรนั้น นอกจากจะตอ้งปฏิบติั
ตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปเช่นเดียวกบัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้  ผูส้อบบญัชีภาษีอากรยงัตอ้ง
ปฏิบติัตามแนวทางการปฏิบติังานซ่ึงกาํหนดโดยกรมสรรพากรอีกดว้ยสําหรับห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดเล็กจะมี
ลกัษณะเฉพาะบางประการท่ีทาํให้การวางระบบบญัชีและการควบคุมภายในของกิจการมีความแตกต่างจากธุรกิจท่ีมี
ขนาดใหญ่ เช่นขอ้จาํกดัดา้นการแบ่งแยกหนา้ท่ีและการขา้มขั้นตอนของการควบคุมภายในโดยเจา้ของกิจการ เป็นตน้  
ซ่ึงลกัษณะและขอ้จาํกดัดงักล่าวยอ่มส่งผลต่อแนวทางในการบริหารความเส่ียงในการสอบบญัชีและการปฏิบติังาน
ตรวจสอบของผูส้อบบญัชีภาษีอากร ทาํให้การประ เมินความเส่ียงของผูส้อบบญัชีภาษีอากรอาจมีความแตกต่างจาก
การประเมินความเส่ียงในการสอบบญัชีและการปฏิบติังานตรวจสอบกิจการขนาดใหญ่ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
และอีกปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลต่อความเส่ียงในการทาํหนา้ท่ีของผูส้อบบญัชีภาษีอากร นอกเหนือจากความเส่ียงในรูปแบบ
อ่ืนๆท่ีผูส้อบบญัชีภาษีอากรไม่สามารถหลีกเล่ียงไดใ้นการปฏิบติังานตรวจสอบตามปกติ ก็คือ ความหลากหลายของ
ธุรกิจและกิจกรรมทางเศรษฐกิจดงันั้น ผูส้อบบญัชีภาษีอากรจาํเป็นตอ้งใชว้ิจารณญาณเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพในการ
บริหารความเส่ียงในการสอบบญัชี  เพ่ือให้แน่ใจว่าความเส่ียงไดล้ดลงจนถึงระดบัตํ่าสุดท่ียอมรับได ้การประเมิน
ความเส่ียงในการตรวจสอบบญัชี ทาํให้ผูส้อบบญัชีภาษีอากรทราบถึงโอกาสท่ีจะเกิดขอ้ผิดพลาดของรายการและ
ขอ้มูลท่ีมีสาระสําคญัท่ีส่งผลกระทบต่องบการเงินโดยรวม  นอกจากน้ียงัสามารถนาํไปใชใ้นการตดัสินใจกาํหนด
ลกัษณะ ระยะเวลาและขอบ เขตของวิธีการตรวจสอบท่ีตอ้งใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม    ซ่ึงจะทาํให้ผูส้อบบญัชีภาษีอากร
สามารถตรวจสอบและรับ รองบญัชีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและทนัต่อเหตุการณ์ จากลกัษณะเฉพาะของ หา้งหุน้ส่วน
นิติบุคคลขนาดเลก็และความเส่ียงในการทาํหนา้ท่ีของผูส้อบบญัชีภาษีอากร   ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความ
คิดเห็นของผูส้อบบญัชีภาษีอากรต่อการทาํกิจกรรมเพ่ือบริหารความเส่ียงในการตรวจสอบบญัชี  เพ่ือให้ทราบถึง
กิจกรรมต่างๆท่ีผูส้อบบญัชีภาษีอากร มีความเห็นวา่ควรนาํมาปฏิบติัเพ่ือลดความเส่ียงในการปฏิบติังาน และจะไดน้าํ
ผลลพัธ์จากการศึกษาไปเผยแพร่ เพ่ือให้เป็นแนวทางสําหรับผูส้อบบญัชีภาษีอากรในการปฏิบติังานต่อไป (อา้งอิง : 
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เร่ือง    กาํหนดแนวทางการปฏิบติังานตามมาตรฐานการปฏิบติังานการตรวจสอบและ
รับรองบญัชีของผูส้อบบญัชีภาษีอากร 2548 ,พระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ.2543. ) 
 

2. วธีิการวจิัย 
         การศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดศึ้กษาเอกสารต่างๆ ตาํรา  ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและไดแ้นวคิดในการ
แยกกิจกรรมเพ่ือบริหารความเส่ียงในการตรวจสอบบญัชีภาษีอากรออกเป็น 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นสภาพแวดลอ้ม ดา้น
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การประเมินความเส่ียง ดา้นการควบคุมภายใน ดา้นสารสนเทศและการส่ือสาร และดา้นการติดตามผล และทาํการ
สร้างแบบสอบถามเพ่ือสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 100 คนโดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย 
(Simple Random  Sampling) จากประชากรซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีภาษีอากรในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร  จาํนวน  1,527 
คน   (ขอ้มูลจากสรรพากร : ออนไลน์) สาํหรับแบบสอบถามแต่ละชุด ประกอบดว้ยคาํถาม 2 ส่วน โดยส่วนแรกเป็น
คาํถามปลายปิด (Close-ended Question) ชนิดตรวจสอบรายการ (Checklist) เก่ียวกบัขอ้มูลส่วนตวั โดยจะสอบถาม
เก่ียวกบั เพศ   อายุ  ระดบัการศึกษา  ประสบการณ์การทาํงาน  สถานภาพในการทาํงาน และส่วนท่ีสองเป็นคาํถาม
ปลายปิด (Close-ended Question) ชนิดตรวจสอบรายการ (Checklist) เพ่ือใหผู้ส้อบบญัชีภาษีอากรแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกบักิจกรรมเพ่ือบริหารความเส่ียงในการตรวจสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีภาษีอากรทั้ง 5  ดา้น  โดยแบ่งระดบั
ความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดบั ตามวธีิ Likert Scale  
 ผูศึ้กษาส่งแบบสอบถามดว้ยตนเองอย่างไม่เฉพาะเจาะจง จาํนวน 200 ฉบบั และไดแ้บบสอบถามท่ีตอบ
กลบัมาท่ีสมบูรณ์ใชใ้นการศึกษาได ้จาํนวน  100  ฉบบั เม่ือรวบรวมขอ้มูลและใชโ้ปรแกรมทางสถิติในการวิเคราะห์
แลว้ จะใชค้ะแนนเฉล่ียของความคิดเห็นต่อกลุ่มกิจกรรมเพื่อบริหารความเส่ียงในการตรวจสอบบญัชีภาษีอากรแต่ละ
ดา้นมาพิจารณาวา่กลุ่มกิจกรรมใดท่ีสมควรนาํมาปฏิบติัเพ่ือลดความเส่ียงในการปฏิบติังาน โดยใชเ้กณฑใ์นการแบ่ง
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 1.00 -5.00 ออกเป็น 5 ระดบัช่วงชั้นเท่าๆกนั (บุญชม ศรีสะอาด 2542)  
 สําหรับการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างความคิดเห็นต่อการทาํกิจกรรมเพ่ือบริหารความเส่ียงในการ
ตรวจสอบบญัชีกบัคุณสมบติัส่วนบุคคลของผูส้อบบญัชีภาษีอากร ผูศึ้กษาใชคุ้ณสมบติั 2 ประเภท คือ ประสบ การณ์
ในการปฏิบติังาน และสถานภาพในการทาํงานเป็นตวัแปรอิสระในการทดสอบความสัมพนัธ์ โดยใชว้ิธีการทางสถิติ 
คือ Pearson Correlation Coefficient  ซ่ึงพิจารณาความมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั  95%  และกาํหนดสมมติฐานใน
การศึกษา ดงัต่อไปน้ี 

สมมติฐานท่ี 1  ผูส้อบบญัชีภาษีอากร ท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการ 
         ทาํกิจกรรมเพื่อบริหารความเส่ียงในการตรวจสอบบญัชีแตกต่างกนั 

 สมมติฐานท่ี 2  ผูส้อบบญัชีภาษีอากร ท่ีมีสถานภาพในการทาํงานต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการทาํ  
         กิจกรรมเพื่อบริหารความเส่ียงในการตรวจสอบบญัชีแตกต่างกนั 

 ในการนาํเสนอและสรุปผลการวิเคราะห์ ผูศึ้กษาใชส้ถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) ในการอธิบาย
ระดบัความคิดเห็นของผูส้อบบญัชีภาษีอากร ต่อกลุ่มกิจกรรมเพ่ือบริหารความเส่ียงในการตรวจสอบบญัชีภาษีอากร
แต่ละดา้น (แสดงค่าทางสถิติเป็นค่าเฉล่ียเลขคณิต และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน) เช่นเดียวกนั การนาํเสนอและสรุปผล
การทดสอบสมมติฐาน ผูศึ้กษายงัคงใชส้ถิติเชิงพรรณา ในการอธิบายผลลพัธ์ท่ีได ้  
 
3.  ผลการวจิัยและการอภิปรายผล 

การศึกษาความคิดเห็นของผูส้อบบญัชีภาษีอากรต่อการทาํกิจกรรมเพื่อบริหารความเส่ียงในการตรวจสอบ
บญัชี โดยแยกกิจกรรมในการบริหารความเส่ียงออกเป็น 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นสภาพแวดลอ้ม ดา้นการประเมินความเส่ียง 
ดา้นการควบคุมภายใน ดา้นสารสนเทศและการส่ือสาร และดา้นการติดตามผล ซ่ึงตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาส่วนใหญ่
จะเป็นเพศหญิง (79%) อายุมากกว่า 40 ปี (79%) จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี (90%) มีประสบการณ์ในการ
ปฏิบติังานมากกวา่  15  ปี (67%)  และมีสถานภาพเป็นผูป้ระกอบการสาํนกังานบญัชี (56%) 
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3.1 ผลลพัธ์จากการสอบถามความคดิเห็นของผู้สอบบัญชีภาษีอากรต่อการทาํกจิกรรมเพ่ือบริหารความเส่ียง 
 
ตารางท่ี 1  ระดบัความคิดเห็นของผูส้อบบญัชีภาษีอากรต่อการทาํกิจกรรมเพ่ือบริหารความเส่ียงในการตรวจสอบ
บญัชีภาษีอากรแต่ละดา้น : เขตกรุงเทพมหานคร  (จาํนวน 100 คน) 
กิจกรรมเพื่อบริหารความเส่ียงในการตรวจสอบบญัชี x  S.D ระดบัความคิดเห็น 

1. ดา้นสภาพแวดลอ้ม 3.74 0.92 มาก 
2. ดา้นการประเมินความเส่ียง 4.01 0.85 มาก 
3. ดา้นการควบคุมภายใน 4.13 0.74 มาก 
4. ดา้นสารสนเทศและการส่ือสาร 4.00 0.77 มาก 
5. ดา้นการติดตามผล 3.98 0.74 มาก 
รวม 3.97 0.52 มาก 

 
 จากการวเิคราะห์ (ตารางท่ี 1) พบวา่ ผูส้อบบญัชีภาษีอากรมีความเห็นดว้ยกบัการทาํกิจกรรมต่างๆทั้ง 5 ดา้น
เพ่ือบริหารความเส่ียงในการตรวจสอบบญัชี ในระดบัมาก (3.97) และดา้นท่ีผูส้อบบญัชีภาษีอากรมีความเห็นวา่ตอ้ง
จดัทาํมากท่ีสุด คือ กิจกรรมดา้นการควบคุมภายใน (4.13) โดยรายละเอียดกิจกรรมท่ีตอ้งจดัทาํในแต่ละดา้นสรุปได ้ 
ดงัน้ี 
 3.1.1 ดา้นสภาพแวดลอ้ม (ตารางท่ี 2) ผูส้อบบญัชีภาษีอากรเห็นดว้ยกบัการทาํกิจกรรมทั้ง 9 กิจกรรมเพ่ือ
บริหารความเส่ียงดา้นสภาพแวดลอ้ม ในระดบัมาก (3.74) โดยท่ีกิจกรรมท่ีผูส้อบบญัชีภาษีอากรส่วนใหญ่มีความเห็น
วา่ตอ้งจดัทาํ คือ การศึกษาและรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชี ขอ้บงัคบัและกฎหมายท่ีปรับปรุงหรือออก
ใหม่ท่ีส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานของผูถู้กตรวจสอบ (3.77) และการศึกษาการกาํหนดอาํนาจหน้าท่ีและความ
รับผดิชอบในแต่ละตาํแหน่งงานอยา่งชดัเจนของผูถู้กตรวจสอบ (3.77) 
 

ตารางท่ี 2  ความคิดเห็นของผูส้อบบญัชีภาษีอากรต่อการทาํกิจกรรมเพ่ือบริหารความเส่ียงในการตรวจสอบบญัชีภาษี
อากร ดา้นสภาพแวดลอ้ม (จาํนวน 100 คน) 

ดา้นสภาพแวดลอ้ม x  S.D ระดบัความคิดเห็น 
1. การศึกษาและรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับการขยายการ
ดาํเนินงาน ผลิตภณัฑ์ใหม่และการใชเ้ทคโนโลยีของผู ้
ถูกตรวจสอบ 

3.70 0.89 มาก 

2. การศึกษาและรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกับมาตรฐานการ
บญัชี ขอ้บงัคบัและกฎหมายท่ีปรับปรุงหรือออกใหม่ท่ี
ส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานของผูถู้กตรวจสอบ 

3.77 0.89 
 

มาก 

3. การศึกษาการนาํการบริหารความเส่ียงมาปฏิบติัใหเ้ป็น
วฒันธรรมองคก์รของผูถู้กตรวจสอบ 

3.75 0.89 มาก 
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ดา้นสภาพแวดลอ้ม x  S.D ระดบัความคิดเห็น 
4. การศึกษาการกาํหนดระดบัความเส่ียงท่ียอมรับไดเ้พ่ือ
การบริหารความเส่ียงของผูถู้กตรวจสอบ 

3.74 0.89 มาก 

5. การศึกษาการกาํหนดอาํนาจหน้าท่ีและความรับผิด 
ชอบในแต่ละตําแห น่ งงานอย่างชัด เจนของผู ้ถู ก
ตรวจสอบ 

3.77 0.89 มาก 

6. การพูดคุยกบัผูบ้ริหารเพ่ือทราบนโยบาย กลยุทธ์ทาง
ธุรกิจและกระบวนการในการบริหารความเส่ียง 

3.70 0.95 มาก 

7. การศึกษาเพ่ือทราบว่าผูถู้กตรวจสอบมีการกาํหนด
ขอ้มูลในการตดัสินใจเพ่ือลดความเส่ียง 

3.72 0.93 
 

มาก 

8. การส่งเสริม สนับสนุนให้ผูต้รวจสอบปฏิบติังานดว้ย
ความซ่ือสัตยแ์ละมีจริยธรรม 

3.74 0.96 มาก 

9. การศึกษา รวบรวมขอ้มูลจากการตรวจสอบ และรับ 
รองงบการเงินปีท่ีผ่านมา รวมถึงการนําเสนอข้อมูลท่ี
ผดิพลาดและผลกระทบทางบญัชี 

3.76 0.96 มาก 

รวม 3.74 0.92 มาก 
 
 3.1.2 ด้านการประเมินความเส่ียง (ตารางท่ี 3) ผูส้อบบัญชีภาษีอากรเห็นด้วยกับการทํากิจกรรมทั้ ง 9 
กิจกรรมเพ่ือบริหารความเส่ียงดา้นการประเมินความเส่ียงในระดบัมาก (4.01) โดยท่ีกิจกรรมท่ีผูส้อบบญัชีภาษีอากร
ส่วนใหญ่มีความเห็นวา่ตอ้งจดัทาํ คือการเรียงลาํดบัความสาํคญัของปัญหาเพื่อการแกไ้ขก่อน-หลงั (4.05) 
 

ตารางท่ี 3  ความคิดเห็นของผูส้อบบญัชีภาษีอากรต่อการทาํกิจกรรมเพื่อบริหารความเส่ียงในการตรวจสอบบญัชีภาษี
อากร ดา้นการประเมินความเส่ียง (จาํนวน 100 คน) 

ดา้นการประเมินความเส่ียง x  S.D ระดบัความคิดเห็น 

1. การมุ่งเน้นคน้หาส่ิงท่ีจะทาํให้เกิดเหตุการณ์ท่ีอาจจะ
ทาํใหไ้ม่บรรลุวตัถุประสงค ์

4.03 0.84 มาก 

2. การศึกษาและรวบรวมขอ้มูลผลกระทบของเหตุการณ์
ความเส่ียงในการตรวจสอบ 

4.02 0.84 มาก 

3. การวิเคราะห์เหตุการณ์ ความเส่ียง และผลท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนจากการตรวจสอบ 

4.03 0.84 มาก 

4. การประเมินโอกาสของความเส่ียง 4.00 0.85 มาก 
5. การเรียงลาํดับความสําคัญของปัญหาเพ่ือการแก้ไข
ก่อน-หลงั 

4.05 0.84 มาก 
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ดา้นการประเมินความเส่ียง x  S.D ระดบัความคิดเห็น 

6. การนาํขอ้มูลผลกระทบจากความเส่ียงมาพิจารณาเพ่ือ
กาํหนดมาตรการในการปฏิบติังานและแกปั้ญหา 

3.98 0.87 มาก 

7. การกาํหนดวธีิการจดัการกบัความเส่ียงท่ีเหมาะสม 3.95 0.87 มาก 
8. การประเมินความเส่ียงกระบวนการปฏิบติังาน 3.94 0.87 มาก 
9. การวิเคราะห์และประเมินความเส่ียงรายการท่ีเป็น
สาระสําคัญในงบการเงิน  ซ่ึงอาจทําให้งบการเงินไม่
ถูกตอ้ง 

3.97 0.87 มาก 

รวม 4.01 0.85 มาก 
 
 3.1.3 ดา้นการควบคุมภายใน (ตารางท่ี 4) ผูส้อบบญัชีภาษีอากรเห็นวา่การสอบทานวา่กิจการท่ีถูกตรวจสอบ
มีการกาํหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบและแนวทางในการปฏิบติังานสาํหรับบุคลากรไว ้ซ่ึงอาจเป็นทางการหรือไม่เป็น
ทางการ เป็นกิจกรรมท่ีต้องทาํมากท่ีสุด (4.21) และอีก 8 กิจกรรมเป็นกิจกรรมท่ีต้องจัดทาํในระดับมาก โดยท่ี
กิจกรรมท่ีผูส้อบบัญชีภาษีอากรส่วนใหญ่เห็นว่าควรจัดทํา คือ การวิเคราะห์และทดสอบระบบควบคุมและ
ประมวลผลขอ้มูลของกิจการท่ีถูกตรวจสอบและ การวิเคราะห์และทดสอบการควบคุมและประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยี
ของกิจการท่ีถูกตรวจสอบ (4.20)  
 

ตารางท่ี 4  ความคิดเห็นของผูส้อบบญัชีภาษีอากรต่อการทาํกิจกรรมเพื่อบริหารความเส่ียงในการตรวจสอบบญัชีภาษี
อากร ดา้นการควบคุมภายใน (จาํนวน 100 คน) 
ดา้นการควบคุมภายใน x  S.D ระดบัความคิดเห็น 
1. การสอบทานเจตนาและท่าทีของผูบ้ริหารเก่ียวกับ
ความถูกตอ้งและคุณค่าทางจริยธรรม 

3.99 0.85 มาก 

2. การสอบทานนโยบายต่างๆของกิจการท่ีถูกตรวจสอบ
โดยเฉพาะเร่ืองการดาํเนินธุรกิจ การขัดผลประโยชน์ 
จรรยาบรรณ 

4.10 0.79 มาก 

3. การสอบทานว่ากิจการท่ีถูกตรวจสอบ ทาํการส่ือสาร
นโยบายต่างๆภายในองคก์รใหรั้บทราบอยา่งเพียงพอ 

4.10 0.79 มาก 

4. การสอบทานการบงัคบัใชน้โยบายต่างๆของกิจการท่ี
ถูกตรวจสอบ  

4.11 0.79 มาก 

5. การสอบทานการปฏิบติัของกิจการท่ีถูกตรวจสอบต่อ
ลูกคา้ เจ้าหน้ี พนักงาน และคู่สัญญาอ่ืนๆอย่างซ่ือสัตย์
และเป็นธรรม 

4.13 0.79 มาก 

6. การวิเคราะห์และทดสอบระบบควบคุมและประมวล 
ผลขอ้มูลของกิจการท่ีถูกตรวจสอบ 

4.20 0.77 มาก 
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ดา้นการควบคุมภายใน x  S.D ระดบัความคิดเห็น 

7. การวิเคราะห์และทดสอบการควบคุมและประยุกตใ์ช้
เทคโนโลยขีองกิจการท่ีถูกตรวจสอบ 

4.20 0.77 มาก 

8. การสอบทานว่ากิจการท่ีถูกตรวจสอบมีการกาํหนด
หน้าท่ีความรับผิดชอบและแนวทางในการปฏิบัติงาน
สําหรับบุคลากรไว ้ซ่ึงอาจเป็นทางการหรือไม่เป็นทาง 
การ 

4.21 0.77 มากท่ีสุด 

9. การสอบทานเร่ืองการใช้เคร่ืองมือในการวดัผลการ
ดําเนินงานของผู ้บริหารกิจการท่ีถูกตรวจสอบ  เช่น 
Balanced  Scorecard   

4.18 0.77 มาก 

รวม 4.13 0.74 มาก 
 
 3.1.4 ดา้นสารสนเทศและการส่ือสาร (ตารางท่ี 5) ผูส้อบบญัชีภาษีอากรเห็นดว้ยกบัการทาํกิจกรรมทั้ง 9 
กิจกรรมเพ่ือบริหารความเส่ียงดา้นสารสนเทศและการส่ือสารอยูใ่นระดบัมาก (4.00) โดยท่ีกิจกรรมท่ีผูส้อบบญัชีภาษี
อากรส่วนใหญ่มีความเห็นวา่ตอ้งจดัทาํ คือ การสอบทานวา่กิจการท่ีถูกตรวจสอบมีระบบสารสนเทศและการรายงาน
ท่ีเหมาะสมทนัสมยัสาํหรับการบริหารและการตดัสินใจของผูส้อบบญัชี (4.04) 
 

ตารางท่ี 5  ความคิดเห็นของผูส้อบบญัชีภาษีอากรต่อการทาํกิจกรรมเพื่อบริหารความเส่ียงในการตรวจสอบบญัชีภาษี
อากร ดา้นสารสนเทศและการส่ือสาร (จาํนวน 100 คน) 
ดา้นสารสนเทศและการส่ือสาร x  S.D ระดบัความคิดเห็น 
1. การสอบทานว่ากิจการท่ีถูกตรวจสอบ ใชทุ้กช่องทาง
ในการส่ือสารนโยบายต่างๆถึงบุคลากรภายในองคก์ร 

3.95 0.74 มาก 

2. การสอบทานความเขา้ใจของบุคลากรในกิจการท่ีถูก
ตรวจสอบ เพ่ือวดัประสิทธิภาพในการส่ือสาร 

4.02 0.79 มาก 

3. การกําหนดวิธีปฏิบัติในการติดต่อส่ือสารระหว่าง
หน่วยงานอยา่งมีประสิทธิผล  เช่น การประชุม 

4.02 0.79 มาก 

4.การสอบทานวา่กิจการท่ีถูกตรวจสอบมีการวางระเบียบ
ปฏิบติัเก่ียวกบัทรัพยากรดา้นสารสนเทศ การใชง้านและ
การเขา้ถึงขอ้มูลของระบบเครือข่ายสารสนเทศ 

4.03 0.79 มาก 

5. การสอบทานว่ากิจการท่ีถูกตรวจสอบมีกระ บวนการ
ควบคุมการใช้งานและการเขา้ถึงขอ้มูลของระบบเครือ 
ข่ายสารสนเทศ เช่น การกาํหนดระดบัความสําคญัของ
ขอ้มูลและผูมี้อาํนาจหนา้ท่ี 

4.01 0.79 มาก 
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ดา้นสารสนเทศและการส่ือสาร x  S.D ระดบัความคิดเห็น 
6. การสอบทานความเหมาะสมของกระบวนการจดัหา
และการบาํรุงรักษาทรัพยากรดา้นสารสน เทศของกิจการ
ท่ีถูกตรวจสอบ 

4.01 0.79 มาก 

7. การสอบทานวา่กิจการท่ีถูกตรวจสอบทาํการประเมิน
ความเส่ียงของระบบสารสนเทศ ตามรอบระยะเวลาท่ี
เหมาะสม 

 
4.03 

 
0.79 มาก 

8. การสอบทานว่ากิจการท่ีถูกตรวจสอบทาํการจดัประ 
เภททรัพยากรดา้นสารสนเทศตามความ สาํคญัและความ
เส่ียง รวมถึงการกาํหนดคุณ สมบติัของบุคลากรท่ีเก่ียว 
ขอ้ง 

3.97 0.82 มาก 

9. การสอบทานว่ากิจการท่ีถูกตรวจสอบมีระบบสาร 
สนเทศและการรายงานท่ีเหมาะสมทนัสมยัสําหรับการ
บริหารและการตดัสินใจของผูส้อบบญัชี 

4.04 0.87 มาก 

รวม 4.00 0.77 มาก 
 
 3.1.5 ดา้นการติดตามผล (ตารางท่ี 6) ผูส้อบบญัชีภาษีอากรเห็นดว้ยกบัการทาํกิจกรรมทั้ง 4 กิจกรรมเพ่ือ
บริหารความเส่ียงดา้นการติดตามอยูใ่นระดบัมาก (3.98) โดยท่ีกิจกรรมท่ีผูส้อบบญัชีภาษีอากรส่วนใหญ่มีความ เห็น
ว่าตอ้งจดัทาํ คือ การสอบทานว่าผูบ้ริหารของกิจการท่ีถูกตรวจสอบมีแผนงานในการประเมินกิจกรรมควบคุมท่ี
สาํคญัอยา่งต่อเน่ือง และการสอบทานการใหค้วามสาํคญักบัระดบัของความเส่ียงของผูบ้ริหารกิจการท่ีถูกตรวจ สอบ
เพ่ือลดความเส่ียงในระดบัหน่วยงาน (3.98) 
 

ตารางท่ี 6  ความคิดเห็นของผูส้อบบญัชีภาษีอากรต่อการทาํกิจกรรมเพื่อบริหารความเส่ียงในการตรวจสอบบญัชีภาษี
อากร ดา้นการติดตามผล (จาํนวน 100 คน) 
ดา้นการติดตามผล x  S.D ระดบัความคิดเห็น 
1. การสอบทานว่าผูบ้ริหารของกิจการท่ีถูกตรวจสอบมี
แผนงานในการประเมินกิจกรรม ควบคุมท่ีสําคญัอย่าง
ต่อเน่ือง 

3.98 0.73 มาก 

2. การสอบทาน การติดตามและประเมินผลระบบการ
บริหารความเส่ียงและระบบการราย งานผลการปฏิบัติ 
งานแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกิจการท่ีถูกตรวจสอบ 

3.97 0.73 มาก 

3. การสอบทานว่ากิจการท่ีถูกตรวจสอบมีการกาํหนด
วิธีการประเมินประสิทธิภาพของระบบการบริหารความ
เส่ียงของหน่วยงานโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งอยา่งเหมาะสม 

3.95 0.73 มาก 
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ดา้นการติดตามผล x  S.D ระดบัความคิดเห็น 
4. การสอบทานการให้ความสําคญักับระดับของความ
เส่ียงของผูบ้ริหารกิจการท่ีถูกตรวจสอบ เพ่ือลดความ
เส่ียงในระดบัหน่วยงาน 

3.98 0.73 มาก 

รวม 3.98 0.73 มาก 
 
3.2 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1  ผูส้อบบญัชีภาษีอากร ท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการทาํ 
         กิจกรรมเพื่อบริหารความเส่ียงในการตรวจสอบบญัชี แตกต่างกนั 

ผลการทดสอบ: จากการใช ้Pearson Correlation Coefficient ในการวิเคราะห์ ท่ีค่าความเช่ือมัน่ 95%พบว่า 
ผูส้อบบัญชีภาษีอากรท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่างกนั  มีความคิดเห็นต่อการทาํกิจกรรมเพ่ือ
บริหารความเส่ียงในการตรวจสอบบญัชีไม่แตกต่างกนั (sig = 0.171) ดงันั้น ผลการศึกษาที่ได้จึงเป็นการ

ยอมรับสมมติฐานหลกั (Null Hypothesis) 
 

สมมติฐานท่ี 2  ผูส้อบบญัชีภาษีอากร ท่ีมีสถานภาพในการทาํงานต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการทาํกิจ  
         กรรมเพื่อบริหารความเส่ียงในการตรวจสอบบญัชีแตกต่างกนั 

ผลการทดสอบ: จากการใช ้Pearson Correlation Coefficient ในการวิเคราะห์  ท่ีค่าความเช่ือมัน่ 95% พบวา่  
ผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีมีสถานภาพในการทาํงานต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการทาํกิจกรรมเพื่อบริหารความ
เส่ียงในการตรวจสอบบญัชีแตกต่างกนั (sig = 0.011) ดงันั้น ผลการศึกษาที่ได้จึงเป็นการปฏิเสธสมมติฐาน

หลกั (Null Hypothesis) 
 
4.  บทสรุป  
 การศึกษาความคิดเห็นของผูส้อบบญัชีภาษีอากรในเขตกรุงเทพมหานคร ต่อการทาํกิจกรรมเพ่ือบริหาร
ความเส่ียงในการตรวจสอบบญัชีภาษีอากร โดยเนน้กิจกรรมต่างๆท่ีควรจดัทาํก่อนเขา้ตรวจสอบ และพบว่า ผูส้อบ
บญัชีภาษีอากร มีความเห็นดว้ยในระดบัมากกบัการทาํกิจกรรมต่างๆ ทั้ง 5 ดา้น โดยดา้นท่ีผูส้อบบญัชีภาษีอากรมี
ความเห็นวา่ตอ้งจดัทาํมากท่ีสุด คือ ดา้นการควบคุมภายใน รองลงมาไดแ้ก่  ดา้นสารสนเทศ ดา้นการประเมินความ
เส่ียง ดา้นการติดตาม และดา้นสภาพแวดลอ้ม ตามลาํดบั ซ่ึงผลการศึกษาท่ีไดส้ะทอ้นการทาํงานของผูส้อบบญัชีภาษี
อากรอยา่งชดัเจนวา่ ไดมี้การสอดส่อง ใชค้วามรู้ความระมดัระวงัในการตรวจสอบและรับรองบญัชี เยี่ยงผูป้ระกอบ
วิชาชีพโดยทัว่ไป โดยผูส้อบบญัชีภาษีอากรไดมี้การพิจารณาการประเมินเฉพาะเร่ืองเก่ียวกบัความเส่ียงสืบเน่ืองและ
ความเส่ียงจากการควบคุมตามมาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 400 เร่ือง การประเมินความเส่ียงในการสอบบญัชีกบัการ
ควบคุมภายใน และผลการศึกษาคร้ังน้ียงัสอดคลอ้งกบัผลงานของทศันีย ์  แสงสวา่ง (2553) และนนัทิศา วิศิษฎ์ธรรม
ศรี(2551) ท่ีศึกษาเร่ืองแนวทางการประเมินความเส่ียง โดยทศันีย ์แสงสวา่ง (2553) ทาํการศึกษาแนวทางการประเมิน
ความเส่ียงการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในเขตกรุงเทพมหานคร และพบวา่ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความ
เขา้ใจในเร่ืองของความเส่ียงการสอบบัญชีอยู่ในระดบัสูง ทั้งในส่วนของความเส่ียงสืบเน่ือง  ความเส่ียงจากการ
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ควบคุมและความเส่ียงจากการตรวจสอบ  โดยปัจจยัเส่ียงในการสอบบญัชีนั้นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตจะมุ่งเนน้ไปท่ี
การประเมินความเส่ียงจากการตรวจสอบเป็นอนัดบัแรก  รองลงมาคือการประเมินความเส่ียงจากการควบคุม และการ
ประเมินความเส่ียงสืบเน่ือง  ส่วนนันทิศา  วิศิษฎ์ธรรมศรี (2551) ทาํการศึกษาเร่ืองการศึกษาแนวทางการประเมิน
ความเส่ียงในการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีภาษีอากรในกรุงเทพมหานครในช่วงระยะเวลา ปี 2551 และพบวา่ ผูส้อบ
บญัชีภาษีอากรให้ความสาํคญัต่อการประเมินความเส่ียงจากการตรวจสอบเป็นอนัดบัแรก  รองลงมาคือการประเมิน
ความเส่ียงจากการควบคุม และการประเมินความเส่ียงสืบเน่ือง   
 และเม่ือทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง ความคิดเห็นต่อการทํากิจกรรมเพ่ือบริหารความเส่ียงในการ
ตรวจสอบบญัชีภาษีอากร กบัประสบการณ์ในการปฏิบติังานและสถานภาพในการทาํงานของผูส้อบบญัชีอากร พบวา่ 
ประสบการณ์ในการปฏิบติังานท่ีต่างกนัไม่มีผลกระทบต่อความคิดเห็น ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานของ พรรณิภา  แจง้
สุวรรณ (2549)  ท่ีศึกษาเร่ือง การใชปั้จจยัและองคป์ระกอบความเส่ียงในการประเมินความเส่ียงในการตรวจสอบของ
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต และพบวา่ ความแตกต่างในเร่ืองอายขุองผูส้อบบญัชี ประสบการณ์ทาํงาน ปริมาณการรับงาน 
จาํนวนของผูช่้วยผูส้อบบญัชี  เช้ือชาติของผูส้อบบญัชี  ไม่มีผลกระทบต่อการใหค้วามเห็นต่อระดบัความเส่ียงในดา้น
ต่างๆ เช่นเดียวกบังานของ Ríos-Figueroa และคณะ (2013) ท่ีพบวา่ ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตไม่ไดท้าํ
ให้ดุลยพินิจทางวิชาชีพท่ีใชใ้นการทาํงานในขั้นตอนของการวางแผนแตกต่างกนั แต่ผลการทดสอบความสัมพนัธ์
ระหว่าง ความคิดเห็นกบัสถานภาพในการทาํงาน กลบัพบวา่สถานภาพในการทาํงานท่ีต่างกนัมีผลกระทบต่อความ
คิดเห็น ทาํให้เกิดความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะสถานภาพของบุคคลในองคก์รก่อให้เกิดระดบัของ
ความรับผิดชอบต่อองค์กรท่ีแตกต่างกนั ดงันั้น มุมมองในการทาํงาน กิจกรรมต่างๆท่ีเห็นว่ามีความจาํเป็นจึงอาจมี
ความแตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานของ Farmer (1993) ท่ีศึกษาเร่ือง “Testing  the Effect of  Risk Attitude on 
Auditor Judgment Using  Multiattribute  Utility Theory” แ ล ะ พ บ ว่ า   audit seniors แ ล ะ  audit managers จ ะ มี
ความเห็นท่ีแตกต่างกนั และทศันคติของแต่ละบุคคลท่ีมีต่อความเส่ียง ทาํให้มีความเห็นต่อผลกระทบท่ีเกิดจากความ
เส่ียงของระบบต่าง ๆในระดบัท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงส่งผลต่อการตดัสินใจในการจดัทาํโปรแกรมการตรวจสอบของแต่ละ
คน 
 สุดทา้ย เพ่ือให้ผลลพัธ์จากการศึกษาฉบบัน้ีเป็นประโยชน์ต่อผูต้รวจสอบบญัชีภาษีอากรมากข้ึน ควรมีการ
ขยายผลโดยทาํการศึกษาวิจยัเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการทาํกิจกรรมเพื่อบริหารความเส่ียงในการตรวจสอบบญัชี
ภาษีอากร ระหวา่งกรุงเทพมหานครกบัจงัหวดัอ่ืนๆท่ีเป็นศูนยก์ลางทางธุรกิจของแต่ละภาค 
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บณัฑิตย.์ 2549.   
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ทศันีย ์   แสงสวา่ง. “แนวทางการประเมินความเส่ียงการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในเขตกรุงเทพมหา 
นคร.”  การคน้ควา้แบบอิสระ  บญัชีมหาบณัฑิต   มหาวทิยาลยัศรีปทุม. 2553.    

วโิรจน์ เฉลิมรัตนา. “เส้นทางเศรษฐี : บญัชีธุรกิจ.”  มติชน.  (14 พฤษภาคม พ.ศ. 2556)  
www.sentangsedtee.com/news_detail.php?rich_id=410&section... 
บทความจากสรรพากรสาส์นเดือนตุลาคม 2546 
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เร่ือง    กาํหนดแนวทางการปฏิบติังานตามมาตรฐานการปฏิบติังานการตรวจสอบและ

รับรองบญัชีของผูส้อบบญัชีภาษีอากร 2548 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงนิกบัอตัราผลตอบแทนการลงทุนของหลกัทรัพย์กลุ่ม
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

RELATIONSHIP BETWEEN FINANCIAL RATIO AND STOCK RETURNS OF 
INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY SECTOR  

 

ดวงนภา สุขุมาลพนัธ์1 และ ดร.ภัทรณัชชา  โชตคุิณากติติ2 
1นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบญัชีมหาบณัฑิต สาขาวชิาบญัชี มหาวทิยาลยัรังสิต 

2รองคณบดีฝ่ายวชิาการ คณะบญัชี มหาวทิยาลยัรังสิต 

________________________________ 
 

บทคดัย่อ 

 การลงทุนเพ่ือให้ได้รับผลตอบแทนสูงสุดนั้ น นักลงทุนจําเป็นต้องศึกษาถึงปัจจัยหลาย ๆ ด้านท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะไดรั้บ การศึกษาคร้ังน้ีจึงมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง
อตัราส่วนทางการเงิน กบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย กลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร เพ่ือใหน้กัลงทุนสามารถนาํผลการวจิยัมาใชใ้นการวางแผนการลงทุน 
เพ่ือให้ไดผ้ลตอบแทนสูงสุดจากการลงทุน โดยการศึกษาคร้ังน้ีมีตวัแปรตาม คือ อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์
และตวัแปรอิสระ คือ อตัราส่วนทางการเงิน 5 อตัราส่วน ประกอบดว้ย อตัราส่วนราคาต่อกาํไร อตัราส่วนราคาตลาด
ต่อมูลค่าหุน้ทางบญัชี อตัราส่วนกาํไรต่อหุน้ อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้  และอตัราส่วนผลตอบแทน
จากสินทรัพย ์โดยใชข้อ้มูลรายไตรมาส ระหวา่งปี 2551 ถึงปี 2555 ซ่ึงเก็บรวบรวมจากเวป็ไซดข์องตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และใชค้่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สันในการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร ผล
การศึกษาพบว่า ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 อตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าทางบญัชี มีความสัมพนัธ์ในทิศทาง
เดียวกนักบัผลตอบแทนการลงทุนของหลกัทรัพย ์ในขณะท่ีอตัราส่วนอีก 4 อตัราส่วน ไดแ้ก่ อตัราส่วนราคาต่อกาํไร
ต่อหุ้น อตัราส่วนกาํไรต่อหุ้น อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์และอตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุ้น ไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์
คาํสําคญั: อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย,์ อตัราส่วนทางการเงิน, การลงทุน 
 

Abstract 

 In order to get the maximum return on investment, investors need to study many various factors that 
correlated with the expected return on investment. The purpose of this study is to examine the relationship between 
financial ratios and stock return of listed companies on the stock exchange of Thailand in information and 
communication technology sector. The results of this study can be contributed to investors in investment planning in 
order to maximize return on investment. The variables in this study were stock returns as a dependent variable and 
five financial ratios as independent variables, consisting of price to earning ratio, price to book value ratio, earning 
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per share ratio, return on asset ratio and return on equity ratio. Quarterly data of 23 companies during the period 2008 
to 2012 was used in the study, which collected from website of stock exchange of Thailand. In addition, Pearson’s 
correlation coefficient  was employed to test the relationship between the variables.As a result, it is found that at 95% 
confidence level, price to book value ratio has a positive relationship with stock return. Whereas there is no 
relationship between other four financial ratios, including price to earning ratio, earning per share, return on asset and 
return on equity, and stock return. 

KEYWORDS : STOCK RETURN , FINANCIAL RATIO, INVESTMENT 
 
1.บทนํา 
 การลงทุนในหลกัทรัพย ์นกัลงทุนยอ่มคาดหวงัผลตอบแทนจากการลงทุน โดยผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการ
ลงทุนในหลักทรัพย์นั้ น จะอยู่ในรูปของเงินปันผล ( Dividend ) ซ่ึงเกิดจากการท่ีบริษัท นํากาํไรสุทธิจากการ
ดาํเนินงานมาจ่ายให้แก่ผูถื้อหุน้ และ กาํไรจากการขายหุ้น (Capital Gain) ท่ีเกิดจากการท่ีผูล้งทุนขายหุ้นไดใ้นราคาท่ี
สูงกวา่ราคาท่ีไดซ้ื้อมา  จิรัตน์ สังขแ์กว้ (2540)  และการลงทุนเพ่ือให้ไดผ้ลตอบแทนสูงสุดนั้น จาํเป็นตอ้งอาศยัการ
วิเคราะห์การลงทุน นกัลงทุนส่วนมากใชก้ารวิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐานในการวิเคราะห์หลกัทรัพยก่์อนตดัสินใจลงทุน 
โดยการวิเคราะห์การลงทุนโดยใชปั้จจยัพื้นฐาน  คือ การวิเคราะห์ปัจจยัดา้นภาวะเศรษฐกิจ ปัจจยัดา้นอุตสาหกรรม 
และปัจจยัท่ีเกิดข้ึนในดา้นบริษทั เป็นการวิเคราะห์ทั้งปัจจยัภายนอก และปัจจยัภายในท่ีเกิดข้ึน การวิเคราะห์ปัจจยั
ภายในโดยการวิเคราะห์บริษทันั้น ถือเป็นส่วนหน่ึงในการคดัเลือกบริษทั ท่ีควรจะลงทุน โดยจะเนน้ทั้งการวิเคราะห์
ถึงความสามารถของผูบ้ริหาร บุคลากร หรือการวจิยัและพฒันา รวมทั้งการวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานของบริษทั จาก
งบการเงิน ทั้งในอดีตและปัจจุบนั เพ่ือประมาณการผลตอบแทนในอนาคต รวมถึงการวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน
จากงบการเงินซ่ึงเป็นเคร่ืองมือชนิดหน่ึงท่ีใชใ้นการตีความท่ีใชใ้นการมองแนวโนม้การทาํกาํไรของบริษทั ทาํใหก้าร
ตดัสินใจในการลงทุนของหลกัทรัพยเ์ป็นไปอย่างมีหลกัเกณฑ์ และยงัสามารถช่วยให้เขา้ใจฐานะการเงิน และการ
ดาํเนินงานของบริษทัไดม้ากยิง่ข้ึน  

ในการคดัเลือกบริษทัท่ีควรจะลงทุนนั้น ส่วนมากนกัลงทุนจะคดัเลือกจากบริษทัท่ีมีผลการดาํเนินงานท่ีดี 
ให้ผลตอบแทนระยะยาวไดใ้นอนาคต ดงันั้นมุมมองของการวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรมท่ีน่าลงทุนในขณะน้ีธุรกิจ
ส่ือสารจึงถือเป็นธุรกิจหน่ึงท่ีมีการขยายตัวและการเติบโตเป็นอย่างมาก จากการคาดการณ์มูลค่าตลาดบริการ
โทรคมนาคมในปี 2559 จะเติบโตสูงเพ่ิมข้ึนถึง 5.4 แสนลา้นบาท หรือมีอตัราเติบโตเพ่ิมข้ึนร้อยละ 24 จากปีก่อน 
ศูนยข์อ้มูลและวิจยั เศรษฐกิจโทรคมนาคม (2555) เน่ืองจากมีการนาํเทคโนโลยีใหม่ ๆ เขา้มาใชใ้นประเทศไทย 
ตวัอยา่งเช่น การนาํเขา้ของระบบ 3G หรือการเปล่ียนเขา้สู่การใช ้ระบบดิจิตอล ส่งผลให้ธุรกิจส่ือสารมีการเติบโต 
เพ่ิมข้ึน จึงถือเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมหน่ึงท่ีน่าสนใจในการลงทุน 

อตัราส่วนทางการเงินเป็นขอ้มูลหน่ึงท่ีผูล้งทุนนาํมาใชใ้นการวิเคราะห์การลงทุนในหลกัทรัพยน์ั้นเน่ืองจาก
ท่ีผ่านมานักวิจัยได้ทาํการศึกษา ความสัมพนัธ์ของราคาหลักทรัพย  ์หรืออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย  ์กับ 
อตัราส่วนทางการเงิน และพบว่าในกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีแตกต่างกนัอตัราส่วนทางการเงินท่ีมีความสัมพนัธ์กบัราคา
หลกัทรัพยจ์ะมีความแตกต่างกนัไปตามกลุ่มอุตสาหกรรม เร่ิมจาก นนัทนา สุนทรบุรุษ (2545) ไดศึ้กษาธุรกิจหมวด
ส่ือสารโทรคมนาคม พบว่า อตัราส่วนราคาต่อกาํไรต่อหุ้น มีความสัมพนัธ์กบัราคาตลาดของหุ้น ดงันั้น อตัราส่วน
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ราคาต่อกาํไรต่อหุ้น จึงสามารถเป็นตวับ่งช้ีไดว้า่ ณ เวลาท่ีเปล่ียนแปลง ส่งผลให้อตัราส่วนราคาต่อกาํไรต่อหุ้นมีผล
ต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มส่ือสารโทรคมนาคม อริษา สุรัสโม (2554)  ไดท้าํการศึกษาใน กลุ่มพลงังาน
และสาธารณูปโภค ผลการศึกษาพบว่า อตัราส่วนทางการเงินท่ีมีความสัมพนัธ์กบัราคาการเปล่ียนแปลงของราคา
ตลาดหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังานและสาธารณูปโภคมากท่ีสุดคือ อตัราส่วนมูลค่าตลาดต่อมูลค่าทางการบญัชีต่อหุ้น 
ดงันั้นอตัราส่วนมูลค่าตลาดต่อมูลค่าทางบญัชีจึงสามารถบ่งช้ีไดว้า่ มีผลต่อผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์และบุญนาค 
เกิดสินธ์ุ (2554) ไดศึ้กษาถึง กลุ่มพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใช้การทดสอบ
สมมติฐานดว้ยวิธีสหสัมพนัธ์ ( Correlation ) ท่ีระดบันยัสําคญั พบว่า อตัรากาํไรสุทธิต่อหุ้น อตัราเงินปันผลจ่ายต่อ
หุน้ อตัราส่วนราคาตลาดต่อราคาตามบญัชีต่อหุน้ อตัราผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุน้ อตัราหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม มี
ความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จึงเป็นท่ีน่าสนใจวา่อตัราส่วนทางการเงินใดของบริษทัใน
กลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารมีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์ดงันั้นงานวิจยัน้ีจึงมี
วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงิน กับอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย  ์กลุ่ม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพ่ือให้ผูล้งทุน หรือ ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง สามารถนาํผลการวิจยัไปใชใ้นการวางแผน 
หรือตดัสินใจการลงทุน หรือ คาดคะเนผลตอบแทนท่ีจะเกิดข้ึนไดใ้นอนาคต เพ่ือให้ไดผ้ลตอบแทนท่ีคุม้ค่าในการ
ลงทุน 

 
2.วตัถุประสงค์การวจิัย 
 เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัอตัราผลตอบแทนการลงทุนของหลกัทรัพยก์ลุ่ม
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
3.วธีิดาํเนินการวจิัย 
 การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบั อตัราผตอบแทนของ
หลกัทรัพย  ์ในกลุ่มหลกัทรัพยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร จึงใช้ขอ้มูลบริษทั ท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยเ์ฉพาะกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร จาํนวน 23 บริษทั ซ่ึงกาํหนดตวัแปรตาม คือ อตัรา
ผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์โดยเก็บขอ้มูลตั้งแต่ไตรมาสท่ี 1 ปี 2551 ถึง ไตรมาสท่ี 4 ปี 2555 รวมทั้งส้ิน 460 ขอ้มูล 
และกาํหนดตวัแปรอิสระ  ประกอบดว้ยอตัราส่วนทางการเงิน 5 อตัราส่วน ไดแ้ก่ อตัราส่วนราคาต่อกาํไรต่อหุ้น 
อตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าทางบญัชี อตัราส่วนกาํไรต่อหุ้น อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย ์และ อตัราส่วน
ผลตอบแทนจากผูถื้อหุน้ โดยเกบ็ขอ้มูล อตัราส่วนทั้ง 5 อตัราส่วน ตั้งแต่ ไตรมาสท่ี 1 ปี 2551 ถึง ไตรมาสท่ี 4 ปี 2555  
ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี เป็นขอ้มูลทุติยภูมิ ( Secondary Data) โดย 

1. รวบรวมขอ้มูลสถิติยอ้นหลงัของราคาปิดของหลกัทรัพย ์ณ วนัท่ีส้ินไตรมาสของบริษทัในกลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํนวน 23 บริษทั โดยขอ้มูลทั้งหมดจะ
จัดเก็บเป็นรายไตรมาส ตั้ งแต่ ไตรมาสท่ี1 ปี 2551 ถึง ไตรมาสท่ี 4 ปี 2555 ผ่านเว็บไซด์ทีเก่ียวข้องได้แก่  
www.setsmart.com และ www.settrade.com และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง แลว้ทาํการคาํนวณหาอตัราผลตอบแทนของ
หลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ดงัน้ี 
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 Return    =  (P1 + D1 - P0  ) / ( P0 ) 
 Return คือ ผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์
 P1  คือ ราคาปิดหลกัทรัพย ์ส้ินไตรมาสปัจจุบนั 
 P0  คือ ราคาปิดหลกัทรัพย ์ส้ินไตรมาสก่อนหนา้ 
จะไดข้อ้มูลอตัราผลตอบแทนรายไตรมาสทั้งหมด 460 ขอ้มูล 
 

2. ทาํการเก็บรวมรวมขอ้มูลอตัราส่วนทางการเงิน ณ วนัท่ีส้ินไตรมาสกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํนวน 23 บริษทั ทั้ง 5 อตัราส่วน ไดแ้ก่  
2.1 อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรต่อหุ้น ( P/E Ratio ) โดยรวบรวมขอ้มูลตั้งแต่ ไตรมาสท่ี 1 ปี 2551 ถึง 

ไตรมาสท่ี 4 ปี 2555 จะไดข้อ้มูลอตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรต่อหุน้รายไตรมาสทั้งหมด  460 ขอ้มูล 
2.2 อตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าทางบญัชี ( P/BV Ratio ) โดยรวบรวมใชข้อ้มูลตั้งแต่ ไตรมาสท่ี 1 ปี 
2551 ถึง ไตรมาสท่ี 4 ปี 2555 จะไดข้อ้มูลอตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าทางบญัชีรายไตรมาสทั้งหมด  
460 ขอ้มูล 

2.3 อตัราส่วนกาํไรต่อหุน้ ( EPS Ratio ) โดยรวบรวมขอ้มูลตั้งแต่ ไตรมาสท่ี 1 ปี 2551 ถึง ไตรมาสท่ี 4 ปี 
2555 จะไดข้อ้มูลอตัราส่วนกาํไรต่อหุน้รายไตรมาสทั้งหมด  92 ขอ้มูล 

2.4 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์( ROA Ratio) โดยรวบรวมขอ้มูลตั้งแต่ ไตรมาสท่ี 1 ปี 2551 ถึง ไตร
มาสท่ี 4 ปี 2555 จะไดข้อ้มูลอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์ายไตรมาสทั้งหมด  460 ขอ้มูล 

2.5 อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุ้น ( ROE Ratio) โดยรวบรวมขอ้มูลตั้งแต่ ไตรมาสท่ี 1 ปี 2551 
ถึง ไตรมาสท่ี 4 ปี 2555 จะไดข้อ้มูลอตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุน้รายไตรมาสทั้งหมด  460 
ขอ้มูล 

การวเิคราะห์ขอ้มูล มีขั้นตอนดงัน้ี 
 ขั้นท่ี 1 ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้เพ่ือเป็นการสรุปลกัษณะของขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งท่ีนาํมาวิเคราะห์ โดย
ใชก้ารวเิคราะห์สถิติเชิงพรรณนา ( Descriptive Statistics )  

ขั้นท่ี 2 หาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์กบัอตัราส่วนทางการเงิน ทั้ง 5 ตวัแปร 
โดยหาความสัมพนัธ์ภาพรวมทั้ งกลุ่มอุตสาหกรรม และแยกรายบริษทั โดยใช้ค่าสถิติ คือ สหสัมพนัธ์อย่างง่าย             
( Simple Correlation ) ดว้ยวธีิ Pearson Correlation ท่ีระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05  

 
4. ผลการศึกษา 
การวเิคราะห์ภาพรวมทั้งอุตสาหกรรม 
ตารางท่ี 1 ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ภาพรวมทั้งกลุ่มอุตสาหกรรม 
 Return PE PBV EPS ROA ROE 

Return Pearson Correlation 1 .009 .176** .003 .058 -.044 

Sig. (2-tailed)  .848 .000 .943 .214 .343 

N 460 460 460 460 460 460 
*** ที่ระดบันัยสําคญัที่ 0.05 
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จากตารางท่ี 1แสดงค่าความสัมพนัธ์ทีละคู่จากทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร ระหวา่งตวั
แปรตาม ( Return ) คือ อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์กบั ตวัแปรอิสระทั้ง 5 ตวั คือ อตัราส่วนราคา
ต่อกาํไรต่อหุ้น ( P/E ) อตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าทางบญัชี ( PBV ) อตัราส่วนกาํไรต่อหุ้น ( EPS ) อตัราส่วน
ผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ ( ROA ) และ อตัราส่วนผลตอบแทนจากผูถื้อหุน้ ( ROE )  

ผลการวิเคราะห์พบว่า อตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าทางบญัชี กบั อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์มี
ความสัมพนัธ์กนั เน่ืองจากค่าสหสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์กบั อตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่า
ทางบญัชี ( PBV ) จากการทดสอบความมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 มีค่า Sig (2-tailed) เท่ากบั 0.000  
ในขณะท่ีอตัราส่วนราคาต่อกาํไรต่อหุ้น อตัราส่วนกาํไรต่อหุ้น อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพยแ์ละอตัราส่วน
ผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุ้น มีค่า Sig (2-tailed) มากกว่า 0.05 แสดงว่าไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลตอบแทนของ
หลกัทรัพย ์ณ ระดบัความเช่ือมนัท่ี ร้อยละ 95 
 
การวเิคราะห์แยกรายบริษัท 
ตารางท่ี 2 ผลการศึกษาความสัมพนัธ์แยกรายบริษทั 

  Return PE PBV EPS ROA ROE 

ADVANC 
Pearson Correlation 1 .445* .458* .346 .388 .450* 

Sig. (2-tailed)   .049 .042 .135 .091 .046 

AIT 
Pearson Correlation 1 .232 .126 .033 -.217 -.083 

Sig. (2-tailed)   .324 .598 .890 .358 .729 

CSL 
Pearson Correlation 1 .523* .492* .439 .341 .241 

Sig. (2-tailed)   .018 .027 .053 .141 .307 

DTAC 
Pearson Correlation 1 .750** .719** .374 .042 .279 

Sig. (2-tailed)   .000 .000 .104 .861 .234 

FORTH 
Pearson Correlation 1 .042 .173 .193 .027 .129 

Sig. (2-tailed)   .860 .465 .414 .910 .588 

IEC 
Pearson Correlation 1 .345 .464* .440 .552* -.157 

Sig. (2-tailed)   .136 .039 .052 .012 .510 

INET 
Pearson Correlation 1 -.212 .664** .428 .019 .034 

Sig. (2-tailed)   .371 .001 .060 .938 .887 

INTUCH 
Pearson Correlation 1 .087 .318 .350 .303 .332 

Sig. (2-tailed)   .714 .172 .131 .195 .152 

JAS 

Pearson Correlation 1 .628** .210 -.142 .124 .119 

Sig. (2-tailed) 
  .003 .373 .552 .601 .618 

JTS 
Pearson Correlation 1 .246 .318 -.096 .362 .326 

Sig. (2-tailed)   .296 .172 .686 .117 .161 

MFEC 
Pearson Correlation 

1 .086 .153 -.184 -.058 -.106 

Sig. (2-tailed)   .720 .521 .436 .809 .656 

MLINK 
Pearson Correlation 1 .278 .336 -.280 -.168 -.212 

Sig. (2-tailed)   .236 .147 .231 .479 .369 

MSC 
Pearson Correlation 1 -.175 .130 -.027 .100 .112 

Sig. (2-tailed)   .462 .585 .911 .676 .637 

PT 
Pearson Correlation 1 -.006 .401 .151 .086 .131 

Sig. (2-tailed)   .981 .079 .526 .720 .583 

SAMART 
Pearson Correlation 1 .215 .580** .439 .181 .208 

Sig. (2-tailed)   .363 .007 .053 .445 .380 
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SAMTEL 
Pearson Correlation 1 -.193 .584** .087 .182 .198 

Sig. (2-tailed)   .416 .007 .716 .444 .402 

SIM 
Pearson Correlation 1 .061 .294 .005 -.145 -.279 

Sig. (2-tailed)   .797 .208 .985 .541 .234 

SIS 
Pearson Correlation 1 -.369 .226 .450* .454* .406 

Sig. (2-tailed)   .110 .338 .046 .044 .075 

SVOA 
Pearson Correlation 1 .440 .160 -.240 -.385 -.356 

Sig. (2-tailed)   .052 .501 .308 .094 .123 

SYNEX 
Pearson Correlation 1 .319 .341 -.132 .483* .411 

Sig. (2-tailed)   .171 .141 .578 .031 .071 

THCOM 
Pearson Correlation 1 -.243 .373 .428 -.203 -.254 

Sig. (2-tailed)   .302 .105 .060 .391 .281 

TWZ 
Pearson Correlation 1 .405 -.083 -.067 -.241 -.242 

Sig. (2-tailed)   .077 .727 .777 .306 .304 

TRUE 
Pearson Correlation 1 .076 .315 .324 .180 .104 

Sig. (2-tailed)   .750 .176 .164 .448 .661 

 

จากตารางท่ี 2 แสดงถึงความสัมพนัธ์ ระหวา่งอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์ต่อ อตัราส่วนทางการเงิน
ทั้ ง 5 อัตราส่วน แยกตามรายบริษัท จากการทดสอบความมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 พบว่า 
อตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าทางบญัชี มีความสัมพนัธ์กบั อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์มากท่ีสุด ถึง 7 บริษทั  
ในขณะท่ี อตัราส่วนราคาต่อกาํไรต่อหุ้น มีความสัมพนัธ์ กบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์จาํนวน 4 บริษทั 
อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย ์มีความสัมพนัธ์ จาํนวน 2 บริษทั ส่วนอตัราส่วนกาํไรสุทธิ และ อตัราส่วน
ผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุน้มีความสัมพนัธ์ กบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์อตัราส่วนละ1 บริษทั  
 
5. อภิปรายผล 
 จากการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงิน กับ อัตราผลตอบแทนการลงทุนของ
หลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร พบวา่ อตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าทางบญัชี มีความสัมพนัธ์
อยา่งมีนยัสาํคญั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และ ซ่ึง จากทฤษฏีอตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าทางบญัชีนั้น แสดง
ให้เห็นวา่ ถา้อตัราส่วนน้ีเพ่ิมสูงข้ึนจะแสดงถึงความมัน่คง การเติบโตและความน่าเช่ือถือของบริษทั และสนบัสนุน
ต่อการเติบโตในระยะยาว  อตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าทางบญัชี จึงส่งผลให ้นกัลงทุนมองถึงผลกาํไรท่ีเกิดข้ึนจาก
การประเมินสถานะการเติบโตในระยะยาวของบริษทั ซ่ึง จากขอ้มูล Market Capitalization ปี 2551 - 2556 (ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2556) ไดมี้การแสดงถึง การเพ่ิมสูงข้ึนของราคา และ ปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึนของหลกัทรัพย์
กลุ่มส่ือสาร จึงส่งผลให้ธุรกิจส่ือสารมีการเพ่ิมสูงข้ึนของการเติบโตในระยะยาว ดว้ยการนาํเขา้ของระบบต่าง ๆ  
ส่งผลให้นกัลงทุนอาจมองถึงธุรกิจส่ือสารนั้นมีศกัยภาพในการสร้างผลตอบแทนระยะยาวไดใ้นอนาคต นอกจากน้ี
อตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าทางบญัชีนั้นเกิดจากราคาตลาดกบัมูลค่าทางบญัชี โดยราคาตลาดนั้นสามารถสะทอ้น
ผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์จากราคาท่ีเปล่ียนแปลงของหลกัทรัพย ์ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของกาํไรท่ีนกัลงทุนนั้นคาดหวงั
จากการลงทุนในหลกัทรัพย ์และอาจทาํให้นกัลงทุนใชอ้ตัราส่วนราคาตลาด ต่อมูลค่าทางบญัชี เป็นตวัตดัสินใจใน
การลงทุน และการประเมินผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นอนาคต ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ นนัทนา สุนทรบุรุษ 
(2545)ท่ีไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ของราคาตลาดของหุ้นและอตัราส่วนทางการเงินของหลกัทรัพยก์ลุ่มส่ือสาร โดย
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วิธีการวิเคราะห์สหสัมพนัธ์อยา่งง่าย ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 พบว่า อตัราส่วนมูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น นั้นมี
ความสัมพนัธ์กบัราคาตลาดของหุน้กลุ่มส่ือสาร 
 จากการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงิน กบั อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์ท่ีระดบั
ความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 พบว่า อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรต่อหุ้น  ( PE ) อตัราส่วนกาํไรต่อหุ้น ( EPS ) อตัรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพย  ์( ROA ) อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุ้น ( ROE ) ไม่มีความสัมพนัธ์กบัอตัรา
ผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มส่ือสาร จากขอ้มูลทางสถิติ สํานกังานสถิติแห่งชาติ ปี 2551 - 2555 ไดแ้สดงถึงการ
เพ่ิมสูงข้ึนของการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ซ่ึงขอ้มูลท่ีแสดงถือเป็นปัจจยัภายนอกท่ีเกิดจากภาวะ
อุตสาหกรรม ส่งผลใหภ้าวะอุตสาหกรรมนั้นมีการปรับตวัเพ่ิมสูงข้ึน และจากแนวทฤษฏีการวิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐานท่ี
มีผลต่อราคาหลกัทรัพยน์ั้น ปัจจยัจากภาวะอุตสาหกรรม เป็นปัจจยัหน่ึงในการวิเคราะห์สาํหรับนกัลงทุน ซ่ึงเป็นการ
วิเคราะห์ สภาพการแข่งขนั  ตลอดจนอนาคตของอุตสาหกรรม ว่าจะมีแนวโน้มอตัราเติบโตอย่างไร จากข่าวสาร
ขอ้มูลท่ีแสดงถึงธุรกิจส่ือจะมีการพฒันาเติบโตอย่างต่อเน่ือง ท่ีแสดงจาก รายงานสภาพตลาดโทรคมนาคมของ
ประเทศไทย ปี2555 ทาํให้ส่ือต่าง ๆ จากปัจจยัภายนอก จึงมีอิทธิพลอยา่งมาในการปรับตวัของราคาหลกัทรัพย ์จาก
รายงานผลท่ีแสดงถึงมูลค่าส่ือในตลาดจะเพ่ิมสูงข้ึน ทาํให้นกัลงทุน อาจมองขา้มผลกาํไรท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั และ
มองถึงปัจจยัภายนอก เช่น ภาวะเศรษฐกิจ และ ภาวะอุตสาหกรรม ท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทน มากกวา่ ปัจจยัภายใน
จากการวิเคราะห์บริษทั ส่งผลให้นกัลงทุนไม่นาํอตัราส่วนทั้ง 4 อตัราส่วนมาตดัสินใจในการลงทุน สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ ปิยะ พงังา ( 2552 ) ท่ีแสดงถึง อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรต่อหุน้ มีความสัมพนัธ์กบั อตัราผลแทนของ
หุ้นสามญัในระดบัท่ีตํ่ามาก จากขอ้มูลทั้งหมดท่ีนาํมาศึกษา ยอ่มแสดงให้เห็นวา่ อตัราส่วนราคาต่อกาํไรต่อหุ้นไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนการลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร จารุวตั เอ่ียม
นพคุณ ( 2545 )พบว่า อตัราส่วนกาํไรต่อหุ้น และ อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม ไม่มีความสัมพนัธ์ กบัอตัรา
ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์กลุ่มเงินทุนหลกัทรัพย ์และกลุ่มพลงังาน  
 
 6. สรุปผลการศึกษา 
 จากการวิเคราะห์ภาพรวมทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมพบวา่ อตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าทางบญัชีมีความสัมพนัธ์
กับอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย  ์ในขณะท่ีอตัราส่วนอีก 4 อตัราส่วนได้แก่ อตัราส่วนราคาต่อกาํไรต่อหุ้น 
อตัราส่วนกาํไรต่อหุ้น อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย ์และอตัราส่วนผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุ้น ไม่มี
ความสัมพนัธ์กบั อตัราผลตอบแทนจากหลกัทรัพย ์ 
 จากการวิเคราะห์แยกรายบริษทัพบว่า อตัราส่วนทางการเงินท่ีมีความสัมพนัธ์ กบั อตัราผลตอบแทนของ
หลกัทรัพย ์หมวดส่ือสารมากท่ีสุดคือ อตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลหุน้ค่าทางบญัชี ( PBV) ซ่ึงมีความสัมพนัธ์จาํนวน 7 
บริษทั จากทั้งหมด 23 บริษทั  อนัดบัท่ีสอง คือ อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรต่อหุ้น ( PE ) มีความสัมพนัธ์กบัอตัรา
ผลตอบแทนของหลักทรัพย์ จาํนวน 4 บริษัท อันดับท่ีสามคือ อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ( ROA )มี
ความสัมพนัธ์ จาํนวน 2  บริษทั และ อตัราส่วนกาํไรต่อหุน้ ( EPS ) กบั อตัราส่วนผลตอบแทนจากผูถื้อหุน้ ( ROE ) มี
ความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์1 บริษทั และอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์ไม่มีความสัมพนัธ์
กบัอตัราส่วนตวัใดเลย มีจาํนวน 14 บริษทั 
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กติติกรรมประกาศ 
         การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองคร้ังน้ีสามารถสําเร็จไดด้ว้ยดีจากความกรุณาของ ดร.ภทัรณัชชา โชติคุณากิตติ  
อาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง ท่ีไดก้รุณาให้แนวคิดในการศึกษา คาํปรึกษาแนะนาํแนวทางท่ีถูกตอ้ง 
ตลอดจนตรวจตราและแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ ดว้ยความละเอียดถ่ีถว้น ตลอดจนใหก้าํลงัใจในการทาํการศึกษาตลอด
ระยะเวลาท่ีทาํการศึกษา รวมถึงขอขอบคุณ ดร.น่ิมนวล วิเศษสรรพ ์คณบดีคณะบญัชี มหาวิทยาลยัรังสิต ท่ีไดก้รุณา
สละเวลาอนัมีค่ายิง่ในการใหค้าํปรึกษา ในการเร่ิมตน้การทาํวจิยั และคาํแนะนาํเพ่ิมเติมอนัเป็นประโยชน์แก่การศึกษา  
 
เอกสารอ้างองิ 
จารุวตั เอ่ียมนพคุณ ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพยก์บัอตัราส่วนทางการ

เงิน ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กรณีกลุ่มเงินทุนหลกัทรัพย ์และ กลุ่ม
พลงังาน การคน้ควา้อิสระ บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบญัชี คณะบญัชี มหาวทิยาลยัหอการคา้
ไทย, 2545 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ขอ้มูลการซ้ือขายในอดีต http://www.set.or.th,2556 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย.  ขอ้มูล Highlight ของบริษทั อตัราส่วนทางการเงิน [ออนไล

http://www.set.or.th,2556 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย การวเิคราะห์หลกัทรัพยโ์ดยใชปั้จจยัพ้ืนฐาน,2545 
นนัทนา สุนทรบุรุษ ศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งราคาตลาดของหุน้และอตัราส่วนทางการเงิน กลุ่ม : กรณีศึกษา

อุตสาหกรรมส่ือสารท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย การคน้ควา้อิสระ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2545 

บุญนาค เกิดสินธ์ุ ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงินและราคาตลาดของหลกัทรัพย ์กลุ่มพาณิชยท่ี์จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย การคน้ควา้อิสระ บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต เอกการบญัชี 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี,2555 

ปิยะ พงังา ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงิน กบัอตัราผลตอบแทนหุน้สามญัในตลาดหลกัทรัพย ์                 
แห่งประเทศไทย การคน้ควา้อิสระ บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัราชภฏั
พระนคร,2552 

ศูนยข์อ้มูลและวิจยัเศรษฐกิจโทรคมนาคม : รายงานสภาพตลาดโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ประจาํปี 2555 
http://lib.nbtc.go.th,2556 

ศูนยส่์งเสริมการพฒันาความรู้ตลาดทุน สถาบนักองทุนเพ่ือพฒันาตลาดทุน ตลาดการเงินและการลงทุนในหลกัทรัพย ์
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย,2552 

สาํนกังานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร   http://service.nso.go.th ,2555 
อริษา สุรัสโม ความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงินกบัราคาตลาดหลกัทรัพยบ์ริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย : กรณีศึกษา กลุ่มพลงังานและสาธารณูปโภค การคน้ควา้อิสระ บริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต เอกการบญัชี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี,2554 
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การวเิคราะห์เปรียบเทยีบต้นทุน และผลตอบแทนจากเกษตรกรผู้ทาํสวนยางพารา 
ระหว่างการปลูกแบบที ่1 (ยางต่อตา) กบั การปลูกแบบที ่2 (ยางชําถุง) 
กรณศึีกษา : เกษตรกรผู้ทาํสวนยางพารา อาํเภอรัตภูมิ จังหวดัสงขลา 

A COMPARATIVE ANALYSIS BETWEEN THE COST AND RETURN ON INVESTMENT 
OF PARA RUBBER PLANTATION FARMERS, USING BUDDED-STUMP AND POLY-
BAG RUBBER : A CASE STUDY OF RUBBER FARMERS IN AMPHUR RATTAPHUM 

SONGKHLA PROVINCE 
 

รัตนา วะดี1 และ ผศ.ดร.ประยูร  โตสงวน2   
1 นกัศึกษาปริญญาโท  หลกัสูตรบญัชีมหาบณัฑิต สาขาวชิาบญัชี  มหาวทิยาลยัรังสิต 

2 อาจารยป์ระจาํ สาขาวชิาบญัชี คณะบญัชี  มหาวทิยาลยัรังสิต 

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

บทคดัย่อ 

การวเิคราะห์เปรียบเทียบตน้ทุน และผลตอบแทนจากเกษตรผูท้าํสวนยางพารา ระหวา่งการปลูกแบบท่ี 1 (ดว้ย
ตน้ต่อตา) กับแบบท่ี 2 (ตน้ยางชาํถุง) : กรณีศึกษา เกษตรกรผูท้าํสวนยางพารา อาํเภอรัตภูมิ จงัหวดัสงขลา  การ
คน้ควา้อิสระฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ (1) ศึกษาตน้ทุนในการทาํสวนยางพารา ของเกษตรกรผูท้าํสวนยาง จากวธีิการ
ปลูกแบบท่ี 1 (ใชต้น้ยางต่อตาปลูก) และวิธีการปลูกแบบท่ี 2 (ใชต้น้ยางชาํถุงปลูก) ในอาํเภอรัตภูมิ จงัหวดัสงขลา (2) 
เพ่ือศึกษารายไดท่ี้ไดรั้บจากการลงทุนทาํสวนยางพารา จากวิธีการปลูกแบบท่ี 1 (ใชต้น้ยางต่อตาปลูก) และวิธีปลูก
แบบท่ี 2 (ใชต้น้ยางชาํถุงปลูก) ในอาํเภอรัตภูมิ จงัหวดัสงขลา (3) เพ่ือคาํนวณหาอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนทาํ
สวนยางพารา ของเกษตรกรในอาํเภอรัตภูมิ จงัหวดัสงขลา และ (4) เพ่ือเปรียบเทียบตน้ทุน และผลตอบแทนท่ีไดรั้บ
จากการลงทุนทาํสวนยางพารา จากวธีิการปลูกแบบท่ี 1 (ใชต้น้ยางต่อตา) และวธีิการปลูกแบบท่ี 2 (ใชต้น้ยางชาํถุง) 

ผลการศึกษา พบว่า เกษตรกรในอาํเภอรัตภูมิ จงัหวดัสงขลา ท่ีลงทุนปลูกยางพาราโดยวิธีการปลูกแบบท่ี 1 
(ยางต่อตา) มีผลตอบแทนในการลงทุนตํ่ากวา่วธีิการปลูกแบบท่ี 2 (ตน้ยางชาํถุง)  

ผลการวิเคราะห์ โครงการทางการเงินโดยรวมค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ พบวา่ วิธีการปลูกแบบท่ี 1 และแบบท่ี 2 มีมูลค่า
ปัจจุบนัสุทธิ (NPV) เป็นลบ อตัราผลไดต่้อตน้ทุน (B/C Ratio) น้อยกว่า 1 อตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) ตํ่ากว่า
อตัราคิดลด (ร้อยละ 7) 

ผลการวิเคราะห์ โครงการทางการเงินโดยไม่รวมค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ พบว่า วิธีการปลูกแบบท่ี 1 และแบบท่ี 2 มี
มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) เท่ากบั 42,518.01 บาท, 55,997.73 บาท อตัราผลไดต่้อตน้ทุน (B/C Ratio) เท่ากบั 1.31, 
1.37 อตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) เท่ากบั 11.42%, 13.86% และระยะเวลาคืนทุน 10 ปีกบัอีก 22 วนั, 9 ปี 2 เดือน 
กบัอีก 19 วนั ตามลาํดบั  

ผลการวิเคราะห์โครงการทางการเงินเม่ือราคานํ้ ายางมีอตัราเพ่ิมข้ึนและลดลง 20% พบวา่หากราคานํ้ ายางสด
ลดลงจะทาํให้เกษตรกรไดรั้บผลตอบแทนตํ่าลง แต่ยงัคงให้ผลตอบแทนคุม้ค่าน่าลงทุนหากไม่รวมค่าใชจ่้ายอ่ืนๆใน
การวิเคราะห์ และเม่ือราคานํ้ ายางสดเพ่ิมข้ึน เกษตรกรจะไดรั้บผลตอบแทนสูงข้ึน วิเคราะห์โดยไม่รวมค่าใชจ่้ายอ่ืน 
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พบวา่ผลตอบแทนสูงข้ึน ดงัน้ี วิธีการปลูกแบบท่ี 1 และแบบท่ี 2 มีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) เท่ากบั 59,423.70 บาท, 
71,773.17 บาท อตัราผลไดต่้อตน้ทุน (B/C Ratio) เท่ากบั 1.39, 1.42 อตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) เท่ากบั 14.78%, 
16.65% ตามลาํดบั 
คาํสําคญั : ยางพารา, ยางต่อตา, ยางชาํถุง, ตน้ทุนยางพารา, ผลตอบแทนการลงทุน 

Abstract 

A comparative analysis between the cost and return on investment of Para rubber plantation farmers, using 
budded-stump rubber planting and poly-bag rubber planting : A case study of rubber farmers in Amphur 
Rattaphum, Songkhla province. The purpose of this independent study is to (1) measure the cost of rubber 
plantation of rubber farmers, using planting type 1 (the budded-stump rubber planting ) and planting type 2 ( the  
poly-bag rubber tree planting) in Rattaphum District, Songkhla Province, (2) study the income received from the 
rubber plantation investment, using planting type 1 ( the budded-stump rubber planting) and planting type 2 (the 
poly-bag rubber planting) in Rattaphum District, Songkhla Province, (3) calculate the rate of return on the rubber 
plantation investment by the rubber plantation farmers in  Rattaphum District,  Songkhla Province, and (4) compare 
costs and return on the rubber plantation investment, using planting type 1 (the budded-stump rubber planting) and 
planting type 2 (the poly-bag rubber planting) . 

This study found that the rubber plantation farmers in Rattaphum District, Songkhla Province earned the rate 
of return on the rubber plantation investment, using planting type 1 (the budded-stump rubber planting) lower than 
the rate of return, using planting type 2 (the poly-bag rubber planting).   

The analysis, inclusive of  total other financial costs, showed that the Net Present Values (NPVs) of the 
rubber plantation investment using both planting type 1 and planting type 2, are negative ,  the Benefit Cost Ratio: 
B/C Ratio  (B/C Ratio) less than one , and the Internal Return Rate (IRR) less than the interest rate of  7 percent. 

The analysis, excluding other expenses, indicated that the Net Present Value (NPVs) of the rubber plantation 
investment using planting type 1 and planting type 2  were THB 42,518.01, and THB 55,997.73; the Benefit Cost 
Ratio: B/C Ratio (B/C Ratio) of 1.31, and 1.37; the Internal Rate of Return. (IRR) of 11.42%, and 13.86%; and the 
Payback period of 10 years and 22 days,  and 9 years, 2 months and 19 days, respectively. 

The analysis with the rubber latex prices increase and decrease by 20%, found that if other expenses are not 
included and the latex prices fall, the rubber farmers get lower but still positive returns.  When other expenses 
excluded and the latex prices rise, the rubber farmers will get higher returns. The analysis with the exclusion of 
other costs, showed that the Net Present Values (NPVs) for planting type 1 and planting type 2 were higher at THB 
59,423.70, and THB 71,773.17, the Benefit Cost Ratio: B/C Ratio of 1.39, and 1.42 and the Internal Rate of Return 
(IRR) of 14.78 %, and 16.65 %, respectively 
KEYWORDS : RUBBER, BUDDED-STUMP RUBBER, POLY-BAG RUBBER, COST OF RUBBER 

PRODUCTION, RETURN ON INVESTMENT. 
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1.บทนํา 
จากการผนัผวนของราคายางในปี 2556 ทาํให้ปัจจุบนัเกษตรกรผูท้าํสวนยางพารา ประสบกบัปัญหาราคา

ยางพาราตกตํ่า (สถาบนัวจิยัยาง กรมวชิาการเกษตร, 2556)  
 

ตารางที ่1 สถิติราคายางพาราของไทย ช่วงปี 2550-2556 
หน่วย : บาท/กก. 

รายการ 
มูลค่าในปี พ.ศ. 

2550 2551 2552 2553 2554 2555 
2556  
(ม.ค.-ก.ย.) 

นํ้ายางสด 68.10 75.56 56.95 103.71 124.96 90.08 75.00 

ท่ีมา : สถาบนัวจิยัยาง กรมวชิาการเกษตร: 2550 - 2556  

 เน่ืองจากเม่ือตน้ปี 2556 มีการเดินขบวนประทว้งสวนยางเกิดข้ึน เพ่ือเรียกร้องใหรั้ฐบาลช่วยเหลือเร่ืองราคา
นํ้ ายาง โดยสถานการณ์ดงักล่าว ส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจลงทุนทาํสวนยางของเกษตรกรรายใหม่ เพราะตน้ทุน
ในการทาํสวนยางพารายงัคงมีมูลค่าท่ีสูงกวา่อดีต แต่ในทางกลบักนัผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการขายยางพารากลบัมี
มูลค่าท่ีต ํ่าลงจากอดีตอยา่งต่อเน่ือง (สถานการณ์ยางรายวนั สถาบนัวจิยัยาง กรมวชิาการเกษตร, 2556) 
 โดยในปัจจุบนัเกษตรกรส่วนใหญ่นิยมปลูกยางพาราสองแบบคือ แบบท่ี 1 ใชต้น้ยางต่อตาหรือยางตาเขียว
ในการปลูก และแบบท่ี2 ใชต้น้ยางชาํถุงในการปลูก (คู่มือปฏิบติังาน สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาํสวนยาง
อาํเภอรัตภูมิ, 2555) ซ่ึงในพ้ืนท่ีอาํเภอรัตภูมินิยมปลูกทั้งสองแบบ ส่วนใหญ่จะใหส้าํนกังานกองทุนสงเคราะห์การทาํ
สวนยางเป็นผูดู้แลและให้คาํแนะนาํในช่วง 1-6 ปี หรือช่วงก่อนเปิดกรีด ส่งผลให้เกษตรกรในพื้นท่ีอาํเภอรัตภูมินิยม
ใชทุ้นตวัเองในการลงทุนทาํสวน และมีจาํนวนครัวเรือนมากเป็นอนัดบัหน่ึงในการทาํสวนยางพารา จึงทาํให้ผูศึ้กษา
เลือกท่ีจะทาํการศึกษาวิจยัในพ้ืนท่ีดงักล่าว โดยทาํการวิจยัเชิงเปรียบเทียบในการปลูกยางท่ีแตกต่างกนัว่าวิธีใดให้
ผลตอบแทนทางการเงินคุม้ค่ามากกวา่กนั จากการศึกษาวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุนโดยใช ้4 เคร่ืองมือ ดงัน้ี 
มูลค่าปัจจุบนัสุทธิจากการลงทุน(NPV) อตัราผลตอบแทนภายใน(IRR) อตัราส่วนผลไดต่้อตน้ทุน (B/C Ratio) และ
ระยะเวลาคืนทุน(Payback Period)  เพ่ือเป็นประโยชน์ในการประกอบการตดัสินใจลงทุนทาํสวนยางพารา และเป็น
ประโยชน์ต่อการปรับปรุงการผลิตของเกษตรกรรายเดิม  
 
2.วตัถุประสงค์ของการศึกษา  

1. เพ่ือศึกษาตน้ทุนในการทาํสวนยางพารา ของเกษตรกรผูท้าํสวนยาง จากวิธีการปลูกแบบท่ี 1 (ใช้
ตน้ยางต่อตาปลูก) และวธีิปลูกแบบท่ี 2 (ใชต้น้ยางชาํถุงปลูก) ในอาํเภอรัตภูมิ จงัหวดัสงขลา 

2. เพ่ือศึกษารายไดท่ี้ไดรั้บจากการลงทุนทาํสวนยางพารา จากวิธีการปลูกแบบท่ี 1 (ใชต้น้ยางต่อตา
ปลูก) และวธีิปลูกแบบท่ี 2 (ใชต้น้ยางชาํถุงปลูก) ในอาํเภอรัตภูมิ จงัหวดัสงขลา 

3. เพ่ือคาํนวณหาอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนทาํสวนยางพารา ของเกษตรกรในอาํเภอรัตภูมิ 
จงัหวดัสงขลา 

4. เพ่ือเปรียบเทียบตน้ทุน และผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการลงทุนทาํสวนยางพารา จากวิธีการปลูก
แบบท่ี 1 (ใชต้น้ยางต่อตา) และวธีิการปลูกแบบท่ี 2 (ใชต้น้ยางชาํถุง) 
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3.วธีิการดาํเนินการวจิัย 
 การศึกษาคร้ังน้ี ใชแ้บบสอบถาม จาํนวน 8 ตอน ใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ใชว้ธีิวิจยัเชิง
สาํรวจ โดยการเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง คือกลุ่มเกษตรกรผูท้าํสวนยางพาราขนาดเลก็ ในอาํเภอรัตภูมิ จงัหวดั
สงขลา จาํนวน 100 ครัวเรือน ท่ีมีการทาํสวนยางพาราสองวธีิ คือวธีิปลูกดว้ยตน้ต่อตา และวธีิปลูกดว้ยตน้ชาํถุง โดย
แต่ละรายตอ้งมีพ้ืนท่ีปลูกอยูใ่นช่วง 5-25 ไร่ และการสุ่มตวัอยา่งจะใชแ้บบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) คือใช้
เฉพาะเกษตรกรผูล้งทะเบียนเกษตรกรผูป้ลูกยางพารา อาํเภอรัตภูมิ จงัหวดัสงขลา จากนั้นจึงทาํการสุ่มตวัอยา่งโดยวิธี
สุ่มอยา่งง่าย โดยพิจารณาจากเกษตรกรเจา้ของสวนยางพาราท่ีใหค้วามร่วมมือ และเตม็ใจตอบแบบสอบถาม  

การวเิคราะห์ขอ้มูล นาํผลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามมาประมวลผล ดงัน้ี 
 วิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive analysis) เพ่ืออธิบายให้ทราบถึงสภาพทัว่ไปและสภาพทาง

เศรษฐกิจตลอดจนปัญหาต่างๆของเกษตรกรผูป้ลูกยางพารา รวมถึงการไดรั้บความช่วยเหลือจาก
ภาครัฐในดา้นตน้ทุนการทาํสวนยางพารา ซ่ึงจะใชว้ิธีการวิเคราะห์เชิงพรรณนาโดยอาศยัวิธีการ
ทางสถิติเบ้ืองตน้โดยใชเ้คร่ืองมือโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ ในการวเิคราะห์ขอ้มูลดงักล่าว 

  ตรวจสอบขอ้มูลแบบสอบถาม ความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของขอ้มูล 
 นาํตน้ทุนและรายไดเ้ฉล่ียต่อปีในแต่ละช่วงอายขุองยางพารา มาวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน 

โดยใชต้วัวดัผลการลงทุน 2 วธีิ คือ มูลค่าปัจจุบนัสูทธิ (NPV) และ อตัราผลตอบแทน (IRR)  
 นําตน้ทุนและผลรวมรายได้ ท่ีเป็นมูลค่าปัจจุบันมาวิเคราะห์อตัราส่วนผลได้ต่อตน้ทุน (B/C 

Ratio) รวมทั้งนาํค่าใชจ่้ายในการลงทุน และผลไดสุ้ทธิเฉล่ียต่อปี มาวเิคราะห์หาระยะเวลาคืนทุน 
 เปรียบเทียบตน้ทุนและผลตอบแทนระหวา่งวิธีการปลูกยาง 2 วิธี (วิธีการปลูกแบบท่ี 1 ใชต้น้ยาง

ต่อตาในการปลูก และวธีิการปลูกแบบท่ี 2 ใชต้น้ยางชาํถุงในการปลูก) 

4. ผลการศึกษาวจิัย    
การศึกษาขอ้มูลตน้ทุนและผลตอบแทนจากการปลูกยางพาราของเกษตรกรผูท้าํสวนยางไดผ้ลลพัธ์ ดงัน้ี 

 ข้อมูลทัว่ไป: 
เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 51) อายุมากกว่า 50 ปี   (ร้อยละ 35 ) มีการศึกษาในระดับ

ประถมศึกษา (ร้อยละ62) มีสมาชิกครอบครัวมากกวา่ 3 คน (ร้อยละ 64) และสมาชิกท่ีช่วยงานสวนยางมีจาํนวน 2 คน
ต่อหน่ึงครัวเรือน (ร้อยละ 61) มีท่ีดินในการถือครองเป็นของตนเอง (ร้อยละ96) เลือกวิธีการปลูกยางเร่ิมแรกโดยใช้
ตน้ยางชาํถุงในการปลูกเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 66) จาํนวนไร่ท่ีปลูกอยูท่ี่ 5-10 ไร่ (ร้อยละ 55) มีจาํนวนตน้ยาง 71-75 
ตน้ต่อไร่ (ร้อยละ52) ยางพารามีอาย ุ16-25 ปี (ร้อยละ 37)  และเป็นยางท่ีให้ผลผลิตยางดีในช่วงยางอาย ุ7-15 ปี (ร้อย
ละ 59) (ช่วงอาย ุ7-10 ปี ร้อยละ28 และช่วงอาย ุ11-15 ปี ร้อยละ 31) ในช่วงยางให้ผลผลิตปกติมีลกัษณะการกรีดยาง 
โดยกรีด 3 วนัเวน้ 1 วนั (ร้อยละ62) เจา้ของสวนนิยมกรีดยางเอง (ร้อยละ91) โดยถา้มีการจา้งกรีดจะเลือกการปันส่วน
แบบ 50:50 (ร้อยละ 51) คือ เจา้ของส่วน : ลูกจา้ง โดยจะข้ึนอยูก่บัพ้ืนท่ี บางพ้ืนท่ีเปล่ียนการจา้งเป็นรายวนัเพราะจะ
ประหยดัมากกวา่หากไดผ้ลผลิตยางสูง และสรุปไดว้า่ ในหน่ึงปี เกษตรกรผูท้าํสวนยางพาราจะหยดุกรีดยางเป็นเวลา 
3 เดือน (ร้อยละ 41) 
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 ต้นทุนการทาํสวนยางพารา: 
 
ตารางที2่ สรุปตน้ทุนเปรียบเทียบการทาํสวนยางในระยะเวลาโครงการ 25 ปี 

ช่วงเวลา
ต้นทุน 

รายการ ประเภทต้นทุน แบบที ่1 
ต้นทุน 25 ปี 

แบบที ่2 
ต้นทุน 25 ปี 

ปีท่ี 1-6 ค่าท่ีดิน:    

 ค่าใชท่ี้ดิน(160,000x10%) คงท่ี 9,600.00 9,600.00 

 ค่าภาษีท่ีดิน คงท่ี 48.00 48.00 

 ค่าใชจ่้ายในการบุกเบิกพื้นท่ีต่อไร่ ผนัแปร 2750.00 2,750.00 

 ค่าใชจ่้ายในการวางแนวและขดุหลุมต่อไร่ ผนัแปร 725.00 725.00 

 ค่าแรงในการปลูกยางต่อไร่ ผนัแปร 325.00 325.00 

 ค่าพนัธุ์ยางต่อไร่:    

                  ค่าพนัธุ์ยางปีแรก  ผนัแปร 1275.00 2,287.50 

                  ค่าพนัธุ์ยางปีท่ีสอง ผนัแปร 701.50 457.50 

 ค่าใชจ่้ายในการปลูกพืชคลุม ผนัแปร 420.00 420.00 

 ค่าใชจ่้ายในการใส่ปุ๋ยก่อนกรีด 6 ปีแรก ผนัแปร 6500.00 6,500.00 

 ค่าใชจ่้ายในการตดัแต่งก่ิง ผนัแปร 1800.00 1,800.00 

 ค่าใชจ่้ายในการกาํจดัวชัพืช 6 ปีแรก ผนัแปร 2,000.00 2,000.00 

รวม  26,144.50 26,913.00 

ปีท่ี7-25 ค่าใชจ่้ายในการใส่ปุ๋ยระยะหลงัเปิดกรีด ผนัแปร 28,509.50 28,509.50 

19ปี ค่าใชจ่้ายในการปราบวชัพืชระยะหลงัเปิดกรีด ผนัแปร 6,650.00 6,650.00 

 ค่าอุปกรณ์ในการกรีดยางและเกบ็ยาง ผนัแปร 22,809.50 22,809.50 

 ค่าจา้งในการกรีดยาง ผนัแปร 233,187.00 272,042.00 

 รวม  291,156.00 330,011.00 

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ค่านํ้ามนัรถในการเดินทางไปกรีด เกบ็และขาย  คงท่ี 155,610.00 155,610.00 

19 ปี ค่าเสียโอกาสจากการขาย  
(จาํนวนผลผลิตกิโลกรัมต่อไร่x1บาท) 

ผนัแปร 6,859.00 7,999.00 

 รวม  (162,469) (163,609) 

 รวมต้นทุนระยะเวลา 25 ปีต่อไร่  (510,321.50) (551,085.00) 

 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน 
(ตน้ทุนรวมxอตัราดอกเบ้ียเงินกูท่ี้ 7%)  

ผนัแปร (35,722.51) (38,575.95) 

 รวมต้นทุนทั้งหมด (546,044.01) (589,660.95) 

หมายเหตุ : พิจารณาประเภทตน้ทุนจากปริมาณขนาดในการลงทุนทาํสวนยาง(จาํนวนไร่) ใชเ้ป็นปริมาณผลผลิต 
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1. ตน้ทุนเร่ิมแรกในช่วง 1-6 ปีแรก 
 รายจ่ายเฉล่ียต่อไร่ 
วธีิปลูกแบบท่ี 1 (ใชต้น้ยางต่อตา) 26,144.50 
วธีิปลูกแบบท่ี 2 (ใชต้น้ยางชาํถุง) 26,913.00 

ตน้ทุนในช่วง 6 ปีแรกในเขตอาํเภอรัตภูมิ จงัหวดัสงขลา การลงทุนโดยใชต้น้ยางต่อตาปลูกมีรายจ่ายตํ่ากวา่
การลงทุนโดยใชต้น้ยางชาํถุงปลูก ค่าใชจ่้ายท่ีทาํให้ตน้ทุนในช่วงน้ีต่างกนัคือ ค่าพนัธ์ุยางของปีแรก และปีท่ีสอง ซ่ึง
ในช่วงปีท่ี 1-6 วิธีปลูกแบบท่ี 1 มีค่าใช้จ่ายต่อปีเฉล่ีย 4,357.42 บาท ส่วนวิธีปลูกแบบท่ี 2 มีค่าใช้จ่ายต่อปีเฉล่ีย 
4,485.50 บาท มากกวา่แบบท่ี 1 อยู ่128.08 บาทต่อไร่ 

2. ตน้ทุนหลงัเปิดกรีดในช่วง 7-25 ปี 
 รายจ่ายเฉล่ียต่อไร่ 
วธีิปลูกแบบท่ี 1 (ใชต้น้ยางต่อตา) 291,156.00 
วธีิปลูกแบบท่ี 2 (ใชต้น้ยางชาํถุง) 330,011.00 

ตน้ทุนในช่วงปีท่ี 7-25 ในเขตอาํเภอรัตภูมิ จงัหวดัสงขลา การลงทุนโดยใชต้น้ยางต่อตาปลูกมีรายจ่ายตํ่า
กวา่การลงทุนโดยใชต้น้ยางชาํถุงปลูก ค่าใชจ่้ายท่ีทาํให้ตน้ทุนในช่วงน้ีต่างกนัคือ ค่าจา้งกรีดซ่ึงในช่วงปีท่ี 7-25 วิธี
ปลูกแบบท่ี 1 มีค่าใชจ่้ายต่อปีเฉล่ีย 15,324 บาท ส่วนวิธีปลูกแบบท่ี 2 มีค่าใชจ่้ายต่อปีเฉล่ีย 18,977 บาท มากกวา่แบบ
ท่ี 1 อยูถึ่ง 3,653 บาทต่อไร่ 

3. ตน้ทุนอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ค่านํ้ามนัรถ ค่าเสียโอกาสจากการขาย และค่าเสียโอกาสเงินลงทุน 
 รายจ่ายเฉล่ียต่อไร่ 
วธีิปลูกแบบท่ี 1 (ใชต้น้ยางต่อตา) 198,191.51 
วธีิปลูกแบบท่ี 2 (ใชต้น้ยางชาํถุง) 202,184.95 

ตน้ทุนอ่ืนๆ เป็นตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนเม่ือมีการเก็บเก่ียวผลผลิตแลว้ นั่นคือ อยูใ่นช่วง 7-25 ปี พบว่า การลงทุน
โดยใชต้น้ยางต่อตาปลูก มีรายจ่ายตํ่ากวา่การลงทุนโดยใชต้น้ยางชาํถุงปลูก ค่าใชจ่้ายท่ีทาํให้ตน้ทุนในส่วนน้ีต่างกนั
คือ ค่าเสียโอกาสจากการขาย และค่าเสียโอกาสเงินลงทุน ซ่ึงค่าใชจ่้ายส่วนน้ีอยูใ่นช่วงปีท่ี 7-25 (ยกเวน้ ค่าเสียโอกาส
เงินลงทุน เป็นค่าใช้จ่ายของปีท่ี 1-25) วิธีปลูกแบบท่ี 1 มีค่าใช้จ่ายต่อปีเฉล่ีย 8,551 บาท ส่วนวิธีปลูกแบบท่ี 2 มี
ค่าใชจ่้ายต่อปีเฉล่ีย 8,611 บาท มากกว่าแบบท่ี 1 อยู่ถึง 60 บาทต่อไร่ (ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนของแบบท่ี 1 เท่ากบั 
1,428.90 และของแบบท่ี 2 เท่ากบั 1,543.04บาท มีจาํนวนต่างกนัต่อปีอยูท่ี่ 114.14 บาทต่อปี) 
 
 ผลผลติยางพาราของการปลูกแบบวธีิที ่1 และการปลูกแบบวธีิที ่2 : 

ผลผลิตจากการศึกษาคร้ังน้ีไดม้าจากการนาํรายไดข้องนํ้ ายางสดเฉล่ียหารดว้ยราคานํ้ ายางเฉล่ียต่อกิโลกรัม 
โดยวิธีปลูกแบบท่ี 1 ไดรั้บผลผลิตปีละ 360.96 กิโลกรัมต่อปี ส่วนวิธีการปลูกแบบท่ี 2 ไดรั้บผลผลิตปีละ 421.12 
กิโลกรัมต่อปี ใหผ้ลผลิตมากกวา่แบบท่ี 1 ปีละ 60.16 กิโลกรัม 
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1. รายไดจ้ากการทาํสวนยางพารา 
รายไดเ้ฉล่ียต่อไร่ วธีิปลูกแบบท่ี 1 

 (ใชต้น้ยางต่อตา) 
วธีิปลูกแบบท่ี 2  
(ใชต้น้ยางชาํถุง) 

รายจากจากการจาํหน่ายนํ้ายางดิบ 466,363.64 544,090.91 
รายไดจ้ากการจาํหน่ายเศษยาง 10,881.82 10,881.82 
รายไดจ้ากการลม้ตน้ยางขาย 37,500.00 37,500.00 
รวม 514,745.45 592,472.73 

1) รายไดจ้ากการจาํหน่ายนํ้ ายางสด เป็นรายไดจ้ากการนาํนํ้ ายางสดท่ีกรีดไดใ้นแต่ละวนัไปจาํหน่าย
ยอดเงินท่ีนาํมาคาํนวณ ไดม้าจากการสํารวจเกษตรกรผูท้าํสวนยางท่ีสามารถจาํหน่ายนํ้ ายางไดใ้นแต่ละเดือน (ราคา
เฉล่ีย ณ วนัสาํรวจ อยูท่ี่กิโลกรัมละ 68 บาท) 

2)  รายไดจ้ากการขายเศษยาง เป็นรายไดจ้ากการจาํหน่ายเศษยางหรือข้ียาง ท่ีไดม้าจากการสะสมของ
เศษยางท่ีติดอยูต่ามจอกหรือถว้ยรองนํ้ ายาง และอ่ืนๆ ยอดเงินท่ีนาํมาคาํนวณไดม้าจาก การสาํรวจเกษตรกรผูท้าํสวน
ยาง (ราคาเฉล่ีย ณ วนัสาํรวจ อยูท่ี่กิโลกรัมละ 28 บาท) 

3) รายไดจ้ากการลม้ตน้ยางขาย เป็นรายไดท่ี้ได้รับเม่ือส้ินสุดอายุโครงการ ไดม้าจากการสํารวจ
เกษตรกรในเขตพื้นท่ี อาํเภอรัตภูมิ จงัหวดัสงขลา ซ่ึงทาํการสํารวจครบทั้ ง 5 ตาํบล เพราะแต่ละพ้ืนท่ีมีตน้ยางท่ี
สมบูรณ์แตกต่างกนั พบวา่ เม่ือส้ินสุดโครงการเกษตรกรจะไดรั้บรายไดใ้นการลม้ตน้ยางขายอยูใ่นช่วงไร่ละ 30,000 – 
45,000 บาท (ร้อยละ 54.50) เฉล่ียไดไ้ร่ละ 37,500 บาท  
 จากขอ้มูลตวัเลขขา้งตน้เป็นรายไดจ้ากการจาํหน่ายนํ้ ายางดิบ และรายไดจ้ากการจาํหน่ายเศษยาง ซ่ึงเฉล่ีย
จากการสํารวจรายไดท่ี้เกษตรกรไดรั้บต่อเดือน โดย 1 ปี มีรายไดเ้พียง 9 เดือน เน่ืองจากมีการหยุดพกัปิดหน้ายาง
ประมาณ 3 เดือน และทั้งโครงการ (25 ปี) มีรายไดเ้พียง 19 ปี คือช่วง 7-25 ปี และรายไดจ้ากการลม้ตน้ยางขาย เฉล่ีย
จากการสาํรวจรายไดท่ี้เกษตรกรไดรั้บเม่ือมีการลม้ตน้ยางขายในปีท่ี 25 คือปีส้ินสุดโครงการ 

 และเม่ือเปรียบเทียบรายไดท้ั้งโครงการ พบวา่ เกษตรกรท่ีปลูกแบบวิธีท่ี 2 มีรายไดสู้งกวา่เกษตรกรท่ีปลูก
แบบวิธีท่ี 1 โดยรายไดจ้ะอยู่ในช่วง 7-25 ปี เน่ืองจากในช่วง 1-6 ปี แรกยางยงัไม่ให้ผลผลิต จากการเปรียบเทียบ
ตน้ทุน และรายไดส้รุปไดว้า่ วิธีแบบท่ี1 มีการลงทุนท่ีตํ่ากวา่ และมีรายไดท่ี้ตํ่ากวา่ดว้ย ส่วนวิธีแบบท่ี 2 มีตน้ทุนท่ีสูง
กวา่ และมีรายไดท่ี้สูงกวา่ดว้ยเช่นกนั 

2. ผลตอบแทนจากการทาํสวนยางพารา 
  เน่ืองจากในการวเิคราะห์มีค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนกบัเกษตรกรบางราย มากนอ้ยแตกต่างกนั ผู ้
ศึกษาจึงทาํการวเิคราะห์เป็นสองกรณี ไดผ้ลดงัน้ี 

2.1 กรณีรวมค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ  

ผลตอบแทน 
วธีิปลูกแบบท่ี 1 
 (ใชต้น้ยางต่อตา) 

วธีิปลูกแบบท่ี 2  
(ใชต้น้ยางชาํถุง) 

มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) -28,267.09 -16,150.71 
อตัราผลตอบแทนต่อทุน (BCR) 0.86 0.93 
อตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) -6.67 -2.40 
ระยะเวลาคืนทุน - - 
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 จากเกณฑ์ท่ีใชใ้นการตดัสินใจ คือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) มีค่าเป็นลบ อตัราผลตอบแทนต่อ
ตน้ทุน (BCR) มีค่าตํ่ากวา่ 1 และอตัราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) มีค่าตํ่ากวา่ค่าเสียโอกาสของเงินทุน โดยใน
การศึกษาอิสระคร้ังน้ีกาํหนดให้ค่าเสียโอกาสของเงินคือร้อยละ 7 แสดงวา่โครงการให้ผลตอบแทนไม่คุม้ค่ากบัการ
ลงทุน ดงันั้นจากผลการวเิคราะห์โครงการทางการเงินของการปลูกยางเม่ือรวมค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ พบวา่ การปลูกยางพารา
ในสถานการณ์ปัจจุบนั หากลงทุนเพียงไร่เดียวให้ผลตอบแทนไม่คุม้ค่ากบัการลงทุน รวมถึงไม่มีระยะในการคืนทุน
อีกดว้ย 

2.2 กรณีไม่รวมค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 

ผลตอบแทน 
วธีิปลูกแบบท่ี 1 
 (ใชต้น้ยางต่อตา) 

วธีิปลูกแบบท่ี 2  
(ใชต้น้ยางชาํถุง) 

มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) 42,518.01 55,997.73 
อตัราผลตอบแทนต่อทุน (BCR) 1.31 1.37 
อตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) 11.42 13.86 
ระยะเวลาคืนทุน 10 ปี 22 วนั 9ปี 2เดือน 19 วนั 

   
จากเกณฑท่ี์ใชใ้นการตดัสินใจ คือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) มีค่าเป็นบวกหรือมากกวา่ศูนย ์อตัรา

ผลตอบแทนต่อตน้ทุน (BCR) มีค่ามากกว่า 1 และอตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) มีค่ามากกว่าค่าเสียโอกาสของ
เงินทุน ซ่ึงในการศึกษาโดยอิสระน้ีกาํหนดใหค้่าเสียโอกาสของเงินทุน คือ ร้อยละ 7 แสดงวา่โครงการใหผ้ลตอบแทน
ท่ีคุม้ค่ากบัการลงทุนทั้งสองวิธี เม่ือทาํการเปรียบเทียบจะพบว่า วิธีแบบท่ี 2 ให้ผลตอบแทนในอตัราท่ีสูงกวา่ และมี
ระยะเวลาคืนทุนท่ีสั้นกวา่ 
  ดงันั้น เกษตรกรควรเลือกลงทุนปลูกยางโดยวิธีปลูกแบบท่ี 2 หรือใชต้น้ยางชาํถุงในการปลูก และ
เน่ืองจากค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เป็นค่าใชจ่้ายคงท่ีต่อไร่ คือไม่วา่ท่านจะลงทุนปลูกยางพาราก่ีไร่ตน้ทุนยงัคงเท่าเดิม ดงันั้นการ
ลงทุนทาํสวนยางควรลงทุนทาํมากกว่า 1 ไร่ เพ่ือให้ไดผ้ลตอบแทนคุม้ค่าต่อการลงทุน เพราะเม่ือตดัค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ
ออก ผลท่ีได ้คือ คุม้ค่าต่อการลงทุนมาก 
 
 วเิคราะห์เปรียบเทยีบผลการลงทุนทาํสวนยางเม่ือราคานํา้ยางเพิม่ขึน้ และลดลงในอตัรา20% : 
 จากผลการวิเคราะห์ในตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2 พบว่าเม่ือราคานํ้ ายางพาราลดลง จะส่งผลกระทบต่อ
เกษตรกรอยา่งมากคือทาํใหไ้ดรั้บผลตอบแทนตํ่าลง รวมถึงอตัราผลตอบแทนทางการเงินกต็ ํ่าลงดว้ย เช่นเดียวกนัเม่ือ
เพ่ิมราคานํ้ ายางจะเป็นการช่วยให้เกษตรกรไดรั้บผลตอบแทนท่ีสูงข้ึน แต่อยา่งไรก็ตามการปลูกแบบวิธีท่ี 2 ยงัคงให้
ผลตอบแทนท่ีสูงกวา่การปลูกแบบวธีิท่ี 1  
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ตารางที่ 3  สรุปผลการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ในการลงทุนปลูกยางโดยวิธีการปลูกแบบที่ 1 (ใชต้น้
ยางต่อตา) ท่ีอตัราคิดลดร้อยละ 7 เม่ือราคานํ้ ายาง มีอตัราเพ่ิมข้ึนและลดลง 20% (จากราคา 68 กิโลกรัม ผลผลิต 
360.96 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี) 

สรุปผลการวเิคราะห์ผลตอบแทน 

กรณ ี
มูลค่าปัจจุบนั
ของรายได้ 

มูลค่าปัจจุบนั
ของค่าใช้จ่าย 

มูลค่าปัจจุบนั
สุทธิ 

อตัราส่วน
ผลประโยชน์ต่อ

ทุน 

อตัรา
ผลตอบแทน
ต่อการลงทุน 

  (PVB) (PVC) (NPV) (B/C ratio) (IRR) 

ราคาลดลง 20%           

กรณีท่ี 1 รวมค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 146,089.05 194,494.99 -48,405.94 0.75 -9% 

กรณีท่ี 2 ไม่รวมค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 146,089.05 120,474.14 25,614.91 1.21 7% 

ราคาเพิม่ขึน้ 20%           

กรณีท่ี 1 รวมค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 
                 

213,706.68  
                 

231,347.28  
               

(17,640.60) 0.92 -2.58% 

กรณีท่ี 2 ไม่รวมค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 
                 

213,706.68  
                 

154,282.98  
               

59,423.70  1.39 14.78% 
ท่ีมา : จากการคาํนวณ (ใชอ้ตัราทอนค่าจากดอกเบ้ียเงินกูร้้อยละ 7 ต่อปี) 
หมายเหตุ : รายละเอียดตวัเลขดูไดจ้ากเล่มสมบูรณ์ 
 

ตารางที่ 4  สรุปผลการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ในการลงทุนปลูกยางโดยวิธีการปลูกแบบที่ 2 (ใชต้น้
ยางชาํถุง) ท่ีอตัราคิดลดร้อยละ 7 เม่ือราคานํ้ ายาง มีอตัราเพ่ิมข้ึนและลดลง 20% (จากราคา 68 กิโลกรัม ผลผลิต 
421.12 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี) 

สรุปผลการวเิคราะห์ผลตอบแทน 

กรณ ี
มูลค่าปัจจุบนัของ

รายได้ 
มูลค่าปัจจุบนั
ของค่าใช้จ่าย 

มูลค่าปัจจุบนั
สุทธิ 

อตัราส่วน
ผลประโยชน์ต่อ

ทุน 

อตัรา
ผลตอบแทน
ต่อการลงทุน 

  (PVB) (PVC) (NPV) (B/C ratio) (IRR) 

ราคาลดลง 20%           
กรณีท่ี 1 รวมค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 164,683.8498 207,865.09 -43,181.24 0.79 -8.22% 
กรณีท่ี 2 ไม่รวมค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 164,683.8498 132,354.24 32,329.61 1.24 9% 

ราคาเพิม่ขึน้ 20%           

กรณีท่ี 1 รวมค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 243,571.09        249,407.17  (5,836.09) 0.98 1.60% 
กรณีท่ี 2 ไม่รวมค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 243,571.09  171,797.92  71,773.17  1.42 16.65% 

ท่ีมา : จากการคาํนวณ (ใชอ้ตัราทอนค่าจากดอกเบ้ียเงินกูร้้อยละ 7 ต่อปี) 
หมายเหตุ : รายละเอียดตวัเลขดูไดจ้ากเล่มสมบูรณ์ 
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 ความคดิเห็นในด้านปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาสวนยางพารา : 
ปัญหาในการทาํสวนยาง  พบว่า เกษตรกรในเขตพ้ืนท่ี อาํเภอรัตภูมิ จงัหวดัสงขลามีปัญหาส่วนใหญ่

คือปุ๋ยและสารเคมีมีราคาแพง รองลงมาคือผลผลิตยางตํ่า (เน่ืองจากสํารวจในเดือนท่ีตน้ยางให้ผลผลิตน้อย หรือฤดู
แลง้) และมีปัญหาดา้นโรคและแมลงศตัรูพืชในระดบัปานกลาง ไม่มีปัญหาในการขาดแคลนแรงงานจา้งกรีด เพราะ
ส่วนใหญ่เกษตรกรจะทาํการกรีดยางดว้ยตนเอง  

ปัญหาในดา้นการตลาด  เกษตรกรส่วนใหญ่ในอาํเภอรัตภูมิ จงัหวดัสงขลามีปัญหาดา้นการตลาดใน
เร่ืองราคานํ้ ายางไม่แน่นอน พ่อคา้คนกลางตีราคาตํ่ากวา่ท่ีเป็นจริง และบางพื้นท่ีไม่มีกลุ่มสหกรณ์รับซ้ือนํ้ายาง ถึงแม้
จะมีแหล่งรับซ้ือนํ้ายางเพียงพอแต่ส่วนใหญ่เป็นพอ่คา้คนกลาง  

การแกไ้ขปัญหา พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีความเห็นว่าตอ้งการให้ภาครัฐช่วยเหลือในดา้นการ
ประกนัราคานํ้ ายางเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือช่วยส่งเสริมดา้นปุ๋ยและสารเคมี  จ่ายชดเชยราคานํ้ ายางตกตํ่า จดักลุ่ม
แปรรูปนํ้ายาง และจดัอบรมใหค้วามรู้ทางดา้นการตา้นโรคท่ีเกิดจากสวนยาง ตามลาํดบั 

5. สรุปผลการวิจัย 
จากการสาํรวจพบวา่ เกษตรกรส่วนใหญ่ใชทุ้นตวัเองในการลงทุนทาํสวนยาง และเขา้กองทุนสวนยาง ของ

สาํนกังานกองทุนสงเคราะห์การทาํสวนยาง ซ่ึงเป็นส่วนราชการท่ีใหค้วามช่วยเหลือเกษตรกรท่ีมีการปลูกยางทดแทน 
โดยเกษตรกรจะไดรั้บเงินจากองค์กรเป็นงวดๆ เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการปลูกยางใหม่ และไม่ตอ้งจ่ายคืน จึงทาํให้
เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีการกูเ้งินจากสถาบนัการเงิน ในการทาํสวนยาง ผูศึ้กษาจึงกาํหนดให้ใชอ้ตัราเงินกูด้อกเบ้ีย
ร้อยละ 7 เป็นอตัราคิดลดท่ีเกษตรกรยอมรับไดใ้นการจ่ายดอกเบ้ีย จากผลการวิเคราะห์ผลตอบแทนโดยไม่รวม
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ พบวา่ ผลตอบแทนการลงทุนทาํสวนยางโดยวิธีการปลูกแบบท่ี 2 (13.86%) ให้ผลตอบแทนสูงกวา่การ
ลงทุนปลูกยางดว้ยวิธีแบบท่ี 1(11.42%)  แมว้่าการลงทุนปลูกแบบวิธีท่ี 1 จะให้ผลตอบแทนท่ีตํ่ากว่า แต่เกษตรกร
ยงัคงไดรั้บผลตอบแทนในอตัราท่ีสูงกว่าอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้แมว้่าจะไม่มากนัก  จึงสรุปไดว้่าผลตอบแทนคุม้ค่าน่า
ลงทุน ซ่ึงผลท่ีได้สอดคลอ้งกับการศึกษาวิจัยของคุณจุรีพร จอมวุฒิ (2550) พบว่า มีความเป็นไปได้ในการปลูก
ยางพาราในเขตอาํเภอแม่สรวย จงัหวดัเชียงราย เน่ืองจากให้ผลตอบแทนท่ีคุม้ค่ากบัการลงทุน และของคุณธญัญรั์ศม ์
สฤษฎีชยักุล (2550) พบว่า การลงทุนปลูกยางพาราพ้ืนท่ี 1 ไร่ ตลอดระยะเวลาโครงการ 20 ปี ให้ผลตอบแทนทาง
เศรษฐศาสตร์คุ้มค่าน่าลงทุน และของคุณวิมลพรรณ  สกุลเพชร (2552) พบว่า คุ ้มค่าการลงทุนทั้ งการปลูกมัน
สาํปะหลงัและการลงทุนปลูกยางพารา  เม่ือพิจารณาจากผลตอบแทนผูศึ้กษาจึงขอแนะนาํใหเ้กษตรกรตดัสินใจลงทุน
โดยวิธีการปลูกแบบท่ี 2 เพราะให้ผลตอบแทนสูงกวา่ แต่สําหรับเกษตรกรที่มีเงินในการลงทุนน้อยแนะนาํให้ลงทุน
โดยวธีิการปลูกแบบท่ี 1 เน่ืองจากใชต้น้ทุนตํ่ากวา่ แมจ้ะใหผ้ลตอบแทนตํ่าแต่ยงัคงใหผ้ลตอบแทนท่ีคุม้ค่าเช่นกนั  

และจากการวิเคราะห์ตน้ทุนทาํให้ทราบว่า ค่าใชจ่้ายท่ีส่งผลกระทบให้ผลตอบแทนทางการเงินตํ่าไป คือ
กลุ่มค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ค่านํ้ ามนัรถ ค่าเสียโอกาสจากการขายและค่าเสียโอกาสเงินลงทุน ดงันั้น ผูศึ้กษาขอแนะนาํ
ใหห้ลีกเล่ียงค่าใชจ่้ายอ่ืนๆเหล่าน้ี โดย 

1) ใหเ้กษตรกรลงทุนทาํสวนยางมากกวา่ 1 ไร่ และควรอยูใ่นบริเวณเดียวกนัหรือติดกนัเพ่ือประหยดั
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปกรีดยาง  เน่ืองจากค่านํ้ามนัรถท่ีใชเ้ดินทางไปยงัสวนยาง และเดินทาง
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ไปขายนํ้ ายางนั้นไม่ผนัแปรตามขนาดของไร่ แต่จะผนัแปรตามระยะทาง และเกษตรกรเองไม่
สามารถไปกาํหนดราคานํ้ามนัใหล้ดลงได ้จึงแนะนาํใหเ้พ่ิมรายได ้และประหยดัการใชน้ํ้ามนั  

2) ควรใชทุ้นตวัเอง หรือเขา้ร่วมกองทุนสวนยาง (หากไม่มีเงินทุนเร่ิมแรก) เพ่ือหลีกเล่ียงตน้ทุนค่า
เสียโอกาสเงินลงทุน (ดอกเบ้ีย) 

3) ค่าเสียโอกาสจากการขาย ขอแนะนาํให้เกษตรกรรวมกลุ่มกนัตั้งจุดขายนํ้ ายางให้กบัศูนยก์ลางรับ
ซ้ือนาํยางท่ีใหร้าคายติุธรรมเพื่อไม่ใหมี้ผลต่างในการขาย 

ทั้งน้ีรวมถึงภาครัฐควรให้เกษตรกรมีบทบาทในการแสดงความเห็นเร่ืองราคานํ้ ายางตกตํ่า เพ่ือเป็นแนวทาง
ให้ภาครัฐเขา้มามีส่วนรวมในการรับรู้ปัญหาในดา้นต่างๆของเกษตรกรผูท้าํสวนยาง โดยจากการสํารวจเกษตรกร
ตอ้งการใหภ้าครัฐประกนัราคานํ้ ายางมากกวา่ท่ีจะจ่ายเงินชดเชยราคานํ้ายางตกตํ่า เน่ืองจากการจ่ายเงินชดเชยราคานํ้ า
ยาง เป็นการแกปั้ญหาระยะสั้ นและผูท่ี้ไดรั้บประโยชน์เป็นเพียงเกษตรกรเจา้ของสวนเท่านั้น เกษตรกรท่ีเช่าหรือ
รับจา้งกรีดยางจะไม่ไดรั้บการช่วยเหลือดงักล่าว ซ่ึงเกษตรกรมองวา่ ถา้รัฐประกนัราคายางพารา จะเป็นการช่วยเหลือ
ในระยะยาว และสามารถช่วยไดท้ั้งเจา้ของสวน และผูรั้บจา้งกรีด 
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ผลกระทบของการส่งออกทีมี่ต่อผลติภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของ 
ประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

Impact of Export on Gross Domestic Product in ASEAN 
Economic Community Member Countries 
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--------------------------------- 
 

บทคดัย่อ 

งานวิจยัน้ีมุ่งเน้นศึกษาผลกระทบของการส่งออกท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ ของประเทศ
สมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยวตัถุประสงคข์องงานวจิยัเพ่ือศึกษาถึงขนาดของผลกระทบของการส่งออกท่ีมี
ต่อผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ ของประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาเป็น
ขอ้มูลพาแนล ประกอบดว้ยการส่งออก และผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ โดยใชข้อ้มูลทั้งหมด 10 ประเทศ
ประกอบดว้ย กมัพูชา ไทย บรูไน พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย ใชก้ารทดสอบ
พาแนลโคอินทิเกรชนั และประมาณค่าแบบจาํลองเพื่อหาขนาดของผลกระทบของการส่งออกท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์มวล
รวมภายในประเทศ 
 ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาปรากฏว่าการส่งออกและผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศมีความสัมพนัธ์กนั และ
ผลกระทบของการส่งออก เม่ือมีการเปล่ียนแปลงของการส่งออกส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
เปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนั  

 

คาํสําคญั: พาแนลโคอินทิเกรชนั, อาเซียน, การส่งออก 
 

Abstract 

 The purpose of this research is to study the impact of exports on gross domestic product (GDP) in ASEAN 
member countries. The objective of this research was to study the scale effect of exports to the gross domestic product 
in ASEAN member countries. The data in this research is a panel data including exports and gross domestic product 
on 10 countries : Brunei, Cambodia, Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam, Philippines, Malaysia, Singapore and 
Indonesia. Using panel cointegration test and estimating model estimate the scale effect of export to gross domestic 
product. 
 The results of this study show that exports and gross domestic product are related. The impact of exports is 
when the exports has change cause the gross domestic product changes in the same direction. 
KEYWORDS: PANEL COINTEGRATION, ASEAN, EXPORTS 
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1. บทนํา 
จากอดีตจนมาถึงปัจจุบนัประเทศต่างๆพยายามกาํหนดนโยบายเพ่ือทาํใหเ้ศรษฐกิจของประเทศตนเองนั้น

เจริญเติบโตไปอยา่งต่อเน่ือง และนโยบายท่ีประเทศต่างๆให้ความสําคญันโยบายหน่ึง คือ นโยบายการส่งเสริมการ
ส่งออก เพราะสามารถช่วยให้ระบบเศรษฐกิจภายในประเทศมีการขยายตวัของการผลิตสินคา้เพ่ือส่งออกไปขายยงั
ต่างประเทศมากข้ึน ก่อใหเ้กิดการจา้งงาน ประชาชนมีรายไดเ้พ่ิมข้ึน มาตรฐานการดาํรงชีวิตของประชาชนดีข้ึน และ
ส่งผลใหเ้กิดการขยายตวัทางเศรษฐกิจไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

จากความเช่ือขา้งตน้ท่ีทาํให้เศรษฐกิจของประเทศตนเองนั้นเติบโต ก็มีขอ้สมมติฐานของสํานักนีโอ
คลาสสิก และรายงานของธนาคารโลกท่ีชูนโยบายการส่งเสริมการส่งออกว่าเป็นตวัผลกัดนัให้เกิดการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ จึงมีนกัเศรษฐศาสตร์จาํนวนหน่ึงทาํการวิจยัเพ่ือพิสูจน์สมมติฐานขา้งตน้ของสาํนกันีโอคลาสสิก และ
รายงานของธนาคารโลก เช่น (Kavoussi, 1984) โดยงานวิจยัพบวา่การส่งออกทาํใหเ้กิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
จริง นอกจากน้ี (Feder, 1982) ยงัใหข้อ้มูลเพ่ิมเติมวา่นอกจากการส่งออกจะช่วยผลกัดนัการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
แลว้ ยงัส่งผลกระทบภายนอกต่างๆ เช่น ทาํใหเ้กิดการจดัสรรทรัพยากรใหม่ ซ่ึงส่งผลใหก้ารผลิตมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน มีผลการศึกษาท่ีน่าสนใจพบวา่ประเทศกาํลงัพฒันามีแนวโนม้ของการส่งออกผลกัดนัใหเ้กิดการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจตํ่ากวา่ประเทศท่ีพฒันาแลว้ 

ประเทศในเอเชียไดเ้ร่ิมเขา้มามีบทบาทสําคญัต่อเศรษฐกิจโลกมากข้ึน หากไม่รวมประเทศญ่ีปุ่นซ่ึงเป็น
ประเทศท่ีมีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของโลกอยู่แลว้ จะสังเกตไดจ้ากสัดส่วนผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศของ
ประเทศในแถบเอเชียต่อผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศของโลก เพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วจากร้อยละ 9.7 ในปีพ.ศ. 
2541 เป็นร้อยละ 16.3 ในปี พ.ศ. 2553 และมีมูลค่าการส่งออกของประเทศในแถบเอเชียคิดเป็นสัดส่วนต่อมูลค่าการ
ส่งออกรวมของโลกมีร้อยละ 23 ซ่ึงเป็น 1 ใน 4 ของมูลค่าการส่งออกรวมของโลก ส่งผลใหป้ระเทศในเอเชียมีระบบ
เศรษฐกิจท่ีขยายตวัอยา่งรวดเร็ว โดยสวนหน่ึงมาจากการส่งออกซ่ึงส่วนใหญ่ใชเ้ทคโนโลยรีะดบักลางและระดบัสูง 

สาํหรับประเทศไทยมีการปรับเปล่ียนนโยบายมาเนน้การส่งเสริมการส่งออกเพ่ือใหเ้หมาะกบัสถานการณ์
โลก ตั้ งแต่แผนพฒันาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับท่ี 3 และประเทศไทยเห็นการเปล่ียนแปลงและการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรมมากกว่าภาคการเกษตรตั้งแต่แผนพฒันาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติฉบบัท่ี 4 ในปี พ.ศ. 2536 
ภาคอุตสาหกรรมในไทยมีการเติบโตร้อยละ 31.64 และในปี พ.ศ. 2553 มีการเติบโตสูงข้ึนถึงร้อยละ 40.76 (ธนาคาร
แห่งประเทศไทย, 2554) จะเห็นไดว้า่ภาคอุตสาหกรรมไดเ้ขา้มามีบทบาทในประเทศไทยมากข้ึน ซ่ึงภาคอุตสาหกรรม
นบัไดว้า่เป็นส่วนสาํคญัท่ีทาํใหเ้กิดการส่งออก 

ในปีพ.ศ. 2558 ทวีปเอเชียจะเกิดกลุ่มประเทศกลุ่มใหม่กลุ่มหน่ึง คือ กลุ่มประชาคมอาเซียน (ASEAN 
Economics Community) หรือเรียกย่อๆว่า AEC ประกอบไปดว้ยทั้ งหมด 10 ประเทศสมาชิก ไดแ้ก่ ประเทศไทย 
บรูไน ลาว กมัพูชา พม่า เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และสิงคโปร์ โดยกลุ่ม AEC น้ีก่อตั้งเพ่ือให้
ประเทศสมาชิกไดรั้บผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกนั มีความคลา้ยคลึงกนักบักลุ่มประเทศยโูรโซน (Euro Zone) 
โดยการรวมกลุ่ม AECนั้นจะทาํใหป้ระเทศสมาชิกมีอาํนาจในการต่อรองกบัประเทศนอกกลุ่มอาเซียนไดม้ากข้ึนและ
รวมถึงการส่งเสริมการนาํเขา้และการส่งออกท่ีเสรีมากข้ึน 

ในด้านของผูส่้งออก ท่ีเราเห็นได้ในการรวมกลุ่มกันของประเทศสมาชิกจะส่งผลประโยชน์ในการ
ส่งเสริมซ่ึงกนัและกนั เน่ืองมาจากการรวมกลุ่มประเทศอาเซียนนั้นทาํให้แรงงาน เงินทุน และเทคโนโลยีสามารถ
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เคล่ือนยา้ยไดอ้ยา่งอิสระมากข้ึน นัน่คือเม่ือประเทศสมาชิกเขา้ไปลงทุนในประเทศอ่ืนในกลุ่มทาํใหเ้งินทุนไหลเขา้ไป
ยงัประเทศนั้นๆ และนอกจากการไหลเขา้ของเงินทุนแลว้ยงัทาํให้ประเทศท่ีไดรั้บการลงทุนนั้นไดรั้บความรู้ และ
ศักยภาพจากประเทศท่ีเข้าไปลงทุน นั่นกล่าวได้ว่าประเทศท่ีมีขนาดของเศรษฐกิจท่ีเล็กกว่า และมีความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีน้อยกว่าสามารถท่ีจะมีโอกาส และศกัยภาพในการผลิตท่ีสูงข้ึน การรวมกลุ่ม
สมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจึงเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัและการผลิตในกลุ่มประเทศสมาชิก
ไดอี้กดว้ย 

เห็นได้ว่าการส่งออกมีความสําคญัต่อผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ และยงัมีการรวมกลุ่มของ
ประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดงันั้นการศึกษาน้ีจึงมุ่งเนน้ท่ีจะศึกษาถึงผลกระทบของการส่งออกกบั
ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนวา่มีผลกระทบมากนอ้ยเพียงใด และรู้ถึงประโยชน์
ของการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ ดงันั้นการศึกษาผลกระทลของการส่งออกกบัผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ
ของกลุ่มประเทศท่ีกาํลงัจะเกิดใหม่น้ีจึงเป็นหัวขอ้ท่ีน่าสนใจ โดยศึกษาประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
จาํนวน 10 ประเทศ ไดแ้ก่ ไทย บรูไน กมัพชูา อินโดนีเซีย พม่า ลาว เวยีดนาม สิงคโปร์ มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ 

การศึกษาคร้ังน้ีศึกษาผลกระทบระหวา่งผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศและการส่งออก โดยใชข้อ้มูล
พาแนล ท่ีมีขอ้มูลเป็นรายปี ในช่วงปีพ.ศ. 2525-2554 ทั้งหมด 10 ประเทศประกอบดว้ยตวัแปร 2 ตวั ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์
มวลรวมภายในประเทศ และมูลค่าการส่งออก ใชข้อ้มูลจากการประชุมสหประชาชาติว่าดว้ยการคา้และการพฒันา 
หรือองัคถ์ดั 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
เพ่ือศึกษาถึงขนาดของผลกระทบของการส่งออกท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศของประเทศ

สมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

3. การดาํเนินการวจิัย 
การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของการส่งออกและผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ ของประเทศสมาชิก

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนน้ี ใชข้อ้มูลทุติยภูมิแบบพาแนล (Panel data) เป็นรายปียอ้นหลงั 30 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2525 
ถึงปี พ.ศ. 2554 จาํนวน 10 ประเทศ มีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ขอ้มูลมูลค่าการส่งออกจากฐานขอ้มูลการประชุมสหประชาชาติวา่ดว้ยการคา้และการพฒันาหรือองัถดั 
2. ขอ้มูลผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ จากฐานขอ้มูลการประชุมสหประชาชาติว่าดว้ยการคา้และ

การพฒันาหรือองัถดั 
การศึกษาคร้ังน้ีใช้ข้อมูลพาแนล ท่ีมีลักษณะของข้อมูลภาคตัดขวางและอนุกรมเวลาร่วมกัน โดย

กาํหนดให้ ln( )itGDP  แทนขอ้มูลพาแนลของผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ และ ln( )itEX แทนมูลค่าการ
ส่งออก โดยมีขอ้มูลภาคตดัขวางจาํนวน 10 ประเทศ และขอ้มูลอนุกรมเวลาจาํนวน 30 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2525 ถึงปี พ.ศ. 

2554 ดงันั้น 1,2,...,10i =  และ 1,2,...,30t =  
การศึกษาผลกระทบของมูลค่าการส่งออกท่ีมีต่อผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศในคร้ังน้ี จะใชว้ิธีการ

หาพาแนลโคอินทิเกชนั ไดแ้ก่ การทดสอบพาแนลยนิูทรูท และการทดสอบพาแนลโคอินทิเกชนั โดยมีขั้นตอนศึกษา
ดงัน้ี 
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ทดสอบความน่ิงของขอ้มูลตวัแปรแต่ละตวัท่ีนาํมาศึกษา ดว้ยวธีิ LLC Test วธีิ Breitung Test  วธีิ IPS Test 
และวิธี Fisher-Type Test โดยใช ้Fisher-ADF และ Fisher-PP ซ่ึงกาํหนดให้มีค่าคงท่ี และแนวโนม้เวลา แตกต่างกนั
ไป 

สมมติฐานในการทดสอบคือ 

0 : 0H ρ =     (ขอ้มูลพาแนลมียนิูทรูท) 
: 0aH ρ <    (ขอ้มูลพาแนลไม่มียนิูทรูท) 

มีขั้นตอนการทดสอบดงัน้ี 

, 1
1

ln(GDP) ln(GDP) ln(GDP)
ip

it i t iL it L mi mt it
L

dρ θ α ε− −
=

Δ = + Δ + +∑  

, 1
1

ln(EX) ln(EX) ln(EX)
ip

it i t iL it L mi mt it
L

dρ θ α ε− −
=

Δ = + Δ + +∑  

หลงัการทดสอบความน่ิงของขอ้มูลดว้ยวิธีการดงักล่าว กจ็ะเป็นขั้นตอนของการทดสอบพาแนลโคอินทิ
เกรชนั โดยใชว้ธีิการทดสอบแบบ Kao 

สมมติฐานหลกัท่ีใชท้ดสอบคือ 0 : 1H ρ =  (ไม่มีโคอินทิเกรชนั) 
โดยใชส้มการพาแนลในการทดสอบ ดงัน้ี 

,ln(GDP) ln( )it i i it i tEX eα β= + +  

หลงัจากพิจารณาวา่ตวัแปรท่ีเราใชมี้โคอินทิเกรชนัหรือไม่แลว้ หลงัจากนั้นทาํการประมาณค่าแบบจาํลอง
พาแนลโคอินทิเกรชนั สาํหรับการศึกษาในคร้ังน้ีใชว้ิธีการประมาณค่าแบบ Ordinary Least Square และ วิธี Dynamic 
Ordinary Least Square 
 

4. ผลการวจิัย 
จากตารางท่ี 1 การทดสอบพาแนลยูนิทรูทท่ีระดบั Level  ผลทดสอบปรากฏว่าตวัแปรมูลค่าการส่งออก

และผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ ค่าสถิติท่ีไดย้อมรับสมมติฐานหลกัท่ีระดบันัยสําคญัท่ีระดบั 1 นั่นแสดงว่า 

ขอ้มูลมียนิูทรูท ดงันั้นตวัแปรจึงมีความไม่น่ิงในขอ้มูลหรือไม่มีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูลเท่า 0 หรือ I(0)จึงนาํ

ตวัแปรมาทดสอบยนิูทรูทท่ีระดบั First Difference ผลการทดสอบปรากฏว่าตวัแปรมูลค่าการส่งออกและผลิตภณัฑ์

มวลรวมภายในประเทศ มีค่าสถิติท่ีไดป้ฏิเสธสมมติฐานหลกัท่ีระดบันยัสําคญั 0.01 นัน่แสดงว่าขอ้มูลไม่มียูนิทรูท 

ดงันั้นตวัแปรจึงมีความน่ิงของขอ้มูล หรือมีอนัดบัความสัมพนัธ์ของขอ้มูลเท่ากบั 1 หรือ I(1)  
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ตารางท่ี 1 แสดงการทดสอบพาแนลยนิูทรูท 

ผลทดสอบท่ีระดบั Level 
ตวัแปร ln( )itGDP  ln( )itEX  

LLC 1.37676 
(0.9157) 

-0.51482 
(0.1894) 

Breitung -0.07332 
(0.4708) 

-0.51482 
(0.3033) 

IPS 1.21349 
(0.8875) 

-0.43419 
(0.3321) 

Fisher-ADF 13.0591 
(0.8748) 

23.9563 
(0.2443) 

Fisher-PP 11.2589 
(0.9392) 

22.6399 
(0.3068) 

ผลการทดสอบท่ีระดบั First Differential 
ตวัแปร ln( )itGDP  ln( )itEX  

LLC -4.86010*** 
(0.0000) 

-7.00045*** 
(0.0000) 

Breitung -5.24985*** 
(0.0000) 

-5.18225*** 
(0.0000) 

IPS -5.69287*** 
(0.0000) 

-5.57238*** 
(0.0000) 

Fisher-ADF 67.5229*** 
(0.0000) 

66.3237*** 
(0.0000) 

Fisher-PP 97.7420*** 
(0.0000) 

125.013*** 
(0.0000) 

หมายเหตุ : (1) ค่าในวงเล็บคือค่า Probability, (2) สัญลักษณ์ ***, **, *, มีนัยสําคัญทางสถิติ 1%, 5% และ 10% 
ตามลาํดบั 
 

ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบพาแนลโคอินทิเกรชนั ดว้ยวธีิ Kao และกาํหนดใหมี้ค่าคงท่ี 
ค่าสถิติท่ีใชท้ดสอบ Individual Intercept 
ADF – Statistic 2.34267*** 

(0.0096) 
หมายเหตุ : (1) ค่าในวงเล็บคือค่า Probability, (2) สัญลักษณ์ ***, **, *, มีนัยสําคัญทางสถิติ 1%, 5% และ 10% 
ตามลาํดบั 
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หลงัจากการทดสอบพาแนลยนิูทรูท ขั้นตอนต่อไปคือการทดสอบพาแนลโคอินทิเกรชนั จากตารางท่ี 2 
ผลการทดสอบพาแนลโคอินทิเกรชนัดว้ยวิธีของ Kao ซ่ึงกาํหนดให้มีวิธีกรทดสอบท่ีกาํหนดใหมี้ค่าคงท่ี (Individual 
Intercept) พบวา่ค่าสถิติ ADF – Statistic มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั นัน่คือ มีโคอินทิ
เกรชนั ดงันั้น ตวัแปรในแบบจาํลองจึงมีโคอินทิเกรชนั หรือมีความสัมพนัธ์กนั 

การประมาณค่าแบบจาํลองพาแนลโคอินทิเกรชนัหลงัจากการทดสอบพาแนลยูนิทรูท และพาแนลโค
อินทิเกรชนั จะใชว้ธีิประมาณค่าแบบ Ordinary Least Square  
 การประมาณค่าความสัมพนัธฺระหวา่งมูลค่าการส่งออกกบัผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ ของประเทศ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบดว้ยการประมาณค่าแบบจาํลองในรูปแบบ Random Effect โดยใชว้ิธี Ordinary 
Least  Square และ วธีิ Dynamic Ordinary Least Square  
 จากตารางท่ี 3 ผลการประมาณค่าดว้ยวิธี Ordinary Least Square (OLS) พบว่ามูลค่าส่งออก มีนัยสําคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ดงันั้น จึงมีอิทธิพลต่อผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ ของประเทศประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน กล่าวคือ เม่ือมูลค่าการส่งออกมีการเปล่ียนแปลงไปร้อยละ 1  จะทาํให้ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ
เปล่ียนแปลงไปร้อยละ 10.576547 ในทิศทางเดียวกนั เขียนเป็นสมการไดด้งัน้ี 

ln( ) 4.909620 0.576547 ln( )it itGDP EX= +   
 

ตารางท่ี 3 การประมาณค่าแบบจาํลองโดยใชว้ธีิ Ordinary Least Square  
Variable OLS-Estimator 
C 4.909620*** 

(0.0000) 
Ln(EX) 0.576547*** 

(0.0000) 
Adjust R-Square 0.974675 

หมายเหตุ : (1) ค่าในวงเล็บคือค่า Probability, (2) สัญลักษณ์ ***, **, *, มีนัยสําคัญทางสถิติ 1%, 5% และ 10% 
ตามลาํดบั 
 

จากตารางท่ี 4 ผลการประมาณค่าดว้ยวธีิ Dynamic Ordinary Least Square (DOLS) พบวา่การส่งออกมีนบั
สาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ดงันั้น จึงมีอิทธิพลต่อผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ กล่าวคือ เม่ือการส่งออก
เปล่ียนแปลงไปร้อยละ 1 จะส่งผลใหผ้ลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศเปล่ียนแปลงไปร้อยละ 0.703887 ทางทิศทาง
เดียวกนั ในส่วนของการประมาณค่าตวัแปรเชิงพลวตัร พบวา่ตวัแปรการส่งอออก ไม่มีนยัสาํคญัท่ี 0.1 ดงันั้นจึงไม่มี
ความสัมพนัธ์การผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ ณ เวลา t เขียนสมการไดด้งัน้ี 

ln( ) 3.770203 0.703887 ln( )it itGDP EX= +   
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ตารางท่ี 4 การประมาณค่าแบบจาํลองโดยใชว้ธีิ Dynamic Ordinary Least Square  
Variable DOLS-Estimator 
C 3.770203*** 

(0.0000) 
Ln(EX) 0.703887*** 

(0.0000) 

ln( ( 1))EXΔ −   -0.34118 
(0.547593) 

หมายเหตุ : (1) ค่าในวงเล็บคือค่า Probability, (2) สัญลักษณ์ ***, **, *, มีนัยสําคัญทางสถิติ 1%, 5% และ 10% 
ตามลาํดบั 
 
5. บทสรุป 

ด้วยการประมาณค่าแบบจาํลองพาแนลโคอินทิเกรชันในรูปแบบของ Random Effect ผลปรากฏว่า
ผลกระทบของการส่งออกกบัผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ ของประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น เม่ือ
การส่งออกเปล่ียนแปลงไปร้อยละ 1 จะทาํให้ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศเปล่ียนแปลงร้อยละ 0.576547 ใน
ทิศทางเดียวกนัแต่เม่ือในเชิงพลวตัรแลว้พบวา่ เม่ือการส่งออกเปล่ียนแปลงไปร้อยละ 1 ส่งผลให้ผลิตภณัฑม์วลรวม
ภายในประเทศเปล่ียนแปลงไปร้อยละ 0.703887 ในทิศทางเดียวกนัในส่วนชองการประมาณค่าตวัแปรเชิงพลวตัรพบ
วา่ตวัแปรการส่งออก ไม่มีนยัสาํคญัท่ี 0.1 ดงันั้นจึงไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ ณ เวลา t 
ทาํใหเ้รารู้วา่ขนาดของผลกระทบของการส่งออกท่ีมีต่อผลิตภฑัม์วลรวมภายในประเทศของประเทศสมาชิกประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนมีผลกระทบมากนอ้ยเพียงใด ดงัจะเห็นไดจ้ากการประมาณค่าจาํลอง เพราะฉะนั้นเราจะเห็นอยา่งแน่
ชดัแลว้วา่การรวมกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียนทาํให้เศรษฐกิจของสมาชิกในปลุ่มประเทศนั้นมีการพฒันาไปไดใ้นทางท่ีดี
ข้ึน เพราะเน่ืองมากจากการรวมกลุ่มเศรษฐกิจทาํใหป้ระเทศสมาชิกสามารถแบ่งปันเทคโนโลย ีประเทศท่ีมีศกัยภาพท่ี
ดีกวา่สามารถช่วยเหลือให้ประเทศท่ีศกัยภาพนอ้ยกวา่พฒันาไปไดด้ว้ยกนั และท่ีขาดไม่ไดคื้อการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ
อาเซียนทาํใหป้ระเทศคู่คา้ท่ีอยูภ่ายในกลุ่มสามารถคา้ขายกนัไดอ้ยา่งเสรีมากข้ึน จึงผลกัดนัใหเ้กิดการส่งออกท่ีมาข้ึน
และผลท่ีตามมาในกลุ่มประเทศคือ ผติภณัฑม์วลรวมท่ีสูงข้ึนของสมาชิกในกลุ่มประเทศ 
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การวดัระดับความสุขและวเิคราะห์ปัจจัยทีส่่งผลต่อความสุขของประชากรในพืน้ทีเ่มืองเก่าน่าน 
Happiness Level Measuring and the Analysis of Factors Affecting Happiness  

of the Population in Nan Old City 
 

1ปิณฑิรา วีรจิตโต, 2 รศ.ดร.ประเสริฐ ไชยทพิย์ 
1 นกัศึกษาปริญญาโท  หลกัสูตรภาคปกติ (แผน ก แบบ ก2) สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

2 อาจารยป์ระจาํ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

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

บทคดัย่อ      
 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์หลกั คือ เพ่ือศึกษาระดบัความสุขและดชันีตวัช้ีวดัความสุขรวมไปถึงเพื่อ
ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัความสุขของกลุ่มตวัอยา่งประชากรในพื้นท่ีพิเศษเมืองเก่าน่าน  โดยขอ้มูลท่ีใชไ้ดม้าจาก
การใชแ้บบสอบถามจาํนวน 616 ตวัอยา่ง ซ่ึงในการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อความสุขของประชากรในพ้ืนท่ีพิเศษเมือง
เก่าน่าน  โดยใชแ้บบจาํลอง Ordered Logit model และ Ordered Probit model ดว้ยมาตรการวดัท่ีถูกแบ่งออกเป็น 5 
ระดบั 6 ตวัช้ีวดั (ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคม ดา้นการเมือง ดา้นวฒันธรรม ดา้นส่ิงแวดลอ้ม และดา้นสุขภาพ) และ 44 
องคป์ระกอบ และดว้ยวิธีการประมาณภาวะความน่าจะเป็น (Maximum Likelihood Estimates) และการวเิคราะห์ส่วน
เพ่ิม (Marginal Effects)  ผลการศึกษาพบวา่ ตวัช้ีวดัระดบัความสุขทั้ง 6 ดา้น ส่งผลต่อระดบัความสุขของกลุ่มตวัอยา่ง
ประชากรในพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเก่าน่าน โดยท่ีองคป์ระกอบของตวัช้ีวดัระดบัความสุขหรือปัจจยัของทั้ง 6 ดา้นบางส่วน
เท่านั้นท่ีสามารถเป็นตวัแปรตน้ท่ีอธิบายระดบัความสุขของกลุ่มตวัอยา่งประชากรไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

นอกจากน้ี การประมาณค่าระดบัความสุขกลุ่มตวัอย่างประชากรในพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเก่าน่านพบว่า อยู่ใน
ระดบัสุขปานกลางโดยท่ีกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญัในตวัช้ีวดัดา้นวฒันธรรมมากท่ีสุด 
คาํสําคญั: ระดบัความสุข, แบบจาํลองโลจิท, แบบจาํลองโพบิท, เมืองเก่าน่าน 

 

Abstract 

The purpose of this study is to study the level of happiness and happiness indicators including to study the 
factors affecting happiness of the population in Nan Old City. The data was collected via a questionnaire with 616 
samples. The Ordered Logit model and Ordered Probit model which the measurement were divided into 5 levels, 6 
indicators (economic, social, political and cultura, environment. And health) and 44 components were used to 
analyze the factors  affecting  happiness of the population in Nan Old City by estimating a simple modification of 
the log-likelihood and marginal probability or marginal effect. The results showed that all 6 happiness indicators 
has affected the happiness level of the population in Nan Old City. By some of the components of all 6 happiness 
indicators can be described as a variant of the happiness level of the population in Nan Old City statistically 
significant. 
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 Moreover, the estimations of the happiness level showed that there is a moderate level of happiness 
among the population in Nan Old City. And the cultural  indicator  is the most important indicator  by the 
respondents 
KEYWORDS: Happiness Level, Ordered Logit model, Ordered Probit model, Nan old city 
 

1. บทนํา 
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) แสดงถึงการมุ่งเน้นความ

เช่ือมโยงระหว่างทุน 6 ทุน คือ ทุนธรรมชาติ ทุนกายภาพ ทุนสังคม ทุนมนุษย ์ทุนการเงิน และทุนวฒันธรรม ซ่ึงมี
ความใกลเ้คียงกบัมิติคุณภาพชีวติและความสุขของมนุษยเ์ป็นอยา่งมาก ทาํใหก้ารสร้างเสริมคุณภาพชีวติและความสุข
ของคนในประเทศ เป็นเป้าหมายท่ีสําคญัของหน่วยงานทุกภาคส่วนในการส่งเสริมให้คนภายในประเทศไทยเป็น
บุคคลท่ีมีคุณภาพและมีสุขภาวะดีทั้งร่างกายและจิตใจ ดงันั้นการหยบิยกเอาประเดน็เร่ืองดชันีความสุขมาเป็นเคร่ืองช้ี
วดัสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมนั้นจึงกาํลงัเป็นท่ีสนใจของประชาชนอยูใ่นขณะน้ี ซ่ึงการศึกษาเก่ียวกบัความสุขใน
ประเทศไทยนั้นพบว่าการศึกษาในประเด็นเร่ืองดชันีความสุขในระดบัชุมชนหรือระดบัพ้ืนท่ียงัมีการศึกษาอยูน่้อย
มาก ส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษาในระดบัภาพรวมหรือระดบัประเทศ  

ดงันั้นจึงเป็นท่ีน่าสนใจท่ีจะมีการทาํการศึกษาระดบัความสุขของประชากรในระดบัชุมชนหรือระดบัพ้ืนท่ี
ในประเทศไทย เช่นเดียวกบั (รังสรรค์ ภิรมย,์ 2552) ซ่ึงไดท้าํการวดัระดบัความสุขของประชากรในอาํเภอสารภี
จงัหวดัเชียงใหม่และพบวา่ระดบัความสุขเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งอยูใ่นระดบัมาก นอกจากน้ี (วรวุฒิ ทาอุโมงค,์ 2554) 
ท่ีทาํการศึกษาเก่ียวกบัตวัช้ีวดัและองค์ประกอบท่ีอาจส่งผลต่อระดบัความสุขและประเมินระดบัความสุขของกลุ่ม
ผูสู้งอายุในเขตเทศบาลตาํบลอุโมงค์อาํเภอเมืองจงัหวดัลาํพูน โดยผลการศึกษาพบว่าตวัช้ีวดัทั้ง 5 ตวั คือ คือ ดา้น
เศรษฐกิจ ดา้นสังคมดา้น การเมืองดา้น ส่ิงแวดลอ้ม และดา้นสุขภาพ ส่งผลกระทบต่อระดบัความสุขโดยรวมของกลุ่ม
ตวัอยา่ง และตวัช้ีวดัความสุขทั้ง 5 ตวัน้ียงัเป็นตวัแปรตน้ท่ีสามารถอธิบายความสุขโดยรวมไดอ้ยา่งมีนัยสําคญัทาง
สถิติ ดว้ยการวเิคราะห์โดยใชแ้บบจาํลองทางเลือกเชิงคุณภาพในรูปแบบจาํลองโลจิทแบบเรียงลาํดบั (Ordered  Logit 
Model) 

โดยในการวิจยัคร้ังน้ีผูท้าํการศึกษาไดเ้ลือกกลุ่มตวัอยา่งจากประชากรในพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการท่องเท่ียวอยา่ง
ย ัง่ยนื นัน่ก็คือ พ้ืนท่ีพิเศษเมืองเก่าน่าน ซ่ึงเป็น1 ใน 6 ของพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืโดยองคก์ารบริหาร
การพฒันาพื้นท่ีพิเศษเพ่ือการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน (องค์การมหาชน) (อพท.) เพ่ือทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัประเด็น
ความสุขของคนในพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเก่าน่านและเพ่ือมุ่งหวงัให้การศึกษาน้ี จะเป็นประโยชน์แก่ชุมชนท่ีจะไดน้าํผล
การศึกษาทางดา้นความสุขไปใชใ้นแผนพฒันาชุมชน เพ่ือทาํใหป้ระชากรในชุมชนมีชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดีและสามารถ
ดาํเนินชีวิตอย่างมีความสุข รวมถึงสามารถท่ีจะเป็นกรณีศึกษาให้กับการศึกษาในประเด็นน้ีในประเทศเพื่อเป็น
ประโยชน์ในการกาํหนดนโยบายเพ่ือความสุขต่อไปในอนาคต 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
  เพ่ือศึกษาระดบัความสุขและดชันีตวัช้ีวดัความสุขรวมถึงเพ่ือศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัความสุขของ
กลุ่มตวัอยา่งประชากรในพื้นท่ีพิเศษเมืองเก่าน่าน และลกัษณะทางประชากรของกลุ่มประชากรในพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเก่า
น่าน 
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3. การดาํเนินการวจิัย 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีมาจากการการสาํรวจแบบสุ่มเชิงช่วงชั้น (Stratified Random Sampling) 

ซ่ึงไดแ้บ่งกลุ่มตวัอยา่งประชากรในพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเก่าน่าน จาํนวนทั้งหมด 616 คน ออกเป็น 5 กลุ่มจาํนวนตวัอยา่ง
ท่ีมาจาก 5 ตาํบลในเขตพื้นท่ีพิเศษเมืองเก่าน่าน ไดแ้ก่ ตาํบลในเวียง ตาํบลดู่ใต ้ตาํบลนาซาว ตาํบลบ่อสวก อาํเภอ
เมืองน่านและตาํบลม่วงต๊ึด อาํเภอภูเพียง โดยการสุ่มตวัอยา่งในแต่ละตาํบลจะใชว้ิธีการสุ่มอยา่งง่าย (Simple random 
sampling) ซ่ึงขอ้มูลไดร้วบรวมมาจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่งเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัความสุข
และประเมินระดบัความสุขของแต่ละบุคคล จากนั้นนาํขอ้มูลเหล่าน้ีมาวิเคราะห์โดยใชแ้บบจาํลอง Ordered Probit 
และ Ordered Logit ดว้ยวิธีการประมาณภาวะความน่าจะเป็น (Maximum Likelihood Estimates) และการวิเคราะห์
ส่วนเพิ่ม (Marginal Effects) เพ่ือวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อระดบัความสุขของกลุ่มตวัอยา่งประชากรในพื้นท่ีพิเศษ
เมืองเก่าน่าน  

โดยปัจจยัดา้นต่างๆท่ีไดมี้การวิเคราะห์ คือ ปัจจยัในดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคม ดา้นการเมือง ดา้นวฒันธรรม 
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม และดา้นสุขภาพ ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีไดถู้กคดัเลือกมาจากปัจจยัพ้ืนฐานโครงสร้างของชุมชนท่ีอาจส่งผล
กระทบต่อกลุ่มตวัอยา่ง และตวัช้ีวดัความสุขท่ีใชใ้นประเทศภูฏาน โดยตวัช้ีวดัความสุขในระดบัจุลภาคนั้นจะมีความ
เหมาะสมและรายละเอียดท่ีแตกต่างกนัไปตามแต่ละสภาพทอ้งถ่ินท่ีทาํการศึกษา ดงัท่ีไดมี้การกล่าวไวใ้นบทความ
เร่ือง “การพฒันาตวัช้ีวดัเพ่ือสะทอ้นการพฒันาเพ่ือความสุขของสังคม” ของ (เสาวลกัษม ์กิตติประภสัร์, 2552)  

การสร้างแบบจาํลองรูปแบบระดบัความสุขของกลุ่มตวัอยา่งประชากรในพื้นท่ีพิเศษเมืองเก่าน่านในจงัหวดั
น่านโดยท่ีแบบจาํลองโพรบิตแบบเรียงลาํดบั (Ordered Probit Model) ท่ีให้Y ซ่ึงเป็นตวัแปรตามท่ีข้ึนอยูก่บั 6 ตวัแปร
ตน้ท่ีเป็นตวัช้ีวดัระดบัความสุข (1.ดา้นทางเศรษฐกิจ (E) 2. ดา้นสังคม(S) 3. ดา้นการเมือง (P) 4. ดา้นวฒันธรรม (C)  
5. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม (N) และ 6. ดา้นสุขภาพ (H)) ไดถู้กนาํมาใชใ้นการศึกษาโดยมีโครงสร้างแบบจาํลองดงัน้ี 

( )iY , , , , ,f E S P C N H=  
โดยท่ี 

14 20E X X= − ,
21 30S X X= − ,

31 36C X X= − ,
37 40P X X= − , 41 45N X X= − , 46 57H X X= −  

ซ่ึงจะสมมติใหใ้ชแ้บบจาํลอง Ordered Probitในการคาํนวณมีรายละเอียดดงัน้ี 
* '

i i iY xβ μ= +  
เม่ือ *

iY คือ ระดบัค่าใดๆของระดบัความสุขของตวัอยา่งประชากร ท่ีทาํการสาํรวจ (Dependent Variable) 

      ix คือ เป็นกลุ่มของตวัแปรอธิบาย (Explanatory Variable) 

      iμ คือ ตวัรบกวน (Disturbance Term) 
ในทางปฏิบติั *

iY คือ ตวัแปรแฝงท่ีไม่สามารถสังเกตได ้(Unobservable) ส่ิงท่ีสามารถเห็นไดคื้อ ตวัแปรหุ่น 
(Dummy variable)  และ  y ซ่ึงสามารถเขียนความสัมพนัธ์ระหวา่ง iY (ตวัแปรตาม) และ *

iY (ตวัแปรแฝง) ได ้คือ 

   0iY =  ถา้  *
0iY μ≤  

   1iY =  ถา้  *
10 iY μ< ≤  

             iY  2iY =  ถา้  *
1 2iYμ μ< ≤  

   3iY =  ถา้  *
2 3iYμ μ< ≤  

   4iY =  ถา้  
3

*
iY μ>  

ดงันั้นความน่าจะเป็นท่ีผูต้อบแบบสอบถามจะเลือกระดบัความสุข j เม่ือ j คือ 0 1 2 3 4 และ 5 จะเท่ากบั 
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   Prob *
1Pri i j i jy j x yμ μ−⎡ ⎤⎡ ⎤= = < ≤⎣ ⎦ ⎣ ⎦  

' '
1Pr j i i j ix xμ β μ μ β−⎡ ⎤= − < ≤ −⎣ ⎦  

    ( ) ( )' '
j i j ix xμ β μ β= Φ − −Φ −  

เม่ือ Φ คือ การกระจายแบบปกติมาตรฐานสะสม  
ส่วนอีกหน่ึงแบบจาํลองท่ีใชใ้นกาศึกษาคร้ังน้ี คือ แบบจาํลอง Ordered Logit ท่ีให้Y ซ่ึงเป็นตวัแปรตามซ่ึง

ข้ึนอยูก่บั 6 ตวัแปรตน้ท่ีเป็นตวัช้ีวดัระดบัและสามารถเขียนโครงสร้างของแบบจาํลอง ดงัน้ี 

( )iY , , , , ,f E S P C N H=  
โดยท่ี  

14 20E X X= − ,
21 30S X X= − ,

31 36C X X= − ,
37 40P X X= − ,

41 45N X X= − , 46 57H X X= −  
ซ่ึงจะสมมติใหใ้ชแ้บบจาํลอง Ordered Logitในการคาํนวณมีรายละเอียดดงัน้ี 

* '
i i iY xβ ε= +  

เม่ือ      *
iY คือ ระดบัค่าใดๆของระดบัความสุขของตวัอยา่งประชากร ท่ีทาํการสาํรวจ (Dependent Variable) 

             ix คือ เป็นกลุ่มของตวัแปรอธิบาย (Explanatory Variable) 

            iε คือ ตวัรบกวน (Disturbance Term) 
 และเพื่อท่ีจะอธิบายสมการขา้งตน้ให้สมบูรณ์มากข้ึนนั้นจึงให้ค่าความคาดหวงั(Expectation) ของตวัแปร
ตาม

iY โดยสมมติวา่ ( ) 0iE ε = เพ่ือจะใหร้ะดบัความสุขนั้นข้ึนอยูก่บัตวัแปรท่ีกาํหนดให ้6 ตวัแปรเท่านั้นโดยปราศจาก

ค่าคงท่ี (Constant Term) หรือเขียนใหอ้ยูใ่นรูปแบบสมการความสัมพนัธ์ไดว้า่ 
*

14 14 57 57iEY x xβ β= +…+    จะได ้
  

7

1

'
5

7
i i i

i

EY x Pβ β
=

= = =∑  

เม่ือ iP  คือความน่าจะเป็นและเราไม่สามารถท่ีจะใชว้ธีิการประมาณค่าแบบกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุดโดยทัว่ไปได้
เพราะจะทาํให้เกิดปัญหาเช่นตวัรบกวนจะมีคุณสมบติัของความแปรปรวนระหวา่งตวัแปรตามและตวัแปรอิสระท่ีไม่
เท่ากนั (Heteroscedastic) เป็นตน้ จึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งใชแ้บบจาํลองความน่าจะเป็นแบบโลจิทติก (Logistic Probability 
Model) ซ่ึงเป็นหน่ึงในฟังก์ชนัการแจกแจงสะสม (Cumulative Distribution Function: CDF) ในขณะท่ีเราให้ *

iY  คือ 
ค่าท่ีเราสังเกตไม่ได้ (Unobserved) และ iY ค่าท่ีเราสังเกต คือ 0iY =  ถ้า *

0iY μ≤ , 1iY =  ถ้า *
10 iY μ< ≤ , 2iY =  ถ้า  

*
1 2iYμ μ< ≤ , 3iY =  ถา้  

*
2 3iYμ μ< ≤ , 4iY =  ถา้  

3
*

iY μ>  

 รูปแบบก่อนหน้าน้ีท่ีสร้างข้ึนมาอยู่ในรูปแบบของรูปการตดัทอน (Censoring) โดยท่ี แต่ละตวันั้น เป็น
พารามิเตอร์ท่ีสามารถประมาณการดว้ยตวัแปร β  และ ε มีการกระจายแบบโลจิทติกมาตรฐาน (Standard Logistic 
Distribution) และเม่ือY คือระดบัความรู้สึกของกลุ่มตวัอยา่งประชากรในพื้นท่ีพิเศษเมืองเก่าน่านในจงัหวดัน่าน 

iY เท่ากบั 0 หมายถึงผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้สึกไม่มีความสุข 

iY เท่ากบั 1 หมายถึงผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้สึกสุขนอ้ย 

iY เท่ากบั 2 หมายถึงผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้สึกสุขปานกลาง 

iY เท่ากบั 3 หมายถึงผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้สึกสุขมาก 

iY เท่ากบั 4 หมายถึงผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้สึกสุขมากท่ีสุด 
และ

31 2 70, , , .., β β β β……  คือค่าพารามิเตอร์ ในขณะท่ีตวัแปรอิสระ(Xi) คือลกัษณะทางประชากร
1 13( )G X X= − ,  

ดา้นเศรษฐกิจ
14 20( )E X X= −  , ดา้นสังคม 21 30( )S X X= −  , ดา้นวฒันธรรม 31 36( )C X X= − , ดา้นการเมือง 
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37 40( )P X X= − , ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 41 45( )N X X= −  และดา้นสุขภาพ 46 57( )H X X= −   

 

4. ผลการวจิัย 
                             ตารางท่ี 1 แสดงค่าระดบัความสุขของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อตวัช้ีวดัระดบัความสุขในแต่ละดา้น 

ระดบัความสุข ตวัช้ีวดัระดบัความสุข 

ระดบัความสุขโดยรวม 
(2.536459) 

ดา้นเศรษฐกิจ  (2.424397) 

ดา้นสังคม  (2.429221) 

ดา้นวฒันธรรม  (2.74062) 

ดา้นการเมือง (2.442776) 

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม (2.638312) 

ดา้นสุขภาพ (2.543425) 
                                  ท่ีมา: จากการสาํรวจและการคาํนวณ 

จากค่าระดบัความสุขเฉล่ียโดยรวมของกลุ่มตวัอยา่งพบวา่ประชากรในพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเก่าน่านมีความรู้สึก
สุขระดบัมาก (2.536459) และประชากรในพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเก่าน่านต่างมีระดบัความสุขเฉล่ียต่อตวัช้ีวดัระดบัความสุข
ทั้ง 6 ดา้นในระดบัความรู้สึกสุขระดบัมากเช่นกนั 

สําหรับความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางดา้นลกัษณะประชากรและระดบัความสุขของประชากรในพ้ืนท่ี
พิเศษเมืองเก่าน่านนั้น พบวา่มีปัจจยัทางดา้นลกัษณะประชากร 1 13( )G X X= − ท่ีสามารถอธิบายถึงระดบัความสุขใน
ดา้นต่างๆ คือรายไดเ้ฉล่ีย โรคประจาํตวั สิทธิในการรักษาพยาบาล ชัว่โมงการทาํงานเฉล่ียต่อวนั ชัว่โมงการพกัผอ่น
เฉล่ียต่อวนั ภาระหน้ีสิน อาย ุสถานภาพ ในขณะท่ี ระดบัการศึกษา จาํนวนสมาชิกในครอบครัว ศาสนา  การประกอบ
อาชีพ เป็นปัจจยัทางดา้นลกัษณะประชากรท่ีไม่สามารถอธิบายถึงระดบัความสุขได ้

ตารางท่ี 2 แสดงค่าปัจจยัท่ีมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีสามารถอธิบายตวัช้ีวดัระดบัความสุขในแต่ละดา้นไดจ้ากแบบจาํลอง 
Ordered Probit และ แบบจาํลอง Ordered Logit 

ตวัช้ีวดั
ระดบั
ความสุข  

ปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัความสุข 

แบบจาํลอง  
Ordered Probit 

แบบจาํลอง  
Ordered Logit 

Sig. 
Marginal 

Effect Sig. 
Marginal 

Effect 

ดา้น 
เศรษฐกิจ 

X14 คือ ผลกระทบต่อการผนัผวนทางเศรษฐกิจ 0.0984* 0.068 0.0109** 0.0675 
X15 คือ มีรายไดท่ี้พอเพียงและเป็นธรรม 0.0758* 0.0971 0.0444** 0.0768 
X16 คือ ความสุขจากฐานะการเงินส่วนตวั 0.0796* 0.0955 0.3511 0.0347 
X17 คือ ความสามารถในการประกอบอาชีพอิสระ 0.6124 0.024 0*** 0.1393 
X18 คือ พึงพอใจในอาชีพการงานท่ีทาํอยู ่  0.0576* 0.0952 0.0348** 0.0734 
X19 คือ การดาํเนินชีวติตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 0.4568 0.0418 0*** 0.2485 
X20 คือ การออมเงินเพ่ืออนาคต 0.403 0.0342 0.0317** 0.062 
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ตารางท่ี 2 แสดงค่าปัจจยัท่ีมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีสามารถอธิบายตวัช้ีวดัระดบัความสุขในแต่ละดา้นทั้ง 6 ดา้นท่ีไดจ้าก
แบบจาํลอง Ordered Probit และ แบบจาํลอง Ordered Logit (ต่อ) 

ตวัช้ีวดั
ระดบั

ความสุข  
ปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัความสุข 

แบบจาํลอง  
Ordered Probit 

แบบจาํลอง  
Ordered Logit 

Sig. 
Marginal 

Effect Sig. 
Marginal 

Effect 

ดา้น 
สังคม 

X21 คือ ความสุขจากคนในสังคม ชุมชนท่ีท่านอาศยัอยู ่ 0.2818 0.0592 0.0004*** 0.1374 

X22 คือ ความพอใจในผูน้าํชุมชนของท่าน 0.045** 0.1078 0.3132 0.042 

X23 คือ ระดบัการช่วยเหลือจากชุมชน 0.0127** 0.1354 0.0066*** 0.1106 

X24 คือ การปฏิสัมพนัธ์กบัคนรอบขา้งหรือมิตรสหาย 
เพ่ือนบา้น   

0.7943 0.0151 0.258 0.046 

X25 คือ ระดบัความถ่ีของการช่วยเหลือชุมชน  
(การอาสา)  ของท่าน 

0.0106** 0.1231 0.0008*** 0.1228 

X26 คือ ความสมํ่าเสมอในการปฏิบติัศาสนกิจของ   
ศาสนาท่ีท่านนบัถือ 

0.0838* 0.0765 0.0007*** 0.1079 

X27 คือ ความสุขจากครอบครัว 0.0225** 0.1112 0*** 0.1478 

X28 คือ คนในชุมชนมีความสามคัคี ไม่มีการแบ่งพรรค
แบ่งพวกในชุมชน 

0.048** 0.0893 0*** 0.1736 

X29 คือ ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน 0.1091 0.0714 0.4119 0.0272 

X30 คือ ปัญหาการรวมกลุ่มด่ืมสุราและการเล่นการ 
พนนัภายในชุมชน 

0.4701 0.0273 0.0352** 0.0714 

ดา้น
วฒันธรรม 

X31 คือ มีการส่งเสริมและการอนุรักษว์ฒันธรรม 
ในชุมชน 

0.3715 -0.0606 0.0004*** 0.1588 

X32 คือ มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาใหแ้ก่รุ่นหลงั 0.1003 0.1108 0.0007*** 0.1443 

X33 คือ ความรู้ความเขา้ใจในการทาํอาหาร/วฒันธรรม 
/ประเพณีของชุมชน 

0.1977 0.0735 0.0271** 0.0838 

X34 คือ ระดบัความสามารถในการพดูภาษาทอ้งถ่ิน 0.0005*** 0.1965 0*** 0.1625 

X35 คือ มีการอบรมสั่งสอนเก่ียวกบัระเบียบวนิยัต่อเดก็ 0.1324 -0.089 0.2059 0.0508 

X36 คือ การเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีส่วนในการทาํนุบาํรุง 
ศิลปวฒันธรรมของชุมชน 

0.0179** 0.12 0.0002*** 0.1393 

 
 

Ran
gs

it U
niv

ers
ity



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 9 ปีการศึกษา 2557 

 

วนัพฤหสับดทีี ่16 ตุลาคม พ.ศ.2557 หน้า  537  อาคาร Digital Multimedia Complex  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

ตารางท่ี 2 แสดงค่าปัจจยัท่ีมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีสามารถอธิบายตวัช้ีวดัระดบัความสุขในแต่ละดา้นทั้ง 6 ดา้นท่ีไดจ้าก
แบบจาํลองOrdered Probit และ แบบจาํลอง Ordered Logit (ต่อ) 

ตวัช้ีวดั
ระดบั
ความสุข  

ปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัความสุข 

แบบจาํลอง  
Ordered Probit 

แบบจาํลอง  
Ordered Logit 

Sig. 
Marginal 

Effect Sig. 
Marginal 

Effect 

ดา้น
การเมือง 

X37 คือ ความเป็นอิสระทางการเมือง 0.0102** 0.1032 0*** 0.1834 

X38 คือ การใชสิ้ทธิในการลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้ง 0.9055 0.0053 0.6093 0.0161 

X39 คือ การไดรั้บผลประโยชน์จากการเปล่ียนแปลง 
 ทางการเมือง 

0.3948 0.0364 0.6296 0.0156 

X40 คือ การไดรั้บความเป็นธรรมเม่ือไดติ้ดต่อกบั 
 หน่วยงานของรัฐ 

0.7431 0.0154 0.0058*** 0.098 

ดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม 

X41 คือ ความสุขจากสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดจาก 
สารเคมี และปราศจาก มลพิษทางส่ิงแวดลอ้ม 

0.0331** 0.0888 0*** 0.1529 

X42 คือ ความอุดมสมบูรณ์ของดินและนํ้า 0.881 -0.0076 0*** 0.2071 

X43 คือ รู้สึกปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นเม่ืออยูใ่น
ชุมชน 

0.158 0.0847 0.0292** 0.093 

X44 คือ การมีเจา้หนา้ท่ีตาํรวจหรืออาสาสมคัรดูแลรักษา 
 ความสงบเรียบร้อยใหแ้ก่ชีวติและทรัพยสิ์นใน
ชุมชน 

0.5527 0.0297 0.1598 0.0536 

X45 คือ ความสุขจากการเขา้ถึงสาธารณูปโภค เช่น  
ไฟฟ้า ประปา เคร่ืองอาํนวยความสะดวก 

0.0199** 0.1116 0.0057*** 0.096 

ดา้น
สุขภาพ 

X46 คือ การมีอาหารเพียงพอต่อการดาํรงชีวติประจาํวนั 0.2872 -0.0606 0.0011*** 0.1307 

X47 คือ การออกกาํลงักายอยา่งสมํ่าเสมอ 0.0221** 0.1213 0.3628 0.0348 

X48 คือ ระดบัสุขภาพของร่างกาย 0.9824 -0.0013 0.624 0.0244 

X49 คือ ระดบัสุขภาพของจิตใจ 0.0499** 0.1229 0.0031*** 0.1518 

X50 คือ ระดบัมีจิตใจมัน่คงกบัแนวทางในการดาํเนิน
ชีวิต 

0.0251** 0.135 0.0016*** 0.1364 

X51 คือ ระดบัในความรู้สึกถึงความขุ่นมวัของจิตใจ 0.6641 0.02 0.1333 0.0509 

X52 คือ ระดบัในความรู้สึกถึงความเห็นอกเห็นใจ 0.0024*** 0.1994 0.0048*** 0.1374 

X53 คือ สามารถเขา้ถึงการบริการทางดา้นสุขภาพ 0.1988 -0.0784 0.0005*** 0.1536 
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ตารางท่ี 2 แสดงค่าปัจจยัท่ีมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีสามารถอธิบายตวัช้ีวดัระดบัความสุขในแต่ละดา้นทั้ง 6 ดา้นท่ีไดจ้าก
แบบจาํลองOrdered Probit และ แบบจาํลอง Ordered Logit (ต่อ) 

ตวัช้ีวดั
ระดบั
ความสุข  

ปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัความสุข 

แบบจาํลอง  
Ordered Probit 

แบบจาํลอง  
Ordered Logit 

Sig. 
Marginal 

Effect Sig. 
Marginal 

Effect 

ดา้น
สุขภาพ 

X54 คือ นโยบายส่งเสริมสุขภาพในชุมชน 0.8965 -0.0075 0*** 0.2394 

X55 คือ เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขมีเพียงพอ 0.0348** 0.1396 0.0794* 0.0914 

X56 คือ จาํนวนสถานีอนามยัหรือสถานพยาบาลในชุมชน 0.0236** 0.1428 0.1282 0.075 

X57 คือ ระดบัในการ การสูบบุหร่ีหรือการด่ืมสุรา 0.0022*** 0.1025 0.0028*** 0.0788 

หมายเหตุ โดยท่ี* คือค่าสถิติท่ีมีระดบัค่านยัสาํคญัท่ี90% ** 95% และ *** 99% ตามลาํดบั 
 

5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
เพ่ือการทาํวิจยัในอนาคตให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน ควรมีการเพ่ิมเติมทางดา้นปัจจยัความสุขให้มีความ

หลากหลายและครอบคลุม และสอดคลอ้งต่อความสุขของคนในพ้ืนท่ีไดอ้ยา่งแทจ้ริง  รวมถึงเพ่ือใหอ้งคก์รในทอ้งถ่ิน
สามารถปรับใชปั้จจยัต่างๆเหล่าน้ีในการวางนโยบายบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและก่อใหเ้กิดความสุขในชุมชน 

 

6. บทสรุป 
 จากผลการวิจยัท่ีไดแ้สดงไวข้า้งตน้สามารถสรุปไดว้่าตวัช้ีวดัระดบัความสุขทั้ง 6 ดา้น คือ ดา้นเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง วฒันธรรม ส่ิงแวดลอ้ม และ สุขภาพ ต่างส่งผลต่อระดบัความสุขของกลุ่มตวัอยา่งประชากรในพ้ืนท่ี
พิเศษเมืองเก่าน่าน โดยท่ีองคป์ระกอบของตวัช้ีวดัระดบัความสุขหรือปัจจยัของทั้ง 6 ดา้นบางส่วนเท่านั้นท่ีสามารถ
เป็นตวัแปรตน้ท่ีอธิบายระดบัความสุขของกลุ่มตวัอยา่งประชากรไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  
 

กติตกิรรมประกาศ  
ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยป์ระจาํคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ทุกท่าน รวมถึงองคก์าร

บริหารการพฒันาพื้นท่ีพิเศษเพ่ือการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืจงัหวดัน่าน และผูต้อบแบบสอบถามทุกท่าน 
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การศึกษาภาวะผู้นําทางวชิาการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ทีส่่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวชิาการ 

A Study of Instructional Leadership Affecting Academic Administrative Effectiveness  
of Administrators in Schools under the Office  

of Saraburi Primary Educational Service Area Office 1 
 

สันต์ธวชั ศรีคาํแท้1,  ดร.สุพตัรา ประดบัพงศ์2  
1 นกัศึกษาปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต  หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาการศึกษา  มหาวทิยาลยัรังสิต 

2 อาจารยป์ระจาํ สาขาวชิาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต 

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

บทคดัย่อ      

                  งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์(1) เพ่ือศึกษาภาวะผูน้าํทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัสํานกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ และ (2) เพ่ือเปรียบเทียบ
ภาวะผูน้าํทางวิชาการของผูบ้ริหารในสถานศึกษา ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มคะแนนเฉล่ียสูงกบัสถานศึกษาท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มคะแนนเฉล่ียตํ่า  กลุ่มตวัอย่างคือ บุคลากรในสถานศึกษาสังกดั จาํแนกเป็นผูบ้ริหาร
สถานศึกษา จาํนวน 96 คน และครู จาํนวน 209 คน รวม 305 คน ไดม้าโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random 
Sampling) และแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวิจยัน้ี มีดงัน้ี (1) แบบประเมินภาวะผูน้าํทาง
วิชาการฉบบัผูบ้ริหารประเมินตนเอง (2) แบบประเมินภาวะผูน้าํทางวิชาการฉบบัครูประเมิน (3) แบบสัมภาษณ์ก่ึง
โครงสร้าง (4) แบบสอบถามความพึงพอใจของครู และ (5) แบบวเิคราะห์เอกสาร วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงมาตรฐาน ค่าร้อยละ สถิติอา้งอิงขั้นสูง โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป และการวิเคราะห์ประเด็นสาํคญั
จากขอ้มูลเชิงคุณภาพ ผลการวิจยั พบวา่ 1) ภาวะผูน้าํทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา ส่งผลต่อประสิทธิผลการ
บริหารงานวิชาการ โดยมีค่าอิทธิพลทางตรง และอิทธิพลรวม เท่ากบั .89 และค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ เท่ากบั .80    
2) ภาวะผูน้าํทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มคะแนนเฉล่ียสูงมี
ความแตกต่างจากภาวะผูน้าํทางวิชาการในสถานศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มคะแนนเฉล่ียตํ่าโดยผูบ้ริหาร
สถานศึกษามีการปฏิบติั จาํนวน 66 ประเด็น กลุ่มคะแนนเฉล่ียสูงปฏิบติั 62 ประเด็น คิดเป็นร้อยละ 93.93   กลุ่ม
คะแนนเฉล่ียตํ่า มีการปฏิบติั 32 ประเดน็ คิดเป็นร้อยละ 48.48 และมีการปฏิบติัท่ีแตกต่างกนั 30 ประเดน็ คิดเป็นร้อย
ละ 45.45            
คาํสําคญั: ภาวะผูน้าํทางวชิาการ, ประสิทธิผลการบริหารวชิาการ 

Abstract 

 This research aim is to study the (1) Instructional Leadership of administrators of schools under the Office 
of Saraburi Primary Educational Service Area Office 1 that affects academic administrative effectiveness and (2) 
comparison of the Instructional leadership of administrators in schools  between those with high student achievement 
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average scores and those with low student achievement average scores. The research sample of 305 respondents was 
derived from 96 school administrators and 209 teachers from stratified random sampling and purposive sampling. 
The research instruments used for data collection were (1) Principal Instructional Management Rating Scale: Principal 
Form (2) Principal Instructional Management Rating Scale:Teacher Form (3) Semi-structured interview (4) 
Satisfaction Questionnaire of teachers with their administrator and (5) Document analysis. The statistics used for data 
analysis were the average, percentages and standard deviation. Inferential statistical analysis by a computer software 
package. The key findings were as follows: 1) Instructional Leadership by Administrators of Schools has a direct 
influence on academic administrative effectiveness with the influence coefficients of 0.89 and the square multiple 
correlation coefficient  of 0.80 (n = 305) 2) Instructional leadership scores of administrators in schools between those 
with high student achievement average scores and those with low student achievement average scores were different. 
Out of 66 items, administrators with high leadership scores had leadership behavior of 62 items (93.93 per cent), 
while those with low leadership scores had 32 items (48.48 per cent). The difference of behavior items was 30 items 
or 45.45 per cent. 
Keywords: Instructional Leadership, Academic Administrative Effectiveness 
 
1. บทนํา 

 หลกัฐานการวจิยัหลายเร่ืองช้ีใหเ้ห็นวา่ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสาํคญัมากเพราะภาวะผูน้าํ
เป็นตวัแปรท่ีมีนยัสําคญัส่งผลให้เกิดความสาํเร็จในการปรับปรุงทุกกระบวนการรวมถึงส่งผลต่อการเรียนการสอน
ของครู ขอ้คน้พบจากการศึกษาของ Mendels (2012:55) พบวา่แมภ้าวะผูน้าํจะไม่ส่งอิทธิพลโดยตรงแต่ส่งผลทางออ้ม
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติต่อผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียน จากการศึกษางานวจิยัเก่ียวกบัภาวะผูน้าํทางวิชาการพบวา่ภาวะผูน้าํ
ทางวิชาการมีอิทธิพลทางตรงต่อผลสาํเร็จของสถานศึกษา (Fancera, 2009:100) นัน่คือผลสาํเร็จสาํคญัดา้นผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของผูเ้รียน สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ Alig-Mielcarek(2003:110) พบว่าภาวะผูน้าํทางวิชาการส่งผล
ต่อผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนรวมถึงภาวะผูน้าํทางวิชาการมีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (Schindler, 2012: 
89)   ภาวะผูน้าํทางวิชาการ (Instructional Leadership) หมายถึงพฤติกรรมการปฏิบติัของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมี
อิทธิพลต่อการเพิ่มพูนการเรียนรู้ของผูเ้รียนโดยอาศยักระบวนการบริหารเก่ียวกบัการกาํหนดภารกิจของสถานศึกษา 
การจดัการดา้นการเรียนการสอนและการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการของสถานศึกษา(Hallinger and Murphy, 
1985:221-224) ภาวะผูน้าํทางวิชาการพฒันามาจากรูปแบบของภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงและถูกกล่าวถึงในฐานะ
ภาวะผูน้าํในสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผล ภายหลงัการออกกฎหมาย NCLB: No Child Left Behind Act ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ทาํใหก้ารคดัเลือกและการสรรหาบุคคลผูจ้ะมาเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งมีคุณสมบติัขอ้หน่ึงคือเป็น
ผูท่ี้มีภาวะผูน้าํทางวิชาการ นกัการศึกษาเช่ือวา่ภาวะผูน้าํทางวิชาการมีความสาํคญัต่อองคก์ารในแง่ของการมีอิทธิพล
ต่อแต่ละบุคคลหรือกลุ่มคน  Bartlett (2008:24) ไดส้ังเคราะห์งานวิจยัในช่วงตั้งแต่ปี 1970 ถึงช่วงปี 1980 มีขอ้คน้พบ
เก่ียวกบัภาวะผูน้าํการบริหารท่ีเขม้แขง็ นัน่คือภาวะผูน้าํทางวิชาการเป็นส่วนประกอบสาํคญัในสถานศึกษาท่ีผูเ้รียนมี
ผลสัมฤทธ์ิสูง  นกัการศึกษาคนสาํคญัท่ีไดศึ้กษาเก่ียวกบัภาวะผูน้าํทางวิชาการอยา่งลึกซ้ึงคือ Philip Hallinger โดยใน
ปี 1982 ไดพ้ฒันาเคร่ืองมือประเมินภาวะผูน้าํทางวิชาการเรียกว่า Principal Instructional Management Rating Scale 

Ran
gs

it U
niv

ers
ity



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 9 ปีการศึกษา 2557 

 

วนัพฤหสับดทีี ่16 ตุลาคม พ.ศ.2557 หน้า  542  อาคาร Digital Multimedia Complex  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

(PIMRS) (Haggard, 2008:18)และพฒันาเคร่ืองมือน้ีเพ่ือใชป้ระเมินภาวะผูน้าํทางวิชาการในงานวิจยัหลายร้อยเร่ือง   
ขอ้สรุปจากการศึกษาเชิงประจกัษ ์125 คร้ังของ Hallinger (2003: 333)  ประกอบดว้ย ก) การกระทาํต่างๆ ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาส่งผลทางออ้มต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน ข) การกาํหนดจุดมุ่งหมาย/วตัถุประสงคส์ถานศึกษา
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นการกระทาํท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา และ ค) ผูบ้ริหาร
สถานศึกษามีการจดัโครงสร้างและพนัธกิจสถานศึกษา  เคร่ืองมือประเมินภาวะผูน้าํทางวิชาการดงักล่าวประกอบดว้ย
มิติ 3 ดา้น คือ 1) การกาํหนดภารกิจของสถานศึกษา  ประกอบดว้ยการกาํหนดกรอบเป้าหมายของสถานศึกษาและการ
ส่ือสารเป้าหมายของสถานศึกษา 2) การจดัการดา้นการเรียนการสอน ประกอบดว้ยการประเมินและนิเทศการเรียน
การสอน การประสานงานหลกัสูตร กาํกบัดูแลความกา้วหนา้ของผูเ้รียน  3) การส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการของ
สถานศึกษา ประกอบดว้ย การควบคุมเวลาในการจดัการเรียนการสอน การปรากฎตวัให้เป็นท่ีพบเห็นอยูเ่สมอ การ
สร้างแรงจูงใจใหก้บัครู การส่งเสริมพฒันาความเป็นมืออาชีพใหก้บัครูและการสร้างแรงจูงใจเพ่ือการเรียนรู้    
              งานวิจยัเก่ียวกบัภาวะผูน้าํทางวิชาการในประเทศไทยพบวา่  ภาวะผูน้าํทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา
เป็นปัจจัยประการหน่ึงท่ีมีความสัมพันธ์กับกระบวนการเรียนรู้และผลสําเร็จทางวิชาการของผูเ้รียนรวมถึง
ประสิทธิผลของสถานศึกษาโดยเฉพาะผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียน (ชฎากาญจน์ เจริญชนม,์ 2553, สิร์รานี วสุภทัร, 2551)  
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีบทบาทการบริหารงาน 4 ดา้นคือ งานบริหารวิชาการ งานบริหารบุคคล งานบริหาร
งบประมาณและงานบริหารทัว่ไป  งานดา้นวชิาการในสถานศึกษาถือเป็นหวัใจของสถานศึกษา ครอบคลุมการบริหาร
หลกัสูตรสถานศึกษา การนิเทศ กาํกบัติดตามการเรียนรู้ การจดัการดา้นการเรียนการสอน การจดัหาส่ือเทคโนโลยเีพ่ือ
จดัการเรียนการสอน การส่งเสริมและพฒันาครู เป็นตน้ ประสิทธิผลการบริหารวชิาการจึงมกัเก่ียวขอ้งกบัประสิทธิผล
ของสถานศึกษา ดังท่ี Hoy และ Miskel (2001:297)ได้กาํหนดเกณฑ์การวดัประสิทธิผลของสถานศึกษาได่แก่ 1) 
ผลสําเร็จทางวิชาการ (Academic Achievement) ประกอบด้วยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนและผูเ้รียนจบ
การศึกษาชั้นสูงสุดของสถานศึกษาและสอบแข่งขนัศึกษาต่อ และ 2) ความพึงพอใจในการทาํงานของครู  ผูว้ิจยัจึงได้
ดดัแปลงแนวคิดดงักล่าวมาใชใ้นการตรวจสอบประสิทธิผลการบริหารงานวชิาการ อยา่งไรกต็ามช่วงระยะเวลาท่ีผา่น
มาพบวา่การบริหารวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษายงัไม่ประสบผลสาํเร็จตามเป้าหมายท่ีตอ้งการของทุกฝ่ายและผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสีย (พนัส ดว้งเอก, 2555:75) โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตกตํ่าจากการทดสอบ
ระดบัชาติ เช่น การสอบโอเน็ต (O-NET: Ordinary National Educational Test) ซ่ึงปัญหาดา้นผลสัมฤทธ์ิผูเ้รียนคือตวั
บ่งช้ีท่ีสําคญัมากเป็นสาเหตุทาํให้สถานศึกษาไม่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกตามเกณฑ์การประเมินของ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ดังนั้น การคน้ควา้แนวคิดทฤษฎีท่ี
เก่ียวขอ้ง การศึกษาภาวะผูน้าํทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาจะช่วยทาํให้ผูบ้ริหารสถานศึกษา มีแนวทาง การ
ปฏิบติัหรือการดาํเนินงานในการบริหารงานวิชาการโดยใชภ้าวะผูน้าํทางวิชาการเพ่ือช่วยยกระดบัคุณภาพการศึกษา
ดา้นวิชาการให้เกิดประสิทธิผลโดยเฉพาะประสิทธิผลดา้นผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนท่ีมีปัญหาแนวโนม้ตกตํ่าส่งผลต่อ
คุณภาพการศึกษาเป็นอยา่งยิง่ในปัจจุบนั  
 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1) เพ่ือศึกษาภาวะผูน้าํทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 1ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวชิาการ  
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               2) เพ่ือเปรียบเทียบภาวะผูน้าํทางวิชาการของผูบ้ริหารในสถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุ่มคะแนนเฉล่ียสูงกบัสถานศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนในกลุ่มคะแนนเฉล่ียตํ่า      
 
3.สมมติฐานการวิจัย 1)ภาวะผู ้นําทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ และ 2) ภาวะผูน้าํทางวิชาการของผูบ้ริหารใน
สถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุ่มคะแนน
เฉล่ียสูงกบัสถานศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุ่มคะแนนเฉล่ียตํ่า มีความแตกต่างกนั     
 
4. การดําเนินการวิจัย  4.1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   ประชากรในการวิจัยคร้ังน้ี คือ สถานศึกษา 128 แห่ง 
ประกอบดว้ยผูบ้ริหารสถานศึกษา จาํนวน 128 คนและครูผูส้อน จาํนวน 1,196 คน รวมทั้งส้ิน 1,324 คน  กลุ่มตวัอยา่ง
ในการวจิยัคร้ังน้ี คือสถานศึกษา 96 แห่ง ผูใ้หข้อ้มูลเชิงปริมาณ คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษา จาํนวน 96 คน และครูผูส้อน 
จาํนวน 209 คน รวมทั้งส้ิน 305 คนโดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ผูใ้ห้ขอ้มูล
เชิงคุณภาพ คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาจาํนวน 20 คน ใชว้ธีิการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
                                   4.2)  เคร่ืองมือวจิยั    เคร่ืองมือในการวจิยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ย  
               1)แบบประเมินภาวะผู ้นําทางวิชาการโดยผู ้บริหารสถานศึกษาประเมินตนเอง(PIMRS:Principal 
Instructional Management Rating Scale, Principal Form) ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้บบประเมินของPhilip HALLINGER version 
2.0 (Hallinger & Murphy’s Model: 1985) โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญดา้นภาษาแปลเป็นภาษาไทยและปรับคาํท่ีใชบ้างคาํเพ่ือ
ความเหมาะสมกบัสภาพบริบทในพ้ืนท่ีแต่ยงัคงความหมายเดิมจากตน้ฉบบั ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดรั้บอนุญาต (Permission) 
จาก Dr Philip HALLINGER ใหใ้ชแ้บบประเมินน้ี     
              2)แบบประเมินภาวะผู ้นําทางวิชาการโดยครูเป็นผู ้ประเมินผู ้บริหารสถานศึกษา(PIMRS:Principal 
Instructional Management Rating Scale, Teacher From) แบบประเมินน้ีมี องค์ประกอบ เกณฑ์การประเมินและการ
แปลความหมายคะแนนเหมือนกบัแบบประเมินภาวะผูน้าํทางวชิาการโดยผูบ้ริหารประเมินตนเอง   
               3)แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง  (Semi-Structured Interview) ใช้สัมภาษณ์ผู ้บริหารสถานศึกษา  เ พ่ือ
เปรียบเทียบภาวะผู ้นําทางวิชาการของผู ้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 
ประกอบดว้ยคาํถามปลายเปิด (Open-Ended Questions) จาํนวน 4 ขอ้ ครอบคลุมความสาํเร็จทางวิชาการ (Academic 
Achievement) ท่ีดดัแปลงจากแนวคิดเร่ืองประสิทธิผลของ Hoy and Miskel (2001) การหาคุณภาพของแบบสัมภาษณ์ 
ใชก้ารประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 5 คน โดยมีค่า IOC: Index of Item Objective Congruence อยูร่ะหวา่ง 0.8 – 1.0  
(ทั้งฉบบั= 0.85)  
              4)แบบสอบถามวดัความพึงพอใจของครูต่อภาวะผูน้าํทางวิชาการของผูบ้ริหาร ดดัแปลงจากแนวคิดเร่ือง
ประสิทธิผลองค์การของ Hoy and Miskel (2001) มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) 
แบบสอบถามน้ีครอบคลุมเน้ือหา 3 ดา้น ไดแ้ก่ การกาํหนดภารกิจของโรงเรียน การบริหารและการจดัการดา้นการ
เรียนการสอนและการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ การหาคุณภาพของแบบสอบถามใชก้ารประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญ 
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จาํนวน 5 คน โดยมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.8 – 1.0 (ทั้งฉบบั=0.9)  และค่าความเช่ือมัน่โดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
ของคอนบราค (Cronbach's Alpha) = .94     
              5) แบบวเิคราะห์เอกสาร (Document Analysis) เพ่ือประเมินประสิทธิผลการบริหารงานวชิาการดา้นผลสาํเร็จ
ทางวชิาการโดยการไปเยีย่มสถานศึกษาและประกอบการสัมภาษณ์ 
 

5. ผลการวจิัย 
ตารางท่ี 1 อิทธิพลรวม อิทธิพลทางตรง ภาวะผูน้าํทางวิชาการส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวชิาการ 
ตวัแปรผล ประสิทธิผลการบริหารงานวชิาการ 
ตวัแปรสาเหตุ TE DE t SE R2 
ภาวะผูน้าํทางวชิาการ .89 .89 14.13 .06 .80 

*t>1.69 

 
   χ2/df = 1.93, df = 56, p-value = .00, GFI = .95, AGFI = .91, Standardized RMR = .02, CFI = 1.00, RMSEA = .05 
      *p<.5 

 รูปท่ี 1โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้าํทางวชิาการท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวชิาการ 
 

1) จากตารางท่ี 1 และภาพโมเดลสมการโครงสร้าง ภาวะผูน้าํทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ โดยผลการวิเคราะห์ พบวา่ค่าไค-สแควร์สัมพทัธ์ ( χ2/df) มีค่าเท่ากบั 1.93 องศา
อิสระ (df) เท่ากบั 1 ความน่าจะเป็น (p) มีค่าเท่ากบั .00 นัน่คือ ค่าไค-สแควร์ แตกต่างจากศูนยอ์ยา่งมีนยัสาํคญั ดชันี
วดัระดบัความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากบั .95 ดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแกแ้ลว้ (AGFI) มีค่าเท่ากบั .91 ค่า
รากของค่าเฉล่ียกาํลงัสองของความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (Standardized RMR) มีค่าเท่ากบั .02 ค่าวดัระดบัความ
สอดคลอ้งเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากบั 1.00 ความคลาดเคล่ือนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) มีค่าเท่ากบั .05 
โดยมีค่าอิทธิพลทางตรง และอิทธิพลรวม เท่ากบั .89 และสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ (Square Multiple Correlation) มี
ค่าเท่ากบั .80 แสดงวา่ ภาวะผูน้าํทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถอธิบายความแปรปรวนประสิทธิผลการ
บริหารงานวิชาการ ไดร้้อยละ 80 นั่นคือ ภาวะผูน้าํทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งผลต่อประสิทธิผลการ
บริหารงานวิชาการจริง ทั้งน้ีเน่ืองจากภาวะผูน้าํเป็นกระบวนการท่ีบุคคลใดบุคคลหน่ึงพยายามใชอิ้ทธิพลของตนหรือ
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กลุ่มตน  กระตุน้  ช้ีนาํ ผลกัดนัใหบุ้คคลอ่ืนหรือกลุ่มบุคคลอ่ืน มีความเตม็ใจ และกระตือรือร้นในการทาํส่ิงต่างๆตาม
ตอ้งการโดยมีความสําเร็จของกลุ่มหรือองค์การ (Alizor, 2012:7)โดยเฉพาะผูบ้ริหารสถานศึกษาผูมี้ภาวะผูน้าํทาง
วชิาการ(Instructional Leadership)นั้น Long (2008:7) และHallinger (2003: 329)ช้ีใหเ้ห็นวา่ผูบ้ริหารจะเนน้การปฏิบติั
ในเร่ือง 1) สร้างบรรยากาศสถานศึกษา 2) จดัเตรียมทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอน 3) ติดตามความกา้วหน้าของ
ผูเ้รียนอยา่งสมํ่าเสมอ นอกจากน้ีภาวะผูน้าํทางวิชาการมีการปฏิบติัหรือดาํเนินงานในเร่ือง 1) การกาํหนดภารกิจของ
สถานศึกษา  2) การจัดการด้านการเรียนการสอนและ3) การส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการของสถานศึกษา  
ผลการวิจยัน้ีสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ Fancera (2009:100) และสิร์รานี วสุภทัร(2551)ซ่ึงพบว่าเส้นทางอิทธิพล
ของภาวะผูน้าํทางวิชาการมีผลโดยตรงต่อผลสาํเร็จของสถานศึกษาและยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Alig-Mielcarek 
(2003:110-111) ท่ีพบวา่ ภาวะผูน้าํทางวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียน 
                2) เม่ือเปรียบเทียบภาวะผูน้าํทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
กลุ่มคะแนนเฉล่ียสูงและสถานศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มคะแนนเฉล่ียตํ่าท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์เอกสาร
และการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารสถานศึกษาพบว่ามีความแตกต่างกนัคือผูบ้ริหารสถานศึกษาทั้งสองกลุ่มมีประเด็นการ
ปฏิบติัรวมทั้งส้ิน 66 ประเด็น โดยผูบ้ริหารสถานศึกษากลุ่มคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงมีการปฏิบัติ 
จาํนวน 62 ประเดน็ คิดเป็นร้อยละ 93.93 ส่วนผูบ้ริหารสถานศึกษากลุ่มคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่า มีการ
ปฏิบัติ จาํนวน 32 ประเด็น คิดเป็นร้อยละ 48.48 และมีประเด็นท่ีแตกต่างกัน 30 ประเด็น คิดเป็นร้อยละ 45.45   
ตวัอยา่งของประเด็นการปฏิบติัของผูบ้ริหารสถานศึกษาในสถานศึกษากลุ่มท่ีมีคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สูง ไดแ้ก่ การกาํหนดเป้าประสงค์ของสถานศึกษาชดัเจน มีการจดัทาํแผนปฏิบติัการโดยเน้นท่ีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของผูเ้รียน ให้ครูมีส่วนในการกาํหนดเป้าประสงค์ทางวิชาการ การกาํหนดความรับผิดชอบของครูเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรเพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค ์ ผูบ้ริหารสถานศึกษาจดัให้มีการส่ือสารประชาสัมพนัธ์ให้ครู ผูป้กครองและ
ผูเ้รียนไดท้ราบถึงเป้าหมายงานวิชาการ ทั้งในรูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการเช่น การประชุมครู ผูป้กครอง 
หรือ การพูดคุยกบัครูในการยกระดบัและพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การนิเทศการสอน การสังเกตชั้นเรียน การ
อบรมสัมมนาเพ่ือพฒันาวิชาชีพและการสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  ทั้งน้ีเน่ืองจากผูบ้ริหารสถานศึกษาผูมี้
ภาวะผูน้าํทางวิชาการสูงมีการแสดงพฤติกรรมหรือการปฏิบติั เช่น มีการกาํหนดเป้าประสงคข์องสถานศึกษาชดัเจน
โดยเนน้ท่ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน ใหค้รูมีส่วนในการกาํหนดเป้าประสงคท์างวิชาการ รวมถึงกาํหนดความ
รับผิดชอบของครูเพ่ือใหบ้รรลุเป้าประสงค ์ ผูบ้ริหารสถานศึกษาจดัให้มีการส่ือสารประชาสัมพนัธ์ให้ครู ผูป้กครอง
และผูเ้รียนได้ทราบถึงเป้าหมายงานวิชาการทั้ งในรูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการเช่นการประชุมครู 
ผูป้กครอง หรือ การพูดคุยกบัครูในการยกระดบัและพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีการนิเทศการสอน การสร้าง
บรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ (Hallinger and Murphy, 1985:221-224) ผลการวิจัยน้ีสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Bartlett(2008)ซ่ึงพบวา่การปฏิบติัของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีภาวะผูน้าํทางวชิาการมีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิของ
ผูเ้รียน (Student Achievement) และไดข้อ้สรุปวา่สถานศึกษาท่ีมีผูบ้ริหารมีภาวะผูน้าํทางวิชาการสูงสถานศึกษานั้นจะ
มีประสิทธิผลดา้นวชิาการมากกวา่ 
 

6. บทสรุป 
  1) ภาวะผูน้าํทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ โดยมีค่า
อิทธิพลทางตรงและอิทธิพลรวม เท่ากบั .89 และค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ เท่ากบั .80 ทั้งน้ีสามารถอธิบายไดว้า่
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ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีภาวะผูน้าํทางวิชาการเนน้การปฏิบติัเก่ียวกบัการนิเทศการเรียนการสอนของครูการจดั
บรรยากาศท่ีส่งเสริมดา้นวิชาการ มีการพบปะกบัครูและนกัเรียน ซ่ึงการกระทาํเหล่าน้ีเป็นบทบาทหนา้ท่ีสาํคญัของ
ผูบ้ริหารในการบริหารงานวชิาการจึงส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวชิาการในเร่ืองผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ
นัน่เอง (Long, 2008: 7)    
                 2) ภาวะผูน้าํทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มคะแนน
เฉล่ียสูงมีความแตกต่างจากภาวะผูน้าํทางวิชาการในสถานศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มคะแนนเฉล่ียตํ่าโดย
ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการปฏิบติั จาํนวน 66 ประเด็น กลุ่มคะแนนเฉล่ียสูงปฏิบติั 62 ประเด็น   คิดเป็นร้อยละ 93.93 
กลุ่มคะแนนเฉล่ียตํ่า ปฏิบติั 32 ประเด็น คิดเป็นร้อยละ 48.48 และมีการปฏิบติัท่ีแตกต่างกนั 30 ประเด็น คิดเป็นร้อย
ละ 45.45 ซ่ึงจะเห็นไดว้่ามีความแตกต่างกนัในดา้นประเด็นการปฏิบติั ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากผูบ้ริหารสถานศึกษามี
ความตระหนักในบทบาทหน้าท่ีของตนในงานวิชาการโดยเฉพาะผูบ้ริหารสถานศึกษากลุ่มคะแนนเฉล่ียสูงให้
ความสาํคญักบัการสอนของครู การวเิคราะห์จุดดีจุดดอ้ยของครู รวมทั้งใหค้วามสาํคญักบัการพบปะนกัเรียนดงันั้นจึง
น่าจะเป็นไปไดว้่าพฤติกรรมหรือภาวะผูน้าํทางวิชาการท่ีมีผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นจาํนวนมากปฏิบติัอย่างเป็น
รูปธรรมในงานวจิยัน้ีจะเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัต่อประสิทธิผลการบริหารงานดา้นวิชาการของสถานศึกษา    
ข้อเสนอแนะทั่วไป ควรมีขอ้เสนอแนวนโยบายทางการปฏิบติัของผูบ้ริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาท่ีมีภาวะผูน้าํ
ทางวชิาการและประสิทธิผลการบริหารงานวชิาการสูง ใหผู้บ้ริหารสถานศึกษาอ่ืนนาํสู่การปฏิบติัในสถานศึกษา 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป ควรมีการวิจยัแบบผสมผสานท่ีมีลกัษณะการตรวจสอบสามเส้า (Triangulation) 
ไดแ้ก่การสัมภาษณ์เชิงลึกในการเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพ การตอบแบบสอบถามเพ่ือเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณ การเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากการสนทนากลุ่มและการศึกษากรณีศึกษา (Case Study) ในสถานศึกษาท่ีมีภาวะผูน้าํทางวิชาการสูง
และมีประสิทธิผลการบริหารงานวชิาการสูงหรือผลสาํเร็จทางวชิาการสูง 
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การพฒันารูปแบบการส่งเสริมการทาํวจัิยในช้ันเรียนของครู  
สังกดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 

A Development of a Classroom Action  Research Promotion Model   of teachers 
under  Surattani  Primary Education Service Area Office 1     

 
1 ธีตมิา  ถาวรรัตน์, 2 ดร.สุพตัรา ประดบัพงศ์    

1นกัศึกษาหลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัรังสิต 
2  อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต  สาขาวชิาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัรังสิต 

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

 
บทคดัย่อ 

 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ  1) พฒันารูปแบบการส่งเสริมการทาํวิจยัในชั้นเรียนของครู สังกดัสํานกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 และ 2)  ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการส่งเสริมการทาํวิจยั
ในชั้นเรียนของครู  สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 1    กลุ่มตวัอยา่งคือครูผูส้อน 
จากโรงเรียนในสังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ท่ีไดรั้บการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม   ปีการศึกษา 2554  แต่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา จาํนวน 3 โรงเรียน     
รวมทั้ งส้ิน 30 คน  โดยใช้การสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง     เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย      1) คู่มือการ
ดาํเนินงานการพฒันารูปแบบการส่งเสริมการทาํวจิยัในชั้นเรียน 2) แบบทดสอบความรู้เก่ียวกบัการทาํวิจยัในชั้นเรียน
ก่อนและหลงัการอบรม 3) แบบประเมินกระบวนการทาํวิจยัในชั้นเรียน  4) แบบประเมินคุณภาพงานวิจยัในชั้นเรียน  
และ  5) แบบประเมินตนเองของครูผูส้อน   สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย   ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ 
การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของประชากร 2 กลุ่มท่ีมีความสัมพนัธ์กนั  ผลการวิจยั พบว่า  1) รูปแบบ
ส่งเสริมการทาํวิจัยในชั้นเรียนของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1     มี
องค์ประกอบ 4 ประการ ดังน้ี 1.1) การศึกษาบริบทท่ีเก่ียวข้องกับการทาํวิจัยในชั้นเรียน 1.2) การวิเคราะห์
มาตรฐานการศึกษาและตวับ่งช้ี  1.3) การพฒันานักวิจยัในชั้นเรียน และ 1.4) การจดักิจกรรมส่งเสริมและ
เผยแพร่ผลงานวิจยัในชั้นเรียน   2) ค่าเฉล่ียคะแนนความรู้เก่ียวกบัการทาํวจิยัในชั้นเรียน ของครูสังกดัสาํนกังานเขต
พ้ืนท่ี การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  หลงัการอบรม สูงกวา่ก่อนการอบรมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ี .01    
3) ค่าเฉล่ียโดยรวมของกระบวนการทาํวจิยัในชั้นเรียนของครู อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  ( X  = 3.55)   4) ค่าเฉล่ียโดยรวม
ของคุณภาพงานวิจยัในชั้นเรียนของครู  อยู่ในระดบัดีมาก  ( X  = 3.54)  และ 5) ค่าเฉล่ียโดยรวมของการประเมิน
ตนเองของครูท่ีมีต่อรูปแบบส่งเสริมการทาํวจิยัในชั้นเรียน  อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X  = 4.52)   
คาํสําคญั : รูปแบบ การส่งเสริม การวจิยัในชั้นเรียน 
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ABSTRACT 

 This research aimed to 1)  develop a classroom action  research promotion model of teachers under 
Surattani  Primary Education Service Area Office 1,  and 2 ) evaluate the effectiveness of the model.  The sample 
group was purposively selected 30 teachers from three schools under Surattani Primary Education Service Area 
Office 1. These schools received the External Quality Assurance (Round3) (2011)  by the Office for National 
Education Standards and Quality Assessment (Public Organization) but could not meet its quality and standards of 
education. The research instruments for data collection consisted of 1) an operations manual to develop a classroom 
research promotion model, 2) a pre-and post-test of classroom research knowledge, 3) a classroom research process 
assessment form, 4) a classroom research quality assessment form, and 5) a teacher’s self-assessment form. 
Statistics used for data analysis were mean, standard deviation, and t-test (dependent sample). 
 The findings were as follows: 1) the classroom research promotion  model consisted of four components 
which are 1.1)  the  study of the context related to classroom research, 1.2 ) the analysis of educational standards 
and indicators, 1.3 ) the development of classroom researchers, and 1.4) the arrangement of classroom research 
activities; 2) the teachers’  average score of their classroom research knowledge earned after the training was 
significantly higher than before the training at .01; 3) the teachers’ total average score of their classroom research 
process was at the highest level ( X = 3.55 ); 4) the teachers’ total average score of their classroom research quality 
was at the highest level ( X = 3.54 ); and 5) the total average score of  their self assessment was at the highest level 
( X = 4.52 ) 
KEYWORDS :  Model  Promotion   Classroom Action  Research  
 
1. บทนํา 
 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 11  (พ.ศ. 2555 – 2559) มุ่งเน้นให้ “คนเป็นศูนยก์ลางของ
การพฒันา” การศึกษาจึงมีบทบาทสําคญัในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพเพื่อพฒันาคนให้มีการเรียนรู้
ต่อเน่ืองตลอดชีวิตต่อยอดสู่การสร้างนวตักรรมท่ีเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ และมีภูมิคุ ้มกันพร้อมเผชิญการ
เปล่ียนแปลงทั้งภายในประเทศและในระดบัโลกท่ีเป็นไปอยา่งรวดเร็ว และส่งผลกระทบอยา่งชดัเจนต่อ การเมือง 
สังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลย ี(สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554:14) 
        การศึกษาเป็นกระบวนการท่ีจะช่วยให้คนสามารถพฒันาตนเองในดา้นต่างๆ ตลอดช่วงชีวิต  เร่ิมตั้งแต่การ
วางรากฐานในการพฒันาชีวิตเม่ือแรกเกิด  การพัฒนาศักยภาพ และความสามารถด้านต่างๆ ท่ีจะดาํรงชีพและ
ประกอบอาชีพไดอ้ยา่งมีความสุข รู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลง  รวมเป็นพลงัสร้างสรรคใ์นการพฒันาประเทศอยา่งย ัง่ยนื
ได้ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,  2553 : 1) สถานศึกษาเป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีจัดการศึกษาเพ่ือพฒันาคนให้มี
คุณภาพ บุคลากรท่ีเป็นกาํลงัสาํคญัในการดาํเนินงานจดัการศึกษาของสถานศึกษา ประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร ครู นกัเรียน 
ผูป้กครอง และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งต่างๆ โดยเฉพาะครูถือเป็นบุคคลากรท่ีมีบทบาทสาํคญัอยา่งยิง่ต่อการพฒันาผูเ้รียน  
เน่ืองจากเป็นผูรั้บผิดชอบโดยตรงในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาสาระ
ต่างๆให้เกิดข้ึนกบัผูเ้รียน รวมทั้งสร้างประสบการณ์และวิธีคิดให้กบัผูเ้รียน แต่เน่ืองจากกระบวนการจดัการเรียนการ
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สอนท่ีผา่นมายงัไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย  จึงจาํเป็นตอ้งมีการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือให้สามารถพฒันาผูเ้รียนไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 
2545 (2545 : 16 )  มาตรา 24 และมาตราท่ี 30 มุ่งเน้นให้สถานศึกษาดาํเนินการจัดกิจกรรมตามเน้ือหาสาระท่ี 
สอดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของผูเ้รียน ฝึกทกัษะกระบวนการคิด จดัสภาพแวดลอ้มใหเ้กิดความน่าสนใจ 
ตลอดจนปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์ห้กบัผูเ้รียน  โดยให้สถานศึกษาสามารถพฒันา
กระบวนการเรียนการสอนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้ผูส้อนสามารถใชก้ารวิจยัเป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการเรียนรู้ และสามารถทาํวจิยัเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนในแต่ละระดบัการศึกษา 
     การวิจยัในชั้นเรียนเป็นเคร่ืองมือสําคญัท่ีจะช่วยแกปั้ญหาในการจดัการเรียนการสอนไดเ้ป็นอยา่งดี  และ
เป็นหนา้ท่ีสาํคญัประการหน่ึงท่ีจะตอ้งจดัทาํควบคู่กบัการจดัการเรียนรู้เพ่ือพฒันาผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ  ซ่ึงครูจะตอ้ง
คิดค้นวิธีสอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู ้เรียนหรือสามารถแก้ปัญหาท่ีพบในการจัดการเรียนการสอนในชั้ นเรียน  
กระบวนการทาํวจิยัในชั้นเรียนเป็นเร่ืองสาํคญัและจาํเป็นท่ีครูจะตอ้งดาํเนินการเพื่อใหส้ามารถแกปั้ญหา   แต่จากการ
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจดัการศึกษาของครูผูส้อน ในสังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา       
สุราษฎร์ธานี เขต 1 ปีการศึกษา 2554  พบว่า  การส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผูส้อนทาํการ วิจัยในชั้นเรียนเพ่ือ
พฒันาการเรียนการสอนอยา่งเป็นรูปธรรมยงัมีนอ้ย (สํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1, 
2555 : 4-5) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจาํปีการศึกษา 2554 ท่ีพบวา่ ร้อยละ 33.59 
ของสถานศึกษาในสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  ส่งเสริมใหค้รูจดัทาํวจิยัในชั้น
เรียนนอ้ย (สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1, 2555 : 20) นอกจากน้ีผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม ปีการศึกษา 2554 ของโรงเรียนในสังกดัฯ  พบวา่ในตวับ่งช้ีท่ี 6.2 กระบวนการจดัการเรียนรู้ของครู มี
ระดบัคุณภาพพอใช ้(สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา : 2)    ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ จึงมี
ความจาํเป็นท่ีจะตอ้งพฒันาส่งเสริมการทาํวิจยัในชั้นเรียนเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจดัการเรียนการสอน  
ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจศึกษาการพฒันารูปแบบการส่งเสริมการทาํวิจยัในชั้นเรียนของครู  สังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  
 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
   2.1 เพ่ือพฒันารูปแบบการส่งเสริมการทาํวจิยัในชั้นเรียนของครูสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา   
          สุราษฎร์ธานี เขต 1 
   2.2  เพ่ือประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการส่งเสริมการทาํวจิยัในชั้นเรียนของครู  สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ี 
           การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1   
 
3. การดาํเนินการวจิัย 
    3.1  ประชากรท่ีศึกษา คือ ครูผูส้อนจากโรงเรียนในสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี
เขต 1 ท่ีไดรั้บการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามปีการศึกษา 2554จาํนวน16 โรงเรียนรวมเป็นประชากรครูทั้งส้ิน 
285  คน 
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    3.2 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา  คือ ครูผูส้อนจากโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา           
สุราษฎร์ธานี เขต 1 ท่ีไดรั้บการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม   ปีการศึกษา 2554  แต่ไม่ผา่นการรับรองมาตรฐาน
และคุณภาพการศึกษา  จาํนวน 3 โรงเรียน รวมเป็นกลุ่มตวัอยา่งครูทั้งส้ิน 30 คน โดยใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling)  
    3.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ย 
           1) คู่มือการดาํเนินการพฒันารูปแบบการส่งเสริมการทาํวจิยัในชั้นเรียน  
           2) แบบทดสอบความรู้เก่ียวกบัการทาํวจิยัในชั้นเรียน  
           3) แบบประเมินกระบวนการทาํวจิยัในชั้นเรียน 
        4) แบบประเมินคุณภาพงานวจิยัในชั้นเรียน  
           5) แบบประเมินตนเองของครูผูส้อน 
   3.4 การวเิคราะห์ขอ้มูลและสรุปผลการวจิยั 
 เม่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเคร่ืองมือวิจยั ทั้ง 4 ประเภท โดยไดรั้บการคืนแบบประเมินและแบบสอบถาม 
ร้อยละ 100  ผูว้จิยัไดด้าํเนินการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี  
  3.4.1 ผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบทดสอบความรู้ก่อน-หลงัการอบรมเชิงปฏิบติัการการทาํวิจยัในชั้น
เรียน  มาวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้สถิติ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ  
ค่า t-test  แบบ dependent  แลว้นาํเสนอและอภิปรายผลการวจิยั  
  3.4.2 ผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบประเมินกระบวนการทาํวิจยัในชั้นเรียน  แบบประเมินคุณภาพรายงาน
การวิจยัในชั้นเรียน   และแบบสอบถามความคิดเห็นของครูต่อรูปแบบการส่งเสริมการทาํวจิยัในชั้นเรียน มาวิเคราะห์
ขอ้มูลโดยใชส้ถิติค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานแลว้นาํเสนอและอภิปรายผลการวจิยั  
 
4. ผลการวจิัย 

4.1 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการทาํวิจัยในชั้นเรียนของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มีองคป์ระกอบ 4 ประการคือ 1) การศึกษาบริบทท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํวิจยัในชั้น
เรียน 2)การวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาและตวับ่งช้ี 3) การพฒันานักวิจยัในชั้นเรียนและ 4)การจดักิจกรรม
ส่งเสริมและเผยแพร�ผลงานวิจยัในชั้นเรียน  
              4.2 ค่าเฉล่ียคะแนนความรู้เก่ียวกับการทําวิจัยในชั้นเรียน ของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 หลงัการอบรม สูงกวา่ก่อนการอบรมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ี .01  
                       4.3  ค่าเฉล่ียโดยรวมของกระบวนการทาํ วจิยัในชั้นเรียน    อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  ( X = 3.55)  
              4.4 ค่าเฉล่ียโดยรวมของคุณภาพงานวจิยัในชั้นเรียน  อยูใ่นระดบัดีมาก ( X  = 3.54) 
              4.5 ค่าเฉล่ียโดยรวมของการประเมินตนเองของครู  อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  ( X  = 4.52) 

 

5. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
   5.1 อภิปรายผล 
 1) การพฒันารูปแบบการส่งเสริมการทาํวิจยัในชั้นเรียน มีการดาํเนินการ 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ศึกษาวิเคราะห์
สังเคราะห์ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง    กาํหนดรูปแบบการส่งเสริมการทาํวิจยัในชั้นเรียน    ตรวจสอบความ
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เหมาะสมของรูปแบบโดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group)   พฒันารูปแบบการส่งเสริมการทาํวิจยัในชั้นเรียนฯ   และ
ประเมินประสิทธิผลรูปแบบการส่งเสริมการทาํวจิยัในชั้นเรียนฯ การดาํเนินการพฒันารูปแบบการส่งเสริมการทาํวิจยั
เป็นไปตามทฤษฎี แนวความคิดและผลการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งการทาํวิจยัในชั้นเรียน (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 2)  แต่
อยา่งไรกต็ามผูว้ิจยัมีความเห็นเพ่ิมเติมวา่การพฒันารูปแบบการส่งเสริมการทาํวิจยัในชั้นเรียนควรครอบคลุม ขั้นตอน
การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือให้เกิดสนทนาในประเด็นท่ี
กาํหนดอยา่งกวา้งขวางและลึกซ้ึงทาํใหข้อ้มูลมีความน่าเช่ือถือ (สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั, 2549 
: 10) นอกจากน้ียงัมีความเหมาะสมท่ีจะกาํหนดขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการนํารูปแบบการ
ส่งเสริมการทาํวิจยัในชั้นเรียนไปใชใ้นสถานการณ์จริง เพ่ือประเมินว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ และเป็น
รูปแบบท่ีใหป้ระสิทธิผลตามท่ีกาํหนดไวใ้นวตัถุประสงคห์รือไม่   
 2) รูปแบบการส่งเสริมการทาํวิจยัในชั้นเรียนท่ีผูว้ิจยัไดพ้ฒันาข้ึน มีองคป์ระกอบท่ีสาํคญั 4 ประการ ไดแ้ก่ 
2.1)  การศึกษาบริบทท่ีเก่ียวข้องกับการทําวิจัยในชั้ นเรียน   ประกอบด้วย การศึกษาวิสัยทัศน์  พันธกิจ 
เป้าประสงค ์ กลยทุธ์และตวัช้ีวดัของการพฒันาคุณภาพการศึกษา  สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุ
ราษฎร์ธานี เขต 1  2.2) การวเิคราะห์มาตรฐานการศึกษาและตวับ่งช้ี สาํหรับการทาํวจิยัในชั้นเรียน  ประกอบดว้ยการ
วเิคราะห์มาตรฐานการศึกษาและตวับ่งช้ี ของสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ซ่ึงได้
กาํหนดการส่งเสริมการทาํวิจยัในชั้นเรียนของครูไวใ้น มาตรฐานท่ี 7 : ครูปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล แลว้นาํมาวิเคราะห์ในตวับ่งช้ีท่ี 7:  ครูมีการศึกษาและพฒันาการจดัการเรียนรู้
ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบ และใชผ้ลในการปรับการสอน   2.3) การพฒันานักวิจยัในชั้นเรียน ประกอบดว้ย การ
จัดทาํคู่มือการฝึกอบรมการทาํวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือให้ความรู้แก่ครูผูเ้ข้ารับการอบรม  การจัดการอบรมเชิง
ปฏิบติัการ  และการนิเทศติดตามและประเมินผลการทาํวิจยัในชั้นเรียน  และ2.4) การจดักิจกรรมส่งเสริมและ
เผยแพร่ผลงานวิจยัในชั้นเรียน  ประกอบดว้ย    การจดัทาํเอกสารสรุปรายงานการทาํวิจยัในชั้นเรียนของครู   การ
สัมมนาผลงานวจิยัในชั้นเรียน  และการเผยแพร่ผลงานวจิยัในชั้นเรียนผา่นทาง  e-Office     
 การกาํหนดองคป์ระกอบของรูปแบบการส่งเสริมการทาํวิจยัในชั้นเรียนวา่จะประกอบดว้ยอะไร 
จาํนวนเท่าใด มีโครงสร้างและความสัมพนัธ์กนัอยา่งไรนั้น ข้ึนอยูก่บับริบทท่ีศึกษาโดยใช ้แนวคิด ทฤษฎี 
หลกัการและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการกาํหนดรูปแบบ  วาณิชย ์ สาขามุละ (2549 : 56) ใหความเห็นวา การ
ดาํเนินงานใหส้าํเร็จตามเปาหมายหรือเป็นไปตามรูปแบบการพฒันาองคกรท่ีกาํหนดไว ้ปัจจยัท่ีสาํคญัอยา่ง
หน่ึง คือการท่ีผูบริหารตองมีวิสัยทัศน์และสามารถถ่ายทอดสู่พันธกิจ เป้าหมาย และกําหนดไวใ้น
แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาได ้โดยจดัใหการประชุมสังเคราะห์วิสัยทศัน์และนโยบาย     รวมกนัระหวาง
ผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  ดงันั้นจึงสามารถอธิบายไดว้่ารูปแบบการส่งเสริมการทาํวิจยัในชั้น
เรียนควรตอ้งมีองคป์ระกอบของการศึกษาวิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค ์ กลยทุธ์และตวัช้ีวดัของการพฒันา
คุณภาพการศึกษา และองคป์ระกอบของการวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาและตวับ่งช้ี สาํหรับการทาํวิจยัในชั้นเรียน  
สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  เพ่ือใหส้ถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไดท้ราบ
ถึงนโยบาย  ทิศทางการพฒันา  มาตรฐานการศึกษาและตวับ่งช้ี ในการส่งเสริมการทาํวิจยัในชั้นเรียนของครู  
 นอกจากน้ี ปัจจยัท่ีสําคญัอีกอย่างหน่ึงท่ีเอ้ือต่อความสําเร็จในการทาํวิจยัในชั้นเรียน คือการพฒันา
สมรรถนะของนักวิจยัซ่ึงประกอบด้วยคือสมรรถนะทางด้านความรู้ทางการวิจัย  สมรรถนะทางด้าน
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กระบวนการทาํวิจยัในชั้นเรียน และสมรรถนะการเขียนรายงานวิจยัในชั้นเรียน (เชาวรัตน์ เตมียะกุล, 2552  
: 76 ; ศราวุธ คาํแก้ว, 2546 : 100-105) และท่ีสําคัญจะต้องมีช่องทางหรือเครือข่ายสําหรับการเผยแพร
งานวิจยั (สุภางค จนัทวานิช , 2548 : 44)  
 ดงันั้นจึงสรุปไดว้่ารูปแบบการส่งเสริมการทาํวิจยัในชั้นเรียนนอกจากจะตอ้งมีองคป์ระกอบของ
การศึกษาวิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าประสงค์  กลยุทธ์และตัวช้ีวัดของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ
องคป์ระกอบของการวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาและตวับ่งช้ีดงักล่าวขา้งตน้แลว้ ควรจะตอ้งมีองคป์ระกอบของ
การพฒันานักวิจยัในชั้นเรียนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะท่ีสําคญัในการทาํวิจยัรวมทั้งองค์ประกอบของการจดั
กิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจยัในชั้นเรียน  ซ่ึงเป็นการพฒันารูปแบบการส่งเสริมการทาํวิจยัในชั้น
เรียนท่ีผูว้ิจยัไดพ้ฒันาข้ึนในงานวิจยัน้ี     
             3)  ประสิทธิผลของรูปแบบการส่งเสริมการทาํวิจยัในชั้นเรียนฯ ดา้นความรู้และดา้นกระบวนการทาํวิจยัใน
ชั้นเรียน พบว่า ครูมีค่าเฉล่ียคะแนนความรู้หลงัการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรมอยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี .01 และ
ค่าเฉล่ียโดยรวมของกระบวนการทาํวิจยัในชั้นเรียน อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ทั้งน้ีสามารถอธิบายไดว้่าการอบรมเชิง
ปฏิบติัการจะทาํให้ครูมีความรู้และทกัษะกระบวนการการทาํวิจยัในชั้นเรียนเพ่ิมข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลวิจยัของ
เชาวรัตน์ เตมียะกุล (2552 : 76) และลิขิตสุริโย (2547: 128-13)ท่ีสรุปวา่สมรรถนะของนกัวิจยัประกอบดว้ย
สมรรถนะความรู้ทางการวิจยัและสมรรถนะทางดา้นทกัษะกระบวนการทางการวิจยัซ่ึงสมรรถนะทั้ง 2 
ดา้นน้ีจะเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัในการส่งเสริมให้การทาํวิจยัในชั้นเรียนของครูมีคุณภาพมากข้ึน นอกจากน้ีการ
นาํความรู้และทกัษะกระบวนการท่ีไดรั้บจากการอบรมเชิงปฏิบติัการไปใชจ้ริงในชั้นเรียนและมีการนิเทศติดตามผล
จะทาํให้เกิดคุณภาพในการจดัการเรียนรู้ของครู(กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 52-55) การ
ประเมินตนเองของครูท่ีมีต่อรูปแบบส่งเสริมการทาํวิจยัในชั้นเรียน อยู่ในระดบัมากท่ีสุด  โดยครูมีความมัน่ใจว่า
รูปแบบฯน้ีสามารถนําไปพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนการสอนได  ้ เน่ืองจากครูมีความรู้และความเขา้ใจใน
กระบวนการการทาํวิจยัในชั้นเรียน นอกจากน้ีการนิเทศติดตามเป็นกิจกรรมท่ีช่วยกระตุน้ให้ครูมีความ
กระตือรือร้นในการดาํเนินการทาํวิจยัในชั้นเรียนไดอ้ยา่งต่อเน่ืองทาํให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกนั ส่งเสริมการ
ทาํงานเป็นทีมเกิดความมัน่ใจและสามารถพฒันาคุณภาพการศึกษาได ้(สมพร  ชยัดิษฐ,์  2548 : 100-101)  
 

 5.2 ข้อเสนอแนะ  
           1)  ควรมีการศึกษาและพฒันารูปแบบการส่งเสริมการทาํวิจยัในชั้นเรียนในรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น ชุดบทเรียน
ออนไลน์ (e- Learning) หรือส่ือเทคโนโลยอ่ืีนๆ 
          2) ควรพฒันาหลกัสูตรอบรมเชิงปฏิบติัการในการทาํวิจยัในชั้นเรียนสาํหรับวิทยากรแกนนาํเพ่ือนาํไปพฒันาเครือข่าย
ความรู้ ใหก้วา้งขวางมากข้ึน 
          3) ควรนาํรูปแบบการส่งเสริมการทาํวิจยัในชั้นเรียนน้ี ไปใชใ้นสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
อ่ืน ๆ ท่ีมีบริบทเหมือนหรือใกลเ้คียงกนั 
 

กติติกรรมประกาศ  
 การพฒันารูปแบบการส่งเสริมการทาํวจิยัในชั้นเรียนฉบบัน้ีสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยความอนุเคราะห์และความ
ช่วยเหลืออยา่งดียิ่งของ ดร.สุพตัรา  ประดบัพงศ ์  ซ่ึงเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ท่ีไดใ้ห้คาํแนะนาํและขอ้คิด
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ต่าง ๆ ในการทาํคู่มือดาํเนินการมาโดยตลอด  และขอขอบคุณ  นายวิทยา  ศกัดา     ผูอ้าํนวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1      ศึกษานิเทศก์สุทธิพงษ์  ทองสร้าง  ศึกษานิเทศก์นวรัตน์  ศรศกัด์ิชยั
สิงห์  และศึกษานิเทศกปั์ทมา เน่ืองเยาว ์ ท่ีอนุเคราะห์การเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบติัการทาํวิจยัในชั้นเรียน  
รวมทั้ งผูเ้ช่ียวชาญ  ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อน ท่ีให้ความร่วมมือในการดาํเนินการวิจัยด้วยดีตลอดมา   
ขอขอบคุณมา  ณ ท่ีน้ีดว้ย 
 ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณเพื่อนร่วมงานทุกท่านท่ีคอยให้การสนบัสนุนและกาํลงัใจแก่ผูว้ิจยัตลอดมาจนสําเร็จ
การศึกษา 
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การศึกษาสภาพปัจจุบันของการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี              
ช้ันประถมศึกษาปีที ่6  ของโรงเรียนในสังกดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา

นครศรีธรรมราช เขต 3 
A STUDY OF CURRENT STAGE OF GRADE 6 CAREER AND TECHNOLOGY STRAND 

INSTRUCTION IN SCHOOLS UNDER NAKORN SI THAMMARAT PRIMARY 
EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 3 

 
1ประทีป มะลแิก้ว, 2รศ.ดร.รุจา  ผลสวสัดิ์,  3ดร.สุพตัรา  ประดบัพงศ์   

1นกัศึกษาปริญญาเอก  หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต  สาขาวชิาการศึกษา  มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัรังสิต 

3 อาจารยส์าขาวชิาการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัรังสิต 

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

บทคดัย่อ      

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ  1)  ศึกษาสภาพปัจจุบนัของการจดัการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้   
การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้ นประถมศึกษาปีท่ี  6  ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  และ 2)  เปรียบเทียบการจดัการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยีระหว่างโรงเรียน  โดยจาํแนกตามขนาด  กลุ่มตัวอย่างคือโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  จาํนวน 125 โรงเรียน  แบ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จาํนวน 81 โรง  
ขนาดกลาง จาํนวน 39 โรงและขนาดใหญ่ จาํนวน 5 โรง  โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling)  
เพ่ือให้ได้สัดส่วนท่ีเหมาะสม  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  1)  แบบสัมภาษณ์ผูบ้ริหารสถานศึกษา            
2)  แบบสอบถามครูผูส้อน  3)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียน  4)  แบบวิเคราะห์เอกสาร สถิติท่ีใชใ้นการ
วเิคราะห์ขอ้มูล  ไดแ้ก่  ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและ   ANOVA   LSD  (least significant difference) 

ผลการวิจัยพบว่า  1)  ค่าเฉล่ียโดยรวมของการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ      
และเทคโนโลยดีา้นการพฒันาหลกัสูตร  ดา้นการจดัการเรียนการสอนและดา้นการวดัและประเมินผลโดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก  (  = 3.63,  S.D. = 0.46)  2)  ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ดา้นครูผูส้อน  ดา้นเน้ือหา  ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้  และดา้นการวดัและประเมินผล
โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก  (  = 4.35,  S.D. = 0.72)  และ  3)  การจดัการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยีทั้ง 3 ดา้น ของโรงเรียนในสังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 
โดยจาํแนกตามขนาดแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั.05 
คาํสําคญั : การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
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Abstract 

 The purposes of this research were as follows: 1)  to study the current stage of grade 6 career and 
technology strand instruction in schools  under Nakorn Si Thammarat Primary Educational Service Area Office 3  
and  2) to  compare grade 6 career and technology strand instruction in the schools  classified by size. The sample 
group was  125 schools under  Nakorn Si Thammarat  Primary Educational Service Area Office 3 classified into  81 
small- sized  schools, 39 medium - sized schools  and  5 large-sized schools by using a stratified  sampling 
technigue.  The research   instruments used  were  1) an interview for  school administrators,  2) a questionnaire for 
teachers,  3)   a satisfaction questionnaire  for students, and  4)    document  analysis. The data were analyzed by 
using  percentage, mean scores, standard  deviations  ANOVA and LSD (least significant difference). 
 The results were found as follows: 1)  the total average score of grade 6 career and technology strand 
instruction in the schools in terms of curriculum development,  instructional management ,  and measurement and 
evaluation  was at a high level (  = 3.63, S.D.= 0.46); and  2) the total average score of  students’ satisfaction  with 
grade 6 career and technology strand instruction in the schools in terms of teachers, contents, learning activities and 
measurement evaluation was a high level ( = 4.35, S.D.= 0.72).  and 3) the learning and teaching management on 
Occupational works and Technology between the schools discriminated by size was at different. .05 
KEYWORDS : Career and Technology 
 

1. บทนํา 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดน้าํหลกัการและแนวคิดดา้นความรู้  ทกัษะและการจดั

กระบวนการเรียนรู้ตามพระราชบญัญติัการศึกษา พ.ศ. 2542  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553  มาเป็นส่วนหน่ึงในการ
จดัทาํหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศกัราช 2551  โดยจดัทาํกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8  กลุ่มสาระซ่ึงมี
เป้าหมายในการพฒันาสมรรถนะของผูเ้รียนในดา้นต่าง ๆ ประกอบดว้ย  การส่ือสาร  การแกปั้ญหา  กระบวนการคิด  
การใชเ้ทคโนโลยี  และทกัษะชีวิต  ซ่ึงเป็นสมรรถนะสําคญัท่ีตอ้งทาํให้เกิดข้ึนกบัผูเ้รียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 
ประกอบดว้ย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ ง  8  น้ีมีกลุ่มสาระการเรียนรู้หลกั  ประกอบดว้ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม  และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาองักฤษ  ซ่ึงทั้งหมดน้ีมีจุดหมายตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศกัราช 2551  เพ่ือมุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีสมรรถนะทั้ง 5  ดา้นดงักล่าวขา้งตน้  สําหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  และกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้     
ท่ีเนน้การส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีวถีิชีวติท่ีดี  ช่วยพฒันาสุขภาพกาย  และสุขภาพจิตใหดี้ข้ึน 

ในงานวิจยัน้ีศึกษาเก่ียวกบักลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ซ่ึงเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้หน่ึง
ท่ีหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 (2552 : 204)  ไดใ้ห้ความสําคญัเน่ืองจากสามารถช่วยพฒันา   
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ให้ผูเ้รียนมีความรู้  ความเขา้ใจ  มีทกัษะพื้นฐานท่ีจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิต  และรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลง  สามารถ    
นาํความรู้เก่ียวกบัการดาํรงชีวิต  การอาชีพและเทคโนโลยี  มาใชป้ระโยชน์ในการทาํงานอยา่งมีความคิดสร้างสรรค ์ 
และแข่งขนัในสังคมไทยและสากล  เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ  รักการทาํงาน  และมีเจตคติท่ีดีต่อการทาํงาน  
สามารถดาํรงชีวติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งพอเพียงและมีความสุข 

โรงเรียนในสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  เช่นเดียวกบัโรงเรียน
ท่ีเปิดสอนระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอ่ืน ๆ ไดน้าํแนวคิดตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี  สู่ชั้นเรียนโดยเน้นการปฏิบติัจริง  และใชว้ิธีการสอนท่ีหลากหลายรวมทั้งมีการวดั  
และประเมินผลตามสภาพจริง  จากผลคะแนน O-NET  ปีการศึกษา 2553 – 2555  พบวา่  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี  ระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 มีค่าเฉล่ียสูงกว่าร้อยละ 50  แต่เป็น     
ท่ีน่าสังเกตวา่ค่าเฉล่ียระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตํ่ากวา่ค่าเฉล่ียระดบัประเทศทั้ง 3  ปีการศึกษาติดต่อกนั (2553 – 2555)  
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีการศึกษา 2555 (2556 : 21) 

จากผลคะแนน O-NET  ดงักล่าวแลว้  ทาํใหเ้กิดประเดน็ในการท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ท่ีสามารถเสริมสร้างทกัษะการทาํงานและทกัษะการคิดสร้างสรรค์
ของผูเ้รียนในเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  แต่จากการท่ีผูว้ิจยัไดท้าํการสํารวจเบ้ืองตน้
เก่ียวกบัการจดัทาํขอ้มูลฐานการจดัการเรียนการสอนและการวดัและประเมินผล  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ในภาพรวมของโรงเรียนในสังกดัสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  จาํนวน 5 คน  เม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2557  
พบว่า ขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนและการวดัและประเมินผล  ยงัไม่ครบถว้นสมบูรณ์  เช่น  
เทคนิค/วธีิการสอน  การใชส่ื้อการเรียนรู้  การวดัและประเมินผล การจดัการความรู้  เป็นตน้ จึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้ง
มีการศึกษาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีของโรงเรียนในสังกัด
สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  เพ่ือเป็นขอ้มูลฐานสาํหรับสถานศึกษาใชว้างแผน
ในการพฒันาคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ท่ีจะส่งผลให้คะแนน O-NET สูงกว่า
ค่าเฉล่ียระดบัประเทศ  นอกจากน้ียงัสามารถนาํขอ้มูลฐานไปใชใ้นการอา้งอิงการทาํวจิยัในอนาคตต่อไป 

จากความสําคญัและปัญหาของการจดัการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาสภาพปัจจุบนัของการจดัการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ของโรงเรียนในสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
 2.1  เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบนัของการจดัการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 
ชั้นประถม ศึกษาปีท่ี  6  ของโรงเรียนในสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต  3 

2.2  เพ่ือเปรียบเทียบการจดัการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระหวา่ง
โรงเรียนโดยจาํแนกตามขนาด   
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3. การดาํเนินการวจิัย 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากร  คือ  โรงเรียนในสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต  3  จาํนวน  

250 โรง แบ่งเป็นโรงเรียนขนาดเลก็ จาํนวน 162 โรง โรงเรียนขนาดกลาง จาํนวน 78 โรง ขนาดใหญ่ จาํนวน 10 โรง 
(สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ขอ้มูลทัว่ไป ณ วนัท่ี 10 มิถุนายน 2556) 

กลุ่มตวัอยา่งสาํหรับขอ้มูลเชิงปริมาณ  ไดแ้ก่  โรงเรียนในสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
นครศรีธรรมราช เขต 3 จาํนวน 125 โรง  แบ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จาํนวน 81 โรง โรงเรียนขนาดกลาง จาํนวน 39 โรง   
และโรงเรียนขนาดใหญ่ จาํนวน 5 โรง โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling)  เพ่ือให้ไดส้ัดส่วน
ท่ีเหมาะสม ผูใ้ห้ขอ้มูลคือ ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนละ 1 คน รวมเป็น 125 คน  
และนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  โรงเรียนละ  2  คน  รวมเป็น  250  คน 

กลุ่มตวัอยา่งสาํหรับขอ้มูลเชิงคุณภาพ  ไดแ้ก่  โรงเรียนในสังกดั  สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช  เขต 3  จาํนวน 30 โรง  แบ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  จาํนวน  17 โรง โรงเรียนขนาดกลาง  จาํนวน 8 โรง   
และโรงเรียนขนาดใหญ่  จาํนวน 5 โรง  ผูใ้หข้อ้มูลคือผูบ้ริหารสถานศึกษา โรงเรียนละ 1 คน  รวมเป็น 30 คน 

การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
แบบสัมภาษณ์ผูบ้ริหารสถานศึกษา  มีวตัถุประสงค์เพ่ือใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัการบริหารจดัการ

หลกัสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ประกอบดว้ย 2 ตอน  ตอนท่ี 1 : ขอ้มูลเบ้ืองตน้
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา  และตอนท่ี 2 : การบริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลย ี

แบบสอบถามครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  มีวตัถุประสงคเ์พ่ือเก็บรวบรวม
ข้อมูลเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้ นประถมศึกษาปีท่ี  6  
ประกอบดว้ย 2 ตอน ตอนท่ี 1 : ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของครูผูส้อน และตอนท่ี 2 : การจดัการเรียนการสอนประกอบดว้ย 
ดา้นการพฒันาหลกัสูตร ดา้นการจดัการเรียนการสอน และดา้นการวดัและประเมินผล 

แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี มีวตัถุประสงค์เพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6        
ท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ในด้านครูผูส้อน ด้านเน้ือหา      
ดา้นกิจกรรมจดัการเรียนการสอน และดา้นการวดัและประเมินผล 

แบบวิเคราะห์เอกสารท่ีเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีมีวตัถุประสงค์
เพ่ือใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัแผนการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี แบบวิเคราะห์
เอกสารน้ีเป็นแบบตรวจสอบองคป์ระกอบท่ีสาํคญัของแผนการจดัการเรียนรู้ เป็นตน้วา่ วตัถุประสงค ์เน้ือหา การจดักิจกรรม
การเรียนรู้ การใชส่ื้อ และการวดัและประเมินผล วา่มีการดาํเนินการหรือไม่และอยา่งไร 

นาํแบบสัมภาษณ์ผูบ้ริหารสถานศึกษา  แบบสอบถามครูผูส้อน  แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียน
และแบบวิเคราะห์เอกสารท่ีสร้างเสร็จแลว้เสนอผูเ้ช่ียวชาญทางการศึกษา  จาํนวน 5 คน  ตรวจสอบความเท่ียงตรง   
เชิงโครงสร้าง (Construct Validity)  โดยประเมินค่าความสอดคลอ้งระหวา่งคาํถามกบัวตัถุประสงค ์(Index-objective 
congruence : IOC)  นาํผลจากผูเ้ช่ียวชาญมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)  มีค่า IOC ตั้งแต่ .50 ถึง 1.00 
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4. ผลการวจิัย 
1.  ค่าเฉล่ียโดยรวมของการจดัการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ดา้นการ

พฒันาหลกัสูตร  ดา้นการจดัการเรียนการสอนและดา้นการวดัและประเมินผลโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (  3.63, S.D. = 0.46) 
2.  ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ

เทคโนโลยดีา้นครูผูส้อน  ดา้นเน้ือหา  ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้  และดา้นการวดัและประเมินผลโดยรวม อยูใ่น
ระดบัมาก (  = 4.35,  S.D. = 0.72)   

3.  การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีทั้ ง 3 ด้าน ของโรงเรียน        
ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โดยจาํแนกตามขนาดแตกต่างกัน         
อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั  .05  ปรากฏดงัตาราง 

ตาราง 1 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ         
และเทคโนโลยจีาํแนกตามขนาดโรงเรียน  

ขนาดโรงเรียน SD 
ขนาดเลก็ 3.51 0.44 
ขนาดกลาง 3.77 0.35 
ขนาดใหญ่ 4.50 0.12 

จากตาราง 1  ค่าเฉล่ียของการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี  
จาํแนกตามขนาดโรงเรียน  พบวา่  โดยภาพรวมทั้ง 3 ขนาด  อยูใ่นระดบัมาก 

 
 
 
 
 
 

ตาราง 2 เปรียบเทียบขนาดโรงเรียนกบัการจดัการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 
ความแปรปรวน df ss Ms f sig 
ระหวา่งกลุ่ม 2 5.74 2.87 17.09 .00* 
ภายในกลุ่ม 122 20.50 0.17   

รวม 124 26.25    

* P < .05 
จากตาราง 2 การเปรียบเทียบขนาดโรงเรียนกับการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ        

และเทคโนโลย ีพบวา่ขนาดโรงเรียนแตกต่างกนั  มีการจดัการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพแตกต่างกนั 

 
 
 
 

ตาราง 3  เปรียบเทียบรายคู่ LSD  (least significant difference)  ของค่าเฉล่ียการจดัการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยจีาํแนกตามขนาดโรงเรียน 

ขนาดโรงเรียน  ขนาดเลก็ ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 
ขนาดเลก็ 3.51 - -0.26* -0.99* 
ขนาดกลาง 3.77 - - -0.73* 
ขนาดใหญ่ 4.50 - - - 

จากตาราง 3  เปรียบเทียบรายคู่ LSD  (least significant difference) ของค่าเฉล่ียการจัดการเรียนการสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยจีาํแนกตามขนาดโรงเรียน พบวา่ มีความแตกต่างกนั 
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5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
การอภิปรายผล 
1.  ค่าเฉล่ียโดยรวมของการจดัการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีดา้นการ

พฒันาหลกัสูตรดา้นการจดัการเรียนการสอน  และดา้นการวดัและประเมินผลโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (  3.63, S.D. = 0.46) 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของกฤษณา  บุตนุ (2552 : 109)  ท่ีไดศึ้กษาสภาพและปัญหาการจดัการเรียนการสอน   
งานธุรกิจกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  พบว่า  ดา้นการเตรียมการสอน  ดา้นการดาํเนินการสอน  
และการวดัผลและประเมินผลโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  สรุปไดว้า่  มีความเอาใจใส่ในการสอน  เนน้ทกัษะกระบวนการ
และการปฏิบติั  การวดัและประเมินผลตามสภาพจริง  ครอบคลุมลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

2.  ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 
ดา้นครูผูส้อน  ดา้นเน้ือหา  ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้  และดา้นการวดัและประเมินผลโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
(  = 4.35,  S.D. = 0.72) ทั้งน้ีเป็นเพราะวา่นกัเรียนเรียนรู้อยา่งมีความสุข  ไดป้ฏิบติัจริงและมีผลงานเป็นท่ีประจกัษ์
น่าช่ืนชม 

3.  การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีทั้ ง 3 ดา้น ของโรงเรียน       
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  โดยจาํแนกตามขนาดแตกต่างกัน         
อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั .05  ซ่ึงตรงกบัชฎทศพร โอชม ไดศึ้กษาสภาพและความพร้อมของโรงเรียนในการจดัการเรียนการสอน
ตามหลกัสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ช่วงชั้นท่ี 3 – 4  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  พบว่า  
ขนาดของโรงเรียนต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความพร้อมของโรงเรียนในการจดัการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยแีตกต่างกนัทั้งโดยรวมและรายดา้น 

ข้อเสนอแนะ 
1.  ควรเพิ่มความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี      

ดว้ยการจดัอบรมศึกษาดูงานเพ่ือส่งเสริมพฒันาบุคลากรในดา้นการพฒันาหลกัสูตร  ดา้นการจดัการเรียนการสอน  
และดา้นการวดัและประเมินผล 

2.  ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ควรใช้วิธีสอนและการวดัและประเมิน   
อย่างหลากหลาย  เพ่ือพฒันาผูเ้รียนให้ตรงตามมาตรฐาน  และตวัช้ีวดัของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พทุธศกัราช 2551  โดยคาํนึงถึงความแตกต่างหรือศกัยภาพของผูเ้รียน 

3.  ควรส่งเสริม  อนุรักษ์งานหัตถกรรมท้องถ่ิน  โดยประสานงานกับวิทยากรหรือผูมี้ความสามารถ        
ดา้นงานหตัถกรรมมาใหค้วามรู้แก่ผูเ้รียน   

 

6. บทสรุป 
 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  เป็นกลุ่มสาระท่ีเน้นการส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีวิถีชีวิตท่ีดี  ช่วยพฒันา

สุขภาพกาย และสุขภาพจิตใหดี้ข้ึน โรงเรียนไดจ้ดัการเรียนการสอนดว้ยใชว้ธีิการท่ีหลากหลาย  จากผล O-NET ปีการศึกษา 
2553 – 2555  ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  ค่าเฉล่ียสูงกว่าร้อยละ 50 แต่ตํ่ากว่า
ค่าเฉล่ียระดบัประเทศ  ผูว้ิจยัจึงสนใจเพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบนัของการจดัการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีกลุ่มตัวอย่าง 125โรงโดยสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling) 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั  1) แบบสัมภาษณ์ผูบ้ริหารสถานศึกษา  2) แบบสอบถามครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้     
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การงานอาชีพและเทคโนโลยี  3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียน  4) แบบวิเคราะห์เอกสารนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์
โดยใช้สถิติการวิจัย  ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและ  ANOVA   LSD  (least significant difference)  
ผลการวิจัย  1)  ค่าเฉล่ียโดยรวมของการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี    
ดา้นการพฒันาหลกัสูตร  ด้านการจัดการเรียนการสอนและดา้นการวดัและประเมินผลโดยรวมอยู่ในระดบัมาก        
(  = 3.63,  S.D. = 0.46)  2)  ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี  ดา้นครูผูส้อน  ดา้นเน้ือหา  ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้  และดา้นการวดัและประเมินผลโดยรวม 
อยู่ในระดับมาก  (  = 4.35,  S.D. = 0.72)  และ  3)  การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ    
และเทคโนโลยีทั้ง 3 ดา้น ของโรงเรียนในสังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3        
โดยจาํแนกตามขนาดแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั .05 

 

กติติกรรมประกาศ  
วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีสําเร็จดว้ยความกรุณา  รองศาสตราจารย ์รศ.ดร.รุจา  ผลสวสัด์ิ  และ ดร.สุพตัรา  ประดบัพงศ ์  

ท่ีให้คาํแนะนาํ  และตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่องให้ความรู้  และกาํลงัใจตลอดจนแนวคิดในการทาํวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี
สาํเร็จสมบูรณ์  ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบพระคุณ ดร.ไพรัช  มณีโชติ  ดร.นนัศภรณ์  นิลอรุณ  ดร.ชลายทุธ์  ครุฑเมือง  ดร.บดินทร์  ธรรมสังวาล  
และดร.วิมล  จนัทร์แกว้  ท่ีกรุณาตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั  และไดรั้บแนวคิดหลายประการ     
ท่ีทาํใหเ้คร่ืองมือมีคุณภาพ 

ขอขอบพระคุณผู ้อ ํานวยการโรงเรียน   คณะครูและนักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  ท่ีเอ้ืออาํนวยความสะดวกในการเกบ็ขอ้มูล 

คุณค่าและประโยชน์อนัเกิดจากวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี  ผูว้ิจยัขอมอบเป็นเคร่ืองบูชาพระคุณคุณครู  อาจารย ์     
ผูซ่ึ้งไดอ้บรมสั่งสอนศิษยม์าจนถึงทุกวนัน้ี 
 

เอกสารอ้างองิ 
กระทรวงศึกษาธิการ. หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551. พิมพค์ร้ังท่ี 1. กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพชุ์มชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จาํกดั, 2552. 
สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2555

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา, 2556. 
สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3. ขอ้มูลทัว่ไป ณ วนัท่ี 10 มิถุนายน 2556, 2556. 
กฤษณา  บุตนุ. “สภาพและปัญหาในการจัดการเรียนการสอนงานธุรกิจกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ

เทคโนโลย ี ช่วงชั้นท่ี 3 ของครูผูส้อนในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
เขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1.”  วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์  มหาบณัฑิต, (ธุรกิจศึกษา) 2552. 

ชฎทศพร  โอชม.  “การศึกษาสภาพและความพร้อมของโรงเรียนในการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ช่วงชั้นท่ี 3 – 4  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี สังกดัสาํนกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1”  ปริญญานิพนธ์  การศึกษา
มหาบณัฑิต, (อุตสาหกรรมศึกษา)  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, 2548. 
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เกศกนก  ณ  พทัลุง.  ศึกษานิเทศก.์  สัมภาษณ์,  14  มกราคม  2557. 
ปรุง  ชูสุวรรณ์.  ศึกษานิเทศก.์  สัมภาษณ์,  14  มกราคม  2557. 
สมชาย  ศิริวรรณ์.  ศึกษานิเทศก.์  สัมภาษณ์,  14  มกราคม  2557. 
อรวรรณ  สังสรรพพนัธ์.  ศึกษานิเทศก.์  สัมภาษณ์,  14  มกราคม  2557. 
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รูปแบบการพฒันาครูคณติศาสตร์ในการใช้ภาษาองักฤษเป็นส่ือในการจัดการเรียนการสอน 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวดัพทัลุง 

A  MATHEMATICS TEACHER DEVELOPMENT MODEL  
TO USE ENGLISH AS A MEDIUM OF INSTRUCTION  

FOR  MATHAYOMSUKSA 1 STUDENTS  
IN PHATTHALUNG  SECCONDARY SCHOOLS 

 

ว่าทีร่.ต.ประสิทธ์ิ  รัตนสุภา1   ดร.สุพตัรา ประดับพงศ์2  
1 นกัศึกษาปริญญาเอก หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาการศึกษา  มหาวทิยาลยัรังสิต 

2 อาจารยท่ี์ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรังสิต 

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

บทคดัย่อ      

                 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์  1) เพ่ือสร้างรูปแบบการพฒันาครูคณิตศาสตร์ในการใชภ้าษาองักฤษเป็นส่ือ     
ในการจดัการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนมธัยมศึกษา จงัหวดัพทัลุง และ 2) เพ่ือ
ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการพฒันาครูคณิตศาสตร์ในการใชภ้าษาองักฤษเป็นส่ือในการจดัการเรียนการสอน 
ประชากรคือครูคณิตศาสตร์ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดัพทัลุง จาํนวนทั้งส้ิน 33 คน จาก 28 
โรงเรียน กลุ่มตวัอย่างคือครูคณิตศาสตร์ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ของโรงเรียนท่ีไดรั้บการรับรองคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  รอบท่ี 3  จาํนวน 12 
โรงเรียนๆ  ละ 1 คน  รวมเป็น12 คน  ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) โดยผ่าน          
การสัมภาษณ์จากครูชาวต่างชาติเพ่ือประเมินความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในระดบัพ้ืนฐาน  
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ 1) คู่มือรูปแบบการพฒันาครูคณิตศาสตร์ในการใชภ้าษาองักฤษเป็นส่ือในการจดัการ
เรียนการสอนสาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนมธัยมศึกษา จงัหวดัพทัลุง 2) แบบประเมินความสามารถ
ของครูคณิตศาสตร์ในการใชภ้าษาองักฤษเป็นส่ือในการจดัการเรียนการสอน 3) แบบประเมินความสามารถของครู
คณิตศาสตร์ในการจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้เป็นภาษาองักฤษ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อ
การจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใชภ้าษาองักฤษเป็นส่ือ และ 5) แบบบนัทึกการสัมมนาการใชภ้าษาองักฤษ
เป็นส่ือในการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ คือ ค่าเฉล่ีย (Mean: X ) 
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ค่าฐานนิยม (Mode) ค่ามธัยฐาน (Median) และค่าสถิติที (t-test) สําหรับขอ้มูลเชิง
คุณภาพใชก้ารวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis)   

ผลการวิจยัพบว่า 1) รูปแบบการพฒันาครูคณิตศาสตร์ในการใช้ภาษาองักฤษเป็นส่ือในการจดัการเรียน    
การสอนสําหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนมัธยมศึกษา จงัหวดัพทัลุง มีองค์ประกอบ 5 ประการ คือ           
การวางแผน การฝึกอบรม  การนาํความรู้ไปปฏิบติัจริงในชั้นเรียน การนิเทศ และการสัมมนา 2) ค่าเฉล่ียความสามารถ     
ของครูคณิตศาสตร์ในการใชภ้าษาองักฤษเป็นส่ือในการจดัการเรียนการสอนหลงัการพฒันาสูงกว่าก่อนการพฒันา
อย่างมีนัยสําคัญ ท่ี  0.01  3) ค่าเฉ ล่ียความสามารถของครูคณิตศาสตร์ในการจัดทําแผนการจัดการเรียน รู้                  
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เป็นภาษาองักฤษอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.76, SD = 0.21) 4) ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์โดยใชภ้าษาองักฤษเป็นส่ืออยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.64, SD = 0.23) และ 5) ผลการสัมมนาการใช้
ภาษาองักฤษเป็นส่ือในการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท่ีสําคญั พบว่า ครูทุกคนมีความเห็นว่า ควรไดรั้บการ
พฒันาการพูดภาษาองักฤษอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือมีความมัน่ใจในการสอนมากข้ึน  ครูส่วนใหญ่  (8 จาก12 คน) เสนอแนะ
ใหมี้การสาธิตการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใชภ้าษาองักฤษเป็นส่ือ และครูบางคน (5 จาก 12 คน) เสนอแนะใหมี้
การนิเทศภายในสาํหรับการจดัเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์และวชิาอ่ืนๆ โดยใชภ้าษาองักฤษเป็นส่ืออยา่งเป็นระบบ 
คาํสําคญั : รูปแบบการพฒันาครูคณิตศาสตร์, การจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใชภ้าษาองักฤษเป็นส่ือ 

 
Abstract 

 This research aimed to: 1) create a mathematics teacher development model to use English as a medium 
of instruction for Mathayomsuksa 1 students in Phatthalung secondary schools, and 2) evaluate the effectiveness of 
the model. The population was 33 mathematics teachers from 28 Phatthalung secondary schools. The subjects were 
12 Mathayomsuksa 1 mathematics teachers from the 12 schools accredited by the Office for National Education 
Standards and Quality Assessment ( Public Organization)  at round 3. They were purposively selected through an 
interview by a foreign teacher to assess their basic English communication skills. The research instruments were:  
1) the manual of a mathematics teacher development model to use English as a medium of instruction for 
Mathayomsuksa 1 students in Phatthalung secondary schools, 2) a form for assessment of mathematics teachers’ 
ability to use English as a medium of instruction, 3) a form for assessment of  mathematics teachers’ ability to 
prepare lesson plans in English, 4) a questionnaire to measure students’ satisfaction with English-medium 
instruction in mathematics, and 5) a seminar note on English-medium instruction in mathematics. Mean ( X ), 
standard deviation (SD), Mode, Median, and t-test were used for quantitative data analysis, and content analysis 
was used for qualitative data analysis.  
 The main findings were as follows: 1) a mathematics teacher development model consisted of five 
components: planning, training, implementation, supervision, and seminar; 2) the average score of mathematics 
teachers’ ability to use English as a medium of instruction after being developed was significantly higher than that 
before being developed at 0.01; 3) the average score of mathematics teachers’ ability to prepare lesson plans in 
English was at a high level ( X = 3.76, SD = 0.21); 4) the average score of student satisfaction with English-medium 
instruction in mathematics was at a high level ( X = 3.64, SD = 0.23); and 5) a seminar note on English-medium 
instruction in mathematics revealed that all the 12 teachers needed further practice in English to build up more 
confidence. Most teachers (8 out of 12) suggested that there should have had an English-medium instruction 
demonstration in mathematics, and some of them (5 out of 12) suggested systematic internal supervision on 
English-medium instruction in mathematics and other subjects in their schools.  
KEYWORDS: Mathematics teacher development model, English-medium instruction in mathematics 
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1. บทนํา 
ในปี  พ .ศ . 2557 ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  (Association of South East Asian Nations: 

ASEAN) โดยมีวตัถุประสงคท่ี์สาํคญัประการหน่ึงคือการสร้างความร่วมมือระหวา่งประเทศดา้นการศึกษาเพ่ือพฒันา
ทรัพยากรมนุษยใ์นอาเซียนให้มีความเขม้แขง็ และเพ่ิมสมรรถนะดา้นการส่ือสารและภาษา  ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยี
ทกัษะการแกปั้ญหา และทกัษะการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2554 : 6)  

สมรรถนะด้านการส่ือสารและภาษา  เป็นสมรรถนะหน่ึงท่ีประเทศไทยต้องเตรียมความพร้อมให้กับ
สังคมไทย เน่ืองจากภาษาอังกฤษได้ถูกกําหนดเป็นภาษาทางการท่ีใช้ในประเทศกลุ่มอาเซียน  ประกอบกับ
ภาษาองักฤษเป็นภาษาสากลท่ีคนทัว่โลกยอมรับและเห็นความสําคญัเพราะความรู้ท่ีสําคญัทั้งโลกจะถูกเขียนเป็น
ภาษาองักฤษ (Setati, 2005 : 447-466) ดงันั้นบุคคลท่ีสามารถดาํรงชีวิตอยา่งมีความสุข กา้วหนา้ทางวิทยาการใหม่ๆ
และกา้วทนัการเปล่ียนแปลงของโลก จึงตอ้งมีความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษ        

จากความสาํคญัของภาษาองักฤษดงักล่าวขา้งตน้ สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในประเทศไทยโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard Schools) จึงมีนโยบายจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรแกนกลาง 
พ.ศ. 2551 โดยมุ่งให้ผูเ้รียนมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล  สถานศึกษาท่ีมีความพร้อมดา้นทรัพยากรโดยเฉพาะ
บุคลากรครูสามารถจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ โดยใชภ้าษาองักฤษ (สาํนกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2553 : 12 - 24) 

แต่จากการสํารวจเบ้ืองตน้โดยผูว้ิจยัในเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2555 เก่ียวกบัสมรรถนะดา้นภาษาองักฤษ    
ของครูคณิตศาสตร์ทั้ ง 28 โรงเรียนในจังหวดัพทัลุง พบว่าในภาพรวมครูยงัไม่สามารถจัดการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตร์เป็นภาษาองักฤษได ้สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 12  จึงกาํหนดนโยบายให้มีการพฒันา
ครูคณิตศาสตร์เพ่ือให้มีความสามารถจดัการเรียนการสอนวิชาคณิตเป็นภาษาองักฤษ และเพื่อเป็นตน้แบบในการ
พฒันาครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ ให้สามารถใชภ้าษาองักฤษเป็นส่ือในการจดัการเรียนการสอนได ้ดงันั้นผูว้ิจยั
จึงมีความสนใจในการศึกษารูปแบบการพฒันาครูคณิตศาสตร์ในการใช้ภาษาองักฤษเป็นส่ือในการจดัการเรียน      
การสอนสาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนมธัยมศึกษา จงัหวดัพทัลุง  
 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

วตัถุประสงคข์องงานวจิยัน้ี มีดงัน้ี 
        2.1 เพื่อสร้างรูปแบบการพฒันาครูคณิตศาสตร์ในการใชภ้าษาองักฤษเป็นส่ือในการจดัการเรียนการสอน
สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนมธัยมศึกษา จงัหวดัพทัลุง  

2.2 เพ่ือประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการพฒันาครูคณิตศาสตร์ในการใชภ้าษาองักฤษเป็นส่ือในการ
จดัการเรียนการสอนสาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนมธัยมศึกษา จงัหวดัพทัลุง  

 

3.  การดาํเนินการวจิัย 
 การดาํเนินการวิจยัมีรายละเอียดดงัน้ี 
    3.1 ประชากร   

           ประชากรในงานวิจยัน้ีคือครูคณิตศาสตร์ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดัพทัลุง 
จาํนวนทั้งส้ิน 33 คน จาก 28 โรงเรียน 
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     3.2 กลุ่มตวัอย่าง   
              กลุ่มตวัอยา่งคือครูคณิตศาสตร์ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ของโรงเรียนท่ีไดรั้บการรับรองคุณภาพมาตรฐาน

การศึกษาจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  รอบท่ี 3  จาํนวน 12 
โรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน รวมเป็น 12 คน ใชว้ิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) โดยผา่น
การสัมภาษณ์จากครูชาวต่างชาติเพ่ือประเมินความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารในระดบัพ้ืนฐาน 
              3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย  

     เคร่ืองมือทีใชใ้นการวิจยั มีดงัน้ี 
           3.3.1 เคร่ืองมือวิจัยสําหรับวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 1 คือ คู่มือรูปแบบการพฒันาครูคณิตศาสตร์ในการใช้

ภาษาองักฤษเป็นส่ือในการจดัการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนมธัยมศึกษา จงัหวดั
พทัลุง  

        3.3.2 เคร่ืองมือวจิยัสาํหรับวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 ประกอบดว้ย 
                     1) แบบประเมินความสามารถของครูคณิตศาสตร์ในการใชภ้าษาองักฤษเป็นส่ือในการจดัการเรียน

การสอน สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนมธัยมศึกษา จงัหวดัพทัลุง ก่อน และหลงัการพฒันา 
             2) แบบประเมินความสามารถของครูคณิตศาสตร์ในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้เป็น

ภาษาองักฤษ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนมธัยมศึกษา จงัหวดัพทัลุง 
                             3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวดั
พทัลุง ท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท่ีใชภ้าษาองักฤษเป็นส่ือ 

                     4) แบบบนัทึกการสัมมนาการใชภ้าษาองักฤษเป็นส่ือในการจดัการเรียนการสอน สําหรับนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนมธัยมศึกษา จงัหวดัพทัลุง 
        3.4 การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย      
                 การสร้างเคร่ืองมือวจิยัท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลมีการดาํเนินการ ดงัน้ี 
                      3.4.1 ศึกษาวิเคราะห์  สังเคราะห์  แนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจัยท่ี เก่ียวข้องกับรูปแบบและวิธีการ           
การพฒันาครู การจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใชภ้าษาองักฤษเป็นส่ือ การสอนภาษาองักฤษ และการจดัทาํ
แผนการจดัการเรียนรู้  
       3.4.2 กาํหนดวตัถุประสงค ์ลกัษณะ และจาํนวนคาํถาม หรือประเดน็ สาํหรับการเกบ็ขอ้มูล  

        3.4.3 ศึกษาบริบทการจดัการศึกษาโรงเรียนมธัยมศึกษา จงัหวดัพทัลุง 
              3.4.4 สร้างรูปแบบการพฒันาครูคณิตศาสตร์ในการใชภ้าษาองักฤษเป็นส่ือในการจดัการเรียนการสอน

สําหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนมธัยมศึกษา จงัหวดัพทัลุง ซ่ึงประกอบดว้ยองค์ประกอบ 5 ประการ 
ไดแ้ก่ การวางแผน การฝึกอบรม การนาํความรู้ไปปฏิบติัจริงในชั้นเรียน การนิเทศ และการสัมมนา โดยจดัทาํคู่มือ
รูปแบบการพฒันาครูคณิตศาสตร์ในการใชภ้าษาองักฤษเป็นส่ือในการจดัการเรียนการสอนฯ  
                 3.4.5 สร้างแบบประเมินความสามารถของครูคณิตศาสตร์ในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่ือในการ           
จดัการเรียนการสอนสาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนมธัยมศึกษา จงัหวดัพทัลุง ก่อนและหลงัการพฒันา 
ซ่ึงประกอบดว้ย คาํช้ีแจง และรายการประเมินความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษจาํนวน 10 รายการ โดยใช ้Rating 
Scale 5 ระดบั  
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      3.4.6 สร้างแบบประเมินความสามารถของครูคณิตศาสตร์ในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้             
เป็นภาษาองักฤษ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนมธัยมศึกษา จงัหวดัพทัลุง ซ่ึงประกอบดว้ย คาํช้ีแจง 
และรายการประเมินการใชภ้าษาองักฤษในการจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ จาํนวน 7 รายการโดยใช ้Rating Scale      
5 ระดบั 

              3.4.7 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนมธัยมศึกษา จงัหวดั
พทัลุง ท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใชภ้าษาองักฤษเป็นส่ือ  ซ่ึงประกอบดว้ย คาํช้ีแจง และรายการ
ประเมินความพึงพอใจ จาํนวน 12 รายการโดยใช ้Rating Scale 5 ระดบั 

              3.4.8 สร้างแบบบนัทึกการสัมมนาการใชภ้าษาองักฤษเป็นส่ือในการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนมธัยมศึกษา จงัหวดัพทัลุง ซ่ึงประกอบดว้ย คาํช้ีแจง และรายการบนัทึก
การแสดงความคิดเห็น หรือขอ้เสนอแนะ จาํนวน 4 รายการ 
       3.4.9 นาํเคร่ืองมือไปให้ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหารการศึกษา ดา้นการสอนวิชาคณิตศาสตร์ และดา้น  
การสอนภาษาอังกฤษ ด้านละ 1 คน รวม 3 คน ตรวจสอบคุณภาพความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity)      
โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item – Objective Congruence: IOC) และประเมินความเหมาะสมของ
เคร่ืองมือ ขอ้คาํถามหรือคาํอธิบายท่ีมีค่า IOC มากกว่า 0.5 และค่าความเหมาะสมเท่ากบัหรือมากกว่า 4 ถือว่าเป็น
ตวัแทนส่ิงท่ีจะวดัได ้
        3.5 การวเิคราะห์ข้อมูล และค่าสถิตทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ 

                         การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้ ค่าเฉล่ีย (Mean: X ) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ค่าฐานนิยม 
(Mode) ค่ามธัยฐาน (Median) และค่าสถิติ ทีแบบ dependent (t-test for dependent samples) ส่วนการวิเคราะห์ขอ้มูล
เชิงคุณภาพใชก้ารวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 

 
4. ผลการวจิัย 
         ผลการวจิยัท่ีสาํคญั มีดงัน้ี 

        4.1 รูปแบบการพฒันาครูคณิตศาสตร์ในการใชภ้าษาองักฤษเป็นส่ือในการจดัการเรียนการสอนสําหรับ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนมธัยมศึกษา จงัหวดัพทัลุง มีองคป์ระกอบท่ีสําคญั 5 ประการคือ การวางแผน          
การฝึกอบรม การนาํความรู้ไปปฏิบติัจริงในชั้นเรียน การนิเทศ และการสัมมนา  

4.2 ค่าเฉล่ียความสามารถของครูคณิตศาสตร์ในการใช้ภาษาองักฤษเป็นส่ือในการจดัการเรียนการสอน   
หลงัการพฒันาสูงกวา่ก่อนการพฒันาอยา่งมีนยัสาํคญัท่ี 0.01  

4.3 ค่าเฉล่ียความสามารถของครูคณิตศาสตร์ในการจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้เป็นภาษาองักฤษอยู่ใน
ระดบัมาก ( X = 3.76, SD = 0.21)    

4.4 ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้ภาษาองักฤษ    
เป็นส่ืออยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.64, SD = 0.23)   

4.5 ผลการสัมมนาครูคณิตศาสตร์ในการใชภ้าษาองักฤษเป็นส่ือในการจดัการเรียนการสอนท่ีสําคญั พบวา่ 
ครูทุกคนมีความเห็นวา่ ควรไดรั้บการพฒันาการพูดภาษาองักฤษอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือมีความมัน่ใจในการสอนมากข้ึน  
ครูส่วนใหญ่  (8 จาก12 คน) เสนอแนะให้มีการสาธิตการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้ภาษาองักฤษเป็นส่ือ      
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และครูบางคน  (5 จาก 12 คน) เสนอแนะให้มีการนิเทศภายในสําหรับการจัดเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์            
และวชิาอ่ืนๆ โดยใชภ้าษาองักฤษเป็นส่ือ อยา่งเป็นระบบ 
 
5. การอภิปราย และข้อเสนอแนะ 
           การอภิปรายผล 
                5.1 ในงานวิจัยน้ี ผูว้ิจัยได้สร้างรูปแบบการพฒันาครูคณิตศาสตร์ในการใช้ภาษาองักฤษเป็นส่ือในการ
จดัการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนมธัยมศึกษา จงัหวดัพทัลุง ซ่ึงมีองค์ประกอบ        
ท่ีสําคญั  5 ประการคือ การวางแผน การฝึกอบรม การนาํความรู้ไปปฏิบติัจริงในชั้นเรียน การนิเทศ และการสัมมนา 
ผูว้ิจยัคน้พบวา่รูปแบบการพฒันาดงักล่าวมีประสิทธิผลต่อการเสริมสร้างความสามารถของครูคณิตศาสตร์ในการใช้
ภาษาองักฤษเป็นส่ือในการจดัการเรียนการสอน และการจดัทาํแผนการเรียนรู้ ทั้งน้ีสามารถอธิบายไดว้่ารูปแบบ     
การพฒันาน้ีมีองค์ประกอบท่ีครบถว้นเป็นระบบ คือ 1) การวางแผนท่ีเน้นการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนัและ     
การกาํหนดกลยุทธ์เพ่ือบรรลุเป้าหมายการพฒันา 2) การฝึกอบรมท่ีเน้นการเรียนรู้ร่วมกนั (Collaborative Learning) 
และการสอนภาษาอังกฤษตามแนวการส่ือสาร (Communicative Approach)  3) การนําความรู้ไปปฏิบัติจริงใน        
ชั้ นเรียนท่ีเน้นการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริงเพื่อให้เกิดความชํานาญ  4) การนิเทศท่ีเน้นการกํากับ ติดตาม 
ประเมินผล และให้ขอ้เสนอแนะ และ 5) การสัมมนาท่ีเน้นการสะทอ้นความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการจดัการเรียน   
การสอนท่ีใชภ้าษาองักฤษเป็นส่ือ เพ่ือมาใชใ้นการปรับปรุงแกไ้ข ต่อไป (Sparks and Loucks-Horsley, 1990; วิสุทธ์ิ  
เวยีงสมุทร, 2553; จรีรัตน์  สุวรรณ์ 2553; วชัรา  เล่าเรียนดี, 2550)   

5.2 ค่าเฉล่ียความสามารถของครูคณิตศาสตร์ในการใชภ้าษาองักฤษเป็นส่ือในการจดัการเรียนการสอน   
หลงัการพฒันาสูงกว่าก่อนการพฒันาอย่างมีนัยสําคญั ท่ี 0.01 ผูว้ิจยัคน้พบว่าระดบันัยสําคญัของงานวิจยัน้ีสูงกว่า
ระดบันยัสาํคญัท่ีตั้งสมมุติฐานไว ้คือ 0.05 ทั้งน้ีอาจมีสาเหตุมาจากรูปแบบการพฒันาท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนมีองคป์ระกอบ
ครบถว้น เป็นระบบ และมีระยะเวลาการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง (จรีรัตน์  สุวรรณ์, 2553)  ถึง 1 ภาคการศึกษา ทาํให้ครู
คณิตศาสตร์มีโอกาสฝึกฝนการใชภ้าษาองักฤษในสถานการณ์จริงในชั้นเรียน ส่งผลต่อการพฒันาความสามารถของ
ครูคณิตศาสตร์ในการใชภ้าษาองักฤษเป็นส่ือในการจดัการเรียนการสอน 

5.3 ค่าเฉล่ียความสามารถของครูคณิตศาสตร์ในการจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้เป็นภาษาองักฤษ อยู่ใน
ระดับมาก ( X = 3.76, SD = 0.21) ทั้ งน้ีสามารถอธิบายได้ว่าในการจัดอบรมเร่ืองการจัดทาํแผนการจัดการเรียนรู้         
ผูอ้บรมซ่ึงเป็นครูชาวต่างชาติ และผูว้ิจยัไดจ้ดัหาตวัอยา่งแผนการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ท่ีเป็นภาษาองักฤษให้ครู
ไดศึ้กษาองคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ และรูปแบบภาษาท่ีใชใ้นการจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
โดยฝึกเป็นกลุ่ม และนําเสนอต่อชั้ นเรียนเป็นรายบุคคล ทําให้ครูสามารถแลกเปล่ียนเรียนรู้ ช่วยเหลือเก้ือกูล            
ซ่ึงกันและกัน  เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย (Johnson, 1982; Morrow, 1981) ส่งผลให้ครูสามารถจัดทาํแผน     
การจดัการเรียนรู้เป็นภาษาองักฤษได ้

ข้อเสนอแนะ 
1) ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการวจิยัคร้ังน้ี 

                สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 12 ควรนาํรูปแบบการพฒันาครูคณิตศาสตร์       
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ในการใชภ้าษาองักฤษเป็นส่ือในการจดัการเรียนการสอน ไปประยุกตใ์ชใ้นการพฒันาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ 
เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียนในเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีมุ่งพฒันาใหผู้เ้รียนมีคุณภาพ
เทียบเคียงมาตรฐานสากล   

2) ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป  
การวจิยัคร้ังต่อไปควรเป็นการศึกษาต่อยอดเก่ียวกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน      

ท่ีเกิดจากการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใชภ้าษาองักฤษเป็นส่ือในการสอน 
 

6. กติติกรรมประกาศ  
บทความวิจยัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของดุษฎีนิพนธ์ของผูว้ิจยั ซ่ึงสาํเร็จไดด้ว้ยคุณูปการของผูมี้พระคุณหลายท่าน 
ขอขอบพระคุณ  ดร.สุพตัรา  ประดบัพงศ ์อาจารยท่ี์ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ ท่ีใหข้อ้เสนอแนะตลอดจนดูแล       

เอาใจใส่ ทาํใหผู้ว้จิยัสามารถทาํดุษฎีนิพนธ์ไดส้าํเร็จ  
ขอขอบพระคุณผูอ้าํนวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 12 ท่ีสนับสนุนการดาํเนินงาน 

และงบประมาณ  ขอขอบพระคุณผูอ้าํนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12               
ท่ีสนับสนุนให้ครูคณิตศาสตร์เป็นกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยน้ี และขอขอบพระคุณ ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม         
ดร.เรวดี  กระโหมวงศ ์และดร.นพเกา้ ณ พทัลุง ท่ีใหค้วามอนุเคราะห์ในการตรวจเคร่ืองมือวจิยั 
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การศึกษาผลของการเล่านิทานประกอบการแสดงบทบาทสมมติทีมี่ต่อจริยธรรมของนักเรียนอนุบาล
ศึกษาปีที ่2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวทิยาลยัรังสิต 

The Study of the Effects of Story Telling on the Ethics Aspects Through Role Play Activities of 
Kindergarten 2 Students of Satit Bilingual School of Rangsit University  

 
1สิเลยีม แก้วเกตุ, 2ดร.ศรีสมร พุ่มสะอาด   

1นกัศึกษาหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต 
2อาจารยป์ระจาํ สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน มหาวทิยาลยัรังสิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต 

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

บทคดัย่อ      

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ  1) เปรียบเทียบจริยธรรมของนกัเรียนอนุบาลศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลยัรังสิต ก่อนและหลงัการเล่านิทานประกอบการแสดงบทบาทสมมติ 2) เปรียบเทียบพฤติกรรมของ
นักเรียนอนุบาลศึกษาปีท่ี  2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ระหว่างกับพฤติกรรมหลังการเล่านิทาน
ประกอบการแสดงบทบาทสมมติกลุ่มตวัอยา่ง เป็นเด็กทั้งเพศชายและหญิงท่ีมีอายรุะหวา่ง 4-5 ปีท่ีกาํลงัศึกษาอยูช่ั้น
อนุบาลศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัรังสิต จาํนวน 20 คนเลือกแบบเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
คือ 1) นิทานจริยธรรม ดา้นความรับผิดชอบและความมีระเบียบวินยัประกอบการแสดงบทบาทสมมติ จาํนวน 6 เร่ือง 
2)แผนการจดัประสบการณ์การเล่านิทานประกอบการแสดงบทบาทสมมติ จาํนวน 6 แผน 3) แบบวดัจริยธรรม และ 
4)แบบสังเกตพฤติกรรม  รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงทดลองประเภทกลุ่มเดียว วดัผลก่อนและหลังการ
ทดลอง  เก็บรวบรวมขอ้มูล โดยการทดลองจดัประสบการณ์เล่านิทานประกอบการแสดงบทบาทสมมติ ซ่ึงผูว้ิจยั
ดาํเนินการเอง ใชเ้วลาทดลอง 3 สัปดาห์ หลงัเสร็จส้ินการทดลองผูว้ิจยัทาํการวดัจริยธรรมของนกัเรียนคร้ังท่ี 1 และ
วดัอีกคร้ังหน่ึงเป็นคร้ังท่ี 2 เม่ือเวลาผา่นไป 3 สัปดาห์ ในระหวา่งการทดลองผูว้จิยัสังเกตพฤติกรรมดา้นจริยธรรมของ
นกัเรียนและเม่ือเสร็จการทดลองผูว้จิยัสังเกตพฤติกรรมอีกคร้ังหน่ึง   วเิคราะห์ขอ้มูลโดยคาํนวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย โดยสถิติทดสอบที  

ผลการวิจยัพบว่า 1) นักเรียนอนุบาลศึกษาชั้นปีท่ี 2 ร้อยละ 80-95 ปฏิบติัไดถู้กตอ้งตามจริยธรรมดา้นความ
รับผิดชอบและความมีระเบียบวินยั ทั้งท่ีโรงเรียนและท่ีบา้น  2) มีจริยธรรมทั้ง 2 ดา้นหลงัการเล่านิทานประกอบการ
แสดงบทบาทสมมติ สูงกวา่ก่อนการเล่านิทานประกอบการแสดงบทบาทสมมติอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
และ 3) เม่ือจบการทดลองแลว้ 3 สัปดาห์นักเรียนมีจริยธรรมทั้ง 2 ดา้นไม่แตกต่างจากก่อนเล่านิทานประกอบการ
แสดงบทบาทสมมติอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ 4) ผลการสังเกตพฤติกรรมระหว่างการทดลอง พบว่า นักเรียนมี
พฤติกรรมท่ีแสดงถึงจริยธรรมทั้ง 2 ดา้นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดและ เม่ือสังเกตภายหลงัการทดลองประกอบการแสดง
บทบาทสมมติ นกัเรียนยงัคงมีพฤติกรรมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดและมีค่าเฉล่ีย สูงกวา่พฤติกรรมระหวา่งการเล่านิทาน
ประกอบการแสดงบทบาทสมมติทุกเร่ือง 
คาํสําคญั : การเล่านิทาน, การแสดงบทบาทสมมติ, การพฒันาจริยธรรม 
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Abstract 

The objectives of this research were to 1) compare the ethics of grade 2 preschool children in Rangsit 
University before and after using storytelling and role-play 2) compare the behavior of grade 2 preschool children 
in Rangsit University after using storytelling and role-play. The sample were 20 preschool children 4 -5 year pod 
and selected by purposive sampling. Research instruments consist of 1) Morality storytelling in responsibility and 
self – discipline, using by role-play by children. 2) Learning management plan in storytelling and role-play. 3) 
Measurement form of children’s ethics. 4) Observation form of children. Using one – group pretest and posttest 
design and collected data after posttest another 3 weeks. And observed children’s ethics during research 
experiment. Analyzed data by calculated percentage, mean score, standard deviation, and t – test for dependent 
sample.  

The results showed that: 
1)  80-95 percent of children were practice the ethical, responsibility, and self – disciplined, both at school 

and home 
2)  Children’s responsibility and self – discipline after using storytelling and role-play were higher than 

statistically significant level. 01 
3) 3 weeks after experiment, mean score of responsibility and self – discipline of children were equal 

posttest mean score 
4) Between experiment and after, responsibility and self – discipline of children were high and very high 

level.  
KEYWORDS: STORY TELLING, ROLE-PLAY, MORAL DEVELOPMENT 

 
1. บทนํา 

เป็นท่ียอมรับวา่เดก็เป็นบุคคลท่ีมีความสาํคญัท่ีจะเติบโตเป็นผูใ้หญ่ในวนัขา้งหนา้เพราะเดก็เป็นกาํลงัสาํคญัท่ี
จะตอ้งเติบโตข้ึนไปเป็นผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีพฒันาชาติ บา้นเมืองต่อไปในอนาคต ซ่ึงอนาคตของประเทศชาติจะเป็นอยา่งไร
ต่อไปส่วนหน่ึงข้ึนอยูก่บัคุณภาพของเด็กในวนัน้ี และเน่ืองจากสังคมของเรามีผูอ้ยูอ่าศยัเพ่ิมมากข้ึน สภาพ เศรษฐกิจ 
สังคม และการศึกษาในปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วการดาํรงชีวิตก็มีความซับซ้อนมากข้ึนทาํให้มีปัญหา
ต่างๆ เกิดข้ึนมากมาย  ดงันั้นเราควรจะหาวิธีท่ีจะอยูร่่วมกนัในสังคมอยา่งมีความสุขเพ่ือท่ีสังคมของเราจะไดส้งบสุข
ไม่มีปัญหาต่างๆ มากมายและไม่มีความวุ่นวายเหมือนเช่นทุกวนัน้ี หรรษา แดงบุญเรือง (2548 : 13) กล่าวว่าการ
พฒันาบุคคลให้เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติเป็นส่ิงสาํคญัเน่ืองจากประเทศชาติจะพฒันาไดด้ว้ยบุคคลท่ีมีคุณภาพ
การพฒันาบุคคลดา้นท่ีสําคญัท่ีสุดคือดา้นจริยธรรมซ่ึงเป็นส่ิงจาํเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้เกิดความสงบสุขในสังคมการ
พฒันาบุคคลควรเร่ิมตน้ตั้งแต่วยัเด็กเพราะเป็นวยัพ้ืนฐานของการเติบโตเป็นผูใ้หญ่ถา้เด็กไม่ไดรั้บการพฒันาอย่าง
ถูกตอ้งแลว้ในอนาคตจะเป็นพลเมืองท่ีไม่มีคุณภาพซ่ึงถา้สังคมไม่มีเด็กท่ีมีคุณภาพแลว้สังคมก็จะมีคุณภาพท่ีดีไม่ได้
การพฒันาจริยธรรมของบุคคลนั้นตอ้งมีการพฒันาตั้งแต่เดก็ ดวงเดือน  พนัธุมนาวิน (2539 : 52) กล่าววา่ เดก็จะมีการ
เลียนแบบและเรียนรู้จากผูท่ี้มีความใกลชิ้ดกบัเด็กมากท่ีสุดซ่ึงก็คือผูป้กครอง  สมาชิกในครอบครัวและครู วราภรณ์ 
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รักวิจยั (2540 : 23) ก็กล่าววา่ การเรียนรู้เก่ียวกบักฎเกณฑ์ทางสังคมและศาสนาส่วนใหญ่เด็กจะเร่ิมเรียนรู้ตั้งแต่แรก
เกิด มีการเรียนรู้ทีละนอ้ยตามพฒันาการทางประสาทสัมผสัต่างๆ โดยเฉพาะในช่วงอาย ุ2 ถึง 6 ปีจะไดรั้บการปลูกฝัง
เป็นพิเศษ และจริยธรรมของบุคคลนั้นจะไดรั้บอิทธิพลจากสังคมมากกวา่อิทธิพลจากพนัธุกรรม จริยธรรมของบุคคล
ท่ีไดรั้บนั้นบุคคลจะนาํมาปรับใชก้บัตนเอง และกบัสังคมนาํมาเป็นหลกัปฏิบติัซ่ึงจะเป็นนิสัยท่ีติดตวัต่อไปตลอดชีวิต  
โคลเบิร์ก (Koblerg. L,1963 : 80) กล่าววา่ จริยธรรมเป็นความรู้ความเขา้ใจ เก่ียวกบัความถูกผิด และเกิดจากกระบวก
การทางความคิดอยา่งมีเหตุผล ซ่ึงตอ้งอาศยัวุฒิภาวะทางปัญญา ปัญหาดา้นจริยธรรมนั้น  เป็นปัญหาท่ีส่งผลร้ายแรง
ต่อระบบการศึกษาของไทย เน่ืองจากสังคมไทยในปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงไปพร้อมกับเทคโนโลยีแบบก้าว
กระโดด ท่ีเป็นข่าวทางหนังสือพิมพ ์เช่นการล่วงละเมิดทางเพศของครูและนักเรียน นักศึกษาตีกนั การแต่งกายไม่
สุภาพเขา้ไปในวดั ฯลฯ ปัญหาดงักล่าวไม่ไดถู้กแกไ้ขอย่างถูกตอ้ง ดงันั้นระบบการศึกษาควรจะมุ่งเน้นจริยธรรม
ควบคู่ไปกบังานดา้นวชิาการ  จารึก  จารุมิตร (http://www.l3nr.org, 6 มีนาคม 2557) 

การพฒันาเร่ืองของ จริยธรรม นั้นเป็นส่ิงท่ีซบัซอ้นและยาก ไม่สามารถฝึกฝนหรือขดัเกลาไดใ้นช่วงเวลาสั้นๆ 
ตอ้งเร่ิมปลูกฝังตั้งแต่วยัเดก็จึงจะไดผ้ล เม่ือเราปลูกฝังจริยธรรมตั้งแต่เดก็แลว้ จริยธรรมกจ็ะฝังลึกลงไปในจิตใตส้าํนึก
ของบุคคลนั้น ดงันั้นจึงควรตอ้งมีการเรียนการสอนตั้งแต่ยงัเด็ก  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัรังสิตเป็นโรงเรียน
หน่ึงท่ี ดร.อาทิตย ์ อุไรรัตน์  ผูก่้อตั้งโรงเรียนแห่งน้ี มีเจตนาท่ีจะให้ โรงเรียนเนน้ในเร่ืองของจริยธรรมควบคู่ไปกบั
การเรียนการสอน โดยเช่ือวา่บุคคลท่ีมี จริยธรรมและปัญญานั้นจะสามารถพฒันาตนเอง สังคม ประเทศชาติใหรุ่้งเรือง 
ประชาคมของประเทศจะอยูร่่วมกนัอยา่งสันติ สัณหพฒัน์ อรุณธารี (2542 : 9) ไดเ้สนอแนวการพฒันา  จริยธรรม โดย
ผูส้อนสามารถใชนิ้ทานเป็นส่ือในการถ่ายทอดความรู้ ทศันคติ แนวคิดไปสู่เด็ก โดยท่ีไม่เป็นการขดัแยง้กบัความ
ตอ้งการของเดก็ เดก็จะฟังอยา่งตั้งใจ เพราะเป็นกิจกรรมท่ีเดก็ไดรั้บความสนุกสนานเพลิดเพลินจากการฟัง และจะทาํ
ให้เด็กเกิดจินตนาการตามเร่ืองราวท่ีอ่านให้ฟังโดยเฉพาะเด็กปฐมวยันั้นจะชอบฟังนิทานและเร่ืองเล่ามาก ซ่ึงเน้ือหา
ของนิทานจะช่วยส่งเสริมประสบการณ์ชีวิตให้กับเด็กให้เกิดข้ึนในจิตใจ เสริมสร้างอุปนิสัยท่ีดี จนกระทั่งเกิด
ความรู้สึกผูกพนั มีเจตคติท่ีดีในดา้นต่างๆ ติดตวัไปจนโตเป็น เกริก ยุย้พนัธ์ (2541 :25) กล่าวว่า การเล่านิทานมีผล
ช่วยให้เด็กฟังอย่างต่ืนเตน้ สนุกสนานเพลิดเพลิน เร้าความสนใจ มีคติธรรมสอนใจ ให้เด็กมีสมาธิหรือความตั้งใจ
ยาวนานข้ึนและสร้างความเขา้ใจในเน้ือหาของนิทานใหเ้ห็นเป็นรูปธรรมชดัเจนยิง่ข้ึน การฟังนิทานยงัช่วยส่งเสริมให้
เด็กเกิดพฒันาการทางดา้นภาษา ทั้งการฟัง การพูด เกิดพฒันาการทางดา้นอารมณ์ สังคม ช่วยสร้างพนัธภาพท่ีดีของ
ผูฟั้งและผูเ้ล่า 

ในขณะเดียวกันนักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวว่า การแสดงบทบาทสมมติเป็นอีกวิธีหน่ึงท่ีครูสามารถ
นาํมาใชช่้วยในการสอนได ้เพราะ การแสดงบทบาทสมมติช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้หลายอย่าง เช่น การแสดง
ท่าทาง และการตดัสินใจออกไปจะทาํใหมี้ความเขา้ใจในพฤติกรรมของมนุษยดี์ข้ึน และยงัช่วยส่งเสริมความเขา้ใจอนัดี
ต่อกนั พรรณทิพย ์พ้ืนทอง (2534 : 10) บทบาทสมมติช่วยให้ผูแ้สดงเขา้ใจตนเองไดดี้ยิง่ข้ึนมีความเช่ือมัน่ในตนเอง มี
ความสามคัคีปรองดองกนัเขา้ใจสภาพการณ์ต่างๆ ไดดี้ มีทกัษะในการแกปั้ญหาและการตดัสินใจ บุญส่ง ครูศรี, 
(2537 : 17) การแสดงบทบาทสมมตเป็นการเปิดโอกาสใหไ้ดส้วมบทบาทในสภาพเหตุการณ์ต่างๆ เพ่ือฝึกวา่ตนควรมี
พฤติกรรมแบบใด จึงจะแกปั้ญหาไดดี้ท่ีสุด วอลฟ์อร์ด (Walford, 1989 : 19) บทบาทสมมติเป็นเคร่ืองมือและวิธีการ
สอนอยา่งหน่ึง เพ่ือใหผู้เ้รียนไดมี้ความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงในเร่ืองท่ีจะเรียน สุมน อมรววิฒัน์ (2542 : 99) 
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ผูว้ิจยัในฐานะครูผูส้อนนักเรียนอนุบาลศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัรังสิตมีจุดท่ีตอ้งพฒันา
ดา้นความรับผิดชอบและความมีระเบียบวินยัจึงสมควรเร่ิมพฒันาตั้งแต่ในวยัเด็ก ตั้งแต่ระดบัอนุบาลซ่ึงในหลกัสูตร
ปฐมวยั 2546 ไดก้าํหนดให้เด็กปฐมวยัควรไดรั้บการพฒันาจริยธรรม  ดา้นความมีระเบียบวินยั และความรับผิดชอบ 
ในการพฒันาจริยธรรมดงักล่าวหากได ้การเล่านิทานประกอบการแสดงบทบาทสมมติจึงเป็นการเปิดโอกาสให้เด็ก
ไดรั้บการปลูกฝัง  จริยธรรม มีจิตสํานึกดี เด็กไดเ้ลียนแบบตวัละครในเร่ืองท่ีจะช่วยท่ีจะช่วยส่งเสริมความรู้เร่ือง
ระเบียบวินัยและความรับผิดชอบได้อย่างเป็นรูปธรรม นิทานประกอบการแสดงบทบาทสมมติ ช่วยให้การจัด
กิจกรรมประสบความสําเร็จ และพฒันาเด็กไดส้มความมุ่งหมาย เด็กนาํขอ้คิดตวัอยา่งไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั และ
สามารถส่งเสริมพฒันาการไดเ้ป็นอยา่งดี  เกริก ยุย้พนัธ์ (2541 : 44) การส่งเสริมการเล่นตามจินตนาการและการเล่น
บทบาทสมมติใหเ้ดก็ไดเ้ล่นตามจินตนาการจะช่วยขจดัความกา้วร้าวรุนแรงภายในของเดก็ การทาํตวัเป็นแบบอยา่งท่ี
ดีให้แก่เด็ก ในทุกๆ เร่ือง เพราะเด็กจะเลียนแบบ ฝึกมารยาท และสร้างระเบียบวินัย โดยให้เด็กรู้จกัและทาํตามกฎ 
กติกาหรือขอ้ตกลงภายในบา้น เล่นบทบาทสมมติกบัเดก็ ในรูปแบบต่างๆ ท่ีจะเจอในชีวิตประจาํวนัเพื่อฝึกหัดก่อนท่ี
เด็กจะไดเ้จอสถานการณ์จริง (คู่มือพฒันาการเด็ก สํานักพิมพ์รักลูกบุ๊ค : นิตยสารรักลูก : นิตยสาร Modern Mom, 
www.northeducation.ac.th, 6 มีนาคม 2554) จะช่วยใหเ้ด็กมีความอ่อนโยนลง  ดงันั้นผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาผลของ
การเล่านิทานประกอบการแสดงบทบาทสมมติท่ีมีต่อจริยธรรมของนกัเรียนอนุบาลศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวทิยาลยัรังสิต   

  
2. วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

2.1 เพ่ือเปรียบเทียบจริยธรรมของนกัเรียนอนุบาลศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัรังสิต ก่อนและ
หลงัการเล่านิทานประกอบการแสดงบทบาทสมมติ 

2.2  เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมของนกัเรียนอนุบาลศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวทิยาลยัรังสิต ระหวา่ง
กบัหลงั  การเล่านิทานประกอบการแสดงบทบาทสมมติ 

 
3. ขั้นตอนการศึกษา / อุปกรณ์และวธีิการวจิัย 

3.1  ประชากร ท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นเด็กทั้งเพศชายและหญิง ท่ีมีอายรุะหวา่ง 4-5 ปีท่ีกาํลงัศึกษาอยูช่ั้น
อนุบาลศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวทิยาลยัรังสิต ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 จาํนวน 60 คน 

3.2  กลุ่มตวัอยา่ง เป็นเด็กเพศชายและหญิงชั้นอนุบาลศึกษาปีท่ี 2 ห้อง B ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 ของ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวทิยาลยัรังสิต จาํนวน 20 คน โดยใชว้ธีิการเลือกแบบเจาะจง 

3.3 เค ร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  คือ  นิทาน  จริยธรรมด้าน  ความรับผิดชอบและความมีระเบียบวินัย  
ประกอบการแสดงบทบาทสมมติจาํนวน 6 เร่ือง แผนการจดัประสบการณ์การเล่านิทานประกอบการแสดงบทบาท
สมมติ จาํนวน 6 แผน แบบวดัจริยธรรม และแบบสังเกตพฤติกรรม   

3.4  การดาํเนินการทดลอง  
การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงทดลองประเภทกลุ่มเดียว ทดสอบก่อนและหลงัการทดลองซ่ึง ดาํเนินการในภาค

เรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 เป็นเวลา 3 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 วนั โดยการแบ่งกลุ่มนกัเรียนเป็น 2 กลุ่ม คือ 
 กลุ่มท่ี 1 จาํนวนนกัเรียน 10 คนทดลองในวนัจนัทร์ และ วนัพฤหสับดี  ใชเ้วลาประมาณ 40-50 นาที  

Ran
gs

it U
niv

ers
ity



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 9 ปีการศึกษา 2557 

 

วนัพฤหสับดทีี ่16 ตุลาคม พ.ศ.2557 หน้า  576  อาคาร Digital Multimedia Complex  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

 กลุ่มท่ี 2 จาํนวนนกัเรียน 10 คนทดลองในวนัองัคาร และวนัศุกร์ใชเ้วลาประมาณ 40-50 นาที  
3.5  เก็บรวบรวมขอ้มูล  เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการทดลองจดัประสบการณ์เล่านิทานประกอบการแสดง

บทบาทสมมติ ซ่ึงผูว้จิยัดาํเนินการเอง ใชเ้วลาทดลอง 3 สัปดาห์ หลงัเสร็จส้ินการทดลองผูว้จิยัทาํการวดัจริยธรรมของ
นักเรียนคร้ังท่ี 1 และวดัอีกคร้ังหน่ึงเป็นคร้ังท่ี 2 เม่ือเวลาผ่านไป 3 สัปดาห์ ในระหว่างการทดลองผูว้ิจัยสังเกต
พฤติกรรมดา้นจริยธรรมของนกัเรียนและเม่ือเสร็จการทดลองผูว้ิจยัสังเกตพฤติกรรมอีกคร้ังหน่ึง  วเิคราะห์ขอ้มูลโดย
คาํนวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย โดยสถิติทดสอบที 

 
4. ผลการวจิัย 

4.1  นักเรียนอนุบาลศึกษาชั้นปีท่ี 2 ร้อยละ 80-95 ปฏิบติัไดถู้กตอ้งตามจริยธรรมดา้นความรับผิดชอบและ
ความมีระเบียบวนิยั ทั้งท่ีโรงเรียนและท่ีบา้น 

4.2  นกัเรียนอนุบาลชั้นปีท่ี 2 ท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการเล่านิทานประกอบการแสดงบทบาทสมมติหลงัการ
ทดลองมีจริยธรรมในดา้นความรับผิดชอบและความมีระเบียบวินัย สูงกว่าก่อนทดลองอยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั.01. 

4.3  เม่ือจบการทดลองแลว้ 3 สัปดาห์นกัเรียนมีจริยธรรมทั้ง 2 ดา้นไม่แตกต่างจากก่อนเล่านิทานประกอบการ
แสดงบทบาทสมมติ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ดงัแสดงในตารางท่ี 1 

 
ตารางท่ี 1  เปรียบเทียบจริยธรรมของนกัเรียนอนุบาล ก่อนและหลงัการเล่านิทานประกอบการแสดงบทบาทสมมติ                
                 (N = 20) 

จริยธรรม X SD P 
1.  ดา้นความรับผดิชอบ   

**0.0054 
ก่อนการทดลอง (Pretest) 3.60 2.74 
หลงัการทดลอง(Posttest 1) 5.40 0.93 

0.0812 
หลงัการทดลองจบแลว้ 3 สัปดาห์ (Posttest 2) 5.60 0.68 

2. ดา้นความมีระเบียบวนิยั   
**0.00019 

ก่อนการทดลอง (Pretest) 3.60 1.99 
หลงัการทดลอง(Posttest 1) 5.40 0.84 

0.5 
หลงัการทดลองจบแลว้ 3 สัปดาห์ (Posttest 2) 5.40 1.04 

**p< .01 
 
4.4  ผลจากการสังเกต นกัเรียนอนุบาลปีท่ี 2 ท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการเล่านิทานประกอบการแสดงบทบาท

สมมติระหว่างและหลงัการทดลอง ด้านความรับผิดชอบและความมีระเบียบวินัย พบว่านักเรียนท่ีได้รับการจัด
กิจกรรมการเล่านิทานประกอบการแสดงบทบาทสมมติปฏิบติัตามหลกัจริยธรรมไดถู้กตอ้งในระดบัมากท่ีสุดดงัใน
ตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2  เปรียบเทียบพฤติกรรมของนกัเรียนอนุบาลจากการสังเกต  ระหวา่งและ  หลงัการเล่านิทานประกอบการ  
                 แสดงบทบาทสมมติ (N = 20 คะแนนเตม็ 4) 

 
 

จริยธรรม 

การสังเกต 
แปลผล 

(ระดบัของ
พฤติกรรม) 

การสังเกต 
แปลผล 

(ระดบัของ
พฤติกรรม) 

คร้ังท่ี 1 
(ระหวา่งทดลอง) 

คร้ังท่ี 2 
(หลงัทดลอง) 

X SD X SD 
1. ดา้นความรับผดิชอบ  

1.1 เกบ็ของเล่นเขา้ท่ีเม่ือเลิกเล่น 2.85 .87 มาก 3.40 0.75 มากท่ีสุด 
1.2 ท้ิงขยะถูกท่ีรวมทั้งมีจิตสาํนึกและ
รับผดิชอบต่อขยะท่ีตนสร้างข้ึน 

3.75 0.44 มากท่ีสุด 3.80 0.52 มากท่ีสุด 

1.3 ตั้งใจทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมายเสร็จ
ทนัตามเวลาท่ีกาํหนด 

3.10 0.78 มากท่ีสุด 3.65 0.48 
 

มากท่ีสุด 
2. ดา้นความมีระเบียบวนิยั  

2.1 เขา้แถวและรู้จกัรอคอยตามลาํดบั
ก่อนหลงั 

2.80 0.83 มาก 3.25 0.91 มากท่ีสุด 

2.2 คุยเหมาะสมตามกาลเทศะ 3.10 0.78 มากท่ีสุด 30.20 0.83 มากท่ีสุด 

3. เล่นของเล่นไดอ้ยา่งเรียบร้อยรู้จกัถนอม
และรู้วธีิการเล่นของเล่น 

3.15 0.81 มากท่ีสุด 3.55 0.75 มากท่ีสุด 

รวม 3.48 0.75 มากท่ีสุด 3.48 0.71 มากท่ีสุด 
  

5. สรุปผลการวิจัย 
การเล่านิทานประกอบการแสดงบทบาทสมมติ มีผลทาํใหน้กัเรียนอนุบาลศึกษาชั้นปีท่ี 2 มีพฒันาการทางดา้น

จริยธรรมดา้นความรับผดิชอบและความมีระเบียบวนิยัสูงข้ึนโดย 
5.1  จาํนวนนักเรียนร้อยละ 80-95 ปฏิบติัไดถู้กตอ้งตามจริยธรรม ดา้นความรับผิดชอบและความมีระเบียบ

วินัยทั้ งท่ีโรงเรียนและท่ีบ้าน และเม่ือวดัจริยธรรมซํ้ าเป็นคร้ังท่ี 2 หลงัจากไม่มีการเล่านิทานประกอบการแสดง
บทบาทสมมติแลว้ 3 สัปดาห์ นกัเรียนจาํนวนร้อยละ 85-95 ปฏิบติัไดถู้กตอ้งตามจริยธรรมดา้นความรับผิดชอบ และ
ความมีระเบียบวนิยัทั้งท่ีโรงเรียนและท่ีบา้น   

5.2  ผลการเปรียบเทียบจริยธรรมของนักเรียนทั้งดา้นความรับผิดชอบและความมีระเบียบวินัยหลงั การเล่า
นิทานประกอบการแสดงบทบาทสมมติ (Post-test 1) สูงกวา่ก่อนการเล่านิทานประกอบการแสดงบทบาทสมมติ (Pre-
test) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

5.3  ผลการเปรียบเทียบจริยธรรม ดา้นความรับผดิชอบและความมีระเบียบวนิยั หลงัการเล่านิทานประกอบการ
แสดงบทบาทสมมติ (Post-test 2) แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

5.4  ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรม หลังการเล่านิทานประกอบการแสดงบทบาทสมมติ จากการสังเกต
พฤติกรรมหลงัจากไม่มีการเล่านิทานประกอบการแสดงบทบาทสมมติ สูงกวา่จากการสังเกตพฤติกรรมระหวา่งการ
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เล่านิทานประกอบการแสดงบทบาทสมมติ โดยปฏิบัติอยู่ในระดบัมากท่ีสุดทุกพฤติกรรม มีเพียง 2 พฤติกรรมท่ี
ปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก เม่ือสังเกตระหวา่งการเล่านิทานประกอบการแสดงบทบาทสมมติ ในดา้นความรับผิดชอบ คือ
เร่ืองการเกบ็ของเล่นเม่ือเลิกเล่น กบัดา้นความมีระเบียบวนิยัคือ เร่ืองการเขา้แถวและรู้จกัรอคอยตามลาํดบัก่อนหลงั 
 
6.อภิปรายผล 

6.1 ผูว้ิจยัไดว้ดัพฤติกรรมท่ีนักเรียนปฏิบติัท่ี โรงเรียนและท่ีบา้น พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 55-70 มี
พฤติกรรมดา้นความรับผิดชอบทั้งท่ีโรงเรียนและท่ีบา้นดี และเม่ือเล่านิทานประกอบการแสดงบทบาทสมมติแลว้ วดั
จริยธรรมอีกคร้ัง พบว่า พฤติกรรมทางจริยธรรมทั้ ง 2 ด้านร้อยละ 80-95 สูงข้ึนกว่าเดิม แสดงว่าการเล่านิทาน
ประกอบการแสดงบทบาทสมมติ มีผลทาํให้นักเรียนอนุบาลมีการพฒันาจริยธรรมสูงข้ึนตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไว ้
และสอดคลอ้งกบังานวจิยัท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ 

ต่อมาเม่ือผูว้ิจยัไม่มีการเล่านิทานประกอบการแสดงบทบาทสมมติแลว้ ไดว้ดัจริยธรรมอีกคร้ังหน่ึง ซ่ึงเป็น
เวลา 3 สัปดาห์หลังจากการวดัคร้ังแรก (Post-test 1) ผลปรากฎว่า นักเรียนร้อยละ 85-95 ปฏิบัติตามพฤติกรรม
จริยธรรมทั้ง 2 ดา้น แต่จะเห็นวา่จาํนวนนกัเรียนเพ่ิมข้ึนจากการวดัคร้ังท่ี 1 (Post-test 1) เลก็นอ้ย 

กล่าวไดว้่า จริยธรรมท่ีไดรั้บการพฒันาทั้ง 2 ดา้นมีความคงทน แต่อาจจะลดลงถา้ไม่ไดรั้บการเสริมหรือไม่
ไดรั้บการพฒันาดา้นต่างๆ 

6.2 จากการศึกษาจริยธรรมของนกัเรียนอนุบาลศึกษาปีท่ี 2 ดา้นความรับผิดชอบและความมีระเบียบวินยัก่อน
และหลงัการเล่านิทานประกอบการแสดงบทบาทสมมติ พบว่า หลงัจากไดรั้บการการเล่านิทานประกอบการแสดง
บทบาทสมมติ นักเรียนมีจริยธรรมท่ีสูงข้ึนทั้ง 2 ดา้น แตกต่างกนัอยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยนักเรียน
อนุบาลศึกษาปีท่ี 2 ท่ีไดรั้บการพฒันาจริยธรรมการเล่านิทานประกอบการแสดงบทบาทสมมติ หลงัการทดลองคร้ังท่ี 
1 สูงกวา่หลงัการทดลองคร้ังท่ี 2 ทั้งน้ีเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

การท่ีนกัเรียนมีจริยธรรมท่ีสูงข้ึน เพราะไดรั้บการพฒันาจริยธรรมโดยการทดลองเล่านิทานประกอบการแสดง
บทบาทสมมติ เป็นการจดัการเรียนการสอนท่ียึดผูเ้รียนเป็นสาํคญัและการเล่านิทานเป็นการถ่ายทอดความรู้ทศันคติ
และแนวคิดไปสู่เด็กโดยท่ีไม่ขดักบัความตอ้งการของเด็กเพราะเป็นกิจกรรมท่ีทาํให้ผูฟั้งเกิดความเพลิดเพลิน วรา
ภรณ์ รักวิจยั (2540 : 84) นอกจากน้ี วรรณี  ศิริสุนทร (2539 : 31) และบนัลือ  พฤกษะวนั (2544 : 66-67) เสนอแนะวา่
นิทานเป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์ในการกล่อมเกลานิสัยเด็กให้ดีไดไ้ม่วา่จะเป็นเร่ืองเลก็ๆ นอ้ยๆ แต่กเ็ป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์
ช่วยเสริมพฒันาการให้เด็กไดเ้พราะเด็กจะติดตามเร่ืองราวเก็บเอานิทานไปคิดอยากเป็นหรือนึกวา่ตนเป็นตวัละครท่ี
เก่งท่ีสุดในเร่ืองนั้นๆนิทานจึงเป็นหนังสือท่ีมีคุณค่าในการปลูกฝังจริยธรรมไดม้ากซ่ึง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
พรรณี ช เจนจิต (2533 : 9) ไดศึ้กษาการใชนิ้ทานสอนระเบียบวินัยในเด็กปฐมวยัโดยแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 15 คนจดักลุ่มทดลองสอนระเบียบวนิยัดว้ยวิธีเล่านิทานอีกกลุ่มสอนดว้ยวิธีการอธิบายพบวา่
การสอนระเบียบวินยัดว้ยการเล่านิทานนั้นเด็กจะมีระเบียบวินยัมากกวา่การสอนดว้ยการอธิบายอยา่งมีนยัสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 

นอกจากน้ียงักล่าวไดว้า่การเล่านิทานเป็นกิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัเดก็อาย ุ3-5 ปีเป็นอยา่งมาก เพราะนิทานเป็น
เร่ืองราวของความบนัเทิง เด็กฟังแลว้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ไดรู้้เร่ืองราวต่างๆ ท่ีแปลกใหม่ ให้ขอ้คิด และ
คติเตือนใจพฒันาทกัษะดา้นการใชภ้าษาการเรียนรู้คาํศพัทใ์หม่ๆ และหรรษา แดงบุญเรือง (2548 : 24) 
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6.3 จริยธรรมทั้ ง 2 ดา้นของนักเรียนระหว่างการทดลองและหลงัการทดลอง เม่ือวดัคร้ังท่ี 2 การเล่านิทาน
ประกอบการแสดงบทบาทสมมติ พบวา่สูงข้ึนเลก็นอ้ยเน่ืองจาก พฤติกรรมท่ีแสดงถึงจริยธรรมนั้น จาํเป็นตอ้งไดรั้บ
การปลูกฝัง หรือพฒันาให้ปฏิบติัจนเป็นนิสัย ซ่ึงผูว้ิจยัมีความคาดหวงัว่าการพฒันาจริยธรรมในคร้ังน้ีนักเรียนจะมี
พฤติกรรมท่ีคงทนเป็นลกัษณะนิสัย จึงได้วดัความคงทนของจริยธรรมโดยนํามาเปรียบเทียบกัน พบว่า ผลการ
เปรียบเทียบระหวา่งการทดลอง (คร้ังท่ี 1) และวดัหลงัการทดลอง (คร้ังท่ี 2) โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
 6.4 ผลการสังเกตพฤติกรรมระหวา่งการทดลอง พบวา่ นกัเรียนมีพฤติกรรมท่ีแสดงถึงจริยธรรมทั้ง 2 ดา้นอยู่
ในระดบัมากท่ีสุดและ เม่ือสังเกตภายหลงัการทดลองประกอบการแสดงบทบาทสมมติ นกัเรียนยงัคงมีพฤติกรรมอยู่
ในระดบัมากท่ีสุดและมีค่าเฉล่ีย สูงกวา่พฤติกรรมระหวา่งการเล่านิทานประกอบการแสดงบทบาทสมมติทุกเร่ือง ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัสุพิน บุญชูวงศ ์(2544 : 67) กล่าววา่เทคนิคการสอนโดยการแสดงบทบาทสมมตินั้น เป็นเคร่ืองมือท่ีครู
ใชส้ร้างสถานการณ์ข้ึนมาให้นักเรียนไดแ้สดงออกตามท่ีตนคิดว่าควรจะเป็น  มีการนําการแสดงออกทั้ งทางดา้น
ความรู้ความคิด  และพฤติกรรมของผูแ้สดงมาใชเ้ป็นพ้ืนฐานในการให้ความรู้และสร้างความเขา้ใจให้แก่นกัเรียนใน
เร่ืองความรู้สึกพฤติกรรมปัญหาต่างๆ ไดอ้ย่างเหมาะสม และอาภรณ์  ใจเท่ียง (2550 : 160) ก็ไดอ้ธิบายถึงบทบาท
สมมติ ไวว้า่ผูส้อนสร้างสถานการณ์และบทบาทสมมติข้ึนจากความเป็นจริง มาใหผู้เ้รียนไดแ้สดงออกตามท่ีผูเ้รียนคิด
วา่ควรจะเป็น ผูส้อนจะใชก้ารแสดงออกทั้งทางดา้นความรู้ความคิด และพฤติกรรมของผูแ้สดงมาเป็นพ้ืนฐานในการ
ให้ความรู้และสร้างความเขา้ใจแก่ผูเ้รียน อนัจะทาํให้ผูเ้รียนเขา้ใจเน้ือหาสาระของบทเรียนอย่างลึกซ้ึง และรู้จัก
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม และการแกไ้ขปัญหาต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสมส่วน บุญชม  ศรีสะอาด (2541 : 161) กล่าววา่ การ
แสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) นั้นคือ เทคนิคการสอนท่ีให้ผูเ้รียนแสดงบทบาทในสถานการณ์ท่ีสมมติข้ึน เป็น
วิธีสอนท่ีผูส้อนสร้างสถานการณ์และบทบาทสมมติข้ึนเพ่ือให้ผูเ้รียนไดแ้สดงออกตามท่ีตนคิดว่าควรจะเป็น  โดย
แสดงออกทั้ งทางด้านความรู้ ความคิด และพฤติกรรมเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้ ทิศนา แขมมณี (2550 : 358) 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของกฤษณา สังข์วะระปรีชา (2551 : 122) ไดศึ้กษาเปรียบเทียบความมีระเบียบวินัยในตนเอง
ของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 โดยใชก้ารจดัประสบการณ์ดว้ยกิจกรรมการเล่านิทานประกอบการแสดงบทบาทสมมติ 
ฉันทนา ศรีภกัดี (2554 : 104) ซ่ึงผลการวิจยัพบว่า นักเรียนอนุบาลปีท่ี 2 ท่ีเรียนโดยใช้การจดัประสบการณ์ด้วย
กิจกรรมการเล่านิทานประกอบการแสดงบทบาทสมมติมีวินยัในตนเองอยูใ่นระดบัสูง และนกัเรียนชั้นอนุบาลปีท่ี 2 
ท่ีเรียนโดยการจดัประสบการณ์ดว้ยกิจกรรมการเล่านิทานประกอบการแสดงบทบาทสมมติมีวินยัในตนเองหลงัเรียน 
สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 
7.ข้อเสนอแนะ 

7.1 ขอ้เสนอแนะเพ่ือนาํผลการวจิยัไปใช ้
1) ผลการวิจัยท่ีไดส้ามารถนําไปใช้เป็นขอ้มูลสําหรับผูบ้ริหาร ครู ผูป้กครอง เพ่ือนําไปใช้ในการ

ปรับปรุงและพฒันาการจดัประสบการณ์ การปรับพฤติกรรมทางดา้นจริยธรรมใหก้บันกัเรียนอนุบาลทุกระดบัชั้น (อ.
1-3) ทั้งท่ีโรงเรียนและท่ีบา้น 

2) ในการแสดงบทบาทสมมติ ครูควรกาํหนดขอ้ตกลงท่ีชดัเจนให้กบัเด็กในการเลือกบทบาทท่ีตน
ต้องการแสดง และขณะทําการแสดงบทบาทสมมติ หากนักเรียนเกิดความไม่เข้าใจครูควรแนะนําและให้การ
ช่วยเหลือทนัที เพ่ือใหน้กัเรียนเกิดทศันคติท่ีดีต่อการแสดงบทบาทสมมติจนจบเร่ือง 
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3) ในการพฒันาจริยธรรมครูผูส้อนควรจดักิจกรรมส่งเสริมเป็นระยะอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือให้นักเรียนมี
การพฒันาอยา่งต่อเน่ืองจนเป็นลกัษณะนิสัย 

4) ครูควรจดัหามุมในห้องเรียนเพ่ือ นาํนิทาน ส่ือ และอุปกรณ์ในการแสดง วางไวใ้ห้นักเรียนไดมี้
โอกาสไปอ่านนิทานและแสดงบทบาทสมมติดว้ยตนเอง ตามความสนใจเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดจริยธรรมดว้ย
ตนเอง 

5) โรงเรียนหรือครูผูส้อนควรนาํเสนอผลการวจิยัเร่ืองน้ีต่อ ผูป้กครอง และขอความร่วมมือ ผูป้กครอง 
ส่งเสริมจริยธรรมทั้ง 2 ดา้น ดว้ยวธีิการต่างๆใหส้อดคลอ้งกบัโรงเรียนอยา่งต่อเน่ือง 

7.2 การเสนอแนะสาํหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 
1) ควรใชว้ธีิการเล่านิทานในรูปแบบอ่ืนๆ มาพฒันาจริยธรรมดา้นความรับผิดชอบและความมีระเบียบ

วนิยั  
2) ควรมีการพฒันาจริยธรรมในดา้นอ่ืนๆ เช่น ความซ่ือสัตย ์การประหยดั โดยใชก้ารเล่า 
3) นิทานประกอบการแสดงบทบาทสมมติ ควรมีการสร้างแบบวดัท่ีมีรูปแบบท่ีหลากหลายเพ่ือใหเ้กิด

ความน่าสนใจ สาํหรับนกัเรียนมากยิง่ข้ึน 
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การประดิษฐ์ท่ารํานาฏศิลป์พืน้บ้าน ชุด รําอฐิมอญ 
สาระนาฏศิลป์ ช้ันประถมศึกษาปีที ่5  โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก 
THE CHOREOGRAPHY ON THAI FOLK DANCE SERIES 

OF RAMIT MON SUBJECT AREA OF ART GRADE 5 
OF SAINT JOSEPH MUEANG AKE SCHOOL 

 
1ชุลกีร บุญเสริมสุขเจริญ, 2ดร.ศรีสมร พุ่มสะอาด 

1 นกัศึกษา  หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัรังสิต 

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

บทคดัย่อ      

 การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) เพ่ือประดิษฐ์ท่ารํานาฏศิลป์พ้ืนบา้น ชุด รําอิฐมอญ 2) เพ่ือเปรียบเทียบ
ผลการเรียนรู้การรํา ชุด รําอิฐมอญ ก่อนและหลงัการทดลอง 3) เพ่ือศึกษาทกัษะปฏิบติัการรํานาฏศิลป์พ้ืนบา้นชุดรําอิฐมอญ 
กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยันักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ห้อง ป. 5/3 ท่ีเรียนภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียน
เซนตโ์ยเซฟเมืองเอก สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เขต 1 จงัหวดัปทุมธานี จาํนวน 35 คน 
ซ่ึงไดเ้ลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ 1) ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินเก่ียวกบัการทาํอิฐมอญและการประดิษฐ์ท่ารํา 2) ท่ารํา ชุด รําอิฐมอญทั้ง 6 ท่า 3) คู่มือประกอบการรําอิฐมอญ 
4) แผนการจดัการเรียนรู้ประกอบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เร่ืองการรําอิฐมอญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระ
นาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 5) แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เร่ืองการรําอิฐมอญ เป็นแบบปรนยัชนิดเลือกตอบ 4 
ตวัเลือก จาํนวน 20 ขอ้และ 6) แบบวดัทกัษะการปฏิบติัท่ารํา ลกัษณะเป็นแบบสังเกต ตามเกณฑท่ี์ผูว้ิจยัไดก้าํหนดไว ้ 
เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยผูว้ิจยัไดด้าํเนินการทดลองและเก็บขอ้มูลดว้ยตนเอง วิเคราะห์ขอ้มูลโดยคาํนวณหาค่า X, SD 
และเปรียบเทียบผลการเรียนรู้โดยใชก้ารทดสอบค่า t (t– test)  แบบ Dependent 

ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 
1) ท่ารําชุดรําอิฐมอญ มี 6 ท่า ไดแ้ก่ ท่าท่ี 1 ท่าพายเรือหาดิน ท่าท่ี 2 ท่าส่งดินเตรียมผสมอิฐมอญ ท่าท่ี 3 ท่า

ย ํา่ผสมดินเตรียมทาํอิฐมอญ ท่าท่ี 4 ท่าป้ันดินทาํอิฐมอญ ท่าท่ี 5 ท่าเผาอิฐและท่าท่ี 6 ท่ารําอิฐมอญ ผลการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพท่ารําจากผูเ้ช่ียวชาญ 3 คน มีความคิดเห็นตรงกนัว่า ท่ารําทั้งหมดมีความสอดคลอ้งกบัสาระการเรียน
ทอ้งถ่ิน โดยมีค่า  IOC = 1.00 

2) ผลการเรียนรู้การรําอิฐมอญ นักเรียนทุกคนหลงัเรียนการปฏิบติัท่ารํา สูงกว่าก่อนเรียนทุกคนและเม่ือ
เปรียบเทียบ คะแนนเฉล่ียของผลการเรียนรู้หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัท่ี  0.1 

3) ทกัษะการปฏิบติัท่ารํา ชุด รําอิฐมอญ นกัเรียนทุกคนมีทกัษะการปฏิบติัในการรํา ชุด รําอิฐมอญ ทั้ง 6 ท่า
รําอยูใ่นระดบัดีมาก และรําไดดี้มากท่ีสุด คือ ท่าท่ี 1 ท่าพายเรือหาดิน X = 4.60 
คาํสําคญั:  ท่ารํานาฏศิลป์พ้ืนบา้น, รําอิฐมอญ     
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Abstract 

 This research has the purpose of 1) To create local dancing art called as clay bricks style 2) To compare 
with learning result of clay bricks dancing style before and after test. 3) To study practical skills of clay bricks 
dancing style. There are sample groups of 35 grade 5 students in first semester year 2014 at Saint Joseph Muang 
Ake School, Office of the Private Education Commission, Area 1, Phathumtani province. The samples groups are 
Purposive Selection by using research tools such as 1) Local wisdom about creating local dancing art called as clay 
bricks style 2) Type of 6 clay bricks styles dancing 3) Guidelines for clay bricks dancing style 4) Study plan for 
learning activity topic clay brick dancing of grade 5 students 5) Learning test on topic clay brick dancing by using 4 
choices of 20 paper test set  and 6) Skill test on clay brick dancing observation and collecting data by author 
usingX , SD and comparing to learning test by applying t (t-test) as Dependent 
 The research results indicate that  

1)  All 6 Clay brick dancing styles, there are: 1) Boating for ground 2) Mix ground with clay brick 3) 
Drag the feet on ground for clay brick 4) Mold clay brick 5) Burning clay brick and 6) Clay brick dancing. The 
result from 3 experts indicates the same way that all dancing styles matching with local learning activities with 
value of IOC = 1.00 

2) The result of clay brick dancing indicate that all students improve the skills higher than before and 
average value at 0.1  

3)  The clay brick dancing of students skills is excellent at high level on the first dancing style called 
boating for ground at value of X = 4.60  
KEYWORDS:  THAI FOLK DANCE SERIES, RAMIT MON   
 
1. บทนํา 

 พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ไดก้าํหนดให้ทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
สนบัสนุนแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินการพฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัทอ้งถ่ินนั้น ไดเ้ปิดโอกาสใหชุ้มชน  
บุคลากร วทิยากรทอ้งถ่ินท่ีมีความชาํนาญในภูมิปัญญาเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินดว้ย เพ่ือการนาํ
ภูมิปัญญาในแต่ละแขนงมาปรับประยกุตใ์ชเ้พ่ือให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ ซ่ึงบุคลากรเหล่านั้นสามารถเป็นท่ีปรึกษาให้
คาํแนะนําในการถ่ายทอดความรู้ของทอ้งถ่ินไดเ้ป็นอย่างดีและถูกตอ้ง ในการจดัการเรียนนาฏศิลป์ตอ้ง เน้นการ
ปฏิบติัให้ผูเ้รียนเกิดความรู้ ความเขา้ใจ สามารถอยูร่่วมในสังคมไดอ้ยา่งสมบูรณ์ ตามหลกัสูตรแกนกลาง การศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานพทุธศกัราช 2551 ไดก้าํหนดใหผู้เ้รียนไดเ้รียนนาฏศิลป์ ผา่นความรู้สึกนึกคิด เห็นคุณค่าของวฒันธรรม วิถี
ชีวิต และความเป็นอยู่ โดยเฉพาะในชุมชนหรือท้องถ่ินของตน ซ่ึงใช้จังหวดัปทุมธานีมีนาฏศิลป์พ้ืนบ้านหลาย
ประเภท ท่ีจะนาํไปสู่การเรียนรู้ประวติัศาสตร์ของจงัหวดัปทุมธานีดว้ย โดยหลกัสูตรสถานศึกษาไดก้ล่าวถึงศิลปะ
พ้ืนบา้นหลายชนิด ไดแ้ก่ นาฏศิลป์พ้ืนบา้นชุดรําอิฐมอญ 
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 ผูว้ิจัยในฐานะผูส้อนวิชานาฏศิลป์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จังหวดัปทุมธานี เห็นความสําคญัของการใช้
นาฏศิลป์ในการพฒันาวฒันธรรมความเป็นอยู่ รวมทั้งนาฏศิลป์ท่ีควรอนุรักษ์ดงักล่าวแลว้จึงเห็นความสําคญัและ
จาํเป็นท่ีจะประดิษฐ์ท่ารํานาฏศิลป์พ้ืนบา้นชุดรําอิฐมอญ ซ่ึงยงัไม่มีความชดัเจนเก่ียวกบัท่ารําท่ีใชใ้นการจดักิจกรรม
การเรียนการสอน โดยมีจุดมุ่งหมายใหผู้เ้รียนเขา้ใจและแสดงออกนาฏศิลป์อยา่งสร้างสรรค ์วิเคราะห์ วิพากษ ์วจิารณ์
คุณค่านาฏศิลป์ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอิสระ ช่ืนชม เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิ
ปัญญาไทยและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน (กรมวิชาการ, 2544: 18) ซ่ึงเป็นการประดิษฐ์ท่ารําข้ึนใหม่โดยดดัแปลงมาจากการ
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวกบัการผลิตอิฐมอญ ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของจงัหวดัปทุมธานี 
 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

 1.2.1 เพ่ือประดิษฐท่์ารํานาฏศิลป์พ้ืนบา้น ชุดรําอิฐมอญ 
 1.2.2 เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรู้การรํา ชุด รําอิฐมอญ ก่อนและหลงัการทดลอง 
1.2.3 เพ่ือศึกษาทกัษะปฏิบติัการรํานาฏศิลป์พ้ืนบา้นชุดรําอิฐมอญ 

 
3. การดาํเนินการวจิัย 

3.3.1 ประชากร 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเรียนภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 

โรงเรียนเซนตโ์ยเซฟเมืองเอก จาํนวน 105  คน 
3.3.2 กลุ่มตวัอยา่ง 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการทดลองใชท่้ารําเป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ห้อง ป. 5/3 ท่ีเรียนภาคเรียนท่ี 1 

ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนเซนตโ์ยเซฟเมืองเอก สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จาํนวน 35 
คน ซ่ึงไดเ้ลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยวธีิเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) 

  
4. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย 1) ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเก่ียวกบัการทาํอิฐมอญและการประดิษฐ์ท่ารํา 2) 
ท่ารํา ชุด  รําอิฐมอญทั้ง 6 ท่า  3)  คู่มือประกอบการรําอิฐมอญ 4) แผนการจดัการเรียนรู้ประกอบการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ เร่ืองการรําอิฐมอญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 5) แบบทดสอบวดัผลการ
เรียนรู้ เร่ืองการรําอิฐมอญ  เป็นแบบปรนยัชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จาํนวน 20 ขอ้และ 6) แบบวดัทกัษะการปฏิบติั
ท่ารํา  ลกัษณะเป็นแบบสังเกต ตามเกณฑท่ี์ผูว้จิยัไดก้าํหนด  
 
5. วธีิการสร้างเคร่ืองมือ 

1)  ศึกษาเอกสารคู่มือหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 และเอกสารหลกัสูตร
สถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ศึกษาทฤษฎี นิยาม แนวคิด เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประดิษฐ์ท่ารํา 
ศึกษาวิธีการสร้างเคร่ืองมือ การหาคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก การวิจยัเบ้ืองตน้ จาก
เอกสารการวดัและประเมินผล 
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2)  ดาํเนินการประดิษฐ์ท่ารํานาฏศิลป์พ้ืนบ้านชุดรําอิฐมอญ  แบบวดัทักษะการปฏิบัติท่ารํา และสร้าง
แบบทดสอบ 
 
6. การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

 1) นําแบบวดัทักษะปฏิบัติ และแบบทดสอบ ท่ีสร้างข้ึน เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือ
ตรวจสอบแกไ้ข นาํวดัทกัษะปฏิบติั และแบบทดสอบ ท่ีผา่นการแกไ้ข ตามท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์เสนอแนะ
แลว้นาํไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 คน ตรวจสอบแลว้พิจารณาความถูกตอ้งดา้นความชัดเจนทางภาษา และความ
เท่ียงตรงในเน้ือหา โดยกาํหนดการให้คะแนน ความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงค ์นาํผลการพิจารณา
ของผูเ้ช่ียวชาญแต่ละขอ้ไปหาดชันีความสอดคลอ้ง IOC (Item Objective Congruence Index) ไดค้่า IOC อยูร่ะหว่าง 
0.67-1.00 

 2) นาํแบบวดัทกัษะปฏิบติั และแบบทดสอบ ท่ีผ่านการพิจารณาปรับปรุงแกไ้ขแลว้ นาํไปใชท้ดลอง (Try 
Out) กบักลุ่มทดลอง ท่ีกาํลงัเรียนในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/3 จาํนวน 35 คน ไดค้่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัของแบบ
วดัทกัษะปฏิบติัเท่ากบั .791 คาํนวณหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ KR20 ไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.7898 แลว้
นาํไปทดสอบกบักลุ่มตวัอยา่ง 
 
7. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ดาํเนินการดงัน้ี 1) ช้ีแจงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 เก่ียวกบัเกณฑ์การวดัทกัษะการปฏิบติัท่ารํา 2) ให้
นกัเรียนสอบทกัษะปฏิบติัท่ารํา 3) ใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ 
 
8. สถิตทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

1)  สถิติท่ีใชห้าคุณภาพของเคร่ืองมือ ไดแ้ก่ ค่าดชันีความสอดคลอ้ง หาค่าความเช่ือมัน่โดยใชก้ารหาค่าของ
แบบทดสอบโดยวธีิ KR 20 ไดค้่าเท่ากบั 0.789 และหาค่าความยากง่าย (p) ค่าอาํนาจจาํแนก (r) 

2)   สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage), ค่าเฉล่ีย (Mean), ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าสถิตทดสอบ t-test แบบ Dependent 
 
9. ผลการวจิัย 

4.1  ผลการประดิษฐท่์ารํานาฏศิลป์พ้ืนบา้น ชุดรําอิฐมอญ 
จากการศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐานทางดา้นนาฏศิลป์  ซ่ึงผูว้จิยัไดน้าํมาประยกุตใ์ชใ้นการออกแบบท่ารํา ท่ีมาจาก

นาฏยศพัทบู์รณาการกบัขั้นตอนการผลิตอิฐมอญ จึงทาํใหไ้ดท่้ารํา ท่ีเรียกวา่ “รําอิฐมอญ” ซ่ึงไดท่้ารําและการแสดงท่า
รํา 6 ท่ารํา  คือ ท่าท่ี 1 ท่าพายเรือหาดิน ท่าท่ี 2 ท่าส่งดินเตรียมผสมอิฐมอญ ท่าท่ี 3 ท่าย ํา่ผสมดินเตรียมทาํอิฐมอญ  ท่า
ท่ี 4 ท่าป้ันดินทาํอิฐมอญ ท่าท่ี 5 ท่าเผาอิฐ ท่าท่ี 6 ท่ารําอิฐมอญ 

4.2  การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้การรํานาฏศิลป์พ้ืนบา้น ชุดรําอิฐมอญ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนและ
หลงัเรียน 
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ผูว้ิจยัไดน้าํท่ารําไปทดลองใชก้บันกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง  ดงันั้นผูว้ิจยัจึงนาํเสนอการเปรียบเทียบผลการ
เรียนรู้ก่อนและหลงัเรียน ซ่ึงไดผ้ลดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้การรํานาฏศิลป์พ้ืนบา้น ชุดรําอิฐมอญ  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  ก่อนและหลงัเรียน 

การทดสอบ N X S.D. ค่า t   Sig  
ก่อนเรียน 35 12.20 2.805 

15.575 .000 
หลงัเรียน 35 18.91 1.772 

** p <.01 
 

จากตารางท่ี 1 พบว่า ผลการเรียนรู้ของนักเรียน หลงัการรํานาฏศิลป์พ้ืนบา้น ชุดรําอิฐมอญ สูงกว่าก่อนเรียน  
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

 
4.3  ผลการวเิคราะห์ทกัษะการปฏิบติัท่ารํานาฏศิลป์พ้ืนบา้น ชุด รําอิฐมอญ 
ผูว้ิจยัไดส้ังเกตทกัษะการปฏิบติัท่ารํา ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใชแ้บบวดัทกัษะปฏิบติัท่ารํา  

ระหวา่งการปฏิบติัท่ารํา  ผูว้จิยันาํเสนอผลการสังเกต ดงัตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางท่ี  2  ผลการวเิคราะห์ทกัษะการปฏิบติัท่ารํานาฏศิลป์พ้ืนบา้น ชุด  รําอิฐมอญ 

ท่ารําท่ี X SD ระดบัการปฏิบติั 
ท่าท่ี 1 ท่าพายเรือหาดิน 4.60 0.651 ดีมาก 
ท่าท่ี  2  ท่าส่งดินเตรียมผสมอิฐมอญ 4.57 0.655 ดีมาก 
ท่าท่ี  3  ท่าย ํา่ผสมดินเตรียมทาํอิฐ 4.51 0.742 ดีมาก 
ท่าท่ี  4  ท่าป้ันดินทาํอิฐ 4.54 0.701 ดีมาก 
ท่าท่ี  5  ท่าเผาอิฐ 4.40 0.775 ดีมาก 
ท่าท่ี  6  ท่ารําอิฐมอญ 4.54 0.657 ดีมาก 

 
จากตารางท่ี 2 นกัเรียนทุกคนมีทกัษะการปฏิบติัในการรําอิฐมอญ ทั้ง  6  ท่า  อยูใ่นระดบัดีมาก โดยท่ารําท่ี  

1  ช่ือพายเรือหาดิน นักเรียนมีทกัษะการปฏิบติั มากท่ีสุด  (X=4.60) ส่วนท่าท่ี 5 ช่ือท่าเผาอิฐนักเรียนมีทกัษะการ
ปฏิบติันอ้ยท่ีสุด (X= 4.40 ) 
 
10. การอภิปรายผล 

1)  ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพท่ารําจากผูเ้ช่ียวชาญ 3 คน มีความคิดเห็นตรงกนัวา่ ท่ารําทั้งหมดมีความ
สอดคลอ้งกบัสาระการเรียนทอ้งถ่ิน โดยมีค่า IOC = 1.00 ความสอดคลอ้งกบัขั้นตอนการทาํอิฐมอญ ตามความคิดเห็น
ของผูเ้ช่ียวชาญทุกคน ทั้งน้ีเพราะผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารประวติัความเป็นมาของการทาํอิฐมอญและไดส้ัมภาษณ์ผูรู้้ 
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ผูเ้ช่ียวชาญในการทาํอิฐมอญ ประการสาํคญัผูว้ิจยัไดล้งพื้นท่ีเพ่ือศึกษาขั้นตอนการทาํอิฐมอญอยา่งใกลชิ้ดและไดล้ง
มือทาํอิฐมอญดว้ยตนเองทุกขั้นตอน  

 2)  ผลการเรียนรู้การรําอิฐมอญ นกัเรียนทุกคนหลงัเรียนการปฏิบติัท่ารํามีผลการเรียนรู้ สูงกวา่ก่อนเรียนทุก
คนและเม่ือเปรียบเทียบ คะแนนเฉล่ียของผลการเรียนรู้หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคญัท่ี 0.1ทั้งน้ีเพราะ
ผูว้ิจยัจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยวิธีเปิดโอกาสให้นกัเรียน  ไดเ้รียนแบบสังเกตและปฏิบติัท่ารําดว้ยตนเองให้
สอดคลอ้งกบัท่าท่ีกาํหนด  สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของจุรี สาลี  (2552: บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาการพฒันาชุดรําเซ้ิง 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี5  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัจากท่ีไดเ้รียนโดยใชชุ้ดการสอนรําเซ้ิงสูงกว่า
ก่อนเรียนอยา่งมีนัยสําคญั .05 นอกจากน้ีนักเรียนไดป้ฏิบติัท่ารํานาฏศิลป์พ้ืนบา้น ชุดรําอิฐมอญแลว้นักเรียนยงัได้
จดจาํการทาํอิฐมอญ จากการรําแต่ละท่า  รวมทั้ งสะท้อนความคิดเก่ียวกับวฒันธรรมประเพณีท้องถ่ิน  จึงทาํให้
นกัเรียนไดค้ะแนนผลการเรียนรู้และแตกต่างจากการเรียนดว้ยการรําท่ีไม่มีท่ารําท่ีชดัเจน 

3)  ทกัษะการปฏิบติัท่ารํา ชุด รําอิฐมอญ นกัเรียนทุกคนมีทกัษะการปฏิบติัในการรํา ชุด รําอิฐมอญ ทั้ง 6 ท่า
รําอยูใ่นระดบัดีมาก และรําไดดี้มากท่ีสุด คือ ท่าท่ี  1 ท่าพายเรือหาดิน  X = 4.60 จากการสังเกตพบวา่นกัเรียนมีความ
มัน่ใจในตนเองกลา้แสดงออก สามารถแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ในการแปรขบวนแถว  เกิดทกัษะในการปฏิบติัท่ารํา ได้
ความสนุกสนานเพลิดเพลินและมีความสุขกบัการเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของปิยามรรัตน์  เศรษฐดาวิทย ์ 
(2547: 109) พบวา่ การจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยคู่มือการสอนท่ารํา พบวา่นกัเรียนมีความตั้งใจในการศึกษา
ใบความรู้ สนใจและกระตือรือร้นในการเขา้ร่วมกิจกรรม กลา้แสดงออก มีความมัน่ใจ มีนํ้ าใจในการช่วยเหลือเพื่อนท่ี
ปฏิบัติท่ารําไม่ได้  เกิดทักษะในการปฏิบัติท่ารํา แก้ปัญหาเฉพาะหน้าแปรขบวนแถวได้ดีด้วยความสนุกสนาน
เพลิดเพลินและมีความสุข 

 
11. ข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะในการนาํผลการวจิยัไปใช ้
1)  ครูผูส้อนนาฏศิลป์ในโรงเรียนเซนตโ์ยเซฟเมืองเอก ควรนาํท่ารําและคู่มือการประดิษฐ์ท่ารําประกอบ

กิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง รําอิฐมอญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีผูว้ิจยัได้
ประดิษฐ์ข้ึนไปใชป้ระกอบกิจกรรมการเรียนรู้วชิานาฏศิลป์ในเร่ืองอ่ืนๆ และอาจนาํการแสดง ชุด รําอิฐมอญไปแสดง
ในงานพิธีการ ในโอกาสต่างๆได ้เพราะเป็นท่ารําท่ีมีคุณภาพสามารถนาํไปจดัการเรียนรู้ในทุกระดบัชั้น 

2)  ครูผูส้อนตอ้งใชเ้ทคนิคในการกระตุน้ให้นกัเรียนมีความกลา้แสดงออก และมีทกัษะในการเคล่ือนไหว
ร่างกายเพ่ือส่ือความหมายให้ไดค้วามชัดเจนและมีความสวยงาม เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้สึกรัก พอใจ เกิดความ
สนุกสนาน โดยขณะท่ีสอนการรําจะตอ้งแนะนาํให้นักเรียนสังเกตท่ารําจากครูซ่ึงเป็นตน้แบบ มีสมาธิในการเรียน
สามารถจดจาํท่ารําและปฏิบติัตามแบบใหเ้หมือนไดม้ากท่ีสุด และตอ้งสอนใหน้กัเรียนเขา้ใจจงัหวะ ทาํนองเพลง และ
ความหมายของเน้ือเพลงก่อน ซ่ึงจะช่วยใหน้กัเรียนปฏิบติัท่ารําไดถู้กตอ้งและสวยงาม 

3)  ครูผูส้อนวิชานาฏศิลป์ควรนําท่ารําไปเป็นแบบอย่างในการประดิษฐ์การแสดงอ่ืนๆ เช่น รํากุหลาบ 
นิราศปทุม เป็นตน้ เพ่ือใหน้กัเรียนเรียนวชิานาฏศิลป์อยา่งมีความสุขและไดป้ฏิบติัท่ารําจริงๆ 

4)  ในขณะท่ีครูให้นักเรียนปฏิบัติท่ารําต้องพยายามพูดคุยสนทนาให้นักเรียนเข้าใจและรู้คุณค่าของ
วฒันธรรม ประเพณี ตลอดจนอาชีพในชุมชนท่ีนกัเรียนอาศยัอยูแ่ละควรอนุรักษไ์วเ้ป็นศิลปะพ้ืนบา้น 
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5)  ครูควรมีการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ เช่น นาฏศิลป์บูรณาการกบัสังคมศึกษา สํารวจอาชีพ หรือ
ความเก่ียวขอ้งกบัวิถีชีวิต ประเพณีและวฒันธรรมในชุมชนท่ีสอดคลอ้งกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เช่น การทอเส่ือ การทอ
ผา้ เป็นตน้ แลว้นาํองคค์วามรู้ท่ีไดศึ้กษามาสร้างสรรคก์ารแสดงประยกุตใ์หม่ ใหมี้ลีลางดงาม เป็นขั้นตอนมาปรับปรุง
ลีลาการแสดง แลว้นาํไปประยุกตใ์ชใ้นกิจกรรมนาฏศิลป์และสามารถนาํมาจดักิจกรรมการเรียนการรู้ ในสาระการ
เรียนรู้นาฏศิลป์เพ่ือพฒันาผูเ้รียนไดรู้้จกัทอ้งถ่ินของตนและเกิดความภาคภูมิใจในทอ้งถ่ินของตน 

6)  ควรมีการนาํท่ารํา ท่ีประดิษฐ์ข้ึนในคร้ังน้ี จดัทาํเป็นส่ือในรูปแบบหรือประเภทส่ืออิเล็กทรอนิกส์ วีดี
ทศัน์ ดีวีดี เป็นตน้ เพ่ือเป็นส่ือการเรียนรู้ให้นกัเรียนเกิดความรู้ความเขา้ใจสามารถฝึกปฏิบติัไดน้านจนจาํไดแ้ละให้
นกัเรียนชอบเรียนวชิานาฏศิลป์มากข้ึน 

7)  เน่ืองจากในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดว้ดัทกัษะท่ารําเป็นรายบุคล ครูผูส้อนควรใหน้กัเรียนไดแ้สดงเป็นราย
คู่หญิงชายและวดัทกัษะท่ารําท่ีเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งท่ารํา ความสวยงาม การแปรแถว จงัหวะ ความพร้อมเพรียง
กนั รวมทั้งเคร่ืองแต่งกายใหเ้หมาะสมและสวยงามสอดคลอ้งกบัการแสดงชุดนั้นๆ 

ขอ้เสนอแนะในการทาํวจิยัคร้ังต่อไป 
1)  ควรมีการประดิษฐ์ท่ารําในชุดอ่ืนตามหลกัสูตรสถานศึกษาของชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 และนาํไปทดลอง

ใชใ้หเ้กิดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในระดบัประถมศึกษา ซ่ึงเป็นนวตักรรมใหน้กัเรียนสนใจเรียนนาฏศิลป์มากข้ึน 
2)  ควรมีการประดิษฐ์ท่ารําร่วมกนัระหวา่งครูกบันกัเรียน และนาํมาทดลองใช ้เพ่ือดูวา่จะส่งผลใหน้กัเรียน

มีความพึงพอใจต่อส่ิงท่ีตนเองสร้างข้ึนและเกิดทกัษะในการเรียนรู้และทกัษะปฏิบติัท่ารํามากข้ึน 
3)  ควรมีการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการรํานาฏศิลป์พ้ืนบา้นท่ีถูกตอ้งสวยงาม ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิถีชีวิตความ

เป็นอยู ่ประวติัศาสตร์ ส่ิงแวดลอ้มท่ีอยูใ่นชุมชน แลว้นาํผลการศึกษาไปปรับปรุง พฒันานาฏศิลป์พ้ืนบา้นดั้งเดิมให้
ทนัสมยัและสอดคลอ้งกบัสภาพสังคมปัจจุบนั 

 
12. กติติกรรมประกาศ  

วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี สาํเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณาจาก ดร.ศรีสมร พุม่สะอาด อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์       
ดร.มานิต บุญประเสริฐ กรรมการสอบวทิยานิพนธ์ และ ดร.สมเกียรต์ิ  ทานอก  ประธานกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ ท่ี
ไดเ้สียสละเวลาอนัมีค่าเพ่ือให้คาํปรึกษา คาํแนะนาํและแกไ้ข ขอ้บกพร่องต่างๆ ดว้ยความเอาใจใส่ตลอดเวลา ผูว้ิจยั
ขอกราบขอบพระคุณมาอยา่งสูง ไว ้ณ ท่ีน้ี 

 ขอกราบขอบพระคุณ นายกฤษฎา  เกตุสุริยงค ์ นายธวชัชยั พวกดี และนางนาฏยา สุวรรณทรัพย ์ท่ีไดก้รุณา
เป็นผูเ้ช่ียวชาญ ตรวจสอบ ให้ขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นอยา่งดี ผูว้ิจยั
ขอขอบพระคุณผูอ้าํนวยการ รองผูอ้าํนวยการ คณะกรรมการสถานศึกษา  นักเรียน โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก 
สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เขต 1 จงัหวดัปทุมธานี ท่ีให้ความร่วมมือเป็นอยา่งดี ในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลในการประเมินคร้ังน้ี และขอขอบพระคุณนายภาคภูมิ  บุญเสริมสุขเจริญและนางสาวปิยะวจันา 
โชคสถาพร เป็นอยา่งยิง่ สาํหรับการใหค้าํอธิบาย และช่วยเหลือในการวเิคราะห์ขอ้มูลคร้ังน้ี 

 ขอขอบคุณเพ่ือนๆและพ่ีนอ้ง ทุกท่าน ท่ีช่วยเหลือและเป็นกาํลงัใจท่ีดีใหผู้ว้จิยัตลอดระยะเวลาในการศึกษา 
และท่ีสาํคญัยิง่ขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ่ คุณแม่ ท่ีเป็นผูส่้งเสริม สนบัสนุนและแรงผลกัดนัใหผู้ว้จิยัไดมี้การศึกษา 
มีความรู้ ความสามารถ ทาํใหฝ่้าฟันอุปสรรคต่างๆ ไดอ้ยา่งมีคุณค่า 
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 คุณค่าและประโยชน์อนัพึงไดจ้ากปริญญานิพนธ์ฉบบัน้ี ผูว้จิยัขอนอ้มรําลึก และบูชา พระคุณบิดา มารดา 
ครู อาจารย ์ท่ีไดใ้หค้วามรู้ ใหก้ารอบรมสั่งสอนตลอดจนใหก้ารสนบัสนุนส่งเสริมผูว้จิยัมาโดยตลอด 
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วชิาการ, กรม. คู่มือการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ. กรุงเทพมหานคร: กรมวชิาการ, 2544. 
จุรี  สาลี. “การพฒันาชุดการสอนรําเซ้ิง สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5.” วทิยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร 
 มหาบณัฑิต, สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์,มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี, 2552.                  
ปิยามรรัตน์  เศรษฐดาวทิย.์ “การประดิษฐท่์ารําประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสร้างเสริมลกัษณะนิสัย กิจกรรม 
 ดนตรี และนาฏศิลป์ ชุด ระบาํพุทไธ มาศ.”  สารนิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต,  
 สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์, มหาวทิยาลยัมหาสารคาม, 2547. 
 

            
 
 
 
 

Ran
gs

it U
niv

ers
ity



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 9 ปีการศึกษา 2557 

 

วนัพฤหสับดทีี ่16 ตุลาคม พ.ศ.2557 หน้า  590  อาคาร Digital Multimedia Complex  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

การประเมินหลกัสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนบัวแก้วเกษร 
สังกดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 4   

โดยใช้แนวคดิ BALANCED  SCORECARD  
THE  EVALUATION  OF BUAKAEWKESORN  SCHOOL CURRICULUM UNDER THE 
OFFICE OF THE SECONDARY  EDUCATIONAL  SERVICE AREA ZONE 4  BY USING  

BALANCED  SCORECARD APPROAC   
 

1 ประภาสิริ คล้ายคลงึ, 2 ดร.ศรีสมร พุ่มสะอาด   
1นกัศึกษาปริญญาโท  หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน มหาวทิยาลยัรังสิต 

2อาจารยป์ระจาํ  สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต 
--------------------------------- 

 
บทคดัย่อ      

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) ประเมินหลกัสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนบวัแกว้เกษรโดยใชแ้นวคิด 
BALANCED  SCORECARD (BSC) ใน  4ด้าน  คือ ด้านนักเรียน  ด้านกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ด้านพัฒนา
บุคลากร ด้านงบประมาณและทรัพยากร และ2) ศึกษาความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียว ข้องกับหลักสูตรท่ีมีต่อ
หลกัสูตรและการใช้หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียน บัวแกว้เกษร กลุ่มตวัอย่างสําหรับการวิจัยในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 1) 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา 3 คน 2) ครูผูส้อน 43 คน 3) คณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน15 คน 4) นักเรียนระดับชั้ น
มธัยมศึกษาตอนตน้และระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 254 คน  และ5) ผูป้กครองนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1-6  
จาํนวน 254 คน เคร่ืองมือท่ีใช ้ไดแ้ก่แบบสอบถาม  แบบวดัความพึงพอใจ แบบสัมภาษณ์   การวิเคราะห์ขอ้มูลใช ้ความถ่ี  
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 ผลการประเมินหลกัสูตรสถานศึกษา พบวา่  1)  ดา้นนกัเรียน  พบวา่ นกัเรียนมีผลการเรียนรู้และทกัษะท่ี
จาํเป็นตามหลกัสูตร  คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอนัพึงประสงคอ์ยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 2) ดา้นกระบวนการพฒันา
หลกัสูตร  พบว่า  การจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษา การบริหารหลกัสูตรหรือการนาํหลกัสูตรไปใช้  กระบวนการ
จดัการเรียนรู้ของครูผูส้อนทั้ง 8 กลุ่มสาระ  และการวดัและประเมินผลนกัเรียนระดบัห้องเรียน ปฏิบติัอยูใ่นระดบั
มากถึงมากท่ีสุด ทุกเร่ือง 3)  ดา้นการพฒันาบุคลากร  พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสามารถดา้นการบริหาร
หลกัสูตร  ครูมีความสามารถในการจดัการเรียนรู้  และผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน มีความพึงพอใจต่อการ
ปฏิบติัรวม  อยูใ่นระดบัมากถึงมากท่ีสุด 4)  ผลการประเมินดา้นงบประมาณและทรัพยากร พบวา่  ค่าใชจ่้ายในการ
พฒันาหลกัสูตร และ ความคุม้ค่าในการจดัการศึกษา มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก ถึงมากท่ีสุด  5)  ผลการสัมภาษณ์
และการสนทนากลุ่ม  พบว่าผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูผูส้อน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานผูป้กครองและ
นกัเรียนมีความเห็นสอดคลอ้งกนัในเร่ืองการจดัการเรียนรู้ของครูตอ้งมีส่ือการสอนท่ีหลากหลาย จะทาํใหน้กัเรียนมี
ความเข้าใจในบทเรียนยิ่งข้ึน และ6)  ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อหลักสูตรสถานศึกษา  พบว่า  ผูบ้ริหาร
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สถานศึกษา  ครูผูส้อน  และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีความพึงพอใจ ต่อผลการเรียนรู้ของนักเรียน
และการจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อนอยูใ่นระดบัมาก ถึงมากท่ีสุด 
คาํสําคญั: การประเมินหลกัสูตร,  แนวคิดบาลานซดส์กอร์คาร์ด , หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบวัแกว้เกษร 
   

Abstract 

 The objectives of this research were: 1) to evaluate Buakaewkesorn School curriculum by using Balanced 
Scorecard (BSC) Approach focusing on four aspects namely,  Students, Curriculum Development Process, 
Personnel Development, and Budget and Resources, 2) to study stakeholders satisfaction towards Buakaewkesorn  
School curriculum and its implementation. The samples of this study were1) 3 administrators, 43 teachers, and 15 
Basic Educational Committee members, 2) 254  secondary education and high school education students, and 3) 
254 parents of grades 7-12 students. The research instrument included questionnaire, interview, focus group 
discussion. Data were analyzed by using frequency, percentage, mean and standard deviation.  
KEYWORDS: Curriculum evaluation, Balanced scorecard approach, Buakaewkesorn School curriculum   
  
  1. บทนํา 

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 แทน
หลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2544 โดยกาํหนดเง่ือนไขให้ใชค้รบทุกชั้นเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 
เป็นตน้ไป หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 เป็นหลกัสูตรอิงมาตรฐานท่ีมีหลกัการจดัการ
เรียนรู้เพ่ือให้ผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะสาํคญัและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
ตามท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร จะตอ้งมีความชดัเจนเหมาะสมกบัผูเ้รียนและสังคมซ่ึงจะทาํให้การนาํหลกัสูตรไปใช้
หรือการจดัการเรียนการสอนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพเพราะดงันั้นในการจดัทาํหรือการพฒันาหลกัสูตรเป็นงาน
สาํคญัท่ีทุกฝ่ายตอ้งร่วมมือร่วมใจกนัดาํเนินการเพ่ือให้ไดห้ลกัสูตรในระดบัต่างๆท่ีดี เพราะถา้มีหลกัสูตรท่ีดีถูกตอ้ง
เหมาะสมการเดินทางไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางในเร่ืองการจดัการศึกษาจะเป็นไปไดโ้ดยราบร่ืนสามารถสร้างลกัษณะ
สังคมท่ีดีในอนาคตโดยใชก้ารศึกษาเป็นเคร่ืองมืออยา่งเตม็ภาคภูมิ  (สุนีย ์ภู่พนัธ์, 2546: 21)  การพฒันาหลกัสูตรอีก
รูปแบบหน่ึง คือ การประเมินหลกัสูตรซ่ึงการประเมินหลกัสูตรจะทาํให้ทราบถึงแนวโนม้วา่ ควรจะพฒันาหลกัสูตร
ไปในทิศทางใด(กาญจนา คุณารักษ,์ 2540: 219) สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ มนสั จนัทร์พวง( 2549: 6) ไดก้ล่าววา่  การ
ประเมินหลกัสูตรสถานศึกษามีประโยชน์อยา่งมากสาํหรับการจดัการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทาํใหท้ราบวา่
หลกัสูตรสถานศึกษาท่ีสร้างข้ึนมีความเหมาะสมเป็นไปตามจุดมุ่งหมายและเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้ 

รูปแบบการประเมินโดยใช้แนวคิด Balanced Scorecard (BSC) มีหลกัการท่ีเหมาะสมสําหรับใช้ในการ
ประเมินท่ีกาํลงัไดรั้บความนิยมในวงการธุรกิจ ไดก้าํหนดกรอบของส่ิงท่ีจะตอ้งประเมินประกอบดว้ย 4 มุมมอง คือ 
มุมมองดา้นการเงิน มุมมองทางดา้นลูกคา้ มุมมองดา้นกระบวนการภายใน และมุมมองดา้นการเรียนรู้และการพฒันา 
ในช่วงระยะเวลาไม่ก่ีปีผา่นมาหลกัการเก่ียวกบั Balanced Scorecard (BSC) ไดรั้บความสนใจอยา่งแพร่หลาย โดยเร่ิม
จากภาคเอกชนโดยมาจากบริษทัของต่างชาติท่ีเปิดในประเทศไทย  จากนั้นค่อยๆขยายมายงัองค์กรของไทยขนาด
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ใหญ่ ในปัจจุบนัเร่ิมขยายเขา้สู่องค์กรขนาดกลางและไดเ้ร่ิมเป็นท่ีสนใจของหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจมากข้ึน
ตามลาํดบั (Kaplan and Norton, 1996) 

สําหรับในวงการศึกษานั้ น กระทรวงศึกษาธิการโดยสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้มี          
การจดัทาํแผนโครงการ “หน่ึงอาํเภอ หน่ึงโรงเรียนในฝัน” (Master Plan of Lab School Projet) ข้ึน ไดน้าํหลกัการและ
ดาํเนินงานของ Balanced Scorecard (BSC) มาใช้บริหารงานโรงเรียนในฝันเพ่ือไปสู่การปฏิบติัอย่างเป็นรูปธรรม
สอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของโครงการแผนการดาํเนินงานโครงการ “หน่ึงอาํเภอ หน่ึงโรงเรียนในฝัน” ซ่ึงโรงเรียนบวัแกว้
เกษร เป็นโรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 ไดรั้บการคดัเลือกเขา้ร่วมโครงการ “หน่ึง
อาํเภอ หน่ึงโรงเรียนในฝัน” ในระยะท่ี 2   ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมายงัมิไดมี้การประเมินหลกัสูตร มีเพียงแต่ผลสรุป
จากการตรวจงานประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก ดังนั้ นผูว้ิจัย จึงเห็นความสําคญัของการประเมินหลักสูตร
สถานศึกษา โรงเรียนบวัแกว้เกษรโดยใชก้ารประเมินตามแนวคิด Balanced Scorecard (BSC) ในปีการศึกษา 2557 
เพ่ือนาํขอ้มูลมาปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบัวแกว้เกษร ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ตรงกบั
เป้าหมายการจดัการศึกษาในระดบัชาติและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชนจนถึงปัจจุบนั เพ่ือยกระดบัคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาให้สูงข้ึน เป็นท่ียอมรับของชุมชนและผูป้กครองให้เต็มใจส่งบุตรหลานเขา้มาเรียน โดยมีความ
ศรัทธาเช่ือมัน่วา่โรงเรียนมีศกัยภาพสูงพอท่ีจะจดักระบวนการเรียนรู้เพ่ือพฒันาผูเ้รียนใหเ้จริญงอกงามไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ
แห่งตน เป็นคนดี คนเก่ง และอยูร่่วมในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข  
 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

2.1 เพ่ือประเมินหลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบวัแกว้เกษร โดยใชแ้นวคิด Balanced Scorecard  (BSC) ใน 
4 ดา้น คือ ดา้นนกัเรียน  ดา้นกระบวนการพฒันาหลกัสูตร  ดา้นการพฒันาบุคลากร  ดา้นงบประมาณและทรัพยากร  

2.2  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวข้องกับหลักสูตรท่ีมีต่อหลักสูตรและการใช้หลักสูตร
สถานศึกษา โรงเรียนบวัแกว้เกษร 
 
3. การดาํเนินการวจิัย 
 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงประเมิน ดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 
 3.1.1 ประชากร เป็นบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบัวแก้วเกษร ได้แก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา  3 คน 
ครูผูส้อน 43 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 คน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและ
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย จาํนวน 750 คน และผูป้กครองนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้และระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย จาํนวน 750 คน รวม  1,561 คน 

กลุ่มตวัอย่าง  ไดแ้ก่ 
กลุ่มท่ี 1 ผูใ้หข้อ้มูลในการตอบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา 3 คนครูผูส้อนทั้งหมด43 คน 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้งหมด 15  คน นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-6  จาํนวน 254 คนและ ผูป้กครอง 
จาํนวน 254 คน  เลือกผูป้กครองนักเรียนท่ีได้รับการเลือกให้เป็นกลุ่มตัวอย่าง ในแต่ละระดับชั้น สําหรับนักเรียน
ดาํเนินการสุ่มตวัอย่างโดย 1) กาํหนดจาํนวนกลุ่มตวัอย่างจากตารางการสุ่มของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and 
Morgan) (อ้างถึงใน มาเรียม นิลพันธ์ุ, 2547: 117) 2) กาํหนดจาํนวนนักเรียนแต่ละชั้นตามสัดส่วนของนักเรียน
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ทั้ งหมดซ่ึงกลุ่มตวัอย่างนักเรียนชั้น ม.1 จาํนวน 60 คน ชั้น ม.2 จาํนวน 50 คน  ชั้น ม. 3 จาํนวน 55 คน ชั้น ม. 4 
จาํนวน 27 คน  ชั้น ม.5 จาํนวน 32 คน  และชั้น ม.6  จาํนวน 30 คน  รวม 254 คน 
  กลุ่มท่ี 2 ผูใ้หข้อ้มูลในการสัมภาษณ์  เลือกสุ่มผูใ้หก้ารสัมภาษณ์  จาํนวน 12  คน  โดยเจาะจง ดงัน้ี 

 รองผูอ้าํนวยการโรงเรียน 1  คน  ครู (ผูแ้ทน) จากกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มละ 1 คน รวม 8 คน 
คณะกรรมการสถานศึกษา 1 คน และนกัเรียนท่ีเป็นตวัแทน ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้และมธัยมศึกษาตอนปลาย รวม  
2  คน 
  กลุ่มท่ี 3  ผูใ้ห้ขอ้มูลโดยการร่วมประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)  ผูป้กครองนกัเรียนท่ี
เลือกมาจากผูป้กครองนกัเรียนในแต่ละระดบัชั้น ตามความสมคัรใจ ชั้นละ 2 คน  รวม 12 คน 

3.1.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
เคร่ืองมือท่ีใช ้ไดแ้ก่แบบสอบถาม  แบบวดัความพึงพอใจ  และแบบสัมภาษณ์   
วธีิการสร้างเคร่ืองมือ 

 1. ศึกษาเอกสารคู่มือหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 และเอกสารหลกัสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนบวัแกว้เกษร ศึกษาทฤษฎี นิยาม แนวคิด เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินหลกัสูตร
และศึกษาวิธีการสร้างเคร่ืองมือ การหาคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารวิจยัเบ้ืองตน้ 
จากเอกสารการวดัและประเมินผล 
 2. ดาํเนินการสร้างแบบสอบถาม  แบบวดัความพึงพอใจ  และแบบสัมภาษณ์ ใหค้รอบคลุมกบัจุดมุ่งหมายการ
วจิยัเพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือประเมินหลกัสูตร จาํนวน 3 ชุด   ชุดละ 5 ฉบบั 

3.1.3 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 1) นําแบบสอบถาม แบบวดัความพึงพอใจ และแบบสัมภาษณ์  ท่ีสร้างข้ึน เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบแกไ้ข  นาํแบบสอบถาม แบบวดัความพึงพอใจ และแบบสัมภาษณ์ ท่ีผา่นการแกไ้ข ตามท่ี
อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์เสนอแนะแลว้ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 คน ตรวจสอบแลว้พิจารณาความถูกตอ้งดา้น
ความชดัเจนทางภาษา และความเท่ียวตรงในเน้ือหา โดยพิจารณา ความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงค ์ 
นําผลการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญแต่ละขอ้ไปหาดัชนีความสอดคลอ้ง (Item Objective Congruence Index : IOC) 
ระหวา่งขอ้คาํถามกบักิจกรรมแต่ละดา้น ไดค้่า IOC จากแบบสอบถามทุกฉบบัซ่ึงมีค่า IOC อยูร่ะหวา่ง 0.67-1.00 ซ่ึง
มากกวา่ 0.50 จึงนาํไปใชเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลได ้
 2) นาํแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ท่ีผา่นการพิจารณาปรับปรุงแกไ้ขแลว้  ไปทดลอง (Try out) กบักลุ่ม
ผูใ้ห้ขอ้มูลทั้ งหมดทุกกลุ่ม 1-2 คน สําหรับนักเรียนนําไปทดลองกบั นักเรียนโรงเรียนปทุมวิไล  ท่ีกาํลงัเรียนใน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จาํนวน 30 คน และผูป้กครองของนักเรียนในกลุ่มน้ี จาํนวน 30 คน เพ่ือหาคุณภาพของ
แบบสอบถาม ไดค้่าความเช่ือมัน่ทั้ งฉบบัของแบบสอบถามฉบบัของครูผูส้อนเท่ากบั  .984   ไดค้่าความเช่ือมัน่ทั้ ง
ฉบบัของแบบสอบถามฉบบัของผูป้กครองเท่ากบั .949 และไดค้่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัของแบบสอบถามฉบบัของ
นกัเรียนเท่ากบั .938 

3)  นาํแบบสอบถามท่ีผา่นการตรวจสอบคุณภาพแลว้ จดัพิมพเ์ป็นฉบบัสมบูรณ์เพ่ือนาํไปเกบ็รวบรวมขอ้มูลต่อไป 
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3.1.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1) ประสานคณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต เพ่ือขอหนงัสือถึงผูเ้ช่ียวชาญเพื่อขอความอนุเคราะห์
ตรวจสอบแกไ้ขแบบสอบถาม และหนงัสือถึงผูอ้าํนวยการโรงเรียนเพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการจดัเกบ็ขอ้มูล จาก
กลุ่มผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งหมดทุกกลุ่มและเพื่อตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ  
 2) ขอความอนุเคราะห์จากผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนบวัแกว้เกษร ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่ม
ตวัอยา่งโดยกาํหนดวนั เวลาท่ีจะไปเกบ็ขอ้มูลใหส้ถานศึกษาทราบล่วงหนา้ 
 3) นาํแบบสอบถามไปเกบ็ขอ้มูลดว้ยตนเองตามวนั เวลานดัหมาย โดยช้ีแจงวตัถุประสงคแ์ละรายละเอียดใน
การกรอกขอ้มูล 
 4) นาํแบบสอบถามท่ีไดรั้บคืนมาทั้งหมดทุกกล่มคิดเป็นร้อยละ 100 และดาํเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 

3.1.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีไดรั้บคืนมาทั้งหมด 
 2) วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามโดยใชก้ารแจกแจงความถ่ี (Frequency) และ
คาํนวณหาค่าร้อยละ (Percentage) 
 3) แบบสอบถามท่ีมีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales)   5 ระดบั วิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย 
(Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviatiom: S.D.) 
 4) แบบสอบถามท่ีเป็นปลายเปิดและแบบสัมภาษณ์  วเิคราะห์โดยวธีิการวเิคราะห์เน้ือหา (Content analysis)  

 
4. ผลการวจิัย 

4.1  การประเมินหลกัสูตรสถานศึกษาในภาพรวม 
 4.1.1 ผลการประเมินหลกัสูตรตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูผูส้อน  และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แสดงในตารางท่ี 1 
ตารางท่ี 1   ค่าเฉล่ีย (  ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความคิดเห็นในการประเมินหลกัสูตรสถานศึกษา 
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูผูส้อน และกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในภาพรวม ทั้ง 4 ดา้น 

ท่ี รายการประเมิน 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูผูส้อน คณะกรรมการฯ 

 S.D. แปลผล S.D. แปลผล  S.D. แปลผล 
1. ดา้นนกัเรียน 4.40 0.35 มาก 4.16 0.52 มาก 4.57 0.63 มากท่ีสุด 
2. ดา้นระบวนการพฒันา

หลกัสูตร 
4.67 0.20 มากท่ีสุด 4.22 0.67 มาก 4.35 0.40 มาก 

3. ดา้นการพฒันา
บุคลากร 

4.72 0.29 มากท่ีสุด 4.29 0.69 มาก 4.35 0.51 มาก 

4. ดา้นงบประมาณและ
ทรัพยากร 

4.66 0.17 มากท่ีสุด 4.25 0.69 มาก 4.22 0.62 มาก 

ค่าเฉล่ียรวม 4.61 0.29 มากท่ีสุด 4.23 0.69 มาก 4.37 0.57 มาก 
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จากตารางท่ี 1 ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกบัหลกัสูตรสถานศึกษา  อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด
เกือบทุกเร่ือง ( =4.61 )  ส่วนครูผูส้อน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความคิดเห็น  อยูใ่นระดบัมาก   
( =4.23, 4.37)   

 
4.1.2  ผลการประเมินหลกัสูตรสถานศึกษาตามความคิดเห็นขิงผูป้กครองและนกัเรียน แสดงในตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2.  ค่าเฉล่ีย (  ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความคิดเห็นในการประเมินหลกัสูตรสถานศึกษา 
ของผูป้กครอง  และนกัเรียน ในภาพรวม 

 

จากตารางท่ี 2  ผูป้กครองและนกัเรียนมีความคิดเห็นดา้นนกัเรียนสอดคลอ้งกนัทุกเร่ืองโดยอยูใ่นระดบัมาก 
และ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก( = 4.27และ4.12) ตามลาํดบั  

 
4.2  ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตรสถานศึกษา 
 4.2.1  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลความพึงพอใจของ ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ครูผูส้อน  คณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อหลกัสูตรสถานศึกษา พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ครูผูส้อน  และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีความพึงพอใจ ต่อผลการเรียนรู้ของนักเรียนและการจัดการเรียนรู้ของ
ครูผูส้อนอยูใ่นระดบัมาก ถึงมากท่ีสุด แต่พบวา่มีความคิดเห็นท่ีขดัแยง้กนัและตอ้งนาํมาพิจารณา ไดแ้ก่  
 1) นักเรียนแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน เช่น ห้องสมุด (  = 4.67, 3.74 และ 
3.73 ตามลาํดบั)   

2) นกัเรียนมีโอกาสไดแ้สดงความคิดเห็นอยา่งมีเหตุผลต่อครูและเพ่ือนนกัเรียน (   = 4.67, 
3.72 และ 4.00 ตามลาํดบั)           

ท่ี รายการประเมิน 
ผูป้กครอง นกัเรียน 

S.D. แปลผล  S.D. แปลผล 
1. นกัเรียนมีความรู้และทกัษะท่ีจาํเป็นตาม

หลกัสูตร 
4.18 0.66 มาก 4.00 0.59 มาก 

2. นกัเรียนแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง และ
พฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

4.10 0.59 มาก 4.11 0.59 มาก 

3. นกัเรียนมีทกัษะในการทาํงาน และสามารถ
ทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้

4.26 0.59 มาก 4.12 0.55 มาก 

4. นกัเรียนมีสุนทรียภาพและลกัษณะนิสัยดา้น
ศิลปะ ดนตรี และกีฬา 

4.48 0.59 มาก 4.18 0.61 มาก 

5. ครูมีความสามารถในการจดัการเรียนรู้ 4.34 0.52 มาก 4.16 0.56 มาก 
ค่าเฉล่ียรวม 4.27 0.43 มาก 4.12 0.44 มาก 
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3) นกัเรียนดูแลสุขภาพตนเองใหแ้ขง็แรง ละเวน้จากส่ิงเสพติดและอบายมุข (  = 4.67, 3.60 
และ 3.67 ตามลาํดบั)   
              4.2.2 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลความพึงพอใจของ ผูป้กครองและนกัเรียน   

  สําหรับผูป้กครองและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อผลการเรียนรู้อยู่ในระดบัปานกลาง ถึงมาก 
โดยเฉพาะผูป้กครองพึงพอใจในระดบัปานกลางเป็นส่วนใหญ่เกือบทุกเร่ือง เร่ืองท่ีผูป้กครองและนักเรียนมีความ
คิดเห็นขดัแยง้กนัและควรนาํมาพิจารณาไดแ้ก่ 

1) นกัเรียนดูแลสุขภาพตนเองใหแ้ขง็แรง ละเวน้จากส่ิงเสพติดและอบายมุข  (  = 3.35, 3.52 
ตามลาํดบั)   

2) นกัเรียนมีพฤติกรรมตามอตัลกัษณ์โรงเรียน  ยิม้ ไหว ้ทกัทายกนั(  3.39, 3.53 ตามลาํดบั)   
 3) จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั (  =3.39, 3.48 ตามลาํดบั)   

 4) ครูใช้เคร่ืองมือในการวดัผลประเมินผลท่ีหลากหลายตรงตามสภาพจริง (  = 3.41, 3.15 
ตามลาํดบั)  
 

4.3  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลการประเมินหลกัสูตรสถานศึกษา  จากการสัมภาษณ์สรุปไดว้า่ 
4.3.1  ผูบ้ริหาร กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และครูผูส้อนมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัในเร่ืองนาํภูมิปัญญา

ท้องถ่ินมาบูรณาการกับการเรียนการสอน การอาํนวยความสะดวกเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตาม
จุดมุ่งหมาย 

4.3.2  นกัเรียนมีความคิดเห็นวา่ครูผูส้อนนาํส่ือทางเทคโนโลยมีาปรับใชใ้นการเรียนการสอนเพื่อท่ีจะ
ไดเ้ขา้ใจในบทเรียนมากยิง่ข้ึน อยากให้ครูผูส้อนนาํเทคนิคต่างๆมาประยกุตก์บัแบบฝึกหดัเพ่ือท่ีจะให้ผูเ้รียนสามารถ   
ทาํไดต้รงเวลา ส่วนผูบ้ริหารและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหมี้นโยบายทางดา้นงบประมาณในการพฒันา 
การเรียนของโรงเรียนและสภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียนเหมาะแก่การเรียนรู้ 

4.3.3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลการประเมินหลกัสูตรสถานศึกษาจาการสนทนากลุ่ม  
จากการสนทนากลุ่มของผูป้กครองสรุปไดว้า่  ผูป้กครองส่วนใหญ่พอใจผลการเรียนของนกัเรียน และการ

จดัการเรียนของครูผูส้อนอยูใ่นเกณฑ์ท่ีดีตอ้งการจะให้ครูผูส้อนเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดมี้การแสดงความคิดเห็นใน
หอ้งเรียนและนาํส่ือเทคโนโลยมีาช่วยในการเรียนการสอน เพ่ือใหผู้เ้รียนเขา้ใจในบทเรียนมากยิง่ข้ึน 
 
5. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 ผลการประเมินหลกัสูตรสถานศึกษา พบวา่ 
 1.  ดา้นนกัเรียน  พบวา่ นกัเรียนมีผลการเรียนรู้และทกัษะท่ีจาํเป็นตามหลกัสูตร  คุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมอนัพึงประสงคอ์ยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ทั้งน้ีเพราะสถานศึกษามีการกาํหนดแผนกลยทุธ์ ในการพฒันาผูเ้รียน
ให้มีความรู้และทักษะท่ีจาํเป็นตามหลักสูตร” ซ่ึงสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศกัราช 2551 ท่ีมุ่งเน้นพฒันาผูเ้รียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศกัยภาพในการศึกษาต่อและประกอบ
อาชีพได ้มีความสุขนิสัยท่ีดีในการดูแลสุขภาพป้องกนัโรคและหลีกเล่ียงปัจจยัเส่ียงและพฤติกรรมท่ีเส่ียงต่อสุขภาพ  
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2   ดา้นกระบวนการพฒันาหลกัสูตร  พบวา่  การจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษา การบริหารหลกัสูตรหรือการ
นาํหลกัสูตรไปใช ้ กระบวนการจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อนทั้ง 8 กลุ่มสาระ  และการวดัและประเมินผลนกัเรียนระดบั
ห้องเรียน ปฏิบติัอยู่ในระดบัมากถึงมากท่ีสุด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูบ้ริหารสถานศึกษา มีการประชุมวางแผน และ
ติดตามการใชห้ลกัสูตรอยา่งต่อเน่ืองซ่ึงสอดคลอ้งกบั ฐิติมา นิติกรวรากุล (2553:18) กล่าวถึงองคป์ระกอบหลกัสูตร
ตอ้งประกอบดว้ย จุดมุ่งหมาย โครงสร้าง วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร เน้ือหา และประสบการณ์ของผูเ้รียน กิจกรรม
การเรียนการสอนส่ือการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนการสอน 

3.  ดา้นการพฒันาบุคลากร  พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสามารถด้านการบริหารหลกัสูตร  ครูมี
ความสามารถในการจดัการเรียนรู้  และผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน มีความพึงพอใจต่อการปฏิบติัรวม  อยูใ่น
ระดบัมากถึงมากท่ี สุดทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูบ้ริหารมีความสามารถดา้นการบริหารหลกัสูตรและครูมีความสามารถใน
การจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษา ซ่ึงสอดคลอ้งกบั บุญเล้ียง ทุมทอง(2553:15-16) กล่าวไวว้า่การนาํหลกัสูตรไปใชเ้ป็น
การนาํหลกัสูตรไปสู่การปฏิบติั ครูผูส้อนยงัมีความรู้ในการถ่ายทอดเน้ือหา ความรู้ การวดัและประเมินผล จิตวิทยา 
การสอนตลอดทั้งปรัชญาการศึกษา จึงทาํใหก้ารเรียนรู้ของผูเ้รียนบรรลุเป้าหมายของหลกัสูตร   

4.  ด้านงบประมาณและทรัพยากร พบว่า  ค่าใช้จ่ายในการพฒันาหลกัสูตร และ ความคุ้มค่าในการจัด
การศึกษา มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก ถึงมากท่ีสุดทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ ครูนาํความรู้ท่ีไดจ้ากการอบรมมาพฒันาการ
เรียนการสอนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุม้ค่าทางการศึกษา สอดคลอ้งกบั ฟายน์(Flynn1997:22,อา้งในศิริชยั 
กาญจนวาสี 2545:148) กล่าวถึงวา่ประสิทธิภาพเชิงการผลิตซ่ึงเป็นค่าใชจ่้ายส่วนหน่ึงของการผลิตและสอดคลอ้งกบั
มนสั จนัทร์พวง(2549:บทคดัยอ่)ในมุมมองดา้นงบประมาณและทรัพยากรพบว่ามีความคุม้ค่าในการจดัการศึกษามี
ความเหมาะสมระดบัดี 
 5) ผลการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม พบวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูผูส้อน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  ผูป้กครองและนักเรียนมีความเห็นสอดคลอ้งกันในเร่ืองการจัดการเรียนรู้ของครูตอ้งมีส่ือการสอนท่ี
หลากหลาย จะทาํใหน้กัเรียนมีความเขา้ใจในบทเรียนยิง่ข้ึน 
 6)  ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อหลกัสูตรสถานศึกษา  พบว่า  ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ครูผูส้อน  และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีความพึงพอใจ ต่อผลการเรียนรู้ของนักเรียนและการจัดการเรียนรู้ของ
ครูผูส้อนอยู่ในระดบัมาก ถึงมากท่ีสุดซ่ึงสอดคลอ้งกบัเนตรหทยั เรืองสุข (2555:91) กล่าวว่า ความพึงพอใจ คือ
สภาพทางอารมณ์หรือความรู้สึกท่ีดีของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตรและการใชห้ลกัสูตร  แต่พบว่าทั้งผูบ้ริหาร
สถานศึกษา  ครูผูส้อนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความคิดเห็นท่ีขดัแยง้กนัและตอ้งนาํมาพิจารณา 
ไดแ้ก่  1) นักเรียนแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน เช่น ห้องสมุด  2) นักเรียนมีโอกาสไดแ้สดงความ
คิดเห็นอย่างมีเหตุผลต่อครูและเพื่อน และ3) นักเรียนดูแลสุขภาพตนเองให้แข็งแรง ละเวน้จากส่ิงเสพติดและ
อบายมุข 
 
กติติกรรมประกาศ  

วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ี สาํเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณาจาก ดร.ศรีสมร พุม่สะอาด อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์      
ดร.มานิต บุญประเสริฐ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และ ดร.ศิตา เยีย่มขนัติถาวร ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
ท่ีไดเ้สียสละเวลาอนัมีค่าเพ่ือให้คาํปรึกษา คาํแนะนาํและแกไ้ข ขอ้บกพร่องต่างๆ ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณมาอยา่งสูง  
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ขอกราบขอบพระคุณ นายอนุสิทธ์ิ ศรีอนันต์ นายกนก ขวญัดี และ ดร.เกศริน ทองงาม ท่ีไดก้รุณาเป็นผูเ้ช่ียวชาญ 
ตรวจสอบ ให้ขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะ ขอขอบพระคุณผูอ้าํนวยการ รองผูอ้าํนวยการ คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  นกัเรียนและผูป้กครองของนกัเรียน โรงเรียนบวัแกว้เกษร สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนการศึกษามธัยมศึกษาเขต 4  
ท่ีให้ความร่วมมือเป็นอยา่งดี ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการประเมินคร้ังน้ี และขอขอบพระคุณนางสาวปิยะวจันา 
โชคสถาพร ครูโรงเรียนปทุมวไิล  เป็นอยา่งยิง่ สาํหรับการใหค้าํอธิบาย และช่วยเหลือในการวเิคราะห์ขอ้มูลคร้ังน้ี 
 คุณค่าและประโยชน์อนัพึงไดจ้ากปริญญานิพนธ์ฉบบัน้ี ผูว้ิจยัขอนอ้มรําลึก และบูชา พระคุณบิดา มารดา 
ครู อาจารย ์ท่ีไดใ้หค้วามรู้ ใหก้ารอบรมสั่งสอนตลอดจนใหก้ารสนบัสนุนส่งเสริมผูว้จิยัมาโดยตลอด 
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การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้ชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร์เร่ือง เซลล์ส่ิงมีชีวติและการ
ดํารงชีวติของพืชรายวชิาวทิยาศาสตร์  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 

DEVELOPMENT  OF  STUDENTS’LEANING ACHIEVEMENT USING   SCIENCE  
ACTIVITY PACKAGE : ORGANISM S  CELL FORE MATTHAYOMSUKSA 1 

 

1 อรญาณิศวร์ ธนกลุไกรวุฒิ, 2 รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม, 3 ผศ.ดร.ชาตรี เกดิธรรม 

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

บทคดัย่อ      

                การวิจยัในคร้ังน้ีมีความมุ่งหมาย เพ่ือพฒันาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนกบัหลงัเรียน และความพึงพอใจท่ีมีต่อชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ประจาํ
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 ศึกษาจาํนวน 1 หอ้งเรียน กลุ่มท่ีศึกษามีนกัเรียนทั้งหมด 42 คน ซ่ึงไดจ้ากการสุ่มอยา่ง
ง่าย (Simple Random sampling) โดยใชห้้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม จาํนวน  7 ห้องเรียน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
ไดแ้ก่ 1) ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 2) แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 3) แบบสอบถามความพึง
พอใจท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและค่าที (t – test 
ชนิด Dependent samples) ผลปรากฏว่าชุดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยใชแ้หล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ิน มี
ประสิทธิภาพ 84.97/85.87สูงกว่าเกณฑ์ท่ีกาํหนด และผลการทดลองใช้ชุดกิจกรรมฯพบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรม
การเรียนการสอนวทิยาศาสตร์ อยูใ่นระดบัมาก  มีค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากบั 4.28 
คาํสําคญั: ชุดกิจกรรม  วทิยาศาสตร์  มธัยมศึกษา 

 

Abstract 

 The research  The research  aimed  to  develop  activity  package   to meet  the  effective  criteria  at  
80/80 and  to  study  achievement  of   pre  and  post   studying  and  also to  study   the  satisfaction  to  the  science  
activity  package  in the  first  semester  of  the academic year 2557 , studying fore one  class. The study sample  
consisted  of  42  student  of  Horwang  Phathumthani School which was  chosen  by  simple random  sampling  
from 7 classes  of Matthayomsuksa  1 students.  The instruments  used for  the  experimental included 1) the 
Science   activity package, 2) science  achievement test, and  3) the  questionnaire  of  satisfaction  to the  science  
activity   package. Statistics  used  for  analyzing  the  data were percentage, mean and t-test (dependent samples).  
     It was  found   that  the  Science  activity  package  by  using  local studying had  efficiency at 84.97/85.87  
higher  than  the  criterion  and  it  was  found  that post-test scores  were  higher  than  the  pre-test at  the  .05  level  
of  signifinicance. It can be concluded  that  students have very  good level satisfaction with  the  Science activity   
package that  has  average  mean  at  4.26. 
KEYWORDS: Science activity  package    
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1. บทนํา 
นานาประเทศต่างยอมรับว่าวิทยาศาสตร์มีบทบาท และมีส่วนสําคญัยิ่งในสังคมโลกปัจจุบนัและอนาคต

เพราะความรู้ทางวทิยาศาสตร์ช่วยทาํใหเ้กิดวทิยาการใหม่ ๆ การประดิษฐคิ์ดคน้เคร่ืองมือเคร่ืองใชเ้คร่ืองอาํ นวยความ
สะดวกต่างๆทั้ งในการดาํ รงชีวิตและการทาํ งาน(กระทรวงศึกษาธิการ กรมวิชาการ. 2544 : 1) กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ทาํให้คนพฒันาวิธีคิดทั้งความคิด ท่ีเป็นเหตุผล คิดสร้างสรรค ์คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ มีทกัษะท่ีสําคญัใน
การคน้ควา้หาความรู้ มีความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ (กระทรวงศึกษาธิการ กรมวิชาการ.2545 : 2) 
ประเทศไทย ให้ความสําคญักบัการนําวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้พฒันาประเทศดงัแผนพฒันาการศึกษา
แห่งชาติฉบบัท่ี 9 (2545-2549)โดยระบุไวใ้นแนวนโยบาย 4 : การพฒันากาํลงัคนดา้นวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
เพ่ือการพ่ึงพาตนเองและเพ่ิมสมรรถนะการแข่งขนัในระดบันานาชาติท่ีมีเป้าหมายให้คนไทยทุกคนมีความรู้ความคิด
และความใฝ่รู้ทั้ งในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคู่ไปกับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.2545 : 29)ในปัจจุบันการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ยงัประสบปัญหา ดา้น
กระบวนการจดัการ เรียนการสอนของครู โดยส่วนมากจะมุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนจดจาํเน้ือหาทฤษฏีตามท่ีครูสอนมากกว่า
การท่ีจะใหน้กัเรียนไดศึ้กษาคน้ควา้เพ่ือสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง (สมจิต สวธนไพบูลย.์ 2535 : 2อา้งถึงใน จิราภรณ์ 
เป็งวงศ์. 2546 : 3) ด้วยเหตุน้ีเม่ือนักเรียนไปพบสภาพปัญหาท่ีแตกต่างจากในห้องเรียนนักเรียนจึงไม่สามารถ
แกปั้ญหานั้นไดแ้ละจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์(สนธยา ศรีบางพลี. 2542 : 6) สาเหตุอยา่งหน่ึงท่ีทาํให้
คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ลดลงและนกัเรียนสอบไม่ผา่นตามเกณฑท่ี์กาํหนดมากข้ึน เกิดจากครู
ไม่เขา้ใจรูปแบบการเรียนรู้ของนกัเรียนแต่ละคนจึงไม่อาจจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกบันกัเรียนแต่ละ
แบบ (วลัลภ กนัทรัพย.์ 2541 : 56)ดงัท่ี สิริวรรณ ตะรุสานนท ์(2542 : 3) กล่าววา่ รูปแบบการเรียนรู้ (learning system) 
ของนักเรียนเป็นส่ิงสําคัญต่อการเรียนรู้ การสอนจะไม่ประสบความสําเร็จหากวิธีสอนท่ีครูเลือกใช้ขาดความ
เหมาะสมกบัรูปแบบท่ีนกัเรียนชอบ ทั้งน้ีเพราะรูปแบบการเรียนรู้เป็นลกัษณะเฉพาะตวัของนกัเรียนแต่ละคน หากครู
ใชว้ิธีการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัรูปแบบการเรียนรู้ของนกัเรียนกจ็ะทาํใหเ้กิดความเขา้ใจบทเรียนไดเ้ร็วและมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนท่ีดีข้ึน ทั้ งน้ี สุพรรณี สิงห์พันธ์(2546 : 3) กล่าวว่าการสอนวิทยาศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายต้องนํา
นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใชห้ลายๆรูปแบบโดยเฉพาะการใชส่ื้อทางคอมพิวเตอร์สอดคลอ้งกบั   กิ
ดานนัท์  มลิทอง (2543 : 9) ท่ีกล่าววา่การเรียนจากคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทาํให้การเรียนการสอนมีคุณภาพดีข้ึนและ
การนาํส่ือทางดา้นเทคโนโลยีมาใชใ้นการเรียนการสอนจะใชไ้ดดี้กบัเน้ือหาท่ีเป็นนามธรรมยากต่อการอธิบายให้
เขา้ใจ เช่น เดียวกบั อเนก ประดิษฐพ์งษ ์(2545 : 64) ท่ีศึกษาและ 
            ปัญหาการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ระดบัชั้นมธัยมศึกษา พบวา่ ผูส้อนมีปัญหาดา้นการเตรียมการสอน 
ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน การผลิตส่ือและการใชส่ื้อและการวดัและประเมินผล คือ ทาํไดไ้ม่เต็มท่ี ผลท่ี
เกิดตามมา ก็คือ ผลกระทบต่อผูเ้รียนทาํให้ผูเ้รียนขาดความรู้ความเขา้ใจในสาระสําคญัทางวิทยาศาสตร์ ขาดทกัษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ตลอดทั้งขาดทกัษะอ่ืน ๆ ดว้ย และเป็นผลให้ไม่ชอบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ในท่ีสุด 
ผูส้อนจึงควรพยายามเปล่ียนแปลงส่ิงท่ีเป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมให้มากท่ีสุด ส่ิงหน่ึงท่ีช่วยไดคื้อ ส่ือการสอน 
แมว้่าผูส้อนไดพ้ยายามเปล่ียนกลวิธีการสอนหาส่ือการสอนมาใช ้ยงัพบว่า มีผูเ้รียนบางส่วนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนไม่ผ่านจุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีกาํหนดไว ้เพราะการท่ีผูเ้รียนแต่ละคนมีความสามารถท่ีแตกต่างกนัทั้งในดา้น
สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ และการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ ซ่ึงจะมีทั้งนกัเรียนเก่งและอ่อนคละกนั ถา้ผูส้อนสอน
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เร็วผูเ้รียนท่ีเรียนอ่อนก็ตามไม่ทนั ถา้ผูส้อนสอนชา้หรืออธิบายซํ้ ามาก ๆ ผูเ้รียนท่ีเรียนเก่งก็จะเกิดความเบ่ือหน่าย 
ผูส้อนจึงจาํเป็นตอ้งสอนในอตัราปานกลางเพื่อใหผู้เ้รียนส่วนใหญ่เขา้ใจ แต่กย็งัมีผูเ้รียนในส่วนหน่ึงท่ีไม่เขา้ใจในชุด
กิจกรรมวิทยาศาสตร์นั้น ๆ ได ้ผูส้อนจึงจาํเป็นตอ้งหากลวิธีท่ีจะช่วยเหลือผูเ้รียนเหล่าน้ีให้ไดเ้รียนรู้ใน ส่ิงต่าง ๆ 
เพ่ิมข้ึน เขา้ใจมากข้ึนจนสามารถบรรลุจุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีกาํหนดไว ้ในการเรียน การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์นั้น นอกจากจะมุ่งให้ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาแลว้ ยงัจะตอ้งเน้นองค์ประกอบอ่ืน ๆ ดว้ย
ไดแ้ก่ ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ความเขา้ใจลกัษณะของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และองคป์ระกอบท่ีสาํคญั
มากจะละเลยเสียไม่ได ้กคื็อ ความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์ 

 จากประสบการณ์การสอน ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556  โรงเรียนหอวงั  ปทุมธานีมีการจดัการเรียน
การสอน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดบัชั้นมธัยมศึกษา ปีท่ี 1 จาํนวน 7 หอ้งเรียน ผลการปฏิบติัการสอน
ท่ีผ่านมานักเรียน และจากการดาํเนินการวิเคราะห์ผูเ้รียนรายบุคคลพบว่านักเรียนในแต่ละห้องมีสภาพความพร้อง
ทางการเรียนแตกต่างกนั จึงทาํให้การจัดการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไวพ้บว่านักเรียนขาดความรู้
พ้ืนฐานความเขา้ใจในเน้ือหาและกระบวนการคิด แตกต่างกนัมาก จึงทาํใหน้กัเรียนไม่เขา้ใจเน้ือหาและไม่สนใจเรียน 
หรือทบทวนเน้ือหาตามท่ีครูสอน ส่งผลให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่า และมีความพึงพอใจต่อรายวิชาวิทยาศาสตร์
ตํ่าตามไปดว้ย โดยจะเห็นไดจ้ากในหน่วยการเรียนรู้  เร่ืองส่ิงมีชีวิตและกระบวนการดาํรงชีวิตของพืช  ซ่ึงเป็นหน่วย
ท่ีมีเน้ือหาค่อนขา้งมากและเรียงลาํดบัมากง่ายไปยากและซบัซอ้นข้ึน จึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งรีบแกไ้ขหรือพฒันานกัเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้สูงข้ึน โดยตอ้งหาวิธีการจูงใจนักเรียน โดยจดัหาส่ือท่ีน่าสนใจและตอบสนองความ
ตอ้งการของผูเ้รียนไดอ้ยา่งดี 
 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จึงเป็นส่ือท่ีช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง มีการจดัส่ือการเรียนรู้ไว้
อยา่งเป็นระบบ ส่งเสริมการเรียนของนกัเรียนให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนโดยเปิดโอกาสให้นกัเรียน
ศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมจากชุดกิจกรรมด้วยตนเอง มีส่วนร่วมในการการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ  รับรู้ตาม
ความสามารถของตนฝึกความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม การเรียนรู้เป็นอิสระ เร้าความสนใจไม่ให้เกิดความเบ่ือ
หน่ายในการเรียน ส่งเสริมให้นกัเรียนเกิดความคิดริเร่ิมสร้างสรรคเ์พ่ือให้เกิดการพฒันาในทุกๆ ดา้น(เน้ือทอง นายี. 
2544 : 22) ดงัท่ี จีราภรณ์ ตรียาพนัธ์ (2540 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาผลการใชชุ้ดกิจกรรมการสอน วิทยาศาสตร์กายภาพ
ชีวภาพ เร่ือง ไฟฟ้าและเคร่ืองอาํนวยความสะดวก สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา ตอนปลาย พบวา่ นกัเรียนมีผลการ
เรียนรู้ท่ีระดบัร้อยละ 88.52 และมีเจตคติต่อการเรียนโดยใชชุ้ด กิจกรรมการสอนวิทยาศาสตร์อยูใ่นระดบัดี และเพื่อ
เป็นการเสริมการเรียนรู้ของนกัเรียนควรมีการเช่ือมโยงและบูรณาการสาระการเรียนรู้ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัเขา้ดว้ยกนั 
เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัวถีิชีวติจริง เพ่ือใหน้กัเรียนไดศึ้กษาหาความรู้ดว้ยตนเองตามความถนดัและความสนใจรายบุคคล 
โดยเรียนรู้จากแหล่งขอ้มูลทั้งท่ีเป็นส่ือการเรียนรู้ ใบความรู้ ใบงานและวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ (คณะอนุกรรมการปฏิรูป
การเรียนรู้.2544 : 43) ดงันั้นหลกัสูตรข้ึนพ้ืนฐานพุทธศกัราช 2542 ไดก้าํหนดสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์ ประกอบดว้ยสาระท่ีเป็นองคค์วามรู้ไว ้8 สาระ ไดแ้ก่ สาระท่ี 1 ส่ิงมีชีวติกบักระบวนการดาํรงชีวติ สาระ
ท่ี 2 ชีวิตกบั ส่ิงแวดลอ้ม สาระท่ี 3 สารและสมบติัของสาร สาระท่ี 4 แรงและการเคล่ือนท่ี สาระท่ี 5 พลงังาน สาระท่ี 
6 กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก สาระท่ี 7 ดาราศาสตร์และอวกาศและสาระท่ี 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ซ่ึงเป็นหลกัสูตรแกนกลางกาํหนดให้สถานศึกษาไดส้ร้างหลกัสูตรสถานศึกษาให้สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของชุมชนและทอ้งถ่ิน โดยการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัได ้
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เลือกสาระท่ี 1 ส่ิงมีชีวติกบักระบวนการดาํรงชีวติ              
 เพ่ือเป็นการแกปั้ญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตกตํ่าและสนบัสนุนให้ผูเ้รียนไดรั้บเน้ือหาสาระมีการเรียนรู้

ไดต้ามวตัถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพผูส้อนควรคาํนึงถึงการใช้ส่ืออย่างเป็นระบบคาํนึงความแตกต่างในการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนวา่แต่ละคนมีการเรียนรู้แบบใดจึงจดัเป็นบทบาทท่ีสาํคญัของผูส้อนหากผูส้อนมีความรู้ความเขา้ใจ
และดาํเนินการในส่ิงท่ีกล่าวน้ี การเรียนการสอนกจ็ะบรรลุวตัถุประสงค ์ผูเ้รียนจะเกิดการพฒันา ระบบการศึกษากจ็ะ
มีคุณภาพมากข้ึนตอบสนองกบัสังคมแห่งการเรียนรู้ไดเ้ช่นกนั 
            จากเหตุผลดงัท่ีไดก้ล่าวมานั้น ทาํให้ผูศึ้กษาคน้ควา้มีความสนใจท่ีจะใชชุ้ดกิจกรรมวิทยาศาสตร์  เร่ือง เซลล์
ส่ิงมีชีวิตและการดาํรงชีวิตของพืช  ซ่ึงผูว้ิจยัไดอ้อกแบบและเรียบเรียงกิจกรรมการเรียนรู้ โดยวิเคราะห์ตวัช้ีวดั สาระ
การเรียนรู้ กิจกรรม  ส่ือการเรียนการสอน และการวดัผลประเมินผลให้สอดคลอ้งกนั  อนัจะเป็นผลทาํให้การจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนไดด้าํเนินไปอยา่งมีประสิทธิผล นักเรียนมีประสิทธิภาพภาพ เกิดทกัษะกระบวนการคิด 
การแกปั้ญหาทาํให้ผูเ้รียนเป็นผูป้ระสบผลสาํเร็จในการเรียน และสามารถนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัในการแกปั้ญหา
ส่ิงแวดลอ้มได ้และเป็นการพฒันานวตักรรมเทคโนโลยทีางการศึกษาใหก้า้วหนา้ยิง่ ๆ ข้ึนไป 

 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
              2.1 เพ่ือพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง เซลล์ส่ิงมีชีวิตและ
กระบวนการดาํรงชีวติของพืช  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 

 2.2 เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ก่อน-หลงั การเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วทิยาศาสตร์เร่ือง เซลลส่ิ์งมีชีวติและกระบวนการดาํรงชีวติของพืชชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี1 

 2.3 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนหอวงั  ปทุมธานี ท่ีมีต่อชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ เร่ือง เซลลส่ิ์งมีชีวติและกระบวนการดาํรงชีวิตของพืช ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
 
3. การดาํเนินการวจิัย 
               การวิจัย เร่ืองการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ิน เพ่ือ
เสริมสร้างความสามารถในการคิดแกปั้ญหาและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีไดรั้บ
การประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญไปปรับปรุงแกไ้ขแลว้นาํผลการประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญมาหาค่าเฉล่ียจากนั้นนาํไปทดลอง
ใช ้(Tryout) กบันกัเรียนดงัน้ี 
                      1. ทดลองแบบหน่ึงต่อหน่ึง (One to One Testing) โดยทดลองกบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียน           
หอวงั ปทุมธานี  สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 ท่ีไม่เคยเรียนเน้ือหาน้ี
มาก่อน จาํนวน 3 คน โดยเลือกนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนกลุ่มสูง ปานกลางและตํ่า สุ่มมากลุ่มละ 1 คน โดยใชว้ธีิการสุ่ม
แบบแบ่งขั้นพบวา่ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ท่ีนาํไปทดลองมีคาํถาม รูปภาพท่ีไม่ชดัเจน ผูว้ิจยัไดน้าํมาปรับปรุงแกไ้ข
ขอ้คาํถามและรูปภาพ 
                     2. ทดลองแบบกลุ่มเล็ก  (Small Group Testing) กับนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี  2  โรงเรียนหอวัง 
ปทุมธานี  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 ท่ีไม่เคยเรียนเน้ือหาน้ีมา
ก่อน จาํนวน9 คน โดยเลือกนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนกลุ่มสูง ปานกลาง ตํ่า คือ 3 : 3 :                      
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                   3 โดยใชว้ธีิการสุ่มแบบแบ่งชั้น แลว้นาํผลท่ีไดน้าํไปหาประสิทธิภาพตามสูตร โดยตั้งเกณฑป์ระสิทธิภาพ
ท่ี 80/80 ไดค้่าประสิทธิภาพเท่ากบั 84.97/85.87 นอกจากน้ียงัพบว่าชุดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีนาํไปทดลองมี
รูปภาพชดัเจน สวยงาม น่าสนใจศึกษา 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิัย 
                 1. ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัในคร้ังน้ี เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  ปีการศึกษา 2557   จาํนวน 1 หอ้ง 
42  คน 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามลาํดบัขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
                 1. การดาํเนินการก่อนเร่ิมการทดลอง ผูว้จิยัดาํเนินการสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
จาํนวน 30 ขอ้ 
                  2. จัดกิจกรรมด้วยชุดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ท่ีผูว้ิจัยพฒันาข้ึนโดยใช้ระยะเวลา  16  
พฤษภาคม -  16   กรกฎาคม  2557   โดยมีการบนัทึกคะแนนระหวา่งเรียนจากการทดสอบยอ่ย และการทาํกิจกรรมใน
แต่ละชุดกิจกรรม 
                  3. ดาํเนินการทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ จาํนวน 30 ขอ้ ซ่ึงเป็นแบบทดสอบเดียวกนั
กบัแบบทดสอบก่อนเรียน 
                 4. หลงัจากเสร็จส้ินการทดสอบหลงัเรียนแลว้ ผูว้จิยัไดด้าํเนินการวดัความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อชุด
กิจกรรมการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์โดยใชแ้บบสอบถาม 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดด้าํเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
   1. วเิคราะห์หาค่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์ โดยใชสู้ตร E1 /E2  

        2.วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีเรียนดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
คะแนนเฉล่ียก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใชสู้ตร t – test (Dependent Samples)  
    3. วเิคราะห์ความพึงพอใจท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์ 
 
4. ผลการวจิัย 
                  1. ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ิน มีประสิทธิภาพ (E1 / E2) 
84.97/85.87ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์กาํหนด 
     2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนการสอน
วทิยาศาสตร์ หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.5 
      3. ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ มีความพึงพอใจโดยรวม
มีค่าเฉล่ีย 4.28  อยูใ่นระดบัมาก 
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5. บทสรุป 
                  1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ว 21101 วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง เซลลส่ิ์งมีชีวิตและ
กระบวนการดาํรงชีวติของพืช  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 สูงกวา่เกณฑท่ี์ตั้งไว ้
                  2) เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   
ว 21101วทิยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง เซลลส่ิ์งมีชีวิตและกระบวนการดาํรงชีวิตของพืช  ทั้ง 7เร่ือง ระดบัชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ประกอบการเรียนท่ีสร้างข้ึนน้ีช่วยใหน้กัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนตามจุดประสงคท่ี์ตั้งไว ้
                  3) ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ว 21101 วิทยาศาสตร์ หน่วยการ
เรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง เร่ือง เซลลส่ิ์งมีชีวติและกระบวนการดาํรงชีวิตของพืช  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 มีความพึงพอใจอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด 
 
กติตกิรรมประกาศ  

งานวิจยัฉบบัน้ี สําเร็จไดด้ว้ยความอนุเคราะห์และความช่วยเหลืออยา่งดียิ่งจาก ผศ.ดร.ชาตรี  เกิดธรรม 
และ รศ.ดร.อรสา  จรูญธรรม  ท่ีให้ความช่วยเหลือ เป็นท่ีปรึกษางานวิจัย ให้ความเอ้ืออาทร กรุณาตรวจแก้ไข
ขอ้บกพร่อง แนะนาํและเอาใจใส่ เป็นกาํลงัใจดว้ยดีเสมอมา ผูว้ิจยัซาบซ้ึงในความกรุณา จึงขอขอบพระคุณเป็นอยา่ง
สูงมา ณ โอกาสน้ี 
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การศึกษาจิตวทิยาศาสตร์และผลการเรียนรู้ เร่ืองอาหารและสารอาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT  

ร่วมกบัแผนผงัความคดิ  
THE STUDY OF SCIENTIFIC MIND AND LEARNING OUTCOME CONCERN FOODS 

AND NUTRIENTS IN SCIENCE STRAND FOR GRADE 4 BY THE USE OF 4 MAT WITH 
MIND MAPPING  

 

ศิริญญา ดาจง, ดร.ศรีสมร พุ่มสะอาด 
นกัศึกษาปริญญาโทศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน  มหาวทิยาลยัรังสิต 
อาจารยป์ระจาํ คณะศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน  มหาวทิยาลยัรังสิต 

--------------------------------- 
บทคดัย่อ      

 การวจิยัคร้ังน้ีมีเป็นการวจิยัเชิงทดลอง ใชแ้ผนการวจิยั แบบกลุ่มเดียว วดัผลก่อน – หลงัการทดลอง มี
วตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) เปรียบเทียบผลการเรียนรู้เร่ือง อาหารและสารอาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ของนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT ร่วมกบัแผนผงัความคิด 2) ศึกษาความพึงพอใจ
ของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ เร่ืองอาหารและสารอาหารกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ โดยใชก้ารจดัการ
เรียนรู้แบบ 4 MAT ร่วมกบัแผนผงัความคิด และ3) ศึกษาจิตวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4/2 โรงเรียนคุณากรณ์ จาํนวน  33 คน โดย
การเลือกแบบเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ืองอาหารและสารอาหาร  
ท่ีจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ร่วมกับแผนผงัความคิด แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เร่ืองอาหารและสารอาหาร 
แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT ร่วมกบัแผนผงัความคิด และแบบสังเกตพฤติกรรม
จิตวิทยาศาสตร์ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT ร่วมกบัแผนผงัความคิด เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยผูว้ิจยัจดัการ
เรียนรู้ดว้ยตนเอง วิเคราะห์ขอ้มูลโดยค่าร้อยละ (%) ค่าเฉล่ีย ( ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบ ค่า โดยใช ้
t-test แบบ 
 ผลการวจิยัพบวา่ 
 1. ผลการเรียนรู้ เร่ืองอาหารและสารอาหารของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีจดัการเรียนรู้แบบ  4 MAT 
ร่วมกบัแผนผงัความคิด มีผลการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 2. นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 มีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้ โดยการจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT
ร่วมกบัแผนผงัความคิด ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 2.63, S.D. = 0.14) และมีความพึงพอใจในดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ
จากการเรียนรู้มากท่ีสุด (  = 2.68, S.D. = 0.25)  
 3. นกัเรียนมีจิตวทิยาศาสตร์ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 2.72, S.D. = 0.14) และมีจิตวทิยาศาสตร์ในเร่ือง
ความซ่ือสัตยม์ากท่ีสุด (  = 2.90, S.D. = 0.31)  
คาํสําคญั: การเรียนรู้แบบ 4 MAT, แผนผงัความคิด, พฤติกรรมการเรียนรู้ 
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Abstract 

This research was the Pre experimental research using research design as the one-group pretest-posttest 
design. The objectives of this research was to study about 1) Compare of learning outcome towards foods and 
nutrients in science strand for grade 4 students by the use of 4 MAT with mind mapping 2) satisfaction of grade 4 
students concern foods and nutrients in science strand by the use of 4 MAT with mind mapping, and 3) scientific 
mind of grade 4 students.  

The sample of this research was consists of 33 students from grade 4/2 classroom of Kunakorn School. 
Learning lessons planning concern foods and nutrients by the use of 4 MAT with mind mapping Data were 
collected by the researchers manage their own learning. The research instrument include Percentage (%) means 

( ), standard deviation (S.D.), dependent t-test was the statistical analysis methods for this research.  
 The results were showed as following:   
 1. About learning outcome concern foods and nutrients in science strand for grade 4 students by the use 
of 4 MAT with mind mapping, the students showed that had higher level of learning achievement than pre-learning 
at the .05 of significance  
 2. About satisfaction of grade 4 students concern foods and nutrients in science strand by the use of   
4 MAT with mind mapping, the students showed that had high level (  = 2.63, S.D. = 0.14) and, the satisfaction about 
useful of the learning had highest level (  = 2.68, S.D. = 0.25)  

3. The study of scientific mind of grade 4 students showed that had high level (  = 2.72, S.D. = 0.14) and, 
showed that had highest level about honesty (  = 2.90, S.D. = 0.31)  
KEYWORDS: Learning the 4 MAT, Mind mapping, Learning Behavior 
 
1. บทนํา 

การศึกษาเป็นกระบวนการสําคญัยิ่งในการพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ ทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา อารมณ์ ความรู้และคุณธรรม มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดาํรงชีวิตสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมี
ความสุข นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพฒันาเยาวชนของชาติเขา้สู่โลกยุคศตวรรษท่ี 21 มุ่งส่งเสริมให้
ผูเ้รียนมีคุณธรรม รักความเป็นไทย มีทกัษะการคิดวิเคราะห์คิดสร้างสรรค์ มีทกัษะดา้นเทคโนโลยี สามารถทาํงาน
ร่วมกบัผูอ่ื้นได ้และสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมโลกไดอ้ยา่งสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 2) การเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ในการศึกษาทุกระดับชั้น จึงมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง  และถือเป็นนโยบายอันหน่ึงของประเทศ 
ท่ีตอ้งจดัการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพ  และมีประสิทธิภาพเม่ือพิจารณาพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2542 หมวดท่ี 4 ว่าด้วยแนวการจัดการศึกษามาตรา 22 กล่าวว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผูเ้รียนทุกคนมี
ความสามารถในการเรียนรู้ และพฒันาตนเองได ้โดยถือวา่ผูเ้รียนสาํคญัท่ีสุด  กระบวนการจดัการศึกษา ตอ้งส่งเสริม
ให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพและมาตรา 30 ให้สถานศึกษาพฒันากระบวนการเรียนการ
สอนท่ีมีประสิทธิภาพ รวมทั้ งส่งเสริมให้ผูส้อนสามารถวิจัยเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน ในแต่ละระดับ
การศึกษา  การจะส่งเสริม  และพฒันาทางดา้นวิทยาศาสตร์  จึงตอ้งอาศยัการวางรากฐานทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
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(รุ่ง แกว้แดง, 2544)  คุณภาพของการเรียนการสอนสามารถดูไดจ้ากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน ซ่ึงผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเป็นตวับ่งช้ีถึงความสําเร็จในการจัดการศึกษาได้ท่ีผ่านมา มีผูส้นใจศึกษาเก่ียวกับผลสัมฤทธ์ิอย่าง
แพร่หลาย โดยมีการศึกษาลกัษณะต่างๆ ท่ีคาดว่าจะเก่ียวขอ้งกบัผลการเรียน เช่น การศึกษาความสัมพนัธ์ต่างๆ กบั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  การหาสมการเพ่ือทาํนายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาต่างๆ  

การจัดการศึกษาในรอบ 20 ปีท่ีผ่านมา หลกัสูตรวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนทั้ งระดับประถมศึกษา และ
ประถมศึกษาตอนตน้ไดเ้ปล่ียนแปลงไปอยา่งมากและมีการปรับปรุงอยูเ่สมอซ่ึงส่วนใหญ่กิจกรรมการเรียนการสอน
จะเนน้ใหมี้กิจกรรมการทดลอง โดยเนน้กระบวนการทาํงานของนกัวทิยาศาสตร์ และฝึกกระบวนการทาํงานเป็นกลุ่ม 
เพ่ือให้นกัเรียนไดใ้ชก้ระบวนการเหล่าน้ีแกปั้ญหาต่างๆ ต่อไปในอนาคตแต่ปัญหาท่ีประสบก็คือไม่วา่หลกัสูตรจะดี
เพียงใด ถา้จดัการเรียนการสอนยงัคงเป็นเหมือนรูปแบบเดิม คือมีครูเป็นศูนยก์ลางสอนใหจ้าํมากกวา่สอนใหท้าํ สอน
ให้เช่ือมากกว่าการสอนให้ขดัแยง้ สอนเน้ือหามากกว่าสอนกระบวนการแสวงหาความรู้ มิไดถื้อเอาศกัยภาพของ
ผูเ้รียนมาใช ้การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ก็จะไม่บรรลุตามวตัถุประสงค ์ท่ีตั้งไวก้ารจดัการเรียนรู้ตามแนวดงักล่าว
จาํเป็นตอ้งเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียน การสอนทั้งของครูและนกัเรียน กล่าวคือ ลดบทบาทของครูผูส้อนจากการ
เป็นผูบ้อกเล่า บรรยาย สาธิต เป็นการวางแผนจดักิจกรรมให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ กิจกรรมต่างๆ ตอ้งเนน้ท่ีบทบาท
ของนกัเรียนตั้งแต่เร่ิม คือ ร่วมวางแผนการเรียน การวดัผล ประเมินผล และตอ้งคาํนึงวา่กิจกรรมการเรียนนั้นเป็นการ
พฒันากระบวนการคิด วางแผนลงมือปฏิบติั ศึกษาคน้ควา้รวบรวมขอ้มูลดว้ยวิธีการต่างๆ จากแหล่งเรียนรู้หลากหลาย 
(กรมวิชาการ, 2544 : 75) นอกจากน้ี สาํนกัคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545: 62-63) ไดก้ล่าวถึง การจดัการศึกษา
วทิยาศาสตร์ควรเป็นไปในหลายรูปแบบ  

จากการศึกษาสภาพปัญหาต่างๆ ดังกล่าว ผู ้วิจัยมีความเห็นว่าควรมีการพัฒนาผูเ้รียนให้ได้พัฒนาขีด
ความสามารถของตนตามศกัยภาพ มีความสมดุลทางร่างกายสติปัญญา จิตใจ และสังคม เป็นผูรู้้จกัการคิดวิเคราะห์ คิด
แกปั้ญหา  โดยใชห้ลกัเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ มีความคิดรอบคอบ รักการเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง สามารถ
ประยกุตใ์ชค้วามรู้ไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยพฒันาการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์ในระดบัประถมศึกษา ใหมี้ประสิทธิภาพ
มากข้ึน เพ่ือมุ่งให้นกัเรียนคิดเป็น ทาํเป็น แกปั้ญหาเป็น ซ่ึงวฏัจกัรการเรียนรู้แบบ 4 MAT ร่วมกบัแผนผงัความคิดเป็น
การจดัการเรียนการสอนท่ีมีลกัษณะการเรียนรู้แตกต่างกนั สามารถเรียนและพฒันาศกัยภาพของตนเองอยา่งมีความสุข 
โดยมีความเช่ือพ้ืนฐานซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัความหลากหลายในการเรียนรู้หลายประการ 

เพ่ือให้ไดอ้งคค์วามรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม และพฒันาการเรียนรู้สู่การพฒันาคุณภาพของผูเ้รียน
ซ่ึงการจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT ร่วมกบัแผนผงัความคิด เป็นวิธีการเรียนรู้แบบหน่ึงท่ีคาํนึงถึงความแตกต่างของ
ผูเ้รียน เนน้การจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีให้นกัเรียนไดฝึ้กคิดและใชก้ระบวนการคิด และการปฏิบติัคน้พบดว้ยความรู้
ตนเอง ช่วยให้นักเรียนไดเ้รียนในส่ิงท่ีตนเองถนัด และฝึกฝนในส่วนท่ีตนเองไม่ถนัดไปพร้อมๆ กนั ผูว้ิจยัซ่ึงเป็น
ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนดงักล่าว จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเพ่ือการศึกษาผลการเรียนรู้
เร่ือง อาหารและสารอาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4/2 โรงเรียนคุณากรณ์ 
โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT ร่วมกบัแผนผงัความคิดเพ่ือจะไดน้าํผลการวิจยัน้ีไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันา
ใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
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2.วตัถุประสงค์การวจิัย 
2.1  เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เร่ือง อาหารและสารอาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ของ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT ร่วมกบัแผนผงัความคิด 
2.2 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ เร่ืองอาหารและสารอาหารกลุ่มสาระ

การเรียนรู้วทิยาศาสตร์ โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT ร่วมกบัแผนผงัความคิด 
2.3 เพ่ือศึกษาจิตวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  

 
3. การดาํเนินการวจิัย 

เกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยผูว้จิยัจดัการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ย 
  3.1 แผนการจดัการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ืองอาหารและสารอาหารของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT ร่วมกบัแผนผงัความคิด จาํนวน 6 แผน รวม 12 ชัว่โมง หาค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง (IOC) ซ่ึงคาํนวณได ้มีค่าเท่ากบั 1.00 แผนการสอนใชไ้ด ้
  3.2 แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียน เร่ืองอาหารและสารอาหาร จาํนวน 1 ฉบับ 
แบ่งเป็น 2 ตอน ตอนท่ี 1 เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิด 4 ตวัเลือก จาํนวน 25 ขอ้ ตอนท่ี 2 เป็นแบบทดสอบอตันัย 
จาํนวน 5 ขอ้ หาค่าความเช่ือมัน่ ในตอนท่ี 1 มีค่าเท่ากบั 0.85 และแบบทดสอบตอนท่ี 2 มีค่า IOC ระหว่าง 1.00 ถึง 
1.00 ขอ้สอบใชไ้ด ้

  3.3 แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ เร่ืองอาหารและสารอาหารท่ีจดัการเรียนรู้
แบบ 4 MAT ร่วมกบัแผนผงัความคิด จาํนวน 1 ฉบบั หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ซ่ึงคาํนวณได ้มีค่าเท่ากบั 
1.00 แบบสอบถามใชไ้ด ้

  3.4 แบบสังเกตพฤติกรรมเพื่อวดัจิตวิทยาศาสตร์ จาํนวน 1 ฉบบั หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ซ่ึง

คาํนวณได ้มีค่าเท่ากบั 1.00 แบบสังเกตใชไ้ด ้
 
4. ผลการวจิัย 

ตารางท่ี 4.1 เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เร่ืองอาหารและสารอาหารของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
ก่อนเรียนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT ร่วมกบัแผนผงัความคิด 

 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติระดบั 0.05   
  

คะแนนสอบ N คะแนนรวม 
ของนกัเรียน 33 

คน 

 S.D. T 

ก่อนเรียน 33 499 15.12 6.48 
10.82* 

หลงัเรียน 33 706 21.40 7.74 
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 จากตารางท่ี 4.1 พบวา่ผลการเรียนรู้เร่ืองอาหารและสารอาหารของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีจดัการ
เรียนรู้แบบ 4 MAT ร่วมกบัแผนผงัความคิดหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติระดบั 0.05 แสดงวา่การ
จดัการเรียนรู้ในรูปแบบ 4 MAT ร่วมกบัแผนผงัความคิดทาํใหผ้ลการเรียนรู้นกัเรียนดีข้ึน 
 
 ตารางท่ี 4.2 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
 

รายการ การวดัความพึงพอใจ 
S.D ระดบั 

ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ 2.59 0.23 มาก 
ดา้นบรรยากาศในการเรียนรู้ 2.61 0.32 มาก 
ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้ 2.68 0.25 มาก 
ประเมินโดยภาพรวม  2.63 0.14 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.2 พบวา่ในภาพรวมนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 มีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้ โดยการ
จดัการเรียนรู้แบบ 4 MATร่วมกบัแผนผงัความคิด อยู่ในระดบัมาก (  = 2.63, S.D. = 0.14) และมีความพึงพอใจในดา้น
ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้มากท่ีสุด (  = 2.68, S.D. = 0.25)  
 
 ตารางท่ี 4.3  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของจิตวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
 

รายการ การวดัจิตวทิยาศาสตร์ 
S.D. ระดบั 

ดา้นความอยากรู้อยากเห็น 2.74 0.20 มาก 
ดา้นความเพียรพยายาม มุ่งมัน่ 2.72 0.24 มาก 
ดา้นความซ่ือสัตย ์
ดา้นความรอบคอบ 
ดา้นความร่วมมือ ความช่วยเหลือ 
ดา้นความรับผดิชอบ 
ดา้นความมีเหตุผล 
ดา้นความใจกวา้ง 
ดา้นความริเร่ิมสร้างสรรค ์
ดา้นการมีเจตคติท่ีดีต่อวทิยาศาสตร์ 

2.90 
2.56 
2.75 
2.86 
2.66 
2.76 
2.59 
2.85 

0.31 
0.50 
0.45 
0.35 
0.48 
0.44 
0.57 
0.34 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ประเมินโดยภาพรวม 2.72 0.24 มาก 
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 จากตารางท่ี 4.3 พบวา่ในภาพรวมนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 มีจิตวทิยาศาสตร์ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 
2.72, S.D. = 0.14) และมีจิตวทิยาศาสตร์ในเร่ืองความซ่ือสัตยม์ากท่ีสุด (  = 2.90, S.D. = 0.31)  
 
5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจยัเร่ืองการศึกษาจิตวิทยาศาสตร์และผลการเรียนรู้ อาหารและสารอาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4/2 โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT ร่วมกบัแผนผงัความคิด สามารถ
นาํไปสู่การอภิปรายผลได ้ดงัน้ี  
 ผลการเปรียบเทียบของผลเรียนรู้ของกลุ่มทดลอง ท่ีไดรั้บการสอนแบบ 4 MATร่วมกบัแผนผงัความคิด 
พบวา่กลุ่มทดลองท่ีไดรั้บวิธีการสอนแบบ 4 MATร่วมกบัแผนผงัความคิด มีผลเรียนหลงัการทดลองสูงกวา่ก่อนการ
ทดลองอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงพบว่าผลของการศึกษาที่ไดม้ีความสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 
เบญจมาศ มงคลพร (2549 : 3)ไดศึ้กษาผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT เร่ือง อาหารและสารอาหาร กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเรียนโดยใชว้ิธีการจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 ผลการศึกษาระดบัความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์ เร่ือง อาหารและ
สารอาหาร  ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ  4  MAT ร่วมกับแผนผงัความคิด อยู่ในระดบัพึงพอใจมาก ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ก่ิงดาว ปินไชย (2552) ไดศ้ึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื ่อพฒันาทกัษะการส่ือสาร
ภาษาองักฤษ โดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT เร่ือง In the Garden ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียน
ระเบียบพิทยา อาํเภอลอง จงัหวดัแพร่ ผลการวิจยัพบว่า มีความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดกิจกรรมอยู่ในระดบั
มากท่ีสุดคือ เฉล่ียร้อยละ 4.51 

 ผลการศึกษาจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน อยู่ในระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ทรายทอง 
พวกสันเทียะ (2554) ไดศึ้กษาการพฒันาแบบวดัจิตวิทยาศาสตร์สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา ผลการวิจยัพบวา่ 
คะแนนจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 จาํแนกตามคุณลกัษณะ พบว่า คะแนนเฉล่ียอยู่ระหว่าง 
8.04 – 10.39 ซ่ึงคุณลกัษณะท่ีมีคะแนนสูงสุด คือ ดา้นความใจกวา้ง มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 10.71 และอยูใ่นระดบัมาก 
 ขอ้เสนอแนะเพ่ือนาํผลการวจิยัไปใช ้
    1. ครูควรสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแต่ละคน ในการปฏิบัติกิจกรรมทั้ งกิจกรรมเด่ียว และ
กิจกรรมกลุ่ม เพ่ือศึกษาความสามารถหรือความถนดัของนกัเรียนแต่ละบุคคล และควรส่งเสริมพฤติกรรมนั้นๆ ควร
แทรกคุณธรรม จริยธรรม ในกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 4 MAT เพ่ือช่วยให้นกัเรียนไดแ้สดงถึงความสามารถท่ี
เหมาะสมออกมา 

ขอ้เสนอแนะเพ่ือการวจิยัคร้ังต่อไป 

 1. ควรมีการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการจัดการเรียนรู้ เช่น ความคิด

สร้างสรรค ์ความคงทนในการเรียนรู้ ความสามารถในการแกปั้ญหาของนกัเรียนท่ีจดัการเรียนรู้แบบ 4 MATร่วมกบั

แผนผงัความคิด 
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6. บทสรุป 
 1. ผลการเรียนรู้ เร่ืองอาหารและสารอาหารของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีจดัการเรียนรู้แบบ  4 MAT 
ร่วมกบัแผนผงัความคิด มีผลการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 2. นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 มีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้ โดยการจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT
ร่วมกบัแผนผงัความคิด ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 2.63, S.D. = 0.14) และมีความพึงพอใจในดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ
จากการเรียนรู้มากท่ีสุด (  = 2.68, S.D. = 0.25)  
 3. นกัเรียนมีจิตวทิยาศาสตร์ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 2.72, S.D. = 0.14) และมีจิตวทิยาศาสตร์ในเร่ือง
ความซ่ือสัตยม์ากท่ีสุด (  = 2.90, S.D. = 0.31)  
 
กติติกรรมประกาศ  

วิทยานิพนธ์เล่มน้ีสําเร็จลงไดด้ว้ยดี จากการให้คาํปรึกษาแนะนําจาก ดร. ศรีสมร พุ่มสะอาด อาจารยท่ี์
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ท่ีไดก้รุณาใหค้าํปรึกษาและแนะนาํแนวทาง  รวมทั้งการแกไ้ขปรับปรุงขอ้ผิดพลาดและบกพร่อง
ต่าง ๆ ในการทาํวจิยัดว้ยความเมตตาเป็นอยา่งดียิง่ ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณอยา่งสูงมา ณ ท่ีน้ี 
 ขอกราบขอบพระคุณผูเ้ช่ียวชาญทุกท่าน ท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบคุณภาพ รวมทั้ งให้
คาํแนะนาํในการปรับปรุงการจดัทาํเคร่ืองมือในการวิจยั รวมทั้งขอกราบขอบพระคุณ ผูอ้าํนวยการโรงเรียนคุณากรณ์ 
และขอขอบใจนกัเรียนโรงเรียนคุณากรณ์ ท่ีใหค้วามร่วมมือในการทาํวจิยัในคร้ังน้ี 

ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ท่ีไดก้รุณาตรวจสอบและเสนอแนะแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ 
ท่ีเป็นประโยชน์ใหว้ทิยานิพนธ์ฉบบัน้ี มีความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 

ความสําเร็จของวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี  ขอมอบแด่บิดามารดา  ผูมี้พระคุณตลอดจนคณาจารยผ์ูป้ระสิทธ์ิ
ประสาทวิชาความรู้ใหแ้ก่ผูว้ิจยั  ขอขอบพระคุณครอบครัวของผูว้ิจยัท่ีคอยใหก้าํลงัใจตลอดระยะเวลาในการทาํวิจยัจน
สาํเร็จลุล่วงลงไปดว้ยดี 
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เบญจมาศ มงคลพร. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT เร่ือง อาหารและสารอาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ สาํหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ลพบุรี: มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี. 2549. 

รุ่ง แกว้แดง. ประกันคุณภาพการศึกษาทุกคนทาํได้ไม่ยาก. กรุงเทพฯ วฒันาพาณิชย,์ 2544.   
 

Ran
gs

it U
niv

ers
ity



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 9 ปีการศึกษา 2557 

 

วนัพฤหสับดทีี ่16 ตุลาคม พ.ศ.2557 หน้า  612  อาคาร Digital Multimedia Complex  มหาวทิยาลยัรงัสติ 
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จังหวดัชัย นาท  THE  EFFECTS OF TEACHING MANAGEMENT USING MULTIMEDIA 

IN THE TOPIC OF FORCCE AND ENERGY ON SCIENCE  LEARNING ACHIEVEMENT 
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------------------------------------------- 

 
บทคดัย่อ      

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ (1)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์หลงัเรียนของนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  กลุ่มโรงเรียนหนัคา จงัหวดัชยันาทท่ีไดรั้บการจดัการเรียนการสอนโดยใช ้ส่ือประสม กบัการ
สอนแบบปกติ และ (2)  เปรียบเทียบเจตคติต่อวิทยาศาสตร์หลงัเรียนของนกัเรียนดงักล่าวท่ีไดรั้บการจดัการเรียนการ
สอนโดยใชส่ื้อประสมกบัการสอนแบบปกติ  
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นนกัเรียนในกลุ่มโรงเรียนหนัคา จงัหวดัชยันาท ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2556  จาํนวน 2 หอ้งเรียน จาํนวน 19 คน ไดม้าจากการสุ่มแบบกลุ่ม  แลว้ทาํการจบัฉลากให้
หอ้งหน่ึงเป็นกลุ่มทดลองจดัการเรียนการสอนโดยใชส่ื้อประสม   อีกหอ้งหน่ึงเป็นกลุ่มควบคุมจดัการสอนแบบปกติ 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ท่ีจดัการเรียนการสอนโดยใชส่ื้อประสม และ
แผนการจดัการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ท่ีจดักิจกรรมการเรียนการสอนปกติ  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์  และแบบวดัเจตคติต่อวิทยาศาสตร์  สถิติท่ีใช้ ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบแมนวทินีย ์ 
 ผลการวิจยัปรากฏว่า  (1) นักเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนการสอนโดยใชส่ื้อประสมมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนหลงัเรียนสูงกว่านักเรียนท่ีเรียนแบบปกติ  อยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  และ (2) นักเรียนท่ีไดรั้บการ
จดัการเรียนการสอนโดยใชส่ื้อประสมมีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์หลงัเรียนสูงกว่านักเรียนท่ีเรียนแบบปกติ  อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
คาํสําคญั :  การจดัการเรียนการสอนโดยใชส่ื้อประสม, เจตคติต่อวทิยาศาสตร์, ประถมศึกษา 
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ABSTRACT 

The purposes of this research were to (1) compare science learning achievement after learning of Prathom 
Suksa  II students in Hankha school cluster in Chainate province who learned by using  multimedia with  that of 
students who learned by using conventional teaching method; and (2) compare attitudes toward science after 
learning of the students after learning by using  multimedia with  that of students who learned by using 
conventional teaching method.        

The research sample consisted of 19 students in two classrooms of Prathom Suksa  II in Hankha  school 
cluster in Chainate province, studying in the second  semester of  academic year 2013, obtained  by  cluster random 
sampling, one classroom  was randomly assigned as the experimental group to learn by using multimedia, the other, 
the control  group to learn by using conventional teaching method.  The research instruments were science teaching 
management plans using  multimedia, science teaching plans using conventional teaching  method, a science 
learning achievement test, and an attitude toward science test.  Statistics used for data analysis were the mean, 
standard deviation, and Mann-Whitney U test.  
 The research findings revealed that (1) science learning achievement after learning of the students who 
learned by using multimedia was significantly higher than the students who learned by using conventional teaching 
method at the .05 level; and (2)  attitudes toward science after learning of the students who learned by using 
multimedia was significantly higher than the students who learned by using conventional teaching method 
counterpart at the .05 level. 
KEYWORDS:  TEACHING MANAGEMENT USING MULTIMEDIA, ATTITUDE TOWARD  
            SCIENCE,  PRATHOM  SUKSA 
 
1. บทนํา 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความสําคญัอย่างยิ่งในสังคมปัจจุบันและอนาคต  เพราะเก่ียวขอ้งกบัการ
ดาํรงชีวิตมนุษยใ์นชีวิตประจาํวนั การงานอาชีพต่าง ๆ  เคร่ืองมือเคร่ืองใชล้ว้นแลว้แต่เกิดจากผลผลิตท่ีจะความคิด
สร้างสรรคแ์ละศาสตร์อ่ืน ๆ วทิยาศาสตร์ช่วยทาํใหม้นุษยไ์ดพ้ฒันาวธีิคิด ความคิดเป็นเหตุเป็นผล  คิดสร้างสรรค ์ คิด
วเิคราะห์ วจิารณ์   มีทกัษะสาํคญัในการคน้ควา้หาความรู้  สามารถในการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ  สามารถตดัสินใจ 
ใชข้อ้มูลท่ีหลากหลาย มีประจกัษพ์ยานตรวจสอบได ้ วิทยาศาสตร์เป็นวฒันธรรมของโลกสมยัใหม่ซ่ึงเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้ (knowledge-based society) ( กระทรวงศึกษาธิการ , 2551: 92) การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ร่ิมจากการให้
การศึกษา ซ่ึงการศึกษาเป็นกระบวนการที่สําคญัอยา่งยิ่งในการพฒันาคนให้มีคุณภาพ ให้มีความรู้ความสามารถ
ในการพฒันาประเทศให้เจริญกา้วหน้าต่อไป (รุ่ง แกว้แดง, 2543: 3)  

จากการศึกษาปัญหาทางการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  ของโรงเรียนบ้าน
สระแก้ว สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยนาท  ตั้ งแต่ปีการศึกษา  2553-2555   พบว่านักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 2  จาํนวนโดยเฉล่ีย 40 %   สอบไม่ผ่าน ในจุดประสงค์การเรียนรู้ เร่ือง แรงและพลงังาน   และ
คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์  ว12101  คะแนนเต็ม  30   คะแนน คะแนนนักเรียนสอบไดเ้ฉล่ีย
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ประมาณ  13.66   และจากการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพฒันาผูเ้รียน ระดับท้องถ่ิน (LAS)  ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 2 ปีการศึกษา 2555  ของโรงเรียนบา้นสระแกว้ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยันาท 
พบว่าคะแนนเฉล่ียวิชาวิทยาศาสตร์คิดเป็นร้อยละ  33.33  และเม่ือพิจารณาคุณภาพแลว้พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มี
คะแนนอยู่ในระดับพอใช้ และปรับปรุง  นอกจากน้ียงัพบว่านักเรียนมีเจตคติไม่ดีต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
เน่ืองมาจากการเรียนการสอนมีรายละเอียดเน้ือหาค่อนขา้งมาก  โดยเฉพาะ เร่ือง แรงและพลงังาน  นักเรียนไม่
สามารถจินตนาการภาพ  และเน้ือหาเขา้ใจยากต่อการเรียนรู้   ทาํให้นักเรียนเกิดความเบ่ือหน่าย  ไม่สนใจเรียน 
สอดคลอ้งกบั (พรพีระ สังขก์ระแสร์, 2548: 77) กล่าววา่ ปัญหาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ พบวา่นกัเรียนไม่ชอบ
เรียนวทิยาศาสตร์เน่ืองจากเน้ือหาค่อนขา้งมากและตอ้งท่องจาํ  โดยขาดนวตักรรมการเรียนรู้และส่ือการเรียนการสอน
ท่ีช่วยให้ผูเ้รียนเขา้ใจเน้ือหาไดง่้าย  ดงันั้นผูเ้รียนควรไดรั้บการพฒันาวิธีการท่ีจะไดม้าซ่ึงความรู้และความรู้สึกและ
อารมณ์   ซ่ึงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์จะประสบผลสาํเร็จมากนอ้ยเพียงใด  พบวา่เจตคติมีบทบาทสาํคญัมากใน
การจดักิจกรรมการเรียนวิทยาศาสตร์ ดงันั้นจึงควรสร้างเจตคติท่ีดีต่อวทิยาศาสตร์ใหเ้กิดกบัผูเ้รียน ซ่ึงเม่ือนกัเรียนเกิด
เจตคติท่ีดีต่อวทิยาศาสตร์แลว้ยอ่มส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์   
 แนวทางในการพฒันาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนนั้น คือ การพฒันาส่ือการเรียนการสอน 
เพราะส่ือเป็นตวักลางในการถ่ายทอดเน้ือหาสาระและประสบการณ์ จากผูส้อนไปยงัผูเ้รียน ช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการ
เรียนรู้ (ชยัยงค ์พรหมวงศ,์ 2545:17) จากการศึกษาเก่ียวกบัการใชส่ื้อท่ีมีประสิทธิภาพต่อการเรียนการสอน พบวา่ ส่ือ
ประสมมีความเหมาะสมท่ีสามารถนาํไปจดัการเรียนรู้ โดยการนาํระบบส่ือต่างๆ มามาประสมกนัให้สอดคลอ้งกบั
เน้ือหาในหน่วยการเรียน   ซ่ึงสอดคลอ้งกบั (กิดานนัท ์ มลิทอง, 2543 : 267) ท่ีกล่าววา่ ส่ือประสม หมายถึงการนาํส่ือ
หลายๆ ประเภทมาใชร่้วมกนัทั้งวสัดุ อุปกรณ์ วิธีการ โดยนาํมาใชต้ามลาํดบัขั้นตอนเน้ือหา เพ่ือให้เกิดประสิทธิผล
สูงสุดในการเรียนการสอน และในปัจจุบนัมีการนาํเอาคอมพิวเตอร์มาใชร่้วมในการผลิต หรือควบคุมการทาํงานของ
อุปกรณ์ต่างๆ เช่น ภาพเคล่ือนไหวแบบวีดีทศัน์และเสียง ภาพถ่าย ภาพกราฟฟิก  และ (จริยา เหนียนเฉลย,  2546 : 
173-174) กล่าวว่า  ส่ือประสมมีประโยชน์และมีคุณค่าต่อการพฒันาคุณภาพการเรียนการสอน 1) ช่วยให้ผูเ้รียน
สามารถเรียนรู้เน้ือหาต่างๆ ไดดี้เกือบทุกเร่ืองจากแหล่งหลายแหล่ง โดยถือว่าส่ือแต่ละชนิดมีรูปแบบและเน้ือหา
ต่างกนั  2)  ช่วยดึงดูดความสนใจ เพราะส่ือประสมเป็นการผสมผสานกนัของส่ือท่ีมีการนาํเอาเทคนิคการผลิตแบบ
ต่าง 3)) ช่วยประหยดัเวลาทั้งผูส้อนและผูเ้รียน  4) ช่วยให้นักเรียนไดรั้บรู้ความสามารถและความพร้อมของแต่ละ
บุคคล 5)  ช่วยใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้จากขอ้ไดเ้ปรียบในหลายรูปแบบของส่ือประสม 
 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์หลงัเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  กลุ่ม
โรงเรียนหนัคา จงัหวดัชยันาทท่ีไดรั้บการจดัการเรียนการสอนโดยใช ้ส่ือประสม กบัการสอนแบบปกติ 

2 .เพ่ือเปรียบเทียบเจตคติต่อวทิยาศาสตร์หลงัเรียนของนกัเรียนดงักล่าวท่ีไดรั้บการจดัการเรียนการสอนโดย
ใชส่ื้อประสมกบัการสอนแบบปกติ 
 สมมติฐานการวจิยั   
1. นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนการสอนโดยใช ้ส่ือประสม มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์หลงัเรียนสูงกวา่
นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนแบบปกติ 
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2.  นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนการสอนโดยใช ้ส่ือประสม  มีเจตคติต่อวทิยาศาสตร์หลงัเรียนสูงกวา่นกัเรียนท่ี
ไดรั้บการสอนแบบปกติ 
 
3. การดาํเนินการวจิัย 
 ประเภทของงานวิจยั แบบก่ึงทดลอง   ประชากร  ท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  กลุ่ม
โรงเรียนหันคา อาํเภอหันคา  จงัหวดัชยันาท  จาํนวน  6  ห้องเรียน  ประกอบไปดว้ย โรงเรียนบา้นสระแกว้ โรงเรียน
บา้นหนองแจง  โรงเรียนวดัเด่นใหญ่  โรงเรียนวดัราษฎรศรัทธาราม โรงเรียนบา้นหนองต่อ โรงเรียนวดัสวนอมัพวนั  
รวมทั้งหมด 98  คน กลุ่มตวัอย่าง  เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2556 โดยสุ่มแบบ
กลุ่ม แลว้ทาํการจบัฉลากให้ห้องหน่ึงเป็นกลุ่มทดลอง  อีกห้องหน่ึงเป็นกลุ่มควบคุม   กลุ่มทดลองเป็นโรงเรียนบา้น
สระแกว้  จาํนวน  9  คน สอนโดยใชแ้ผนการจดัการเรียนการสอนโดยใชส่ื้อประสม เร่ือง  แรงและพลงังาน  กลุ่ม
ควบคุมเป็นโรงเรียนบา้นหนองแจง จาํนวน 10  คน  สอนโดยใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ปกติตามคู่มือครู เร่ือง  แรงและ
พลงังาน 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัในคร้ังน้ีมี 2 ประเภท  
 1.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลอง ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนการสอนโดยใชส่ื้อประสม เร่ือง  แรงและพลงังานชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 2  จาํนวน 9 แผน 18 ชัว่โมง และแผนการจดัการเรียนการสอนตามปกติ 
2.  เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  ไดแ้ก่  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ และแบบวดั
เจตคติต่อวทิยาศาสตร์ 
การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
1. การสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ 
การสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ก่อนและหลงัการเรียน หน่วยการเรียนรู้ เร่ืองแรง
และพลงังาน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 แบบทดสอบทั้ง 2 ชุด มีลกัษณะเป็นแบบทดสอบแบบคู่ขนาน จุดประสงคก์าร
เรียนรู้ เน้ือหา พฤติกรรมเดียวกนั ผูว้จิยัไดส้ร้างแบบทดสอบโดยดาํเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 
1) ศึกษาหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 คู่มือการจดัการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของกรม
วิชาการ แบบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้ นประถมศึกษาปีท่ี  2 คู่ มือการวดัและการประเมินผลสาระการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์ สถาบนัการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและวธีิการสร้างขอ้สอบแบบเลือกตอบ วเิคราะห์ขอ้สอบ 
2)  สร้างตารางโครงสร้าง เน้ือหา และวิเคราะห์จุดประสงคก์ารเรียนรู้ในเน้ือหาวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
2 หน่วยการเรียนรู้ แรงและพลังงาน  โดยวดัพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย คือ ความรู้ความจํา ความเข้าใจ ทักษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ และการนาํไปใช ้
3 ) สร้างแบบทดสอบปรนยัชนิดเลือกตอบ โดยมีคาํตอบให้เลือก 3 ตวัเลือก จาํนวน 20 ขอ้ โดยสร้างแบบทดสอบให้
ตรงตามเน้ือหา จุดประสงคก์ารเรียนรู้ และพฤติกรรมทั้ง 4 ดา้น จาํนวน 2 ชุด 
4) กาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนในแต่ละขอ้ของแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ คือ ถา้ตอบถูกได ้1 
คะแนน ถา้ตอบผดิ ไม่ตอบ หรือตอบมากกวา่ 1 ขอ้ ให ้0 คะแนน 
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5) นาํแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ท่ีสร้างข้ึนไปให้อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบ
ความตรงเชิงเน้ือหา ความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ การใชค้าํถาม ตวัเลือก ตวัลวง พฤติกรรมท่ีตอ้งการวดั 
ความถูกตอ้งดา้นภาษา แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ข 
6) นาํแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ท่ีปรับปรุงแลว้ ไปใหผู้ท้รงคุณวฒิุดา้นวิทยาศาสตร์ จาํนวน 3 
ท่าน พิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา พฤติกรรมท่ีตอ้งการวดั ความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ ความ
ตอ้งการของภาษา และความเหมาะสมของตวัเลือก มาหาค่าความสอดคลอ้ง (IOC) โดยใชเ้กณฑ์การพิจารณาความ
คิดเห็นท่ีสอดคลอ้งกัน ตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไป คดัเลือกขอ้สอบท่ีมีค่า IOC ตั้ งแต่ 0.5-1.0 มาจัดทาํเป็นแบบทดสอบวดั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
7) นาํแบบทดสอบท่ีไดจ้ากการแกไ้ขปรับปรุงตามคาํแนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญไปให้อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้
ตรวจสอบความถูกตอ้งอีกคร้ังก่อน แลว้นาํไปทดลองใช ้
8) นาํแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ ไปทดลองใชค้ร้ังท่ี 1 กบันักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนอนุบาลเนินขาม  โรงเรียนวดับา้นใหม่ ท่ีไดเ้รียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
หน่วยการเรียนรู้แรงและพลงังานแลว้ จาํนวน 42 คน เพ่ือหาคุณภาพของแบบทดสอบ 
9) นาํผลการทดสอบมาตรวจใหค้ะแนนและวเิคราะห์เป็นรายขอ้ เพ่ือหาความยาก (p) และหาค่าอาํนาจจาํแนก (r) และ
ความเท่ียง ของแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ซ่ึงครอบคลุมเน้ือหาวิชาและพฤติกรรมท่ีตอ้งการ
วดั ขอ้สอบชุดท่ี 1 ก่อนเรียน  จาํนวน 20 ขอ้  มีค่าความยาก (p) อยู่ระหว่าง  0.35-0.61 มีค่าอาํนาจจาํแนก (r) อยู่
ระหว่าง  0.32-0.82  ค่าความเท่ียง 0.90  ชุดท่ี 2 หลงัเรียน จาํนวน 20 ขอ้ มีค่าความยาก (p) อยู ่0.33-0.59  มีค่าอาํนาจ
จาํแนก (r) อยูร่ะหวา่ง 0.36-0.80 ค่าความเท่ียง 0.93 
10)  นาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไปใช ้
2.การสร้างแบบวดัเจตคติต่อวทิยาศาสตร์ 
การสร้างแบบวดัเจตคติต่อวทิยาศาสตร์  ผูว้จิยัไดด้าํเนินการสร้างแบบวดัเจตคติต่อวทิยาศาสตร์ตามขั้นตอนดงัน้ี 
1)  ศึกษาทฤษฎี เอกสาร งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเจตคติ และเจตคติต่อวทิยาศาสตร์ 
2)  ศึกษาวิธีการสร้างแบบวดัเจตคติ เพ่ือนาํมาเป็นแนวทางสร้างแบบวดัเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ตามแนวทางของ
สถาบนัส่งเสริมวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและกาํหนดใหผู้มี้เจตคติต่อวทิยาศาสตร์ ซ่ึงประกอบดว้ย 
1.  พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเก่ียวกบัวทิยาศาสตร์ 
2.  ศรัทธาซาบซ้ึงในผลงานทางวทิยาศาสตร์ 
3.  เห็นคุณค่าและประโยชน์ของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
4.  ตระหนกัในคุณและโทษของการใชเ้ทคโนโลย ี
5.  เรียนหรือเขา้ร่วมกิจกรรมทางวทิยาศาสตร์อยา่งสนุกสนาน 
6.  เลือกใชว้ธีิการทางวทิยาศาสตร์ในการคิดและปฏิบติั 
7.  ตั้งใจเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ 
8.  ใชค้วามรู้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอียา่งมีคุณธรรม 
9.  ใชค้วามรู้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยโีดยใคร่ครวญ ไตร่ตรองถึงผลดีและผลเสีย 
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3)  ศึกษาเอกสาร หนังสือท่ีเน้ือหาเก่ียวกับการสอนวิทยาศาสตร์ การวดัและประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
วเิคราะห์ โดยกาํหนดขอบเขต ลกัษณะของผูเ้รียนท่ีมีต่อการทาํกิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ดงัต่อไปน้ี 
4) สร้างแบบวดัเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้ความจาํนวน 20 ขอ้ ซ่ึงแบบวดัเจตคติต่อวิทยาศาสตร์เป็น
แบบวดัมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดบั เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง เห็นดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ ประกอบดว้ยขอ้ความเชิงนิมาน 10 ขอ้ และขอ้ความเชิงนิเสธ รวมกนั 10 ขอ้  
5) นาํแบบวดัเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ พิจารณาตรวจสอบความตรง
เชิงโครงสร้าง และความถูกตอ้งทางภาษา พร้อมทั้งขอ้เสนอแนะ แลว้นาํไปปรับปรุงแกไ้ข 
6)  นําแบบวดัเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ท่ีผูว้ิจัยสร้างข้ึนให้ผูท้รงคุณวุฒจาํนวน 3 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความ
สอดคลอ้งของรายละเอียดขอ้ความกับลกัษณะของเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ และความถูกตอ้งทางภาษาแลว้นําไป
ปรับปรุงแกไ้ข โดยใชเ้กณฑด์งัน้ี 
ถา้แน่ใจวา่แบบวดัเจตคตินั้นวดัไดต้รงพฤติกรรมท่ีแสดงวา่เกิดเจตคติต่อวทิยาศาสตร์ท่ีตั้งไว ้ให ้ 1  คะแนน 
ถา้ไม่แน่ใจวา่แบบวดัเจตคตินั้นวดัพฤติกรรมท่ีแสดงวา่เกิดเจตคติต่อวทิยาศาสตร์ท่ีตั้งไวห้รือไม่ ให ้ 0  คะแนน 
คดัเลือกแบบวดัเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ตั้งแต่ 0.5-1.00 คดัเลือกไวใ้ชไ้ด ้แบบวดัเจต
คติต่อวทิยาศาสตร์ท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้งตํ่ากวา่ 0.5 ควรพิจารณาปรับปรุงหรือตดัท้ิง 
7)  แบบวดัเจตคติท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้  ทดลองใช ้ กบันักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ปีการศึกษา 2556 จาํนวน 42 
คน โรงเรียนอนุบาลเนินขาม  โรงเรียนวดับา้นใหม่ ซ่ึงไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง 
8)  นาํผลการทดสอบมาตรวจให้คะแนนและนาํคะแนนท่ีไดจ้ากการตรวจแบบวดัเจตคติต่อวิทยาศาสตร์มาคาํนวณ  
ค่าอาํนาจจาํแนกโดยวิเคราะห์ค่าอาํนาจจาํแนกเป็นรายขอ้ (t)  ของแบบวดัเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ไดช่้วงค่า 0.31-0.89  

หาค่าความเท่ียงโดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α - coefficient) ของ Cronbach ซ่ึงพบว่า แบบวดัเจตคติต่อ
วทิยาศาสตร์มีค่าความเท่ียง  0.94  
การเกบ็รวบรวมขอ้มูล   ผูว้จิยัใชเ้วลาในการทดลอง  18  ชัว่โมง     
1.  ใหก้ลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมทดสอบก่อนเรียนดว้ยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวทิยาศาสตร์ และ
แบบวดัเจตคติต่อวทิยาศาสตร์     
2. ทาํการสอนกลุ่มทดลองใชส่ื้อประสมท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน  จาํนวน  9 แผน  ใชเ้วลา  18  ชัว่โมง  ส่วนกลุ่มควบคุมสอน
โดยวธีิปกติ  ใชเ้วลา 18  ชัว่โมง 
3.  ทดสอบหลงัเรียนโดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ และแบบวดัเจตคติต่อ
วทิยาศาสตร์ 
 การวเิคราะห์ขอ้มูล  สถิติท่ีใช ้ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบแมนวทินีย ์ 
 
4. สรุปและอภิปรายผลการวจิัย 
 4.1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนการสอนโดยใชส่ื้อประสม
และนกัเรียนท่ีเรียนตามปกติมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ส่วน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2   ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนการสอนโดยใชส่ื้อประสมมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่านักเรียนท่ีเรียนแบบปกติ  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 ซ่ึงเป็นไปตาม
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สมมติฐานขอ้ท่ี 1  ท่ีตั้งไว ้ ทั้งน้ีเป็นเพราะวา่  ส่ือประสมท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน มีกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเปิดโอกาสให้
ผูเ้รียนแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง ทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่มกบัผูอ่ื้น ไดฝึ้กคิดปฏิบติั และแกปั้ญหาดว้ยตนเอง สามารถ
คน้หาข้อสรุปและองค์ความรู้ต่างๆ ด้วยตนเอง และส่ือยงัช่วยกระตุ้นความสนใจของผูเ้รียน ส่งผลโดยตรงต่อ
ผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนทาํใหผู้เ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ิมข้ึนกวา่ก่อนเรียน จากผลการวจิยันกัเรียนกลุ่มทดลอง
ท่ีเรียนโดยใชส่ื้อประสมมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่นกัเรียนกลุ่มควบคุมโดยการสอนแบบปกติจึงน่าจะเป็นผล
มาจากเหตุผลดงัต่อไปน้ี 1)  ในการสร้างส่ือประสมคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดเ้ลือกส่ือให้สอดคลอ้งกบัเน้ือหาตามจุดประสงคท่ี์
วางไว  ้ 2) ส่ือประสมท่ีผูว้ิจัยสร้างข้ึน ประกอบด้วยส่ือหลายอย่าง มีทั้ งส่ือของจริงท่ีใช้ในการทดลอง วีดีทัศน์  
เพาเวอร์พอยต ์  รูปภาพ ใบกิจกรรม เกม เพลง  การประดิษฐ์ของเล่น ช่วยเร้าความสนใจ ไม่ทาํให้เกิดเบ่ือหน่าย และ
ในวีดีทศัน์จะมีการ์ตูนประกอบดว้ย จึงอาจทาํให้นักเรียนสนใจเรียนมากข้ึน เพราะการ์ตูนเป็นส่ิงท่ีนักเรียนในวยัน้ี
สนใจ ทาํให้นกัเรียนมีความสนุกสนาน ช่วยสร้างบรรยากาศการเรียน  นกัเรียนเกิดความต้ืนเตน้ อยากท่ีจะเรียนรู้ ไม่
รู้สึกเบ่ือหน่าย ทาํให้เขา้ ใจบทเรียนเร็วข้ึน  ทั้งน้ีการใชส่ื้อเป็นการประหยดัเวลาในการสอนทาํให้นกัเรียนสามารถ
เรียนรู้ไดเ้ร็วข้ึน   สอดคลอ้งกบั (ชยัยงค  ์ พรหมวงศ,์  2554 :32)  กล่าวไวว้่า  ส่ือการสอนมีบทบาทต่อการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียน ในด้านการกระตุ้นความสนใจต่อส่ิงท่ีเรียน เป็นเคร่ืองมือช่วยให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้ หรือความคิดรวบยอดท่ี
สลบัซับซ้อน  สร้างบรรยากาศความเป็นกนัเองในรูปแบบกิจกรรมต่างๆ และสร้างสภาพการณ์ท่ีเปิดกวา้งต่อการเรียนรู้
ของผูเ้รียน    

4.2 การเปรียบเทียบเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนของนักเรียนโดยใช้ส่ือประสมและนักเรียนท่ีเรียน
ตามปกติ เจตคติของนกัเรียนก่อนเรียนท่ีไดรั้บการสอนโดยใชส่ื้อประสมและนกัเรียนท่ีเรียนตามปกติไม่แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ส่วนเจตคติต่อวิทยาศาสตร์หลงัเรียนของนกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนการสอนโดย 
ใชส่ื้อประสม กบันกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนแบบปกติ  ผลการวิจยัพบว่า เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนท่ีไดรั้บการ
จดัการเรียนการสอนโดยใชส่ื้อประสมสูงกวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนแบบปกติ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 
เป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 2 ท่ีตั้ งไว ้ทั้งน้ีเป็นเพราะนักเรียนไดมี้โอกาสปฏิบติักิจกรรมต่างๆ ดว้ยตนเองสืบคน้
ข้อสรุปต่างๆ  ด้วยตนเอง ทําให้เกิดความภาคภูมิใจในศักยภาพของตนเอง สนุกกับการเรียน  ชอบเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ จึงส่งผลให้มีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ดงัท่ี(สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  2546 : 
96)  ระบุวา่การพฒันา เจตคติทางวิทยาศาสตร์ให้เกิดกบันกัเรียน ควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนไดฝึ้กประสบการณ์เพ่ือ
การเรียนรู้อยา่งเต็มท่ีโดยเน้นวิธีการเรียนรู้จากการทดลอง การให้นักเรียนทาํกิจกรรมการเรียนวิทยาศาสตร์ ทาํการ
ทดลองฝึกใหน้กัเรียนทาํงานเป็นกลุ่ม เพ่ือฝึกการร่วมทาํงานกบัผูอ่ื้น ฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น ฝึกความรับผิดชอบต่อ
งานท่ีได้รับมอบหมาย  การใช้คาํถามหรือการสร้างสถานการณ์ เป็นการช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเกิดเจตคติต่อ
วทิยาศาสตร์    
 

5. บทสรุป 
 1. นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  กลุ่มโรงเรียนหนัคา จงัหวดัชยันาทท่ีไดรั้บการจดัการเรียนการสอน
โดยใชส่ื้อประสมมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์หลงัเรียนสูงกวา่นกัเรียนท่ีเรียนแบบปกติ  อยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 
 2 . นกัเรียนดงักล่าวท่ีไดรั้บการจดัการเรียนการสอนโดยใชส่ื้อประสมมีเจตคติต่อวทิยาศาสตร์หลงัเรียน
สูงกวา่นกัเรียนท่ีเรียนแบบปกติ  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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การทาํวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี ผูว้ิจยัไดรั้บความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจาก ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ดวงเดือน  

พินสุวรรณ์ อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัในการทาํวทิยานิพนธ์ และรองศาสตราจารย ์ดร.ทวศีกัด์ิ  จินดานุรักษ ์ ท่ีปรึกษาร่วม
ในการทาํวทิยานิพนธ์ รวมทั้งรองศาสตราจารย ์ดร.นวลจิตต ์เชาวกีรติพงศ ์ท่ีไดใ้หค้าํปรึกษาแนะนาํแนวทางในการ
แกปั้ญหาต่างๆ ติดตามการทาํวิทยานิพนธ์อยา่งใกลชิ้ดเสมอมา  นบัตั้งแต่เร่ิมตน้จนเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์  ผูว้จิยัรู้สึก
ซาบซ้ึงในความกรุณาของท่านเป็นอยา่งยิง่ 
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THE EFFECTS OF TOP-LEVEL INSTRUCTION ON GRADE EIGHT BHUTANESE ESL 
STUDENTS’ READING COMPREHENSION AND WRITTEN SYNTHESIS 
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--------------------------------- 
 

Abstract 

The three aims of the present investigation were; 1) to examine which top-level structure was the most 
difficult for grade eight Bhutanese ESL students to comprehend, 2) to identify the effects of the top-level structure 
instruction on grade eight Bhutanese ESL readers’ reading comprehension and 3) to examine whether the 
awareness of the top-level structure in the source texts enable the grade eight Bhutanese ESL readers as writers 
while they are composing their written synthesis. The general reading comprehension test consisted of three top-
level structures: description, cause and effects, and compare and contrast.  The test was given to 80 grade eight ESL 
Bhutanese students at Samtse Lower Secondary School in Southern Bhutan.  From the test scores, the population 
was screened to include only the top-20 and bottom-20 scoring students as the research participants. From the test, 
it was found that the texts with cause and effect top-level structure was the most difficult to understand by the 
readers. As a result, an English test consisting of six expository texts with cause and effect top-level structure was 
developed to measure the participants’ reading comprehension before the experiment. After the pre-test, the 
participants were taught to read expository texts with cause and effect top-level structure. At the end of each lesson, 
the participants were asked to write a reflective journal about their lesson. A post-test, which was identical to the 
pre-test, was administered to the participants two weeks later to measure the improvement of their reading ability. 

The arithmetic mean ( x ), standard deviation (SD) and sample t-test were used to compare the able and 
less-able readers’ pre-test and the post-test scores and there was  a significant statistical difference between the 
mean scores of the less-able and able-readers (p<0.05). It indicated that the able-readers performed better than the 
less-able readers in comprehending the cause and effect expository texts. The participants were also asked to 
compose their own text by synthesizing the information from 3 expository source texts which had the same top-
level structure, cause and effect and approximately the same lengths.  It was found that the able readers included 
more ideas from the 3 source texts than the less-able readers. The participants’ reflective journals were analyzed 
into themes using the coding system on the basis of grounded theory.  The instruction of the cause and effect top-
level structure enhanced the grade eight Bhutanese ESL readers’ reading comprehension and their written synthesis 
from multiple expository texts.  
 

KEYWORDS: EFFECTS, TOP-LEVEL STRUCTURE, CAUSE AND EFFECT, WRITTEN SYNTHESIS 

Ran
gs

it U
niv

ers
ity



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 9 ปีการศึกษา 2557 

 

วนัพฤหสับดทีี ่16 ตุลาคม พ.ศ.2557 หน้า  621  อาคาร Digital Multimedia Complex  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

Introduction 
As with most written languages, the process of learning English reading and writing are equally important 

and go hand in hand. For educators, reading and writing instruction are often the most difficult subjects to teach to 
ESL learners; according to Holsgrove (2011) the ESL students face difficulty in reading comprehension because 
they do not have knowledge on the top-level structure of the texts they are reading. The knowledge of top-level 
structure promotes reading comprehension of the students (Armbruster, Anderson & Ostertag, 2011; Cochrane, 
2010; Bolton, 2007).  In schools, students are usually asked to write as a part of their daily school activities such as 
writing a recall or a summary of the text they have read. In addition, the students are usually asked to work on 
assignments which require them to synthesize the information from multiple source texts. For the English language 
learner, the importance of comprehending top-level structures cannot be understated. 

In the past 20 years, there have been a number of research studies on the instruction of the top-level 
structures and how they affected the students’ reading comprehension. There also have been research studies on the 
composing process of the readers as the writers when they composed their own texts by synthesizing information 
from multiple source texts. The results of the studies indicated that the instruction on top-level structures enhanced 
the readers’ reading comprehension and their synthesizing the information from multiple expository texts 
(Schwartz, Mendoza & Meyer 2013; Amiri, Zainal & Samad, 2012; Armstrong, 2007; Segev-Miller, 2004).  
Though there has been some investigation on top-level structure learning in other countries, to date there has been 
no report of any research conducted on how the top-level structure on ESL reading comprehension affect reading 
and writing ability when students compose from multiple English expository texts in Bhutan.  

 
Research Objectives 

The objectives of the study were as follows: 
1. To investigate which top-level structure is the most difficult to understand by grade eight Bhutanese 

ESL readers. 
2. To examine whether the instruction of the top-level structure can enhance grade eight Bhutanese ESL 

readers’ reading ability.  
3. To examine whether the instructions of the top-level structure have any effect on the grade eight 

Bhutanese ESL readers/writers while composing their written synthesis. 
4. To investigate the difference between and the able and less-able grade eight ESL Bhutanese readers as 

writers’ composing process while they are synthesizing the information from multiple English 
expository texts. 

 

Research methodology 
               The mixed methods research approaches were employed in this study.  For the qualitative part, the 
research design was a one group pre-test, post-test design. The students’ test scores were analyzed statistically.  For 
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the qualitative part, the contents of the students’ journals were analyzed into themes using the coding system on the 
basis of grounded theory.  The number of the ideas each readers as a writer included in the written synthesis were 
counted and presented in the form of percentage. 

Population and research participants 
     The population of the study consisted of 80 grade eight Bhutanese ESL students of Samtse Lower 

Secondary School in the southern part of Bhutan. A reading comprehension test with 3 top-level structures; 
description, cause and effect, and compare and contrast were used to conduct a discriminant analysis on the 
participant population. From the test scores, the subject population was screened to include only the top-20 and 
bottom-20 scoring students, which are herein referred to as “able” and “less-able” readers, respectively. 

  Research instruments 
       In the present investigation, four instruments were used.  A general reading comprehension test was used 

to identify which top-level structure is the most difficult to understand by grade eight Bhutanese ESL readers.  The 
pre-test and post-test with cause and effect top-level structures were used to examine the effects of the top-level 
instruction on the reading comprehension of grade eight Bhutanese ESL readers. Reflective journals of the 
participants were used to investigate the difference between and the able and less-able grade eight ESL Bhutanese 
the composing process of the readers as writers while they are synthesizing the information from multiple English 
expository texts. 

Research procedure 
A general reading comprehension test was conducted with 80 grade eight students in the target school.  

After that the scores of the students from the test were used to screen them as research participants.  The top-20 and 
bottom-20 scoring students were identified as the able- and less-able readers respectively. Next, the percentage of 
the population’s scores in the 3 different top-level structures was used to indicate the most difficult top-level 
structure which was cause and effect. The 40 participants were then given the pre-test on the most difficult top-level 
structure after which they were taught for 3 sessions over 2 weeks. In addition, they were asked to write a reflective 
journal at the end of each session. After the 2–week instruction, the participants were given the post-test and asked 
to compose their own text by synthesizing the information from 3 expository texts with the same top-level structure, 
cause and effect and approximately the same lengths. The quantitative data were analyzed using mean ( x ), 
standard deviation (SD) and the significance value (p). The results of the reading comprehension test were analyzed 
and presented as percentage. The qualitative data were analyzed by categorizing and putting into themes on the 
basis of grounded theory (Strauss and Corbins, 1998). 
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Data analysis and discussion 
Results of the quantitative analysis 

        Table 1   The most difficult top level structure 
Top-level structure                                            In-correct responses           Correct responses  
Description                                                                25.36%                               74.64%                     
Cause and effect                                                        55.07%                               44.93% 
Compare and contrast                                                29.71%                               70.29% 

 
Table 1 show the results of the reading comprehension test which revealed that the cause and effect was 

the most difficult top-level structure for the grade eight Bhutanese ESL students in understanding the expository 
texts. 

     Table 2     Means and Standard Deviations for the pre-test and post-test of able and less-able readers 
                           pre-test                               post-test 
Groups          N         Mean        SD             Mean       SD                    t               p       
Able             20         20.1         1.97           44.8        3.58                 56.07        0.00**            
Less-able     20          15.1         1.65           36.8        4.7                   58.82        0.00**          

          ** p<0.05 
 

Table 2 shows the pre-test and post-test scores of the research participants, both able and less-able readers. 
From the comparison of the pre-test and the post-test scores, there was an increase in the means of the post-test 
scores of both the able and less-able readers. The mean of the able readers’ post-test scores was significantly higher 
than that of the pre-test scores.  Similarly, the mean of the less-able readers’ post-test scores was significantly 
higher than that of the pre-test scores.  It indicated that the instruction of top-level structure, cause and effect, 
enhanced  the reading comprehension of both able and less-able readers.  

 
Table 3   Percentages of the able and less-able readers’ number of ideas included in their    written synthesis 

 Items                                     No. of ideas           able-readers              less-able readers 
Top-level St.                                 1                             55%                             40% 
Background. Info.                        6                             57.5%                          46.7% 
Causes                                          15                           84.67%                        55% 
Effects                                          13                           87.3%                          56.5% 

 
Table 3  shows the percentage of the ideas used by the able and less-able readers’ in their written 

synthesis from the 3 source texts in percentage. From the table it could be seen that the able-readers could include 
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more ideas in their written synthesis than the less-able readers. The results also showed that the able-readers 
mentioned the top-level structure of the passage whereas only some of the less-able readers mentioned it in their 
writing.  

Results of the qualitative analysis 
The findings from the reflective journals suggested that the grade-eight Bhutanese ESL students 

understood the instructions on the cause and effect top-level structure. The instructions on the top-level structures 
helped the participants in composing their written synthesis.  

“Today, we learned about the top-level structure, main idea and the signal words of the cause and effect 

top-level structure. It was new and very interesting to all of us. We were taught how to identify the top-

level structure and the signal words in different passages.” (JD2HL) 

 

“The lesson taught to us yesterday about the top-level structure has helped me in writing my synthesis 

because I can easily identify the top-level structure of the passages and also how to include more ideas in 

my synthesis.” (JD3RA) 
 
The participants also stated in their journals that they enjoyed the lessons and added that the composing of 

their written synthesis from the multiple expository source texts would help them write better expository texts in 
their English classes. 

“It was interesting to learn about writing from multiple source texts. I really like the idea of using the 

ideas from different source texts and composing our own synthesis.” (JD3PL) 

 

 “This (writing from multiple source texts) will help us a lot when we have to write expository essays in 

our English class because we will be able to write more and better essays than before… ” (JD3KA) 

 
Discussion 

The reading comprehension test revealed that the most difficult top-level structure in the expository texts 
for the grade eight Bhutanese ESL readers to comprehend was cause and effect, which agreed with the finding in 
the research conducted by Fatemeh & Amiri (2012) that cause and effect was the most difficult top-level structure 
for the ESL readers to comprehend. From the comparison between the pre and post-test scores, the instruction on 
the cause and effect top-level structure enhanced both able and less-able readers’ reading comprehension. Amiri, 
Zainal & Samad, 2012; Taylor & Beach, 2008, found out that the instruction on the top-level structure improved the 
reading comprehension. In terms of the writing the synthesis, able readers include the cause and effect top-level 
structure and include more ideas which are causes and effects from the 3 source texts than the less-able readers. The 
findings agreed with the conclusion made by Armstrong (2007) in his research that the instruction of the top-level 
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structure enhanced reading comprehension and enable the readers as writers to compose the written synthesis from 
multiple source texts. 

 
Conclusion  

This study shows the positive effects of the instruction of cause and effect top-level structure on the 
reading comprehension and the written synthesis from multiple expository texts of grade eight Bhutanese ESL able 
and less-able readers at Samtse Lower Secondary School.  Further studies could be pursued on the effects of the 
instruction of other top-level structures, such as compare and contrast, description, and problem and solution at 
different grade levels in different schools. In-depth research can also be carried out to study the process of 
composing the written synthesis from multiple source texts.  
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Abstract 

The aim of this research was to investigate the effects of activity based learning approach on the seventh 
grade students’ learning achievement and learning satisfaction towards mathematics. The research design used was 
2 groups pretest-posttest design. Purposive sampling was done to choose 35 subjects each in experimental and the 
control group. The research instruments implemented were achievement test and questionnaire. The experiment 
was carried out for six consecutive weeks. The statistics used for the data analysis were mean, standard deviation 
and dependent paired t-test. Analysis of the result on learning achievement showed that there was significant 
difference between the means of pretest and posttest (Table 4.1) and paired t-test also gave the significant level of 
p=0.00 (<0.05). Similarly the mean of the students learning satisfaction was 4.57 which indicated that students were 
extremely satisfied. The results of the data analysis indicated that Activity Based Learning approach was effective 
in increasing the learning achievement as well as the learning satisfaction of the students. 

 

KEYWORDS: ACTIVITY BASED LEARNING, MATHEMATICS, LEARNING ACHIEVEMENT, 
LEARNING SATISFACTION, EFFECTIVENESS 

 
1. Introduction  
            Bhutanese students and students all over the world have considered mathematics as one of the difficult and 
challenging subject and they give up this subject easily. Many students felt that learning mathematics is difficult as 
they do not understand why they learn mathematics and do not see any connection to the real life.  Bhutan council 
for school examination and assessment (BCSEA, 2004) concludes that Bhutanese students are poor in mathematics. 
The very reason for the poor performance in mathematics could be lack of hands on experience, where students are 
not given an opportunity to carry out the activities themselves, students may be bored with the monotonous lecture 
and due to huge syllabus that the teacher have to cover in a limited time. In all most all the school in my country, 
the way teacher teaches mathematics is same as teaching other subject like English and social sciences using 
approaches like lecture and questioning method which impels the students to take it as a boring subject. Activity 
based learning method is techniques adopted by a teacher to teach through activity in which the students participate 
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thoroughly and bring about efficient learning experiences.  It is a method in which the child is actively involved 
both mentally and physically. Learning by doing is the main focus in this method and more a person learns and 
longer he/she retains. Activity based method is student centered learning that is taught through many different 
activities. The idea of activity-based learning follows the constructivist educational theory and is child-centered 
pedagogy.  It is based on the core premise that learning should be based on doing some hands on experiment and 
activities rather than just listening to lectures only. Activity based learning includes reading, writing, discussions, 
practical activities, engagement in solving problem, analysis, synthesis and evaluation. The principles of activity 
based learning are Learning is an active process, Learning is engaging, Learning as a social activities, Learning 
experiences are connected with other human beings (e.g., teachers, peers), Learning occurs contextually and 
Learning experiences are interwoven with life experiences. 

Many researches have been conducted on activity based learning in many countries, where they found that 
students learns more and enjoy mathematics when taught with this approach. So therefore this study intended to 
apply this approach in teaching mathematics in grade 7 classes in Bhutan whereby there will be increase in the 
learning achievement and learning satisfaction of the students. This approach allows the students explore, estimate, 
experiment, question and hypothesize through learning center activities. 
 
2. Research objectives  
             Following were the objectives of the study: 
               1. To study the effectiveness of Activity Based learning(ABL) approach on learning achievement of the 
seventh grade students studying mathematics. 
               2. To study the effect of ABL approach on the learning satisfaction of the seventh grade students studying 
mathematics 
 
3. Research Methodology  
         Population and sample  
        The population comprised the students of seventh grade students of middle secondary schools in Trashigang 
province, Bhutan. Two section of 35 students each were be taken as a subject, one section as an experimental group 
and another as a control group. 
        Instruments- The instrument used were Lesson plan, Achievement test and Questionnaires  
           Content Validity 
          The research instruments were validated by the professor from Rangsit University and a team of expert from 
Bhutan.  IOC of the instrument was calculated to see if the items align with the objectives it will be used for. 
Indexes of item objective congruency (IOC) were computed for achievement test, lesson plns and questionnaires. 

Ran
gs

it U
niv

ers
ity



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 9 ปีการศึกษา 2557 

 

วนัพฤหสับดทีี ่16 ตุลาคม พ.ศ.2557 หน้า  628  อาคาร Digital Multimedia Complex  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

IOC of lesson plan was 1, 0.95 for achievement test and 0.95 for questionnaires which indicated that all the 
instruments were valid. 

      Reliability 
           To check the reliability of the data collecting instrument, test was conducted to the seventh grade students of 
another middle secondary school of the same province prior to carrying out the activity. It was done to ensure that 
achievement test items were reliable. The Cronbach’s alpha coefficient for the achievement test questions was 0.83 
which indicated that the instrument was reliable.      

      Data Analysis 
      In comparing and assessing the effects of ABL approach and conventional teaching method on the learning 

achievement of seventh grade students in mathematics, the comparison between the pretest and posttest score was 
done by t-test. The mean and the standard deviation of pretest and posttest within the experimental group were 
computed. The inferential statistics t-test with p<0.05 level of significance was used to compare the pre and post 
achievement test level of the two group.  
          In order to see if the ABL approach has effects on student learning satisfaction, questionnaire consisting of 20 
statements was used in experimental group. Descriptive statistics such as mean and standard deviation were used to 
analyze the data collected through questionnaire.  
 
4. Result of the study 
            Analysis of Achievement test score 
                           The first objective was to study the effect of ABL approach on the learning achievement of 
seventh grade students studying mathematics. The pretest and posttest scores of each group were compared. The 
comparison was first done within the group by comparing the pretest and posttest of each group and then between 
the groups by comparing pretest and pretest and posttest and posttest of the two groups. The comparison was 
mainly done in terms of mean, standard deviation and significance value. 
              Pretest-Posttest comparison (within the groups) 
                         Firstly the pretest and posttest scores of each group were compared. Table 4.1 shows the result of 
paired samples t-test of the pretest-posttest comparison of both groups in terms of mean and standard deviation. 
 

Table 4.2 Pretest-pretest, posttest-posttest comparison 

Pretest Pretest Standard deviation Posttest Standard deviation 

Mean of experimental group 11.83 3.12 17.31 1.83 

Mean of control group 11.80 2.19 13.54 2.48 

Mean difference 0.03 3.77 

2-tailed significance 0.96 0.00 
Significance level :> 0.05-not significant, <0.05-significant 
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          The result shows that the mean in the pretest of the experimental group was 11.83 and the standard deviation 
was 3.12. In the posttest the mean was 17.31 and the mean has increased by 5.49. The standard deviation was 1.83. 
In the control group the mean of pretest was 11.80 and the standard deviation was 2.19. The mean of the posttest 
was 13.54 and the standard deviation was 2.48. The mean has increased by 1.74. 
         The table 4.2 shows that the pretest mean of experimental group was 11.83 and the mean of the control group 
was 11.80.  It was noted that they were almost equal and the 2-tailed significance value was 0.96 which indicated 
that there was no significant difference between the pretest means of the two groups. Thus it indicated that the two 
groups had equal learning abilities in the beginning of the experiment. 
         From the results of the comparison it was seen that there was an increase in the mean of the posttest of both 
the groups. It was also noted that the mean difference in the experimental group was significantly higher than that 
of the control group.  The posttest mean of the experimental group was 17.31 and 13.54 for the control group. The 
2-tailed significance was 0.00 which indicated that the mean of the posttest of the experimental group was 
significantly higher than the mean of the posttest of control group.  
          Analysis of questionnaire on learning satisfaction 
                        The second objective of the study was to determine the learning satisfaction of students after having 
treated with activity based approach. The data was collected by using questionnaire. It was administered only to the 
experimental group after the treatment was done. The mean and standard deviation were computed. The 
questionnaires  was develop based on the five components like understanding of the content, use of teaching and 
learning material, students engagement in group activities, difficulty of activities and the type of learning taking 
place. Each component consisted of four statements. All the statement was ranked in extremely satisfied and very 
satisfied. The lowest mean (3.9) was in statement 11 where some students were not fully satisfied with the size of 
the group. The overall mean was 4.57 which indicated that all students were extremely satisfied with the class. The 
overall mean indicated that students who were taught with activity based learning approach were extremely 
satisfied in learning mathematics.  
 
5. Discussions and Recommendations 

The overall results of the study revealed that ABL approach increased the learning achievement and 
satisfaction of seventh grade students in mathematics. This may be because the learning was student centered. Both 
the teacher and the researcher observed that students felt comfortable working in groups. This was mainly allowed 
due to the freedom in the choice in choosing the group and the arrangement of students sitting. While in groups, 
they experimented the things on their own and felt responsible for their work.  

 Many other studies supported this findings. Rajesh(2014), Eimear (2013), Vikram (2012), Muhammad 
(2012), Javed (2012), Shafqat (2012) and Prabha (2010) all found out that the academic achievement of students 
increased significantly with use of ABL approach. Similar studies done by Nagwa (2011), Ching-chia ko (2007) 
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and Geske (2000) also revealed that the inclusion of ABL approach in learning not only increased the academic 
achievement but that it also increase the confidence of students and fostered the positive learning atmosphere with 
maximum learning satisfaction.  

ABL is an effective approach which makes sure that every learner takes part in the activity. Teachers must 
make sure that every child contributes something while carrying out group activities. All the students should be 
seen as equal with different learning style. The findings of the study would be helpful for mathematics teacher in 
Bhutan to improve their teaching strategy. This study will serve as reference for future researcher to carry out 
studies on similar fields. It would be interesting to conduct a comparative study of ABL approach with another 
approach to find out the difference in learning achievement and satisfaction of the students. 
 
6. Conclusion  

From the test score analysis (table 4.2) it can be concluded that the performance of the students in 
experimental group and control group increased significantly. However the results showed that the experimental 
group after the treatment with ABL approach performed better than the control group which did not receive the 
treatment. It showed that the result of experimental group was significant (p=0.00) when compare to the control 
group. The result supported the hypothesis which stated that there would be significant improvement in learning 
achievement after the treatment. Therefore it can be concluded that incorporation of ABL approach improved the 
achievement of seventh grade students in mathematics. 

The second purpose of the study was to find out the level of satisfaction after having treated with the ABL 
approach. To do so, questionnaires were provided to the student who received the treatment using the Likert scale. 
The average mean was 4.57 with standard deviation 0.67 which indicated that students after the treatment were 
extremely satisfied in learning mathematics. Thus, the conclusion can be made that students were extremely 
satisfied after the treatment has been given. 
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Abstract 

This study is a qualitative research project focusing on grade eight students’ English writing skills in a 
Lower Secondary School in Bhutan. The aims of this study are: 1) to implement project-based approaches into 
geography classroom to enhance grade 8th students’ writing on geography, 2) to find out how project-based 
approaches enhance collaboration among students when they write project on geography, and 3) to see whether or 
not project-based approaches improve student’s writing skills and their collaboration. Participants in this project 
contain three groups of three students who volunteered to join this study. The instruments for data collection 
includes: a) student’s reflections, b) teacher’s journal, c) semi-structured interview, and d) students writing 
assignment. The researcher triangulates these data to answer the three research questions and found out that project-
based approaches encourage the participants English writing skills in many ways, for example, they write their 
work more systematically with critical reason and supporting details. Also, project-based approaches support 
students’ collaboration, encourage their group work and friendly learning atmosphere. Finally, project-based 
approaches give these students motivation, opportunities, and more resources. In sum, the researcher learns from 
this study that project-based approaches consume a lot of time and attempts to work on both students’ and teacher’s 
sides. 

 

KEYWORDS: PROJECT-BASED APPROACHES, ENGLISH WRITING SKILLS, COLLABORATION, 
GEOGRAPHY, GRADE EIGHT STUDENTS, LOWER SECONDARY SCHOOL IN BHUTAN 

 
1. Introduction 
  The Education Department in Bhutan started reforming its education system from the mid 1980’s so that 
teaching and learning in the schools were in accordance with the national needs and aspirations (Second Quarterly 
Policy Guidelines, 1989: 8). The introduction of New Approach to Primary Education (NAPE) in 1990 was the first 
change brought in curricular,  highlighted activity-based learning, shifting the focus from ‘teacher-centeredness to 
child-centeredness’ as well as ‘remoteness of the content to familiarity of the content’ (Dolkar,1995: 70). The next 
big change was brought with the introduction of Bhutanese history and geography in grades 6-8 in 1990 and for 
grades 9 and 10 in 1993. Furthermore, many changes were brought and made in other school subjects. The reform 
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in 1993 also brought a change in the teaching-learning approaches with the focus on activity and inquiry-based 
learnings to instill the expectations (Deki & Drukpa, 1998: 75). 

Based on the researcher’s literature review, nowadays, there is a significant shift in teaching pedagogy 
worldwide from teacher-centered method, where instruction is managed and controlled by the teacher who holds 
power and responsibility in class, to a more student-centered method, which allows learners to become more active 
in learning process (Nudee, 2010: 1).  Sherab (2008:15), a Bhutanese author pointed out that in the Bhutanese 
context; our teachers too are trained to make use of such methods during their training period. Nevertheless, the 
ground reality presents a different situation and a scenario which impels us to ask if at all they practice the methods 
and the strategies that they have learnt. This is because teacher-centered way of teaching can still be observed in 
Bhutanese schools. This indicates that conventional teaching dominates teaching and learning in Bhutan.  
 In teaching and learning of geography, instruction is facilitated in conventional ways, and learning is 
limited in a classroom where assigned texts are keys for teaching. In such environment, students become passive 
learners. Similarly, learners do not get enough opportunities in the learning processes and therefore, lack experience 
in learning by themselves (Rabgay, 2012: 1). 
  These drawbacks in teacher-centered learning explained above “have led students to poor understanding 
of the concept and thus; resulted in low achievement in the learners” (Tenzin et al., 2008: 4-13) not only in 
geography but also in other subjects (such as science, mathematics and English) as well.  According to the 
researcher’s personal experiences, besides having a negative opinion towards learning geography, learners found 
geography a monotonous subject with nothing new to learn from. Based on these biases, many of the researcher’s 
students have also lost their interests in geography.  

However, over the past decades, project-based approaches have gained an important concentration in 
teaching and learning in Bhutan. In the 36th issue of CAPSD Newsletter, the importance of the project-based 
learning is demonstrated by providing basic tips for writing projects for Bhutanese teachers and students (Dorji, T. 
CAPSD, 2005:15-18). Moreover, project-based approaches are considered as one effective strategy in developing 
and enhancing 21st century skills (e.g. decision making, communication, collaboration, and critical thinking). Many 
scholars consider Project-Based Learning (PBL) as an excellent form of instruction to encourage students’ self-
learning (Chang & Lee, 2010; Gerber, Cavallo, & Marek, 2001; Glover, 1993; Green, 1998; Moursund, 1999). 
Owing to these authors, project-based learning could provide students with more learning chances and interpersonal 
interactions as it assists learners in acquiring, managing, and integrating knowledge, as well as solving problems 
independently or in groups.  Therefore, as per the recommendation from the literature review, the researcher was 
interested in employing project-based approaches in the classroom  to find out ways to develop writing skills, 
motivation, and collaboration in learning geography among  grade eight students in their learning context. 
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2. Research objectives 
 This study aims: 
 1. To implement project-based approaches into geography classroom to enhance grade eight students’ 
English writing skills on geography. 
 2. To find out how project-based approach enhances collaboration among students when they write their 
project on geography. 
 3. To see whether or not project-based approaches improve student’s writing and collaboration. 
 
3. Research methodology 
 This study is a qualitative research project conducted in a school in Bhutan. It contains the following 
detailed information: 
         Subjects 
 The research was conducted during the first term of the 2014 academic year in Tshaphel Lower 
Secondary School in Bhutan. There were four grade eight sections and a total of 130 students. 32 students were in 
the class where the researcher did his research. There were nine students from this class who volunteered to take 
part in the study. These nine students were divided into cohort groups of three. This small sample size was chosen 
based on the four grounds of reasons: firstly; it was manageable, (Race, 2000: 33). Secondly, it provided each 
student with more opportunities. Next, it was easier for the teachers to facilitate and provide feedback. Lastly, based 
on the interview with these students, they enjoyed working in a small group as confusion was less and the members 
were of their preferences. 

Instruments 
There are four kinds of instruments and techniques to collect data for the study as follows: 

• Two semi-structured interviews (before and after the study) 

• Student’s reflection 

• Teacher’s journals 

• Student’s writing assignments 
Students wrote the assignments using the 4 steps of writing process by (Hillock & Smith, 1991): 1) 

Gathering, 2) organizing, 3) rough draft, and 4) editing and revising. 

• Three PowerPoint  presentations were developed and used: 1) the first PowerPoint presentation 
included information about a project-based learning approach (such as the definition and scope of the project-based 
learning approach, its characteristics, benefits and limitations, and stages), 2) the second PowerPoint presentation 
included the most essential information about the chapter under the investigation, and 3) the third PowerPoint 
presentation contained the essential components of students’ writing project. 
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4. Data analysis 
           The data were analyzed by applying a grounded theory approach suggested by Strauss & Corbin (1998): 
open, axial, and selective codings. In an open coding, the researcher examined the data line-by-line and making 
comparisons for similarities and differences between incidents, events or other phenomena. Similar ones will be 
grouped to form categories. In an axial coding, the researcher made connections between categories to form new 
explanations about the nature of phenomena. In the process of selective coding, categories were related to other 
categories. 
 
5. Results and discussions 

Based on data analysis, it was found out that project-based approaches encouraged the participants 
English writing skills in many ways. For example, they wrote their work more systematically with critical reasons 
and supporting details. Also, project-based approaches supported students’ collaboration encouraged their group 
work and friendly learning atmospheres. Finally, project-based approaches gave these students motivation, 
opportunities, and more resources. In sum, the researcher has learned from this study that project-based approaches 
consumed a lot of time and attempts to work hard on both students’ and teacher’s sides. On the other hand, project-
based approaches allowed students to reflect and explore their own findings and opinions, make choices and 
decisions that affected project outcomes and the learning processes such as, gathering information, compiling and 
analyzing in general. However, strong school supports and collaboration between principal, teachers, and students 
were significantly needed for each project implementation. Teachers could use real-life problems to motivate 
students, challenging them to think deeply about meaningful content, engaging into reading and writing, and 
encouraging them to work collaboratively. The researcher found out that these are ways that can help students work 
together happily and successfully. 
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Abstract 

The purposes of the study were to 1) examine the effects of the instruction by using the story grammar 
strategy on grade eighth Bhutanese ESL readers’  reading comprehension of narrative texts 2) compare the abilities 
of grade eighth Bhutanese ESL readers in both the experimental and the control groups in writing a story recall 
after the instruction 3) compare how grade eighth Bhutanese ESL able and less-able readers in the experimental 
group used the story grammar strategy to comprehend narrative texts and  4) explore the readers’ opinion in the 
experimental group on using the story grammar strategy in reading narrative texts. Forty grade eighth Bhutanese 
ESL students from Dechentshemo Middle Secondary School located in the western part of Bhutan were randomly 
selected to participate in the study. They were divided into experimental and control groups.  Each group consisted 
of 20 participants. The same narrative texts were used to teach the research participants in both groups for 3 
consecutive weeks. The story grammar strategy was employed to teach the participants in the experimental group 
while the traditional method was employed to teach the participants in the control group.  The same test was given 
to the participants in both groups as pre- and post- tests. After the post-test, the participants in both the groups were 
asked to write a story recall. Only the participants in the experimental group were asked to write reflective journals 
at the end of each session, answer a five-scale opinion questionnaire and to answer the semi-structured interview 
after the post test.  The quantitative data were analyzed by arithmetic mean, standard deviation and t-test.  The 
findings showed that the post-test score of the participants in the experimental group were higher than the post-test 
score of the participants in the control group with the significant difference of p-value p<0.05 (p=0.00). The 
qualitative data from reflective journals and the answers in the semi-structured interview were analyzed by making 
general categories following the coding system on the basis of the grounded theory. The results concluded that the 
instruction of the story grammar framework and the components were effective in enhancing grade eighth 
Bhutanese ESL students’ comprehension of narrative texts as well as in writing a better story recall. 

KEYWORDS: NARRATIVE TEXTS, STORY GRAMMAR STRATEGY, WRITTEN RECALL 
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1. Introduction 
Reading comprehension is an expected outcome of reading. The ability to read and understand has 

become very important with the moving trend.  However, the ESL readers’ find reading comprehension very 
difficult.  The English texts in Bhutanese curriculum emphasize on strengthening the reading skills. The grade 
eighth Bhutanese ESL students are required to read narrative texts according to the ESL curriculum. Thus, the 
students find those texts difficult to comprehend. In teaching ESL Bhutanese students to read narrative texts, most 
ESL teachers use traditional method in the reading instruction.  They explain the meanings of the difficult words 
and finally ask students to answer the comprehension questions. To improve ESL reading instruction, there have 
been demands of tactical reading strategies. The use of the story grammar strategy in improving reading 
comprehension of narrative texts has been recognized by a number of researchers. Story grammar represents the 
story components which are setting, characters, problem, action, resolution and theme (Rumelhart, 1975) which 
makes comprehension quite easier. Narrative texts are better comprehended when they are organized according to a 
story grammar framework (Dymock 2007). Research studies were conducted on the story grammar strategy as a 
method of instruction to enhance reading comprehension of narrative texts. It was found that the story grammar 
strategy enabled readers to distinguish the story components in the texts that construct the meaning of the texts 
(Nampaktai, Kaewsombut, Akwaree, Wongwayrote & Sameepet, 2013; Zahoor & Janjua, 2013; Saddi &Mahadi, 
2009; Dymock, 2007).  

There have been lots of research studies conducted on story grammar for more than 20 years in the USA 
and other countries where there are ESL instructions. However, there is no study conducted with Bhutanese 
students and the ESL curriculum in Bhutan requiring the students to read stories which are narrative texts.  Thus, 
this study is beneficial to English education in Bhutan.  This article is different from the other research though on 
the similar topic but qualitative instruments; students' reflective journals and semi-structure interview were used to 
collect the data. 

 
2. Research Objective 

The objectives of the study were as follows 
1. To examine the effects of the instruction by using the story grammar strategy on grade eighth Bhutanese 

ESL readers’ reading comprehension of narrative texts. 
2. To compare the abilities of grade eighth Bhutanese ESL readers in both the experimental and the control   

groups in writing the story recall after the treatment.  
3. To compare how grade eighth Bhutanese ESL able and less- able readers in the experimental group use the 

story grammar strategy to comprehend narrative texts. 
4. To explore the opinion of the readers’ in the experimental group towards the use of the story grammar 

strategy in reading narrative texts.  
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3. Research Methodology 
Population and research participants 
The population in this study consisted of 80 grade eighth Bhutanese ESL students of Dechentshemo Middle 

Secondary School, Bhutan. Forty students were randomly selected into two groups; experimental and control. Each 
group consisted of 20 participants. 

Instruments 
Four instruments were employed in this study.  They were pre-and post-tests, reflective journals, 

questionnaires and semi-structured interview. Pre- and post-tests were employed to answer question 1, written 
recall to answer question 2, reflective journals and semi-structured interview to answer question 3 and a 5-scale 
likert questionnaire to answer question 4. 

Research Procedure 
The study was divided into two phases; trial phase and experimentation phase. In the trial phase, the researcher 

sent the test items to 3 ESL experts; 2 Bhutanese ESL reading experts and 1 ESL testing expert. Then the test items 
were revised according to the suggestions from the experts. In the experimentation phase, the revised test items 
were administered in both groups of participants as pre- test. After the pre-test the participants in the experimental 
group were taught narrative text by using the story grammar strategy whereas the participants in the control group 
were taught the same narrative text by using a traditional method for 3 consecutive weeks. The participants in the 
experimental group wrote the reflective journals at the end of each session. After 3 weeks of instruction, the 
participants in both the groups were given a post-test which was the same as the pre-test. Next day after the post-
test, a narrative text was given to the participants in both groups to write a story recall. Based on the pre-test scores, 
four research participants; 2 able and 2 less-able readers from the experimental group were asked to answer the 
semi-structured interview questions on voluntarily basis. 

Data Analysis 
The data collected from pre- and post-tests and written recall of both the groups were analyzed by using 

inferential statistics t-test with p<0.05 level of significance. The data collected from five scale opinion 
questionnaire in the experimental group were analyzed in terms of descriptive statistics such as mean ( ) and 
standard deviation (SD). The analysis of reflective journals and the semi-structured interviews of 2 able and 2 less-
able readers in the experimental group were coded to categorize. The information categorized was placed under 
different themes based on the grounded theory by Strauss and Corbin (1998).  
 
4. Result of the study 

The findings were as follows:  
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Table 1: Mean and standard deviation of pre- and post-tests of grade eighth Bhutanese ESL reader’s reading 
comprehension 

Pre-test                     Post-test 

Groups                           N       Mean          SD         Mean          SD          t             p 
Experimental                 20       27.65         7.06         45.95          8.48       0.63       0.00** 
Control                          20       26.35         6.05         32.65          7.91       5.12       0.04 
**p<0.05 
 
From the result of comparison, it was seen that there was an increase in the mean of the post-tests of both the 

groups. Thus, it indicated a significant distinction between the post-test scores of the participants in the 
experimental group and the control group. 

The result also indicated that the post-test mean of the participants was significantly higher than the pre-test 
mean of the participants in the experimental group after using the story grammar strategy with the p-value of 0.00.  
There was also a significant difference in the pre-test and post-test mean of the participants in the control group but 
the difference was not as high as that of the participants in the experimental group.  

 
Table 2: Mean and standard deviation of written recall of grade eighth Bhutanese ESL students in the 
experimental and the control groups 

Groups                               N           Mean          SD           t          p 
Experimental                     20          10.55          1.46        6.67     0.00** 
Control                              20            7.50           1.43 
**P<0.05  
 
The mean score of the experimental group was higher compared to that of the control group in writing a story 

recall with 0.00 2-tailed significance value. Thus, it indicated a significant difference between the participants in the 
experimental and the control groups.  
Table 3:  Grade eighth Bhutanese ESL students’ opinion towards the use of the story grammar strategy in 
reading narrative texts 

Statements                       1        2         3         4          5        6        7          8         9       10 
Mean                               4.65   4.60    4.50    4.50    4.60    4.65    4.45    4.60    4.50    4.65 
Standard Deviation           .48     .59      .51      .68      .50      .58      .82      .50      .60      .48 

Average Mean                 4.57 

Level of satisfaction: 0.00-1.50 Strongly Disagree, 1.51-2.50 Disagree, 2.51-3.50 Not Sure, 3.50-4.50 Agree, 
4.51-5.0 Strongly Agree. 
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Each statement in the questionnaire aimed towards seeking the opinion of the participants in the experimental 
group on the benefit of the story grammar strategy in comprehending narrative texts. The result indicated strong 
agreement on the level of satisfaction with an average mean of 4.57.  

Results of the semi-structured interview analysis 
It was found that the story grammar strategy enhanced the research participants’ reading comprehension of 

narrative texts. All the able and less-able readers used the story grammar framework to comprehend narrative texts 
and in writing a better story recall. They stated that the story grammar framework helped them to remember the 
story details which were lengthy by breaking the contents of the story into the story components following the story 
grammar framework. 

“Story grammar framework makes lengthy story shorter in a way that even the readers can learn, remember 
and understand much from the story.” (LAP2) 

“I can write a better story recall using story grammar framework because while writing a story recall I focus 
on the 6 elements of story grammar which gives complete and meaningful details from the story.” (AC1) 

Results of the reflective journals analysis 
 The analysis of the reflective journals supported the positive effects of the story grammar strategy on grade 

eighth Bhutanese ESL students’ reading comprehension of narrative texts. The participants stated that lessons were 
more interesting because of the shift of teaching the story from monotonous explanation to the instruction with a lot 
of activities related to the component of the story grammar framework. After having taught narrative texts by using 
the story grammar strategy, the participants acknowledged that the story grammar framework assisted the 
participants not only in reading comprehension of narrative texts but in writing a better story recall. 

“Usually I feel sleepy when the teacher starts explaining the story but today’s class was very interesting with 
many activities. I learned something new in today’s class called story grammar.” (EXR12) 

“After having learnt about the story grammar framework in the previous class I am very confident and I find 
written recall easy task. I will further use the story grammar framework in book review.” (EXR17) 
 
5. Discussions  

The post-test scores in the experimental group were significantly higher than the pre-test scores with 2-tailed 
significance value 0.00 because the participants in the experimental group used the knowledge of the story grammar 
in reading narrative texts. It agrees with the findings of Dymock (2007).  In his study, Dymock found that the 
instruction of narrative texts using the story grammar strategy helped the pupils to comprehend the texts better.  

 The participants’ written recall scores in the experimental group were significantly higher than those in the 
control group because they could remember more details in sequence compared to the participants in the control 
group. Nampaktai, Kaewsombut, Akwaree, Wongayrote and Sameepet (2013) conducted a study on using the story 
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grammar to enhance reading comprehension. The research findings proved that the instruction in story grammar 
helped students to remember the important details from the stories chronologically. 

The result from the analysis of opinion questionnaire showed that the story grammar strategy is a tool that can 
be used to enhance the reading comprehension of narrative texts. The participant’s participation was high in the 
experimental group which showed the participants enjoyed the story grammar class.  Dimino, Gersten, Carnine, 
Blake (1990) found high student involvement in the story grammar group while the traditional groups deteriorated 
as the study progressed.  The findings from the semi-structured interview confirmed that the results of the previous 
studies on the story grammar using story grammar framework enabled the research participants to understand 
narrative texts better because they could identify the story components of the texts. In the study carried out by Amer 
(1992) on the effects of story grammar instruction on EFL students’ comprehension of narrative text concluded that 
direct instruction in the story grammar enabled the students to recognize the components of narrative texts and 
improve their comprehension of the story.  
 
6. Conclusion 

The story grammar strategy can improve reading comprehension and enable a better written recall of narrative 
texts.   The awareness of the story components enables grade eighth ESL Bhutanese students to understand 
narrative texts as well as remember the details from the texts.  Thus, further studies can be conducted on the 
retention of the story grammar strategy in enhancing ESL reading comprehension after a period of time, 
comparison studies can also be conducted between the story grammar instruction and other types of instructional 
strategies to enhance ESL reading comprehension and the effects of the story grammar strategy in enhancing the 
listening comprehension. 
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Abstract 

             The basis of this research was to find out the effectiveness of cooperative learning approach on learning 
achievement and opinion towards mathematics of eighth grade students in Bhutan. The research was conducted at 
Tashiding Lower Secondary School, Bhutan. The population of the study comprised 72 eighth grade students. The 
study was quasi experimental using pretest and posttest to both experimental and control group. The research 
instruments used were, learning achievement test, opinion questionnaire, and observation form. The statistics for 
data analysis were mean, standard deviation, paired samples t-test, and content analysis.  
           The results of learning achievement test score analysis showed that the pretest means of experimental and 
control group were not different but the posttest mean of experimental group (22.28) was significantly higher than 
that of control group (14.89). The result indicated that cooperative learning approaches increased students learning 
achievement. 
           The students’ opinion analysis results showed that the means of enjoyment was (4.54), value was (4.48), 
motivation was (4.42), and, belief was (4.48). The results indicated that there was positive change in their opinion 
as a result of inclusion of cooperative learning approach. Most of the students strongly agreed and had positive 
opinion towards learning mathematics. 
KEYWORDS: COOPERATIVE LEARNING, LEARNING ACHIEVEMENT, OPINION, EFFECTIVENESS, 

EIGHTH GRADE, MATHEMATICS 
 
1. Introduction 
              Before the Bhutanese mathematics curriculum reform took place in the recent years the Indian 
mathematics curriculum throughout the country was in full swing. India is Bhutan’s primary neighbor and trading 
partner, so it is sensible to have the curriculum to set students up for tertiary education in India (Wagner, 2008). 
Bhutan sought to develop a uniquely Bhutanese curriculum that addressed Bhutanese contexts and associated with 
international Standard. The new mathematics curriculum closely resembles New Brunswick’s curriculum, which 
explicitly follows principles and standards established by the National Council of Teachers of Mathematics 
(NCTM).After implementing the new mathematics curriculum from the academic year 2008 very limited research 
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had been conducted on ways to teach the new curriculum using various teaching and learning method. There is a 
need for bringing various teaching methods in our new curriculum that will improve student’s attitude, thinking, 
motivation, understanding, appreciation and value towards learning mathematics. Many research indicated that 
cooperative learning method will help to achieve the above mentioned abilities. My research, on the effect of 
cooperative learning method which is an experimental research will try to find out the effectiveness of cooperative 
learning method in new mathematics curriculum classes. Therefore I hope that my study will be useful for the 
mathematics teachers to consider cooperative learning method and bring it in to the mathematics classroom 
teaching and learning. 
 
2. Research Objectives 

1. To find out the effectiveness of cooperative learning approach on learning achievement towards 
mathematics 

2. To study the students opinion towards mathematics after using cooperative learning approach. 
 

3. Research methodology 
                      This research was a quantitative research and it was a quasi-experimental design.  The research design 
consisted of pretest and posttest to examine the students’ learning achievement and questionnaire to examine their 
opinion towards mathematics using cooperative learning method. The pretest and posttest helped the researcher to 
compare the changes in scores and the questionnaire helped to find out their opinion towards learning mathematics 
after using cooperative learning approach.  

Population: The population of the study comprised of 394 students studying in eighth grade in Dagana 
Province. 

Sample: The sample of the study comprised of 72 students studying in eighth grade at Tashiding Lower 
Secondary School. Purposive sampling was done since the school had only two sections of eighth grade with 36 
students each and all students were included as the subject of the study. 

Research Instruments: Researcher used three research instruments to collect the data for the study and 
they were achievement test, opinion questionnaire and lesson observation form. 

Achievement test: In the research, 25 achievement questions were used to assess and compare the 
achievement of the subject within the experimental group in mathematics before and after implementing 
cooperative leaning approach. The test was administered twice as pretest and posttest to measure achievement in 
mathematics in experimental group before and after treatment procedures. 

Opinion Questionnaire: Questionnaire was used to study the effect of cooperative learning on students’ 
opinion towards learning mathematics. The questionnaire was administered once after experiment to the 
experimental group only.  
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Lesson Observation Form: The purpose of the lesson observation form was to determine how the researcher applied 
the cooperative learning approaches in delivering the lesson to experimental group and it was based on the five 
principles of cooperative learning. Five point Likert scale were used to rate the items under each principles. 
               Indexes of item-objective congruency (IOC) was computed for three instruments, achievement test, 
opinion questionnaire and lesson observation form. The IOC of learning achievement test was 0.93, the IOC for 
opinion questionnaire was 0.89 and for lesson observation form the IOC was 0.97. Therefore all the three values 
indicated that the items were valid and was very good (0.5-1: very good). The Cronbach’s alpha coefficient for the 
achievement test questions was 0.92 which indicated that the instrument was reliable. 
 
4. Result of the study 
                The first objective of the study was to find out the effectiveness of cooperative learning approach on 
students learning achievement. A comparative statistical analysis was done using paired sample t-test to this 
objective. The comparison was first done within the group by comparing the pretest and posttest of each group and 
then between the groups by comparing pretest and pretest and posttest and posttest of the two groups. The 
comparison was mainly done in terms of mean, standard deviation and significance value. 
                 Firstly the pretest and posttest scores of each group were compared. The result shows that the mean in 
the pretest of the experimental group was 10.92 and the standard deviation was 3.61. In the posttest the mean was 
22.28 and the mean has increased by 11.36. In the control group the mean of pretest was 11.17 and the standard 
deviation was 3.73. The mean of the posttest was 14.89 and the standard deviation was 2.24. The mean had 
increased by 3.72. From the results of the comparison it was seen that there was an increase in the mean of the 
posttest of both the groups. It was also noted that the mean difference in the experimental group was significantly 
higher than that of the control group. The posttest mean of the experimental group was 22.28 and 14.89 for the 
control group. The 2-tailed significance was 0.00 which indicated that the mean of the posttest of the experimental 
group was significantly higher than the mean of the posttest of control group.  
                 The second objective of the study was to determine if cooperative learning brought about any changes in 
students opinion about learning mathematics. The data was collected by using opinion questionnaire. It was 
administered only to the experimental group after the treatment was done. The mean and standard deviation were 
computed of the four components. In the first component of the student’s opinion questionnaire, ‘opinion on 
enjoyment of learning mathematics’ almost all the students strongly agreed that they enjoy learning mathematics 
after treating with the cooperative learning approaches. In the second component of the students’ opinion 
questionnaire, ‘opinion on value of mathematics’ students have strongly agreed with almost all the statements. The 
total mean was 4.48 with the standard deviation of 0.63. For the third component of the opinion questionnaire the 
subtotal mean was 4.42 with the standard deviation 0.70. In the fourth component, opinion on belief about 
mathematics, all the students strongly agreed with all the students. The subtotal mean was 4.48 with the standard 
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deviation 0.59. This clearly indicated that students had developed positive belief on mathematics after treating with 
the cooperative learning approaches.  
                 The purpose of the teachers’ observation was to determine whether the researcher follows the principles 
of cooperative learning approaches while teaching the experimental group. The means and standard deviations were 
calculated and each mean represents the level of opinion and it was the main reference point to determine the extent 
to which lessons were characterized by the five principles of cooperative learning approaches.            
                 In the first principle of cooperative approach, positive interdependence, the subtotal mean was 4.55 with 
the standard deviation 0.5. The mean indicated that the teacher observers strongly agreed that the students in 
experimental group exhibited the positive interdependence during the lessons. In the second principle, face to face 
interaction, the subtotal mean was 4.50 and the standard deviation was 0.39 which suggested that the teacher 
observers agreed that group members exhibited the second principle during the lesson. The third principle, 
individual accountability, had the subtotal mean of 4.6 and the standard deviation of 0.52. It suggested that the 
teacher observers strongly agreed that students were individually accountable for their work during the lesson. In 
the fourth principle, interpersonal relationship and group skill, the subtotal mean was 4.55 and the standard 
deviation of 0.39. The teacher observers strongly agreed that there was interpersonal relationship and group skills 
during the lesson. In the last principle, group processing, the statement ‘Groups celebrate the success of 
achievement’ had the highest mean of 5. The subtotal mean was 4.58 with the standard deviation of 0.39.  
 
5. Discussion and Recommendations 
                  This study had two major findings; cooperative learning approach has increased the learning 
achievement of eighth grade mathematics and students positive opinion after teaching with cooperative learning 
approach. Cooperative learning approach increased students learning achievement of eighth grade students 
supported, Tran (2013) and Dheeraj and Kumari’s (2013) view that students taught by cooperative learning 
approach learned, retained significantly more information and scored high in the tests than students taught by 
competitive, and individualistic strategies. The findings were also congruent with Snyder and Shickley, (2006) and 
Iqbal’s (2004) findings that there were significant gains between the pretest and posttest scores in teaching 
mathematics using cooperative learning approach. It was also consistent with the findings of Sherman and Thomas 
(1986) who found similar results in a study that involved high school general mathematics class taught by 
cooperative learning and individualistic methods. Johnson, Maruyama, Johnson, Nelson, and Skon (1981) 
conducted a meta-analysis of 122 studies related to cooperative learning and found similar findings that there was 
strong evidence for the superiority of cooperative learning in promoting achievement over competitive and 
individualistic strategies. In the experimental group students enjoyed greater degree of freedom as compared to the 
control group where teacher dominated the classroom. It was noted that such freedom enabled the students to share 
ideas and interact among themselves. Johnson and Johnson (1990) again found that a non-threatening class allowed 
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students to actively engage in the learning process and freely express their ideas, ask questions, clarify doubts and 
stimulates their cognitive skills which were attributed to increase in test score in the study. 
 
6. Conclusion 
                   Following conclusions were drawn from the results of data analysis. For the first objectives the test 
scores were analyzed and the results of the analysis showed that means of the posttest of both the groups were 
higher than the means of the pretest. However the mean difference of pretest and posttest of experimental group 
was much higher than that of pretest and posttest of control group. While comparing the posttest and posttest of the 
two groups the mean of the experimental group was significantly higher than that of control group since the 2-tailed 
significance value was 0.00. This result indicated that students in the experimental group performed far better than 
the control group. Therefore the study concluded that there was significant gain in the test scores of experimental 
group as a result of inclusion of cooperative learning approaches. The second objective of the study was to find out 
if cooperative learning approach changed students’ opinion on learning mathematics. The opinion questionnaire 
was analyzed by finding means, standard deviations, frequencies and percentage. The opinion questionnaire had 
four components, They were; (a)  opinion on enjoyment of mathematics, (b) opinion on value of mathematics, (c) 
opinion on motivation to study mathematics, (d) opinion on belief about mathematics. The purpose of the teachers’ 
observation was to study the extent to which lessons were characterized by cooperative learning approaches. The 
result of the data analysis shows that teachers strongly agree with almost all the principles except with the second 
principle face to face interaction which they agree. Therefore the study concluded that the lesson was taught using 
all the cooperative learning principles. 
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 การพฒันาแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองทอร์กและโมเมนต์ความเฉ่ือย 
The Development of Achievement Test entitle Torque and Moment of Inertia 

 

ศุภชัย ทองเข็ม1 และกาญจนา จันทร์ประเสริฐ2 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการสอนวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต 

2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์และอาจารยป์ระจาํ ภาควชิาฟิสิกส์ คณะวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยัรังสิต 

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

บทคดัย่อ      

การวิจยัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์เร่ือง การพฒันาชุดทดลองทอร์กและโมเมนตค์วามเฉ่ือยเพ่ือเพ่ิม
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสายปัญญารังสิต การนาํเสนอคร้ังน้ีมี
วตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) พฒันาแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองทอร์กและโมเมนตค์วามเฉ่ือย 2) ตรวจสอบคุณภาพ
ของแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองทอร์กและโมเมนตค์วามเฉ่ือยท่ีพฒันาข้ึน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาเป็น
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสายปัญญา รังสิต ปีการศึกษา 2557 จาํนวน 40 คน เป็นกลุ่มตวัอยา่งจากการสุ่ม
อย่างง่าย (Simple random Samples) สถิติท่ีใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ค่าความเช่ือมั่น
(Reliability) ของแบบทดสอบดว้ยวิธีการของคูเดอร์ - ริชาร์ดสัน (Kuder – Richardson : KR-20) ผลการศึกษาพบว่า 
1) แบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองทอร์กและโมเมนตค์วามเฉ่ือยท่ีพฒันาเป็นแบบทดสอบแบบปรนยัจาํนวน 20 
ขอ้ 4 ตวัเลือก 2) แบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองทอร์กและโมเมนตค์วามเฉ่ือยท่ีพฒันาข้ึน มีค่าความยาก-ง่าย (p) 
ตั้งแต่ .40 ถึง .80 ค่าอาํนาจจาํแนก (r) ตั้งแต่ .20 ถึง .60 และมีค่าความเท่ียง (Reliability) ทั้งฉบบัเท่ากบั .80 

 

คาํสําคญั: แบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, ความตรง, ความเท่ียง 
 

Abstract 

 This research was a part of entitle thesis “THE DEVELOPMENT OF PHYSICS EXPERIMENTAL SET 
IN TORQUE AND MOMENT OF INERTIA TO DEVELOP MATTAYOMSUKSA 5 STUDENTS’S LEARNING 
ACHIEVEMENT AT SAIPANYARANGSIT SCHOOL”.  The purposes of this presentation were 1) to develop an 
achievement test entitle torque and moment of inertia, 2) to evaluate the quality of the achievement test. The simple 
random sample group was 40 students that were mattayomsuksa 6 students’ learning achievement at 
Saipanyarangsit school year 2014. The means standard deviation and the Kuder – Richardson (KR-20) were used 
for statistical study. The studying  found that 1) the developed achievement test entitle  toque and moment of inertia 
was 20 multiple-choice test that had 4 choices and 2) the level of difficulty were .40 to .80 , the power of 
discrimination were .20 to .60 and the reliability was .80    
 

KEYWORDS: ACHIEVEMENT TEST, VALIDITY, RELIABILITY 
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1. บทนํา 
วิชาฟิสิกส์เป็นวิชาท่ีศึกษาเก่ียวกบัปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ โดยอาศยัพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์เพ่ือ

อธิบายให้เกิดความเขา้ใจ ฟิสิกส์เป็นศาสตร์ท่ีมีการศึกษาคน้ควา้มานานนบัตั้งแต่อดีต  เน่ืองจากมนุษยมี์ความสงสัย
อยูต่ลอดเวลาเก่ียวกบัปรากฏการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน  ซ่ึงส่งผลกระทบกบัชีวิตของมนุษยท์ั้งทางตรงและทางออ้ม โดย
การสังเกตและรวบรวมขอ้มูล เพ่ือนาํมาหาความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงต่างๆ  จนสรุปเป็นทฤษฎีและกฎ  เพ่ืออธิบาย
ปรากฏการณ์เหล่านั้น เพ่ือให้เกิดความเขา้ใจและเรียนรู้เก่ียวกบัปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนนาํไปสู่การปรับรูปแบบการใช้
ชีวติใหส้ามารถดาํเนินอยูไ่ดอ้ยา่งปกติ ประเทศไทยตระหนกัถึงความสาํคญัของวชิาฟิสิกส์จึงจดัใหมี้การจดัการเรียนรู้
วิชาฟิสิกส์ทุกระดับการศึกษา ในช่วงชั้นท่ี  1  ถึงช่วงชั้นท่ี  3  วิชาฟิสิกส์ จะจัดรวมอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์ ระดบัช่วงชั้นท่ี 4 จะแยกออกมาเป็นรายวชิาฟิสิกส์ท่ีชดัเจน (กาญจนา  จนัทร์ประเสริฐ, 2552:510)  

ในการจดัการศึกษามีองคป์ระกอบท่ีสําคญั 3 ส่วน คือ วตัถุประสงค ์กิจกรรมการเรียนการสอน และการ
วดัและการประเมินผล โดยองคป์ระกอบทั้ง 3 มีความสัมพนัธ์กนั คือ วตัถุประสงคเ์ป็นเป้าหมายของการจดัการเรียน
การสอน เป็นตวับ่งช้ีถึงกิจกรรมการเรียนการสอน การวดัcและการประเมินผล และกิจกรรมการเรียนการสอนเป็น
กระบวนการท่ีทาํให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาไปตามวตัถุประสงคแ์ละเป็นแนวทางในการวดัและการประเมินผล ส่วนการวดั
และการประเมินผลเป็นเคร่ืองช้ีวดัผลท่ีเกิดข้ึนในตวัผูเ้รียน ซ่ึงเกิดจากการจดักิจกรรม ดงันั้นจึงกล่าวไดว้า่การวดัและ
การประเมินผลมีความสาํคญัอยา่งมากต่อการจดัการศึกษา 

การวดัและการประเมินผลทางการศึกษา เป็นกระบวนการท่ีมีระเบียบแบบแผน เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงตวัเลข
หรือสัญลกัษณ์ท่ีแสดงถึงปริมาณหรือคุณภาพของคุณลกัษณะท่ีวดัได ้เพ่ือจะไดน้าํผลของการวดัมาเป็นขอ้มูลในการ
ประเมินผลไดถู้กตอ้ง ดงันั้นการวดัผลทางการศึกษาจะมีประสิทธิภาพ ควรปฏิบติัดงัน้ี (เชิดศกัด์ิ โฆวาสินธ์ุ, 2521:21) 
1) วดัใหต้รงกบัวตัถุประสงค ์ในการวดัผลแต่ละคร้ัง ถา้ผลของการวดัไม่ตรงกบัคุณลกัษณะท่ีเราตอ้งการจะวดัแลว้ผล
ของการวดัจะไม่มีความหมาย และเกิดความผิดพลาด ในการนําไปใช้ต่อไป ดังนั้ นการวดัผลควรมีการกาํหนด
จุดมุ่งหมายของการวดั ตอ้งรู้วา่จะนาํผลการสอบไปเพ่ือทาํอะไรบา้ง เพ่ือใชเ้คร่ืองมือและกาํหนดวิธีการให้เหมาะสม 
ถา้จุดมุ่งหมายทางการศึกษาต่างกนั แบบทดสอบท่ีใชก้็ควรจะแตกต่างกนั  วิธีการใชแ้บบทดสอบก็ยอ่มแตกต่างกนั 
ความผิดพลาดท่ีอาจทาํให้การวดัไม่ตรงกบัจุดประสงค ์2) ใชเ้คร่ืองมือท่ีดี มีคุณภาพ ผลของการวดัจะเช่ือถือไดม้าก
นอ้ยเพียงใดนั้นข้ึนอยูก่บัเคร่ืองมือท่ีใช ้ถา้หากเคร่ืองมือท่ีใชว้ดัมีคุณภาพไม่ดีพอแลว้ การวดันั้นก็จะให้ผลท่ีไม่เกิด
คุณค่าใดๆ เช่น การสอบ ถา้นาํขอ้สอบท่ีมีคุณภาพไม่ดีไปใชใ้นการทดสอบผูเ้รียน ผลหรือคะแนนท่ีไดอ้อกมากไ็ม่มี
ความหมาย แปลความหมายไม่ไดห้รือแปลความหมายผิดไปจากขอ้เท็จจริง ไม่สามารถแสดงถึงส่ิงท่ีตอ้งการทราบ
ของผูเ้รียน และถา้นาํผลจากการวดัไปใชใ้นการตดัสินใจ ก็อาจทาํให้การตดัสินใจนั้นผิดพลาด อาจเกิดผลเสียเป็น
ผลกระทบจากการประเมินนั้นได ้  

การวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟิสิกส์จะตอ้งวดัทั้ งสองส่วน คือส่วนท่ีเป็นส่วนท่ีเป็นความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และส่วนท่ีเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (ปิยะมาศ อาจหาญ, 2554:52) ผูว้ิจัยได้ทาํการจาํแนก
พฤติกรรมในการวดัผลสัมฤทธ์ิเพ่ือนาํไปสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เพ่ือเป็นเกณฑใ์นการประเมิน
วา่นกัเรียนไดเ้รียนรู้ไดม้ากนอ้ยเพียงใด 4 พฤติกรรม คือ ความรู้-ความจาํ ความเขา้ใจ ทกัษะการนาํความรู้ไปใช ้ และ
ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงพฒันาแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองทอร์กและโมเมนต์
ความเฉ่ือยคร้ังน้ี 
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2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1) พฒันาแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองทอร์กและโมเมนตค์วามเฉ่ือย 
2) ตรวจสอบคุณภาพของแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองทอร์กและโมเมนตค์วามเฉ่ือยท่ีพฒันาข้ึน 

 

3. การดาํเนินการวจิัย 
ขอบเขตการวจิัย 
1. ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสายปัญญารังสิต ในภาคเรียนท่ี 1 ปี

การศึกษา 2557 จาํนวน 128 คน และกลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสายปัญญารังสิต ในภาค
เรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 จาํนวน 40 คน โดยการสุ่มอยา่งง่าย (Simple random Samples)  

2. สถานท่ีทาํวจิยั คือ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองทอร์กและโมเมนต์ความเฉ่ือย  หมายถึง ความสามารถของนักเรียนชั้ น

มธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 5 ห้องเรียนสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนสายปัญญา
รังสิต ท่ีไดรั้บการทดสอบโดยแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีมีค่าความยากง่ายระหว่าง .20 ถึง .80 และค่าอาํนาจ
จาํแนก .20 ข้ึนไป 

เคร่ืองมือในการค้นคว้า 
แบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองทอร์กและโมเมนตค์วามเฉ่ือย แบบปรนยั 4 ตวัเลือก ชุดท่ี 1 จาํนวน 50 

ขอ้ และ ชุดท่ี 2 จาํนวน 20 ขอ้ 
วธีิการดาํเนินงานวจิัย 
1. ศึกษาวตัถุประสงคเ์ร่ืองทอร์กและโมเมนตค์วามเฉ่ือย เพ่ือสร้างขอ้สอบให้ครอบคลุมวตัถุประสงคก์าร

เรียนตามเน้ือหาวชิา 
2. กาํหนดจาํนวนขอ้สอบแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองทอร์กและโมเมนตค์วามเฉ่ือยท่ีตอ้งการ คือ 

เป็นขอ้สอบแบบปรนยั 4 ตวัเลือก จาํนวน 20 ขอ้ ใชเ้วลาสอบ 30 นาที 
 3. กาํหนดโครงสร้างของขอ้สอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองทอร์กและโมเมนตค์วามเฉ่ือย โดยใชต้าม

อนุกรมวิธาน (Taxonomy) ของบลูมและคณะ (เยาวดี รางชยักุล วิบูลยศ์รี, 2542:189-191) ท่ีประกอบดว้ย ความรู้ 
(Knowledge) ความเข้าใจ (Comprehension) การนําไปใช้ (Application) การวิเคราะห์  (Analysis) การสังเคราะห์ 
(Synthesis) และการประเมินผล (Evaluation) 

4. สร้างแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองทอร์กและโมเมนต์ความเฉ่ือย ชุดท่ี  1 จํานวน  50 ข้อ 
ประกอบดว้ยเน้ือหาเร่ืองทอร์กและโมเมนตค์วามเฉ่ือย แบบวดัเป็นแบบปรนยั 4 ตวัเลือก 

5. ใหผู้เ้ช่ียวชาญทางดา้นฟิสิกส์และดา้นการศึกษาตรวจสอบความสอดคลอ้งของเน้ือหากบัอนุกรมวธิาน 
6. นาํแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองทอร์กและโมเมนตค์วามเฉ่ือย ชุดท่ี 1 จาํนวน 50 ขอ้ ท่ีไดแ้กไ้ข

ตามคาํแนะนําของผูเ้ช่ียวชาญไปหา (1) ค่าความยากง่าย (p) (2) ค่าอาํนาจจาํแนก (r) และ (3) ค่าความเช่ือมั่น
(Reliability) โดยใชว้ิธีการของคูเดอร์ - ริชาร์ดสัน (Kuder – Richardson : KR-20) กบันักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
โรงเรียนสายปัญญารังสิต ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 จาํนวน 40 คน โดยแปลความหมายของค่าความยากง่าย
และอาํนาจจาํแนกตามเกณฑ ์(พวงรัตน์ ทวรัีตน์, 2540:129-133)  
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7. จากเกณฑ์การแปลความหมายของค่าความยากง่ายและอาํนาจจาํแนก นาํมาวิเคราะห์ขอ้สอบแต่ละขอ้
แสดงให้เห็นว่าความยากง่าย ตั้ งแต่ .10 ถึง 1.00 ค่าอํานาจจําแนก (r) ตั้ งแต่ -0.1ถึง +0.80 และมีค่าความเท่ียง 
(Reliability) ทั้งฉบบัเท่ากบั .83 

8. เลือกขอ้สอบท่ีมีความเหมาะสมเพ่ือสร้างเป็นแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองทอร์กและโมเมนต์
ความเฉ่ือย ชุดท่ี 2 จาํนวน 20 ขอ้ โดยพิจารณาจากเกณฑ์ความยากง่าย (p) อยูร่ะหว่าง .20 ถึง .80 และอาํนาจจาํแนก 
(r) มีค่าระหวา่ง 0 ถึง .80 
 สถิตทิีใ่ช้ในการวจิัย 
 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และค่าความเช่ือมันของแบบทดสอบคูเดอร์ - ริชาร์ดสัน  (Kuder – 
Richardson : KR-20)  
 

4. ผลการวจิัย 
จากการศึกษาคร้ังน้ีพบว่าแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองทอร์กและโมเมนตค์วามเฉ่ือยท่ีพฒันาข้ึน มี

จาํนวน 20 ขอ้ เป็นแบบปรนัย 4 ตวัเลือก มีค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง .40 ถึง .80 และอาํนาจจาํแนก (r) มีค่า
ระหวา่ง .20 ถึง .60 และค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ทั้งฉบบัเท่ากบั .80 ดงัตารางท่ี 1   

 

                                      ตารางท่ี 1 แสดงค่าการวเิคราะห์ขอ้สอบชุดท่ี 2 จาํนวน 20 ขอ้ 
ขอ้ท่ี ค่าความยากง่าย (p) ค่าอาํนาจจาํแนก(r) 

1 0.60 0.20 
2 0.50 0.50 
3 0.65 0.60 
4 0.63 0.45 
5 0.75 0.20 
6 0.65 0.20 
7 0.50 0.30 
8 0.65 0.40 
9 0.75 0.30 
10 0.73 0.45 
11 0.78 0.35 
12 0.75 0.40 
13 0.70 0.50 
14 0.68 0.25 
15 0.78 0.25 
16 0.43 0.25 
17 0.68 0.45 
18 0.80 0.40 
19 0.45 0.30 
20 0.40 0.50 
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5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ  
 แบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองทอร์กและโมเมนตค์วามเฉ่ือยท่ีผูว้จิยัพฒันาข้ึนน้ี เม่ือใชเ้กณฑแ์บบวดัท่ี

มีมาตรฐานตามท่ี วฒันา สุนทรธยั (2557)นาํเสนอวา่ ควรมีความเช่ือมัน่ไม่นอ้ยกวา่ 0.70 ความยากง่าย (p) อยูร่ะหวา่ง 
.20 ถึง .80 และอาํนาจจาํแนก (r) มีค่าตั้งแต่ .20 ข้ึนไป จะเห็นไดว้่า แบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองทอร์กและ
โมเมนตค์วามเฉ่ือย มีความสอดคลอ้งและตรงตามมาตรฐานขา้งตน้ กล่าวคือ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
เร่ืองทอร์กและโมเมนตค์วามเฉ่ือยมีค่าความยากง่าย (p) อยูร่ะหวา่ง .40 ถึง .80  ค่าอาํนาจจาํแนก (r) อยูร่ะหวา่ง .20 ถึง 
.60 และขอ้สอบมีค่าความเช่ือมัน่ .80 มีมาตรฐานตามท่ี วฒันา วฒันา สุนทรธยั (2557)ไดเ้สนอไว ้ เน่ืองจากการสร้าง
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองทอร์กและโมเมนตค์วามเฉ่ือยมีการศึกษาคน้ควา้และมีกระบวนการสร้าง
แบบทดสอบท่ีดี ซ่ึงเป็นการส่งผลใหเ้กิดการวดัและประเมินผลท่ีดีดว้ย 
 

6. บทสรุป 
จากผลการตรวจสอบคุณภาพดา้นความตรง (Validity) ความยาก-ง่าย (level of difficulty) อาํนาจจาํแนก 

(power of discrimination) และความเท่ียง (Reliability) ของแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองทอร์กและโมเมนต์
ความเฉ่ือยท่ีพฒันาข้ึน แสดงใหเ้ห็นวา่สามารถนาํแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนน้ีไปเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาเร่ือง 
“การพฒันาชุดทดลองทอร์กและโมเมนต์ความเฉ่ือยเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสายปัญญารังสิต” ของผูว้จิยัได ้
 
กติติกรรมประกาศ  

ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย ์ดร. กาญจนา จนัทร์ประเสริฐ อาจารยท่ี์ปรึกษางานวิทยานิพนธ์ ขอขอบคุณ 
นางรุ่งทิวา  คํ้าคูณ นายณรงค์ สัมฤทธ์ิ นายธงชยั ควรคะนึง  และนางศตพร ชาญชยัสิทธ์ิ   ครูโรงเรียนสวนกุหลาบ
วทิยาลยั รังสิต และนางสาวนฤมล ฉิมงาม ครูโรงเรียนสายปัญญารังสิต  ท่ีใหค้วามอนุเคราะห์ในการประเมินคุณภาพ
แบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองทอร์กและโมเมนต ์และขอบขอบคุณนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสาย
ปัญญารังสิต ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 ท่ีใหค้วามร่วมมือในการวจิยัจนประสบผลสาํเร็จ 
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 การพฒันาชุดสาธิตองค์ประกอบคล่ืนตามขวาง 
The Development of the components of Transverse Wave Demonstration Set  

 

ประวณีา อาจสมยั1 และกาญจนา จันทร์ประเสริฐ2 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการสอนวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต 

2 อาจารยป์ระจาํ ภาควชิาฟิสิกส์ คณะวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยัรังสิต 

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

บทคดัย่อ      

การวจิยัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวทิยานิพนธ์เร่ือง การสร้างชุดสาธิตองคป์ระกอบของคล่ืนตามขวาง เพ่ือเสริม
การเรียนรู้สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสวนกหุลาบวทิยาลยั รังสิต การวิจยัส่วนน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ
(1) สร้างชุดสาธิตองค์ประกอบของคล่ืนตามขวางสําหรับเป็นส่ือปฏิบัติการในรายวิชาฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษา      
ตอนปลาย  ชุดทดลองประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 เป็นแท่งเหล็กพร้อมแกนหมุน ส่วนท่ี 2 เป็นมือหมุน 360o 
และ ส่วนท่ี 3 เป็นกราฟแสดงการกระจัดของคล่ืน (2) ประเมินของชุดสาธิตองค์ประกอบของคล่ืนตามขวางท่ี
พฒันาข้ึน 4 ดา้น คือ ดา้นลกัษณะทางกายภาพทัว่ไป   ดา้นลกัษณะการใชง้าน ดา้นการบาํรุงรักษาและการซ่อมแซม
และ ดา้นการนาํไปใชป้ระกอบการเรียนการสอนโดยใชแ้บบประเมินแบบลิเคิร์ท (Likert’s Scale) 5 ระดบัโดยเลือก
ขอ้ความทางบวก  กลุ่มเป้าหมายท่ีประเมินชุดสาธิตมีจาํนวน 5 คน ซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์สอนวชิาฟิสิกส์  
ผลการวิจยัพบว่า 1)  ชุดสาธิตองค์ประกอบของคล่ืนตามขวางท่ีพฒันาข้ึนมีส่วนประกอบ 3 ส่วน  2) ค่าเฉล่ียของ     
ผลการประเมินโดยภาพรวม  ดา้นลกัษณะทางกายภาพทัว่ไป   ดา้นลกัษณะการใชง้าน ดา้นการบาํรุงรักษาและการ
ซ่อมแซมและดา้นการนาํไปใชป้ระกอบการเรียนการสอน เท่ากบั 4.7, 4.5, 4.9, 4.7 และ 4.8 ตามลาํดบั ซ่ึงอยูใ่นระดบั
ดีมาก 

 

คาํสําคญั: ชุดสาธิตองคป์ระกอบของคล่ืนตามขวาง, รายวิชาฟิสิกส์ 

 
Abstract 

This research was a part of entitle  thesis “THE CONSTRUCTION OF PHYSICS DEMONSTRATION 
SET IN FACTORS OF TRANSVERSE WAVE TO SUPPORT LEARNING ACHIEVEMENT OF 
ATTAYOMSUKSA 4 STUDENTS AT SUANKULARBWITTAYALAI RANGSIT SCHOOL”. The purposes of 
this presentation were 1) to construct the components of transverse wave demonstration set for using a media of 
experiment in high school Physics course. The components of transverse wave demonstration set was composed of 
three parts: Part 1 were rods and a spin axis, part 2 was a rotation hand that it could rotated in 360 degree and part 3 
was a graph which shown displacement of transverse wave 2) to evaluate the quality of the demonstration set in on 
characteristics of design, methodology using, maintenance and using for instructional media.  The questionnaire 
with Likert’s scale of 5 levels and choosing positive levels were used for collecting data. The 5 teacher experts who 
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taught the physics subject in the high school was the target group. This study found that (1) the components of 
Transverse Wave Demonstration Set consisted of three parts. (2) the means of evaluation on overall , characteristics 
of design, methodology using, maintenance and using for instructional media of the components of Transverse 
Wave Demonstration Set were 4.7, 4.5, 4.9,4.7 and 4.8 respectively. All these parameters were at a very good level. 
 

KEYWORDS: TRANSVERSE WAVE DEMONSTRATION SET, PHYSICS SUBJECT   
 

1. บทนํา 
วิชาฟิสิกส์ถือวา่เป็นวิทยาศาสตร์วิชาหน่ึงท่ีมีความสาํคญัมาก เป็นการศึกษาเก่ียวกบัความจริงท่ีเกิดข้ึนใน

ธรรมชาติ เพ่ือใหผู้เ้รียนเขา้ใจในปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ีเกิดข้ึน สามารถคน้หาสาเหตุและผลท่ีเกิดข้ึน นอกจากน้ีวชิา
ฟิสิกส์ยงัเป็นพ้ืนฐานสาํคญัของการนาํไปประยกุตใ์นวชิาต่างๆ เช่น วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ เป็นตน้ ตลอดจน
ก่อใหเ้กิดการพฒันาดา้นเทคโนโลยอียา่งมากมาย (สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย.ี 2543 : 9)  

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551:92) กาํหนดให้
วิชาฟิสิกส์เป็นวิชาพ้ืนฐานและวิชาเพ่ิมเติม เพ่ือให้เป็นพ้ืนฐานสําหรับการศึกษาต่อในระดบัสูงของนักเรียน ซ่ึง      
การเรียนฟิสิกส์ในระดบัชั้นมธัยมศึกษานั้น มี 2 สาระสาํคญั จากทั้งหมดในวชิาวิทยาศาสตร์ท่ีมีทั้งหมด 8 สาระสาํคญั 
นั่นคือ สาระแรงและการเคล่ือนท่ี และสาระพลงังาน ในระดบัช่วงชั้นท่ี 4 ทั้ง 2 สาระสําคญัทางฟิสิกส์น้ีไดถู้กแยก
สาระสําคญัออกเป็นมาตรฐานการเรียนรู้  จัดเป็นรายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน 3 หน่วยกิต และวิชาฟิสิกส์เพ่ิมเติม 1-5       
วชิาละ 3 หน่วยกิต เรียนทั้งหมด 6 ภาคเรียน ตั้งแต่ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 ภาคเรียนละ 1 วชิาตามลาํดบั     

จากรายงานค่าสถิติพ้ืนฐานคะแนน O-NET ระดบัชาติ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ระหว่าง ปีการศึกษา 2554-
2556 ในสาระการเรียนรู้พลงังาน พบวา่  ปีการศึกษา 2554 มีค่าเฉล่ียคะแนนร้อยละ 27.40  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
16.92  ปีการศึกษา 2555 มีค่าเฉล่ียคะแนนร้อยละ 23.26  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  22.22  และปีการศึกษา 2556      
มีค่าเฉล่ียคะแนนร้อยละ 25.17 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 15.05 ตามลาํดบั (สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 
www.niets.or.th, พฤษภาคม 2557) เม่ือดูผลคะแนนเฉล่ียของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระการเรียนรู้
พลังงาน พบว่าคะแนนเฉล่ียร้อยละมีแนวโน้มลดลง ตั้ งแต่ปีการศึกษา 2554-2557  จึงจาํเป็นต้องพฒันาการจัด        
การเรียนรู้ในสาระพลงังาน ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการจดัการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ให้ดีข้ึน ในการเรียนการสอน
ฟิสิกส์ ส่ิงท่ีสําคญัอนัดบัหน่ึงคือ ทกัษะกระบวนการทดลอง ดงันั้นวิธีท่ีจะช่วยแกปั้ญหาดงักล่าวขา้งตน้ไดแ้นวทาง
หน่ึง อันเน่ืองมาจากนักเรียนขาดความรู้ความเข้าใจ หลักการพื้นฐานตลอดจนความคิดรวบยอด และทักษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ กคื็อ การสร้างอุปกรณ์ข้ึนมาเพ่ือช่วยใหมี้อุปกรณ์เพียงพอ ในการเรียนการสอน และยงั
ช่วยทาํให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้อยา่งกวา้งขวางลึกซ้ึงยิ่งข้ึน อนัจะช่วยให้เกิดความเขา้ใจในบทเรียน Sharma (1982 : 
262-263)  การท่ีครูไดผ้ลิตอุปกรณ์ข้ึนใชเ้องนั้นจะไดอุ้ปกรณ์ท่ีเหมาะสมกบับทเรียนท่ีสอนมากกว่าอุปกรณ์ท่ีจดั    
ซ้ือมา ด้วยเหตุผลดังกล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะออกแบบและสร้างชุดสาธิตองค์ประกอบของคล่ืน      
ตามขวางสาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 เพ่ือช่วยพฒันาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ไดฝึ้กประสบการณ์
ตรงซ่ึงจะส่งผลใหน้กัเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ต่อไป 
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2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1) พฒันาชุดสาธิตองค์ประกอบของคล่ืนตามขวาง เพ่ือใชใ้นการสาธิตการทดลองเร่ืององค์ประกอบของ

คล่ืนตามขวาง 
2) ประเมินชุดสาธิตองคป์ระกอบของคล่ืนตามขวางท่ีพฒันาข้ึน 

 

3. การดาํเนินการวจิัย 
ขอบเขตการวจิัย 
1. กลุ่มเป้าหมายในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญท่ีสอนวิชาฟิสิกส์ ในระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย ท่ีมี

ประสบการณ์สอนวชิาฟิสิกส์มากกวา่ 5 ปี ของโรงเรียนสวนกหุลาบวทิยาลยั รังสิต จาํนวน 5 คน   
2. สถานท่ีทาํวจิยัเป็นหอ้งปฏิบติัการฟิสิกส์ อาคารสิรินธร 1  โรงเรียนสวนกหุลาบวทิยาลยั รังสิต 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. ชุดสาธิตองคป์ระกอบของคล่ืนตามขวางออกแบบและพฒันาข้ึนโดย นางสาวประวณีา อาจสมยั 
2. ผลการประเมินชุดสาธิตองค์ประกอบของคล่ืนตามขวาง เป็นความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญต่อชุดสาธิต

องคป์ระกอบของคล่ืนตามขวางท่ีออกแบบและพฒันาโดย นางสาวประวณีา อาจสมยั โดยกาํหนดเป็น 4 ดา้น คือ 
1. ดา้นลกัษณะทางกายภาพทัว่ไป 
2. ดา้นลกัษณะการใชง้าน 
3. ดา้นการบาํรุงรักษาและการซ่อมแซม 
4. ดา้นการนาํไปใชป้ระกอบการเรียนการสอน 

เคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 แบบประเมินของชุดสาธิตองค์ประกอบของคล่ืนตามขวาง เป็นแบบสอบถามแบบเรียงลาํดบั (Ordinal 

Scales) แบบลิเคิร์ท (Likert’s Scale) 5 ระดบัโดยเลือกขอ้ความทางบวก 
วธีิการดาํเนินงานวจิัย 
1. ออกแบบและพฒันาชุดสาธิตองคป์ระกอบของคล่ืนตามขวาง ประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 เป็นแท่ง

เหลก็พร้อมแกนหมุน โดยมีแท่งเหลก็ 19 แท่ง ยาวแท่งละ 30 เซนติเมตร แทนตาํแหน่งของอนุภาคของคล่ืน และแกน
หมุนยาว 1.20 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 เซนติเมตร ส่วนท่ี 2 เป็นมือหมุน 360o ติดอยู่ด้านข้างของชุดสาธิต
องคป์ระกอบของคล่ืนตามขวาง และมีอุปกรณ์วดัมุม 360o ติดอยูก่บัมือหมุน และ ส่วนท่ี 3 เป็นกราฟแสดงการกระจดั
ของคล่ืน มีเส้นกราฟท่ีแสดงตาํแหน่งสูงสุดและตํ่าสุดของคล่ืน และเส้นแสดงแนวสมดุลของคล่ืน มีระยะ 6 
เซนติเมตรจากระยะตํ่าสุดไปยงัระยะสูงสุด ดงัรูปท่ี 1 
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รูปท่ี 1  แสดงชุดสาธิตองคป์ระกอบของคล่ืนตามขวาง 
 

2. ช้ีแจงวตัถุประสงคข์องการเกบ็ขอ้มูลและวธีิการใชง้านชุดสาธิตใหก้ลุ่มเป้าหมายทราบ 
3. กลุ่มเป้าหมาย ประเมินชุดสาธิตองค์ประกอบของคล่ืนตามขวาง โดยใช้แบบประเมินชุดสาธิต

องคป์ระกอบของคล่ืนตามขวาง 
4.กาํหนดเกณฑแ์ละแปลความหมายค่าเฉล่ียผลการประเมินชุดสาธิตท่ีพฒันาข้ึน ดงัน้ี 

ค่าคะแนนเฉล่ีย   แปลความหมาย 
1.00-1.49   ความคิดเห็นในระดบัใชไ้ม่ได ้
1.50-2.49   ความคิดเห็นในระดบัปรับปรุง 
2.50-3.49   ความคิดเห็นในระดบัพอใช ้
3.50-4.49   ความคิดเห็นในระดบัดี 
4.50-5.00   ความคิดเห็นในระดบัดีมาก 

 สถิตทิีใ่ช้ในการวจิัย 
หาค่าร้อยละของคะแนนเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ( x̄ ) และ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความคิดเห็นของ

กลุ่มเป้าหมายท่ีมีต่อชุดสาธิตองคป์ระกอบของคล่ืนตามขวาง 
 

4. ผลการวจิัย 
1) ชุดสาธิตองคป์ระกอบของคล่ืนตามขวางสาํหรับเป็นส่ือปฏิบติัการในรายวิชาฟิสิกส์ระดบัมธัยมศึกษา

ตอนปลาย ชุดทดลองประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 เป็นแท่งเหล็กพร้อมแกนหมุน ส่วนท่ี 2 เป็นมือหมุน 360o 
และส่วนท่ี 3 เป็นกราฟแสดงการกระจดัของคล่ืน 

2) ค่าเฉล่ียของผลการประเมินโดยภาพรวม ด้านลกัษณะทางกายภาพทั่วไป ด้านลกัษณะการใช้งาน      
ดา้นการบาํรุงรักษาและการซ่อมแซมและ ดา้นการนาํไปใชป้ระกอบการเรียนการสอน เท่ากบั 4.5, 4.9, 4.7 และ 4.8 
ตามลาํดบั ซ่ึงอยูใ่นระดบัดีมาก ดงัตารางท่ี 1   
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ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อชุดสาธิตองคป์ระกอบ
ของคล่ืนตามขวางจาํแนกตามรายขอ้ยอ่ย  

ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อชุดสาธิตองคป์ระกอบของ
คล่ืนตามขวาง 

ค่าเฉล่ีย S.D. แปลความหมาย อนัดบั 

1.  ดา้นลกัษณะทางกายภาพทัว่ไป    
1.1 การออกแบบช้ินส่วนสามารถประกอบไดง่้าย 4.2 0.4 ดี 5 
1.2 มีรูปทรงและขนาดเหมาะสม 4.2 0.4 ดี 5 
1.3 มีความแขง็แรงทนทาน 5.0 0.0 ดีมาก 1 
1.4 ขณะทดลองสามารถสังเกตผลการทดลองไดช้ดัเจน 4.4 0.5 ดี 4 
1.5 การออกแบบกระตุน้ความสนใจ 4.8 0.4 ดีมาก 2 

โดยภาพรวมดา้นท่ี 1 4.5 0.4          ดีมาก 
2. ดา้นลกัษณะการใชง้าน 
2.1 มีประสิทธิภาพในการทดลองและผลการทดลองถูกตอ้ง 

เช่ือถือได ้
4.8 0.4 ดีมาก 2 

2.2 ปลอดภยัในขณะปฏิบติัการทดลอง 5.0 0.0 ดีมาก 1 
โดยภาพรวมดา้นท่ี 2 4.9 0.1          ดีมาก 

3. ดา้นการบาํรุงรักษาและการซ่อมแซม 
3.1 การบาํรุงรักษาทาํไดด้ว้ยตนเอง 4.6 0.9 ดีมาก 3 
3.2 สามารถซ่อมแซมเฉพาะช้ินส่วนท่ีเสียหายโดยไม่กระทบ

ต่อช้ินส่วนอ่ืน 
4.6 0.5 ดีมาก 3 

3.3 การจดัหาอุปกรณ์เพ่ือซ่อมแซมหาไดส้ะดวก 4.6 0.5 ดีมาก 3 
3.4 สะดวกต่อการใชแ้ละเกบ็รักษา 5.0 0.0 ดีมาก 1 

โดยภาพรวมดา้นท่ี 3 4.7 0.2          ดีมาก 
4. ดา้นการนาํไปใชป้ระกอบการเรียนการสอน 
4.1 ผูเ้รียนมีโอกาสปฏิบติัหรือมีส่วนร่วม 4.8 0.4 ดีมาก 2 
4.2 ใชเ้วลาในการทดลองนอ้ยและไดผ้ลการทดลองท่ีถูกตอ้ง 4.8 0.4 ดีมาก 2 
4.3 ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้และเขา้ใจเน้ือหาเป็นรูปธรรม 4.8 0.4 ดีมาก 2 
4.4 กิจกรรมต่างๆ ในการใชชุ้ดทดลองมีส่วนเสริมความรู้ 

ความสามารถและทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
4.8 0.4 ดีมาก 2 

4.5 ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดง่้าย เป็นการใหป้ระสบการณ์ตรง 5.0 0.0 ดีมาก 1 
โดยภาพรวมดา้นท่ี 4 4.8 0.1          ดีมาก 

 โดยภาพรวม 4.7 0.4          ดีมาก 
  

 

Ran
gs

it U
niv

ers
ity



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 9 ปีการศึกษา 2557 

 

วนัพฤหสับดทีี ่16 ตุลาคม พ.ศ.2557 หน้า  662  อาคาร Digital Multimedia Complex  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
ชุดสาธิตองค์ประกอบคล่ืนตามขวางท่ีผูว้ิจัยพฒันาข้ึนน้ี พบว่า ด้านการบาํรุงรักษาและการซ่อมแซม       

ดา้นความเหมาะสมดา้นการนาํไปใชป้ระกอบการเรียนการสอน ดา้นลกัษณะการใชง้าน และดา้นลกัษณะทางกายภาพ
ทัว่ไป มีคุณภาพดีมากตามลาํดบั ทั้งน้ีเกิดจากการศึกษาคน้ควา้ดา้นเน้ือหาอยา่งถูกตอ้ง มีการออกแบบ การสร้างชุด
สาธิตอยา่งมีขั้นตอน กระบวนการสร้างชุดสาธิตถูกตอ้งตามทฤษฎี เม่ือใชเ้กณฑ์แบบประเมินชุดสาธิตการทดลอง
ตามท่ี พรวดี มโนพญา (2545) นําเสนอว่า ชุดสาธิตการทดลองหรือชุดทดลองจะตอ้งมีผลการประเมินชุดสาธิต     
การทดลองโดยผูเ้ช่ียวชาญตั้งแต่ระดบั ดี ข้ึนไป ดงันั้นในการสร้างส่ือ อุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพจะช่วยส่งผลต่อผลการ
เรียนรู้ของนกัเรียนไดดี้ยิง่ข้ึน 

 ขอ้เสนอแนะของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อชุดสาธิตองค์ประกอบของคล่ืนตามขวาง มีดงัน้ี ควรมีค่าแอมพลิจูด
ของคล่ืนมากกว่าน้ี จะทาํให้ผูเ้รียนมองเห็นการเคล่ือนท่ีในแนวข้ึนลงของอนุภาคของตวักลางท่ีแทนดว้ยแกนเหล็ก
ขณะท่ีคล่ืนเคล่ือนท่ีผา่นไปไดช้ดัเจน ควรมีแถบสต๊ิกเกอร์ติดบนเส้นกราฟ เพ่ือแสดงค่ามุมเฟสของตาํแหน่งต่างๆติด
บนชุดสาธิต ควรมีการบอกปริมาณต่างๆบนกราฟของคล่ืนดว้ย ควรเพ่ิมความยาวคล่ืน ควรออกแบบชุดสาธิตให้มี
ขนาดท่ีกะทดัรัดกวา่น้ี  

 

6. บทสรุป 
 จากการประเมินชุดสาธิตองคป์ระกอบของคล่ืนตามขวางของกลุ่มเป้าหมายท่ีมีต่อชุดสาธิตองค์ประกอบ
ของคล่ืนตามขวาง ใน 4 ดา้น พบวา่ ดา้นลกัษณะการออกแบบกายภาพทัว่ไป มีการออกแบบช้ินส่วนท่ีประกอบไดง่้าย 
มีรูปทรงและขนาดเหมาะสม มีความแข็งแรงทนทานอยูใ่นระดบัดีมาก ดา้นลกัษณะการใชง้าน มีประสิทธิภาพใน 
การทดลองและไดผ้ลถูกตอ้ง เช่ือถือได ้ปลอดภยัในขณะปฏิบติัการทดลองอยูใ่นระดบัดีมาก ดา้นการบาํรุงรักษาและ
การซ่อมแซมสามารถทาํไดด้ว้ยตนเอง สะดวกในการจดัหาอุปกรณ์เพ่ือซ่อมแซมและการเก็บรักษา อยูใ่นระดบัดีมาก 
ดา้นการนาํไปใชป้ระกอบการเรียนการสอน ผูเ้รียนมีโอกาสปฏิบติัหรือมีส่วนร่วม ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้และเขา้ใจ
เน้ือหาไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม ช่วยเสริมความรู้และทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และไดรั้บประสบการณ์ตรงอยู่
ในระดบัดีมาก  
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กจิกรรมการอ่านเพิม่เติมภาษาองักฤษเพ่ือพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ 
ของนักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวชิาชีพปีที1่ : กรณศึีกษาของวทิยาลยัเทคนิคดอนเมือง 

ENGLISH EXTENSIVE READING ACTIVITY TO SUPPORT 
FIRST-YEAR VOCATIONAL STUDENTS’ READING SKILLS: 
A CASE STUDY OF DONMUANG TEACHNICAL COLLEGE          

        

   1 ณัฏฐชัชฎา เจนจาฏุพฒัน์, 2 ดร.มานิต บุญประเสริฐ, 3 ดร.วนิดา พลอยสังวาลย์ 
1นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรศึกษาศาสตร์ สาขาวชิา การศึกษาระบบ 2 ภาษา  มหาวทิยาลยัรังสิต 

2 อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั ประจาํ สาขาวชิา การศึกษาระบบ 2ภาษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต 
3  อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม ประจาํ สาขาวชิา การศึกษาระบบ 2ภาษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต 

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

บทคดัย่อ      

     การศึกษาคร้ังน้ีมีจุดประสงค์ เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของกิจกรรมการอ่านเพิ่มเติมภาษาองักฤษเพ่ือ
พฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี 1 โดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักศึกษาชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี1 ก่อนเรียน และหลงัเรียนโดยการใชกิ้จกรรมการอ่านเพ่ิมเติม
ภาษาองักฤษเพ่ือพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนในการพฒันาทกัษะการ
อ่านโดยการใชกิ้จกรรมการอ่านเพ่ิมเติมภาษาองักฤษท่ีผูว้ิจยัออกแบบข้ึนประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ นกัศึกษาชั้น
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 1 วิทยาลยัเทคนิคดอนเมือง ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 จาํนวน 1 ห้องเรียน ซ่ึง
เป็นแผนกช่างแว่นและเลนส์ จาํนวน 75 คน โดยคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Selection) แบ่งเป็น
กลุ่มทดลองจาํนวน 9 คน และกลุ่มควบคุมจาํนวน 66 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคือ กิจกรรมการอ่านเพ่ิมเติม
ภาษาองักฤษเพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี 1  แบบทดสอบก่อน
และหลงัการทดลอง และแบบสอบถามความพึงพอใจ การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้  ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบค่าที t-test   

      ผลการวจิยั พบวา่ กิจกรรมการอ่านเพิ่มเติมภาษาองักฤษเพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียน
ชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี 1 มีประสิทธิภาพ 81.3 / 80.0 เป็นไปตามเกณฑ์ จากคะแนนทดสอบหลงัเรียนดว้ยชุด
การสอน กิจกรรมการอ่านเพิ่มเติมภาษาองักฤษเพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นประกาศนียบตัร
วิชาชีพปีท่ี1สูงกว่าก่อนเรียนโดยนักเรียนกลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธ์ิสูงกว่ากลุ่มควบคุมท่ีไม่ไดฝึ้กกิจกรรมการอ่าน
เพ่ิมเติมภาษาองักฤษเพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05  และความพึงพอใจในการ
ใช้กิจกรรมการอ่านเพ่ิมเติมภาษาองักฤษเพ่ือพฒันาทักษะการอ่านภาษาองักฤษของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตร
วชิาชีพปีท่ี 1 อยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.77 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑท่ี์ตั้งไวใ้นสมมติฐาน 

คาํสําคญั  :  กิจกรรมการอ่านเพ่ิมเติม / การพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ/ ความพึงพอใจการใชกิ้จกรรมการอ่าน 
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Abstract 

  The purpose of this research was to evaluate the efficiency of the English extensive reading activity to 
support 1st  year of vocational education reading skills before & after study, by using English extensive reading 
activity for English reading skill development and to study the satisfaction of the students in English reading skill 
development by using English extensive reading activity that the surveyor designed, the case study was 1st Level of 
Vocational Education, Donmuang Technical College, 1st semester, Educational year 2014 for 1 class, which was 
Optometry & Lens Technician for 75 persons, with using purposive selection, divided as the experimental group for 
9 persons and controlled group for 66 persons, the tools using for this research is English extensive reading activity, 
pre-test and post-test and satisfaction survey. The collected data were analyzed by percentage, accumulative score, 
standard variation point, and T-Test. The result was found that English extensive reading activity to support 1st 
year of vocational education reading skills has the efficiency of 81.3 / 80.0. The post-test score was higher than the 
pre-test score. The achievement score of the experimental group was significantly higher than the controlled group 
at the p-value of 0.05. The students were satisfied by the extensive reading activity to support1st year of vocational 
education reading skills at the high level of 3.77, supporting the hypothesis.  
KEYWORDS: extensive reading / English reading skill development / satisfaction in using reading activity 
 
1. บทนํา 

ปัจจุบนัภาษาองักฤษเขา้มามีบทบาทสาํคญัมากยิง่ข้ึนต่อชีวิตประจาํวนั และการทาํงานในปัจจุบนั ดงัจะเห็น
ได้จากการใช้ภาษาองักฤษในการติดต่อส่ือสาร การแลกเปล่ียนขอ้มูลทาง Internet ตลอดจนการดาํเนินธุรกิจใน
รูปแบบต่างๆ ทั้งภายในประเทศและระหวา่งประเทศ และในการประกอบอาชีพหลายอยา่งกมี็การใชภ้าษาองักฤษมาก
ข้ึน  ผูว้ิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาวิจัยถึงการใช้กิจกรรมเก่ียวกับการอ่านเพ่ิมเติม เพ่ือเสริมทักษะการอ่าน
ภาษาองักฤษ กระตุน้ความอยากอ่านหนงัสือ และเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนกัเรียนในระดบัอาชีวศึกษาชั้นปีท่ี 1 
เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการท่ีจะใช้ภาษาองักฤษเพ่ือประกอบอาชีพในสถานประกอบการ ด้วยเหตุผล
ดงัต่อไปน้ี 

1.1ความสาํคญัของภาษาองักฤษ  
                    ในประเทศไทย ภาษาองักฤษไดเ้ขา้มามีบทบาทสําคญัในชีวิตประจาํวนัของคนไทยมากข้ึน เพราะเป็น
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการติดต่อส่ือสาร ศึกษาคน้ควา้หาความรู้ รวมถึงการประกอบอาชีพในอนาคต จนอาจกล่าวไดว้า่ผูท่ี้
มีความรู้ทางภาษาองักฤษในเกณฑดี์ จะเป็นผูไ้ดเ้ปรียบในดา้นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารและการประกอบอาชีพมากกวา่ผู ้
ท่ีไม่รู้ภาษาองักฤษ  เพราะว่า โอกาสในการประกอบอาชีพของผูท่ี้มีความรู้ภาษาองักฤษไดเ้ปิดกวา้งอยา่งเห็นไดช้ดั 
เป็นท่ียอมรับว่าการเรียนการสอนภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศนั้นเป็นส่ิงสําคญัและมีประโยชน์มาก (คณะ
มนุษยศาสตร์ วิทยาเขตกลว้ยนาํไท มหาวิทยาลยักรุงเทพ, 2550) การจดัการศึกษาภาษาองักฤษในประเทศไทยใน
ขณะน้ี ใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาภาษาองักฤษทุกทกัษะ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน แต่จากสภาพความเป็นจริงท่ีปรากฏ
กลบัพบวา่ นกัเรียนไทยส่วนใหญ่ไม่สามารถใชภ้าษาองักฤษไดดี้เท่าท่ีควร เม่ือพิจารณาทกัษะทั้งส่ีแลว้ พบวา่ ทกัษะ
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การอ่านเป็นทกัษะท่ีนกัเรียนตอ้งใชม้ากท่ีสุด ถือไดว้า่เป็นหัวใจและพ้ืนฐานของการเรียนการสอนภาษาองักฤษและ
การศึกษา เพราะการอ่านจะช่วยส่งเสริมความคิดและความรู้ของคนเราใหเ้พ่ิมมากยิง่ข้ึน (สุลกัษณ์ ศิวรักษ,์  2540) 

1.2 ปัญหาการเรียนการสอนภาษาองักฤษในระดบัอาชีวศึกษา  
                 จากประสบการณ์ของผูว้จิยัในการสอนวชิาการอ่านภาษาองักฤษในระดบัอาชีวศึกษาพบวา่มีปัญหาหลาย
ประการ คือ 
               1) นกัเรียนชอบท่ีจะใหค้รูสอนโดยการแปลมากกวา่ 
               2) ใช้เทคนิคการสอนอ่านแลว้นักเรียนไม่ค่อยสนใจเรียน เพราะกังวลกับคาํศัพท์ และการตอบคาํถาม 
นอกจากน้ี ยงัพบวา่ นกัเรียนอาชีวศึกษาไม่มีความรู้พ้ืนฐานทางดา้นภาษาองักฤษมาก่อนหนา้น้ีเลย        

จากปัญหาการสอนทกัษะการอ่านภาษาองักฤษดงักล่าวขา้งตน้  ทาํให้สรุปไดว้่า  ผูเ้รียนยงัไม่ไดรั้บการ
พฒันาเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ และความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของตนเองอยา่งเตม็ท่ี 
  มีนกัวจิยัหลายท่านท่ีนาํเสนอเก่ียวกบังานวิจยัดา้นการอ่านเพ่ิมเติมเพื่อพฒันาทกัษะดา้นการอ่าน เช่น ปวีณา 
จนัทร์นวล (2555) การศึกษาผลของการอ่านเพ่ิมเติมโดยใชก้ารฝึกการเรียนรู้ดว้ยตนเองต่อความสามารถในการอ่าน
และการอ่านเองไดอ้ย่างอิสระของนักศึกษาไทยในระดบัปริญญาตรี จากผลการศึกษาสรุปไดว้่าการสอนแบบการ
เพ่ิมเติมโดยใชก้ลวิธีการฝึกการเรียนรู้ดว้ยตนเองช่วยเพิ่มพูนความสามารถดา้นการอ่านภาษาองักฤษและส่งเสริมการ
เรียนรู้ดว้ยตนเองของนกัศึกษาซ่ึงจะส่งผลให้ผูเ้รียนภาษากลายเป็นผูอ้่านเองไดอ้ยา่งอิสระเพ่ิมข้ึน  Grabe (2002 : 56) 
ไดส้ังเคราะห์งานวิจยัเก่ียวกบัการอ่านทั้งในบริบทของผูท่ี้เรียนภาษาท่ี 1 และ 2 ไดใ้หข้อ้สรุปวา่ หากประสิทธิผลของ
การอ่านข้ึนอยูก่บัการจาํคาํไดอ้ยา่งรวดเร็วและเป็นอตัโนมติัและการรู้คาํศพัทจ์าํนวนมาก นกัเรียนท่ีเรียนภาษาท่ีสองก็
มีทางเลือกในการเรียนเพียงทางเดียว คือ การอ่านหนงัสือตามความสนใจในปริมาณมากและหลากหลาย                   
         สรุปไดว้่าความสามารถทางภาษาของนักเรียน มีหลากหลายวิธีท่ีครูสามารถเลือกใช ้รวมถึงการอ่านแบบ
กวา้ง หรือการอ่านนอกเวลา (Extensive Reading) ท่ีมีส่วนช่วยพฒันาความสามารถดา้นภาษา ทั้งน้ีการใชห้นงัสืออ่าน
นอกเวลา วิชาภาษาองักฤษ เพ่ือส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้ฝึกทักษะการอ่าน และช่วยพฒันาทักษะความรู้ความเขา้ใจ
ภาษาองักฤษท่ีมากข้ึนได ้ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ทาํให้ผูว้ิจยัสนใจศึกษา การใชโ้ครงงานการอ่านเพ่ิมเติมภาษาองักฤษ
เพ่ือพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี1 : กรณีศึกษาของวิทยาลยัเทคนิคดอน
เมือง 
 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
                1. เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของกิจกรรมการอ่านเพ่ิมเติมภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะการอ่าน
ภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี1 โดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาชั้น
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 1 ก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยการใชกิ้จกรรมการอ่านเพ่ิมเติมภาษาองักฤษเพ่ือพฒันา
ทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ 
                2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนในการพฒันาทกัษะการอ่านโดยการใชกิ้จกรรมการอ่านเพ่ิมเติม
ภาษาองักฤษ ท่ีผูว้จิยัออกแบบข้ึน 
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3. การดาํเนินการวจิัย 
                 การทาํวจิยัในคร้ังน้ี เป็นการวจิยั Mixed method action research ซ่ึงผูว้ิจยัไดก้าํหนดขั้นตอนการดาํเนินการ
ต่อไปน้ี 
                   3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
                   3.2 ตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยั 
                   3.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
                   3.4 การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
                   3.5 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 3.1.1  ประชากร 
               ประชากร ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นประกาศนียบตัรวชิาชีพ ชั้นปีท่ี 1 วทิยาลยัเทคนิคดอนเมืองภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2557 มีนกัเรียนรวมทั้งส้ิน 75 คน จากแผนก ช่างแวน่ตาและเลนส์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และช่างเช่ือม 
 3.1.2  กลุ่มตวัอยา่ง  
 กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ นกัศึกษาชั้นประกาศนียบตัรวชิาชีพ ชั้นปีท่ี 1 วทิยาลยัเทคนิคดอนเมืองภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2557 จาํนวน 1 หอ้งเรียนซ่ึงเป็นแผนกช่างแวน่และเลนส์ มีนกัเรียนรวมทั้งส้ิน 9 คน ซ่ึงไดม้าโดยการ
คดัเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) (ฉตัรศิริ ปิยะพิมลสิทธ์ิ. 2544) 
3.2 ตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยั 
 3.2.1  ตวัแปรตน้ 
 ตวัแปรตน้  ไดแ้ก่  กิจกรรมการพฒันาทกัษะการอ่านเพ่ิมเติม  
                3.2.2  ตวัแปรตาม  
 ตวัแปรตาม  ไดแ้ก่  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน และ ความพึงพอใจของผูเ้รียน 
3.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
             3.3.1. กิจกรรมการอ่านเพ่ิมเติม วิชาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 1 เพ่ือพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ
ของนักเรียนประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี 1 ประกอบดว้ยเร่ืองสั้น 7 ไดแ้ก่ 1) Lucky Girl 2) Alex’s Diamonds 3) The 
Flying Doctor 4 ) Naomi’s Whistle 5 ) Stamps 6) Vegetable Soup 7) A Very Special Biscuit  (Start Reading 3 By 
Derek Strange 2009.) 
             3.3.2. แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบระหวา่งเรียน และแบบทดสอบหลงัเรียนโดยการใชกิ้จกรรมการ
อ่านเพ่ิมเติมภาษาองักฤษเพ่ือพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนประกาศนียบตัรวชิาชีพปีท่ี 1  
             3.3.3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนต่อการเรียนโดยการใชกิ้จกรรมการอ่านเพิ่มเติมภาษาองักฤษ
เพ่ือพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี 1 
3.4 การสร้างเคร่ืองมือในการวจิยั 
   3.4.1 การสร้างกิจกรรมการอ่านเพ่ิมเติม วิชาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 1 เพ่ือพฒันาทกัษะการอ่าน
ภาษาองักฤษของนกัเรียนประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี 1 ดาํเนินการดงัน้ี   
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          3.4.1.1 ศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) รายวิชา 
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1 รหัสวิชา 2000-1201 ตามลักษณะของจุดมุ่งหมายรายวิชา จุดประสงค์รายวิชา 
มาตรฐานรายวิชา คาํอธิบายรายวิชา เพ่ือกาํหนดขอบเขตของเน้ือหา จุดประสงค์การเรียนรู้ การจดัแบ่งเน้ือหา และ
เวลาในแต่ละโครงงาน 
  3.4.1.2 ศึกษารายละเอียดทฤษฎี หลกัการเก่ียวกบัการสร้างเคร่ืองมือเพื่อพฒันาทกัษะการอ่านเพ่ิมเติม 
จากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างโครงงานการอ่านเพ่ิมเติม วิชาภาษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสาร 1 ในการใชพ้ฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนประกาศนียบตัรวชิาชีพปีท่ี 1    
  3.4.1.3 ศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง แบ่งออกเป็นงานวิจยัในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงเป็นงานวิจยั
เก่ียวกับประสิทธิภาพการใช้เคร่ืองมือ การอ่านเพิ่มเติม การวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน และหลงัเรียน
  3.4.1.4 การสร้างกิจกรรมการอ่านเพ่ิมเติม วชิาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 1 เพ่ือพฒันาทกัษะการอ่าน
ภาษาองักฤษของนักเรียนประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี 1 ซ่ึงมีทั้ งส้ิน 7 เร่ือง จาก หนังสือ Start Reading 3 By Derek 
Strange 2009  ดัง น้ี   1 ) Lucky Girl 2) Alex’s Diamonds 3 ) The Flying Doctor 4 ) Naomi’s Whistle 5) Stamps 6) 
Vegetable Soup 7) A Very Special Biscuit  (Start Reading 3 By Derek Strange 2009.) 
  3.4.1.5 การกาํหนดวิธีการหาประสิทธิภาพการใชกิ้จกรรมการอ่านเพ่ิมเติม วิชาภาษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสาร 1 เพ่ือพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี 1 การวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนก่อน และหลงัเรียน เม่ือออกแบบกิจกรรมการอ่านเพ่ิมเติมเสร็จแลว้ นาํแผนการจดัการเรียนรู้ของกิจกรรมการ
อ่านเพ่ิมเติม วิชาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 1 เพ่ือพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนประกาศนียบตัร
วชิาชีพปีท่ี 1 นาํไปตรวจความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา โดยกาํหนดผูเ้ช่ียวชาญประเมินความเหมาะสม จาํนวน 3 คน โดยมี
ค่า  IOC. 0.5 ข้ึนไป ซ่ึงถือวา่มีคุณภาพตามเกณฑ ์ 
                3.4.2.  การสร้างแบบทดสอบ เม่ือสร้างแบบทดสอบเสร็จแล้ว นําไปตรวจสอบคุณภาพข้อสอบก่อน
นาํไปใช ้โดยนาํแบบทดสอบไปทดลองใชเ้พ่ือตรวจสอบคุณภาพ ซ่ึงคุณภาพของแบบทดสอบ มีค่าความเท่ียงตรงอยู่
ท่ี 0.76 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์การสร้างข้อสอบวดัผลสัมฤทธ์ิคุณภาพของแบบทดสอบรายข้อ ได้แก่ ความยาก 
(difficulty) อยู่ท่ี 0.2 – 0.8 และอาํนาจจาํแนก (discrimination) อยู่ท่ี 0.2 ข้ึนไป เม่ือแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ จึงนํา
แบบทดสอบไปใชจ้ริง 
               3.4.3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนต่อการเรียนโดยการใชกิ้จกรรมการอ่านเพ่ิมเติมภาษาองักฤษ
เพ่ือพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษของนักเรียนประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี 1 เม่ือสร้างเสร็จแลว้ นาํไปเสนอต่อ
อาจารย์ท่ีปรึกษา และผู ้เช่ียวชาญ  3 ท่าน  ตรวจสอบความถูกต้องทางภาษาและความถูกต้องของเน้ือหา นํา
แบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบความสอดคล้องเรียบร้อยแล้ว โดยทุกข้อต้องมีค่า IOC .5 ข้ึนไป  จึงนํา
แบบสอบถามไปใชศึ้กษาระดบัความพึงพอใจ โดยนาํผลมาหาค่าเฉล่ีย และแปลผลจากค่านํ้าหนกัท่ีไดก้าํหนดไว ้
                3.4.4. การสร้างแบบสอบถาม เม่ือสร้างแบบสอบถามเสร็จแลว้ นําไปตรวจสอบคุณภาพขอ้สอบก่อน
นาํไปใช ้โดยนาํแบบสอบถามไปทดลอง (try-out) กบันักศึกษาจาํนวน 10 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่มประชากรเพื่อตรวจสอบ
คุณภาพ ซ่ึงคุณภาพของแบบสอบถาม มีค่าความเท่ียงตรงอยู่ท่ี 0.90 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์การสร้างข้อสอบวดั
ผลสัมฤทธ์ิคุณภาพของแบบทดสอบรายข้อ ได้แก่ ความยาก (difficulty) อยู่ท่ี  0.25 – 0.85 และอาํนาจจําแนก 
(discrimination) อยูท่ี่ 0.2 ข้ึนไป เม่ือแบบสอบถามผา่นเกณฑ ์จึงนาํแบบสอบถามไปใชจ้ริง 
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4. ผลการวจิัย 
ผลการวิจยัเร่ืองกิจกรรมการอ่านเพิ่มเติมภาษาองักฤษเพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้น

ประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี 1 วิทยาลยัเทคนิคดอนเมือง จงัหวดักรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัไดน้าํเสนอผลการวิเคราะห์
ขอ้มูลจากผลคะแนนการทดสอบความสามารถระหวา่งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 1  การวเิคราะห์การหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการอ่านเพ่ิมเติมภาษาองักฤษเพื่อพฒันาทกัษะการอ่าน 
 ภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี 1 (n = 9) 

กิจกรรมการพฒันาทกัษะการอ่านเพิ่มเติม 
(20 คะแนน / กิจกรรมการอ่านฯ) 

คะแนนแบบทดสอบหลงัเรียน (Post-test) 
(30 คะแนน) 

1 2 3 4 5 6 7 
80.6 80.0 84.4 80.0 80.0 82.8 81.1  

E1 = 81.3 E2  =80.0 
 
         จากตารางท่ี 1 พบวา่ การวเิคราะห์การหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการอ่านเพิ่มเติมภาษาองักฤษเพ่ือพฒันา
ทกัษะการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี 1 มีประสิทธิภาพ E1/E2  81.3 / 80.0 เป็นไป
ตามเกณฑ ์80/80 
 
ตารางท่ี 2  การเปรียบเทียบคะแนนจากการทดสอบก่อนและหลงัใชกิ้จกรรมการอ่านเพ่ิมเติมภาษาองักฤษ 
 เพ่ือพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นประกาศนียบตัรวชิาชีพปีท่ี 1 (n = 9) 

 
การทดสอบ N K  SD t sig 

ก่อนเรียน 9 30 16.00 4.18 
11.47* 0.00 

หลงัเรียน 9 30 24.00 3.67 
* มีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

 

 จากตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบคะแนนจากการทดสอบก่อนและหลังใช้กิจกรรมการอ่านเพ่ิมเติม
ภาษาองักฤษ เพ่ือพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี 1 ปรากฏวา่หลงัเรียน
ดว้ยกิจกรรมการอ่านเพ่ิมเติมภาษาองักฤษท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน สูงกวา่ก่อนใชกิ้จกรรมการอ่านเพ่ิมเติมภาษาองักฤษเพื่อ
พฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี 1  อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 โดยมี
ค่าเฉล่ียของการทดสอบก่อนเรียน 16.00 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 4.18 ในส่วนของค่าเฉล่ียของการทดสอบหลงั
เรียน 24.00 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 3.67 ค่าสถิติในการแจกแจงแบบ t = 11.47 
  
 
 

x
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ตารางท่ี 3  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความพึงพอใจในการใชกิ้จกรรม 
             การอ่านเพ่ิมเติมภาษาองักฤษเพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียน 
             ชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี 1  (n = 9) 

ข้อที่  SD ระดบั ลาํดบัที่ 

1 4.22 .67 มาก 1 

2 3.67 .50 มาก 11 

3 3.67 .50 มาก 11 

4 3.56 .88 มาก 13 

5 4.00 .71 มาก 4 

6 3.89 .33 มาก 5 

7 3.89 .60 มาก 6 

8 3.67 .50 มาก 11 

9 4.00 .50 มาก 3 

10 3.78 .44 มาก 8 

11 3.44 .53 ปานกลาง 14 

12 3.78 .83 มาก 10 

13 4.00 .50 มาก 3 

14 4.11 .60 มาก 2 

15 3.78 .44 มาก 8 

16 3.78 .67 มาก 9 

17 3.78 .44 มาก 8 

18 3.89 .78 มาก 7 

19 3.56 .53 มาก 12 

20 3.67 .71 มาก 12 

รวม 3.77 .30 มาก - 

 
                ตารางท่ี 3 การศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนในการใชกิ้จกรรมการอ่านเพิ่มเติมภาษาองักฤษ เพ่ือพฒันา
ทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ ของนกัเรียนชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี 1 อยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.77 โดยท่ี
ระดบัความพึงพอใจ ทุกรายการอยู่ในระดบัมาก ยกเวน้ ยินดีเขา้ร่วมในกิจกรรมการฝึกอ่านเพิ่มเติมมากข้ึนอยู่ใน
ระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.44  ทั้งน้ีระดบัความ พึงพอใจใน 3 อนัดบัแรก มีรายละเอียด ดงัน้ี อนัดบัแรก คือ 
การอ่านเพ่ิมเติมภาษาองักฤษ ช่วยสร้างความเขา้ใจในทกัษะการฟัง พูด และเขียนภาษาองักฤษ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.22 
รองลงมา การอ่านเพ่ิมเติมภาษาองักฤษ ทาํใหส้ามารถอ่านภาษาองักฤษไดเ้ร็วข้ึน ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.11 และอนัดบัสาม 
การอ่านเพิ่มเติมภาษาองักฤษ ทาํใหไ้ดรั้บความรู้จากการทาํงานเป็นคู่ และเป็นกลุ่มเม่ืออ่านในชั้นเรียน ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.00  
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5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
5.1 อภิปรายผล 

จากผลการวจิยัเก่ียวกบัเร่ืองกิจกรรมการอ่านเพ่ิมเติมภาษาองักฤษเพ่ือพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษของ
นกัเรียนชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี 1 สามารถอภิปรายผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

5.1.1 กิจกรรมการอ่านเพ่ิมเติมภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้ น
ประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี 1 ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์E1/E2  (81.3 / 80.0) ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ต่าง ๆ ดงัน้ี งานวิจยัของ วสันตรักษ์ อินทรกาํแหง ( 2553) ไดศึ้กษาการพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษโดยใช้
หนงัสืออ่านนอกเวลา  งานวิจยัของ สุกญัญา ทองศรี และคณะ (2554) การพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษโดยใช้
หนงัสืออ่านนอกเวลา ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงปีท่ี1 แผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โรงเรียนโปลิเทคนิค
ลานนา เชียงใหม่  และงานวิจยัของ เอกภพ ไชยยา (2556) การพฒันาส่ือคอมพิวเตอร์การอ่านภาษาองักฤษนอกเวลา
ประเภทการ์ตูน เพ่ือเสริมทกัษะและทศันคติท่ีดีต่อ การอ่าน ของนักศึกษาชั้นปีท่ี 2 คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลยั
ศิลปากร จงัหวดันครปฐม วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ พบว่า หนังสือและส่ือท่ีใชใ้นการอ่านภาษาองักฤษ มี
ประสิทธิภาพผา่นเกณฑ์ท่ีกาํหนด ทั้งน้ีกิจกรรมการอ่านเพ่ิมเติมภาษาองักฤษท่ีผ่านเกณฑ์น้ีถือไดว้่ามีประสิทธิภาพ 
และสามารถนาํไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษ  ซ่ึงไดก้าํหนดไวใ้นหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
2545 (ฉบบัปรับปรุง 2546) ท่ีอธิบายวา่ นกัเรียนสามารถเพ่ิมทกัษะในการอ่านและเขียนขอ้ความได ้โดยฝึกฝนการใช้
ภาษาองักฤษทั้งในและนอกโรงเรียนเพ่ือแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมอยา่งต่อเน่ือง หา ความเพลิดเพลิน และเป็นพ้ืนฐาน
ในการทาํงานและประกอบอาชีพ และยงัสอดคลอ้งกบัจุดประสงคร์ายวิชา มาตรฐานรายวิชา และคาํอธิบายรายวิชา
ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร ของ กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2546) ท่ีกาํหนดให้ผูเ้รียนมีความรู้ ความ
เขา้ใจในการใชภ้าษาเพื่อการส่ือสารในสถานการณ์ต่าง ๆ การใชก้ลยทุธ์ในการเรียนเพ่ือพฒันาทกัษะทางภาษา ทั้งน้ี
กิจกรรมการอ่านเพ่ิมเติมน้ีจะทาํให้ผูเ้รียนมีความเขา้ใจกระบวนการฟัง และการอ่าน สามารถตีความเร่ืองท่ีฟัง และ
อ่านจากส่ือประเภทต่าง ๆ มีความเขา้ใจการพูด อ่าน เขียนในเร่ืองต่าง ๆ ไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์มีประสิทธิภาพ และมี
สุนทรียภาพ ดงันั้นกิจกรรมการอ่านเพ่ิมเติมภาษาองักฤษ จึงสามารถนาํไปใชป้ระกอบการเรียน เพ่ือพฒันาทกัษะการ
อ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นประกาศนียบตัรวชิาชีพปีท่ี 1 ได ้

5.1.2 คะแนนจากการทดสอบหลงัใชกิ้จกรรมการอ่านเพ่ิมเติมภาษาองักฤษ เพ่ือพฒันาทกัษะการอ่าน
ภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี 1 สูงกวา่ก่อนใชกิ้จกรรมการอ่านเพ่ิมเติม อยา่งมีนยัสาํคญัท่ี
ระดบั 0.05 โดยท่ี t  เท่ากบั 26.29 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัต่าง ๆ ดงัน้ี งานวิจยัของ สุกญัญา ทองศรี และคณะ (2554) 
เร่ือง การพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษโดยใชห้นังสืออ่านนอกเวลา ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงปีท่ี1 
แผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่  งานวิจยัของ ปวีณา จนัทร์นวล (2555) เร่ือง
การศึกษาผลของการอ่านนอกเวลาโดยใชก้ารฝึกการเรียนรู้ดว้ยตนเองต่อความสามารถในการอ่านและการอ่านเองได้
อย่างอิสระของนักศึกษาไทยในระดบัปริญญาตรี งานวิจัยของ วนิดา  ตนัติชัชวาลวงศ์ (2555) เร่ืองการแกปั้ญหา
นักเรียนอ่านคาํศพัท์ภาษาองักฤษไม่ออกของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 2 สาขางานการขาย 
วิทยาลยัเทคโนโลยีวิมลศรีย่าน และงานวิจัยของ  เอกภพ ไชยยา (2556) เร่ืองการพฒันาส่ือคอมพิวเตอร์การอ่าน
ภาษาองักฤษนอกเวลาประเภทการ์ตูน เพ่ือเสริมทักษะและทัศนคติท่ีดีต่อ การอ่าน ของนักศึกษาชั้นปีท่ี 2 คณะ
ศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลยัศิลปากร จงัหวดันครปฐม วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์โดย พบวา่ คะแนนหลงัเรียนสูง
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กวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ีการใชกิ้จกรรมการอ่านเพ่ิมเติมภาษาองักฤษท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน 
ยงัสอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษ  ในหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ 2545 (ฉบบัปรับปรุง 
2546) ท่ีอธิบายว่า เพ่ือให้นักศึกษาสามารถใชภ้าษาองักฤษ หรือภาษาต่างประเทศอ่ืนๆเพ่ือ ส่ือสารในสถานการณ์
ต่างๆ ประกอบอาชีพ แสวงหาความรู้ และศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน  ดังนั้ นการใช้กิจกรรมการอ่านเพ่ิมเติม
ภาษาองักฤษ เพ่ือพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ ของนกัเรียนชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี 1 จะช่วยให้ผูเ้รียนมี
ทกัษะการอ่าน รวมถึงมีความรู้ในวชิาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารเพิ่มมากข้ึน 

นกัเรียนมีความพึงพอใจของนกัเรียนในการใชกิ้จกรรมการอ่านเพ่ิมเติมภาษาองักฤษ เพ่ือพฒันาทกัษะการอ่าน
ภาษาองักฤษ ของนักเรียนชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี 1 โดยรวมมีความพึงพอใจมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.77 
และมีค่าเฉล่ียรายข้อเท่ากับ  3.44 – 4.22 ทั้ งน้ีการใช้กิจกรรมการอ่านเพ่ิมเติมภาษาอังกฤษท่ีผูว้ิจัยสร้างข้ึน ยงั
สอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษ  ในหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ 2545 (ฉบบัปรับปรุง 2546) 
ท่ีอธิบายว่า ผูเ้รียนเกิดเจตคติท่ีดีต่อภาษาต่างประเทศ เม่ือพิจารณาในส่วนของระดบัความพึงพอใจท่ีคน้พบอยู่ใน
ระดบัมาก แสดงวา่นกัเรียนท่ีเรียนโดยใชกิ้จกรรมการอ่านเพิ่มเติมภาษาองักฤษเพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ 
มีความรู้สึกท่ีดีต่อการเรียนภาษาองักฤษ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ จิตตินนัท ์    นนัทไพบูลย ์(2551) ซ่ึงอธิบายวา่
ความพึงพอใจเป็นการแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกในทางบวกของบุคคลต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด นกัเรียนจาํเป็นตอ้ง
ไดรั้บประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากการจดัการเรียนรู้ของนักเรียนท่ีผ่านมาเม่ือเปรียบเทียบกบัการจดัการเรียนการสอน
แบบร่วมมือจึงเห็นวา่การใชกิ้จกรรมการอ่านเพ่ิมเติมน้ี จะช่วยใหน้กัเรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่อการเรียนวิชาภาษาองักฤษ
เพ่ือการส่ือสาร มากยิง่ข้ึน  
5.2 ข้อเสนอแนะ 

การวจิยัในคร้ังน้ี  ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะในการนาํผลการนาํผลการวจิยัไปใชแ้ละขอ้เสนอแนะสาํหรับการ
ทาํวจิยัคร้ังต่อไป  ดงัน้ี 
               5.1  ครูควรเลือกคาํศพัท ์เน้ือหา หรือบทอ่านท่ีมีความยากง่ายเหมาะสมกบัระดบัของผูเ้รียน และท่ีสาํคญั
จะตอ้งเป็นเร่ืองใหม่ๆ ท่ีอยูใ่นความสนใจของผูเ้รียน 
              5.2.  กิจกรรมท่ีใชส้อนตอ้งเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดท้าํกิจกรรมกลุ่มอภิปรายหาคาํตอบ แลกเปล่ียนความ
คิดเห็นร่วมกนัซ่ึงจะทาํใหผู้เ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์ จดจาํคาํศพัทไ์ดน้าน 

5.2.1 ขอ้เสนอแนะในการนาํผลวจิยัไปใช ้
5.2.1.1 ครูผูส้อนควรศึกษาแผนการจดัการเรียนรู้ ประกอบกิจกรรมการอ่านเพ่ิมเติมภาษาองักฤษ 

เพ่ือพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นประกาศนียบตัรวชิาชีพปีท่ี 1 โดยใชกิ้จกรรมตามท่ีกาํหนดไว้
ในสมรรถนะยอ่ยและจุดประสงคก์ารปฏิบติั ท่ีระบุไวอ้ยา่งเคร่งครัด เช่น ครูผูส้อนควรจดัเตรียมส่ือการเรียนรู้ การ
ดาํเนินการตามกิจกรรทการเรียนรู้ตามขั้นตอนท่ีกาํหนด รวมถึงการวดัผลประเมินผล และการกาํหนดงานท่ีมอบหมาย 
โดยตรวจผลความสาํเร็จของงานท่ีผูเ้รียนทาํตามเกณฑก์ารประเมินท่ีกาํหนด  

5.2.1.2 ครูผูส้อนควรสังเกต บนัทึก และประเมินพฤติกรรมของผูเ้รียน รวมทั้งตรวจประเมินผล
งานในการปฏิบติักิจกรรม หรือบนัทึกเป็นส่วนตวั เพ่ือนาํมาแกไ้ขปรับปรุงการจดัการกิจกรรมการเรียนการสอนใหมี้
ประสิทธิภาพในคร้ังต่อไปมากข้ึน 

5.2.2 ขอ้เสนอแนะในการทาํวจิยัคร้ังต่อไป 
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 ควรพฒันารูปแบบการสร้างแบบเรียนแบบ Package การสอนศพัทท่ี์เรียนไดด้ว้ยตนเองแบบศูนยก์ลาง
เรียนรู้ดว้ยตนเอง ควรมีการทาํการวจิยัการใชกิ้จกรรมการอ่านเพ่ิมเติมภาษาองักฤษเพ่ือพฒันาทกัษะ การอ่าน
ภาษาองักฤษกบันกัศึกษาในระดบัอาชีวะอ่ืนเพ่ือใหผู้เ้รียนมีส่วนช่วยใหก้ลุ่มประสบความสาํเร็จดว้ยการพยายามทาํ
ผลงานใหดี้ข้ึนกวา่เดิมในรูปของการจดัการเรียนรู้ใหน้กัเรียนทั้งเก่ง ปานกลาง และอ่อนต่างไดรั้บการส่งเสริมให้
ตั้งใจเรียนใหดี้ท่ีสุด   
 
  6. บทสรุป 
                  การใชกิ้จกรรมการอ่านเพ่ิมเติมภาษาองักฤษ เพ่ือพฒันาทกัษะการอ่านโดยการใชกิ้จกรรมการอ่านเพิ่มเติม
ภาษาอังกฤษ  ของนักเรียนชั้ นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี  1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  E1 / E2 80/80 รวมทั้ ง
แบบทดสอบท่ีมีความสอดคลอ้งกบัแผนการจดัการเรียนรู้ มากกวา่ .05 ข้ึนไป โดยมีคะแนนจากการทดสอบหลงัใช้
กิจกรรมการอ่านเพ่ิมเติมภาษาองักฤษ เพ่ือพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพปี
ท่ี 1 สูงกว่าก่อนใชกิ้จกรรมการอ่านเพิ่มเติม อย่างมีนัยสําคญัท่ีระดบั 0.05  และนักเรียนมีความพึงพอใจในการใช้
กิจกรรมการอ่านเพ่ิมเติมภาษาองักฤษ เพ่ือพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพปี
ท่ี 1 โดยรวม พบวา่มีความพึงพอใจมีมาก  
 
กติตกิรรมประกาศ  
                วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีสําเร็จสมบูรณ์ไดด้ว้ยความกรุณาช่วยเหลือเป็นอยา่งดียิ่ง จาก ดร.วนิดา  พลอยสังวาลย ์ 
และ ดร.มานิต บุญประเสริฐ  อาจารยท่ี์ปรึกษา ผศ.ดร.อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด  ดร.ดลฤทยั  บุญประสิทธ์ิ  และ นาย 
มนฑล ทรายข้าว  ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแก้ไขเคร่ืองมือในงานวิจัย  และ ดร.ประพฒัพงศ์  เสนาฤทธ์ิ  ประธาน
กรรมการตรวจสอบวทิยานิพนธ์  ท่ีไดก้รุณาใหค้าํปรึกษา  แนะนาํและตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ  คอยกระตุน้
และใหก้าํลงัใจอยูเ่สมอ  จนวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีเสร็จสมบูรณ์  ผูว้จิยัจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ี 
                ขอขอบคุณคณาจารยป์ระจาํหลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต  สาขาการศึกษาระบบสองภาษา  มหาวิทยาลยั
รังสิตทุกท่านท่ีใหค้วามช่วยเหลือ แนะนาํและประสิทธ์ิประสาทวชิาพร้อมแนวคิดและประสบการณ์ใหแ้ก่ผูว้จิยั 
                ขอขอบพระคุณ นาย เพ่ิมสิน เฉยศิริ ผูอ้าํนวยการและผูบ้ริหารวิทยาลยัเทคนิคดอนเมือง  อาจารย ์ยทุธพงษ ์
แหลมทอง และ อาจารย ์ธญัญรัตน์ ภู่จกัรเพชรจรัส  ทุกท่านท่ีคอยใหก้าํลงัใจและสนบัสนุนผูว้จิยัอยูเ่สมอ   
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บทบาทสมมตแิละการพูดภาษาองักฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่5 
ในบริบทของโรงเรียนประถมศึกษา จังหวดัปทุมธานี 

Role Plays and Grade Five Students’ English Speaking Skills in  
a Primary School Context in Pathumthani Province 

 

1 มณีกานต์  สิริพชัรสกลุ, 2 ผศ.ดร.อุบล สรรพชัญพงษ์   
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--------------------------------- 
 

บทคดัย่อ      

การวิจยัคร้ังน้ี มีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างบรรยากาศท่ีจูงใจให้นักเรียนสนใจเรียนและมีส่วนร่วมในการเรียน 
การสอนภาษาองักฤษ เปิดโอกาสให้นกัเรียนไดใ้ชภ้าษาองักฤษในการพูดมากข้ึน รวมถึงศึกษาการพูดภาษาองักฤษ
ของนกัเรียนโดยใชบ้ทบาทสมมติ ในการจดัการเรียนการสอนวชิาภาษาองักฤษแก่นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนวดักลางคลองส่ี 
อาํเภอลาํลูกกา จงัหวดัปทุมธานี จาํนวน 40 คน ไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) การวิจยัคร้ังน้ี
เป็นการวิจยัเชิงปริมาณและคุณภาพ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั คือ แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชบ้ทบาทสมมติ 
แบบสอบถามขอ้มูลส่วนตวั แบบสังเกตพฤติกรรมการพูดภาษาองักฤษ แบบทดสอบวดัความสามารถดา้นการพูด
ภาษาองักฤษ  แบบประเมินการแสดงบทบาทสมมติของนกัเรียน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ 
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนและการพูด
ภาษาองักฤษของนักเรียน การสัมภาษณ์ระหว่างเก็บข้อมูล และการประเมินการแสดงบทบาทสมมติของเพ่ือน
นกัเรียน  

ผลการศึกษาพบวา่ 
1. นกัเรียนมีความสนใจเรียน และมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนภาษาองักฤษ 
2. บทบาทสมมติ ทาํใหน้กัเรียนกลา้พดูภาษาองักฤษมากข้ึน 

คาํสําคญั: บทบาทสมมติ, การพดูภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
  

Abstract 

 This study aims to create an incentive to students interested and involved in learning and teaching 
English. Students are allowed to speak English more. The study of English-speaking students using role play. In the 
teaching of English to 40 students in Grade 5, Grade 5/1 1st term of 2014 academic year. Obtained by sampling 
(Purposive Sampling) this research is mixed method between qualitative and quantitative research. The instrument 
used in this study was planned learning activities using role-plays. Questionnaire profile behavior observation to 
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speak English. The test of the ability to speak English. Assessment of student role-plays. The statistics used in data 
analysis were percentage, standard deviation. And analysis of data from the questionnaires Behavioral assessments 
of learning and speaking English. The interviewing the students between collecting the data and evaluation the role 
of a fellow student. 
 Results reveal that the students are interested and participate in the learning and teaching of English.  
Role plays make the students speak English better. 
KEYWORDS : Role  plays, Grade Five Students’ English Speaking Skills 
 

1. บทนํา 
ปัจจุบนั ภาษาองักฤษไดเ้ขา้มามีบทบาทสาํคญัในชีวิตประจาํวนัของคนไทยมากข้ึน เพราะปัจจยัสําคญั 2 

ประการคือ ประการแรก ความเจริญทางดา้นเทคโนโลย ีท่ีทาํใหผู้ค้นติดต่อกนัไดส้ะดวกมากข้ึน คนทัว่ไปยอมรับกนั
ว่ายุคท่ีข่าวสารเขา้ถึงคนทัว่โลกเป็น “ยุคโลกาภิวตัน์” ซ่ึงมีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรมอยา่งรวดเร็ว 
การเรียนรู้ในยุคใหม่จึงเป็นการเรียนรู้ท่ีต่ืนตวัตลอดเวลา  ความเจริญกา้วหน้าทางดา้นเทคโนโลยีจึงเป็นเคร่ืองมือ
สาํคญัท่ีก่อใหเ้กิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง (นฤมล  รอดเนียม, 2550:1) 

ประการสุดทา้ย ประชาคมอาเซียน ซ่ึงเป็นการรวมตวักนัของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ และตาม
กฎบตัรอาเซียน ขอ้ 34 บญัญัติว่า   “The working language of ASEAN shall be English”  “ภาษาท่ีใชใ้นการทาํงาน
ของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ” จากความหมายของกฎบัตรอาเซียนดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความสําคัญของ
ภาษาองักฤษในอนาคตได้เป็นอย่างดี กล่าวคือ ภาษาองักฤษจะเป็นส่ือกลางในการติดต่อกับบุคคลอ่ืนท่ีมีความ
แตกต่างกนัทั้งภาษา และวฒันธรรม และเป็นภาษาท่ีสองของชาวอาเซียนคู่กบัภาษาท่ีหน่ึงคือภาษาประจาํชาติของแต่ละ
ประเทศ เม่ืออาเซียนกาํหนดให้ภาษาอังกฤษเป็น “working language” คือ ภาษาท่ีใช้ในการทาํงาน ทุกคนท่ีทาํงาน
เก่ียวกบัอาเซียน หรือมีความเก่ียวขอ้งกบัอาเซียน โอกาสในการเดินทางติดต่อกบัประเทศสมาชิกอาเซียน การศึกษาดูงาน 
แลกเปล่ียนเรียนรู้สาํหรับทุกคนจะมีมากข้ึนสาํหรับผูท่ี้มีความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษ (สมเกียรติ  อ่อนวมิล, 2554: 1) 

จากการสังเกตการจดักิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาองักฤษของนักเรียนในระดบัชั้นท่ีผูว้ิจยัไดท้าํ
การสอนพบว่า นักเรียนไม่สามารถพูดภาษาองักฤษโดยใชป้ระโยคง่ายๆ ท่ีใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้อีกทั้งขาดความ
สนใจ และไม่ต่ืนตัวในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ซ่ึงหากเหตุการณ์เป็นไปเช่นน้ี เม่ือประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนในปีพุทธศกัราช 2558 อาจส่งผลเสียต่ออนาคตของเด็กไทย ไม่ว่าจะเป็นดา้นการประกอบอาชีพ
หรือความกา้วหนา้ดา้นการศึกษา อีกทั้งอาจเกิดความเขา้ใจคลาดเคล่ือนในการส่ือสาร เน่ืองจากขาดทกัษะในการพูด
ภาษาองักฤษ 

ผูว้ิจยัจึงเลือกกิจกรรมท่ีจะเสริมทกัษะการพูดภาษาองักฤษของนักเรียนโดยศึกษาจากผลงานวิจยัท่ีไดท้าํ
การวิจัยเก่ียวกบัการสอนวิชาภาษาองักฤษ เพ่ือพฒันาความสามารถด้านการพูดเพ่ือการส่ือสารของนักเรียน จาก
การศึกษา พบว่า การใช้กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติ เพ่ือเสริมทักษะหรือพฒันาความสามารถด้านการพูด
ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารใหแ้ก่นกัเรียน (วิรงรอง  เทพสุริยวงศ,์ 2547: 44-46) ทาํให้นกัเรียนเกิดความต่ืนตวั รู้สึกทา้ทาย 
และมีความกระตือรือร้นในการแสดงบทบาทท่ีตนไดรั้บ เป็นการเสริมสร้างความมัน่ใจและความกลา้แสดงออกใหแ้ก่
นกัเรียน   อีกทั้งทาํให้นกัเรียนไดฝึ้กภาษาขณะทาํกิจกรรมจนเกิดความเคยชิน เสริมสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้
เกิดความสนุกสนาน และผอ่นคลาย  ทาํให้นกัเรียนมีความมัน่ใจในการพูดภาษาองักฤษกบัครู หรือเพื่อนๆ มากข้ึน ทาํ
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ใหผู้ว้จิยัสนใจและเลือกใชบ้ทบาทสมมติในการสอนภาษาองักฤษ เพ่ือเสริมทกัษะการพดูภาษาองักฤษ ใหแ้ก่นกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวดักลางคลองส่ี จงัหวดัปทุมธานี 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1) เพ่ือศึกษาการพดูภาษาองักฤษของนกัเรียนโดยใชบ้ทบาทสมมติ 
2) เพ่ือสร้างบรรยากาศท่ีจูงใจใหน้กัเรียนสนใจเรียนและมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนภาษาองักฤษ 
3) เพ่ือเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดใ้ชภ้าษาองักฤษในการพดูมากข้ึน 
 

3. การดาํเนินการวจิัย 
การวิจัยคร้ังน้ี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ เพ่ือศึกษาการพูดภาษาองักฤษของนักเรียนโดยใช้

บทบาทสมมติ สร้างบรรยากาศท่ีจูงใจให้นักเรียนสนใจเรียนและมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนภาษาองักฤษ เปิด
โอกาสให้นักเรียนได้ใช้ภาษาองักฤษในการพูดมากข้ึน สมมติฐานการวิจัยคือ บทบาทสมมติทาํให้นักเรียนพูด
ภาษาองักฤษไดดี้ข้ึน และการสอนโดยใชบ้ทบาทสมมติสร้างบรรยากาศจูงใจใหน้กัเรียนสนใจและมีส่วนร่วมในการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1                    
ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนวดักลางคลองส่ี อาํเภอลาํลูกกา จงัหวดัปทุมธานี จาํนวน 80 คน 2 หอ้งเรียน กลุ่มตวัอยา่งท่ี
ใชใ้นการวิจยั คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/1 ซ่ึงเป็นการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตวัแปรท่ีใชใ้น
การวิจยั ตวัแปรตน้ คือ บทบาทสมมติ ตวัแปรตาม คือ การพูดภาษาองักฤษของนกัเรียน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ  
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชบ้ทบาทสมมติ แบบสอบถามขอ้มูลส่วนตวั แบบสังเกตพฤติกรรมการพูด
ภาษาองักฤษ แบบทดสอบวดัความสามารถดา้นการพูดภาษาองักฤษ  แบบประเมินการแสดงบทบาทสมมติของ
นักเรียน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ขอ้มูลจาก
แบบสอบถาม แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนและการพูดภาษาองักฤษของนกัเรียน การสัมภาษณ์ระหวา่งเกบ็ขอ้มูล 
และการประเมินการแสดงบทบาทสมมติของเพ่ือนนกัเรียน 
 

4. ผลการวจิัย 
 จากการใช้บทบาทสมมติในการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือศึกษาการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 และบรรยากาศในชั้นเรียนเม่ือใชบ้ทบาทสมมติในการสอนภาษาองักฤษตามสถานการณ์ต่างๆ นั้น 
สามารถนาํมาอภิปรายผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

1) การจดักิจกรรมการเรียนการสอนภาษาองักฤษโดยใชบ้ทบาทสมมติกบักลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงดาํเนินการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ จาํนวน 5 แผน รวมเวลา 20 ชัว่โมง เน้ือหาเน้น
ทกัษะการพูดภาษาองักฤษ จาํนวน 5 เร่ือง ดงัน้ี 1)  การแนะนาํตวั (Self-introduction)  2)  การแนะนาํ
บุคคลใดบุคคลหน่ึงให้ อีกคนรู้จัก  (Introducing a person to another person)  3)  การพูดคุยทาง
โทรศพัท ์(Talking on the phone)  4)  การถามราคา (Asking about prices)  5)  การถามทาง (Asking for 
direction) พบวา่ นกัเรียนมีความรู้สึกต่ืนตวั ทา้ทาย และมีความกระตือรือร้นในการแสดงบทบาทท่ีตน
ไดรั้บ ทาํให้บรรยากาศในห้องเรียนเกิดความสนุกสนาน ผ่อนคลาย ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ 
วิรงรอง  เทพสุริยวงศ ์(2547: 44-46) ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจาก วิธีการสอนท่ีนกัเรียนไม่เคยไดท้าํกิจกรรม
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แบบน้ีมาก่อน และสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป ทาํให้นกัเรียนต่ืนเตน้ กบับทบาทท่ีตนจะไดรั้บ และ
เป็นการพูดทุกคน ในชัว่โมงแรกอาจมีนักเรียนบางคนยงัไม่กลา้พูด พูดไม่ถูกตอ้ง แต่เม่ือไดเ้รียนไป
จนถึงแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 – 5 นกัเรียนกลุ่มท่ีไม่กลา้พดู กก็ลา้พดูมากข้ึน มีความมัน่ใจมากข้ึน 

2) การพูดภาษาองักฤษของนักเรียนกลุ่มตวัอย่าง จากการจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชบ้ทบาท
สมมติกบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 พบวา่ นกัเรียนพูดภาษาองักฤษไดดี้กวา่ก่อนการเรียนโดยใช้
บทบาทสมมติ ทั้งน้ีดูจากค่าเฉล่ียคะแนนก่อนและหลงัการสอนโดยใชบ้ทบาทสมมติ แสดงวา่วิธีสอน
โดยใชบ้ทบาทสมมติทาํใหน้กัเรียนพูดภาษาองักฤษไดดี้ข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พิศพิมล  ช่ืนชม 
(2554: 59-63) ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจาก นกัเรียนมีโอกาสไดฝึ้กพูดภาษาองักฤษในสถานการณ์ท่ีใกลเ้คียง
กบัความเป็นจริง และมีโอกาสไดพู้ดภาษาองักฤษในห้องเรียนมากกว่าเดิม และมีการฝึกบ่อยๆ ใน
ชัว่โมงท่ีเรียนภาษาองักฤษ ทาํใหน้กัเรียนพดูภาษาองักฤษไดดี้ข้ึน 
 

5. บทสรุป 
 ผลการวิจยัคร้ังน้ี พบวา่ การสอนภาษาองักฤษโดยใชบ้ทบาทสมมติสร้างบรรยากาศท่ีดีในชั้นเรียน จูงใจให้
นกัเรียนสนใจเรียนและตอ้งการฝึกพูดภาษาองักฤษมากข้ึน เม่ือถึงชัว่โมงภาษาองักฤษ จะกระตือรือร้นอยากท่ีจะพูด
ภาษาองักฤษ ทาํให้นักเรียนไดมี้ส่วนร่วมในการเรียนการสอนมากกว่าสอนแบบปกติโดยใชแ้ต่ตาํราเรียนเหมือนท่ี
ผา่นมา และทาํใหน้กัเรียนไดฝึ้กพูดภาษาองักฤษตามสถานการณ์ท่ีกาํหนดให ้จนสามารถพูดภาษาองักฤษไดดี้ข้ึนกวา่
ก่อนเรียนโดยใชบ้ทบาทสมมติ 
 

กติติกรรมประกาศ  
วิทยานิพนธ์ฉบับน้ี สําเร็จไดด้ว้ยความกรุณาและใส่ใจของผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อุบล  สรรพชัญพงษ ์            

ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประกาศิต  สิทธ์ิธิติกุล ประธานกรรมการ รองศาสตราจารยสุ์ชาดา  
นิมมานนิตย ์ และ ดร.มณีเพ็ญ  อภิบาลศรี  กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ซ่ึงกรุณาให้คาํแนะนาํ ช้ีแนะแนวทางการ
ปรับปรุงและแกไ้ขวทิยานิพนธ์ตลอดมา กระทัง่ทาํใหผู้ว้จิยัสามารถทาํงานไดเ้สร็จสมบูรณ์ 

ขอขอบพระคุณผูบ้ริหารโรงเรียนวดักลางคลองส่ี และเพื่อนครู ท่ีให้ความร่วมมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล
เพ่ือทาํการวจิยัในคร้ังน้ี  

ขอขอบคุณนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวดักลางคลองส่ี ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 ท่ีให้
ความร่วมมือเป็นอยา่งดีในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

ขอกราบขอบพระคุณบิดาและมารดา ท่ีไดใ้หชี้วิตและการศึกษาอยา่งเตม็กาํลงัแก่ผูว้ิจยั และดว้ยกาํลงัใจจาก
เพ่ือนร่วมงาน เพ่ือนนักศึกษาปริญญาโท สาขาการศึกษาระบบสองภาษา และเพ่ือนๆ ทุกคนท่ีไดก้รุณาให้ความ
ร่วมมือและความช่วยเหลือดา้นต่างๆ ทาํใหผู้ว้จิยัประสบผลสาํเร็จในการวจิยัคร้ังน้ี 

คุณค่าและประโยชน์อนัพึงมีจากวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี ผูว้ิจยัขอยกคุณความดีทั้งหมดให้แก่บิดา มารดา ครู 
อาจารย ์และผูมี้พระคุณทุกท่านท่ีไดป้ระสิทธ์ิประสาทวชิาการต่างๆ ใหผู้ว้จิยั มาตราบเท่าทุกวนัน้ี 
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บทความวจิัย 
กลุ่มสาขาวชิาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
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งานสร้างสรรค์ออกแบบสวนในฐานะพืน้ทีส่ื่อกลางเพ่ือการส่ือสารระหว่างบุคคล 
GARDEN DESIGN AS INTERMEDIARY SPACE FOR 

 INTERPERSONAL COMMUNICATION 
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บทคดัย่อ      

 การศึกษาค ร้ังน้ี มีว ัต ถุประสงค์ เพ่ื อวิ เคราะห์ ถึง  รูปแบบแนวทางการจัดสวนสไตล์อังกฤษ
ท่ีกระตุน้ใหเ้กิดการส่ือสารเพ่ือสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล และ เพ่ือสร้างสรรคง์านออกแบบสวนในฐานะพ้ืนท่ี
ส่วนกลางท่ีกระตุน้ให้เกิดการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล โดยมีกรอบแนวคิดท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการศึกษา
ไดแ้ก่  ปรัชญา ความสัมพนัธ์ท่ีแยกจากกนัไม่ได ้แนวคิดการออกแบบ พ้ืนท่ีเพ่ือชีวิต แนวคิดหลกัการจดัสวน และ 
แนวคิดเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล โดยใชก้ารวิจยัเชิงคุณภาพ ประกอบดว้ยการวิเคราะห์ตวับท และ การ
สัมภาษณ์บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบจดัสวน  
 ผลการศึกษาพบว่า ก) รูปแบบแนวทางการจดัสวนสไตล์องักฤษท่ีกระตุน้ให้เกิด การส่ือสารเพ่ือสร้าง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลมีประเดน็ทางการส่ือสารดา้นความหมายเชิงสัญลกัษณ์  4 ลกัษณะไดแ้ก่  1) กลุ่มตน้ไมท่ี้
มีความหมายเชิงสัญลกัษณ์ถึงความเป็นสไตล์องักฤษ 2) การจดัสวนแบบชีวาการ์เดน้ 3) การจดัสวนดว้ยงานนอก
กรอบ  และ 4) การใชส่ิ้งประดิษฐ์ท่ีแสดงความหมายเชิงสัญลกัษณ์ ข) การสร้างสรรคง์านออกแบบสวนในฐานะพ้ืนท่ี
ส่วนกลางท่ีกระตุน้ให้เกิดการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล (สวนFREE Garden) ณ ร้านกาแฟวงัหนา้โรงละคร
แห่งชาติ กรุงเทพมหานคร ผูส้ร้างสรรคไ์ดน้าํประเด็นทางการส่ือสารดา้นความหมายเชิงสัญลกัษณ์ 4 ลกัษณะไดแ้ก่  
1) กลุ่มตน้ไมท่ี้มีความหมายเชิงสัญลกัษณ์ถึงความเป็นสไตลอ์งักฤษ 2) การจดัสวนแบบชีวาการ์เดน้ 3) การจดัสวน
ดว้ยงานนอกกรอบ  และ 4) การใชส่ิ้งประดิษฐ์ท่ีแสดงความหมายเชิงสัญลกัษณ์ มาใชเ้ป็นแนวทางการจดัสวน โดย
ปรากฏผลทางการส่ือสาร ท่ีกระตุน้เช้ือเชิญให้ลูกคา้เขา้มาใช้บริการโดยใช้สวนของร้านกาแฟเพ่ือเป็นจุดหมาย
ปลายทาง ให้มาใชพ้ื้นท่ีเพ่ือการส่ือสารมากข้ึน ดว้ยบริบทบรรยากาศของความใกลชิ้ดท่ีดีในการออกแบบพ้ืนท่ีซ่ึง
กระตุน้ใหลู้กคา้เขา้มาใชบ้ริการพ้ืนท่ีของร้านกาแฟมากข้ึนกวา่เดิม 
คาํสําคญั: งานสร้างสรรค,์ ออกแบบสวน, พ้ืนท่ีส่ือกลาง, การส่ือสารระหวา่งบุคคล   
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Abstract 

 This study mainly aims to analyze the pattern and style of English gardens due to two key purposes. 
Firstly, it is conducted to motivate interpersonal relationship. Secondly, it is carried on in order to establish a 
creative garden design as a part of intermediary space which enhances interpersonal relationship. Moreover, this 
study is arranged by a group of frameworks  including 1)  The philosophy  of symbiosis 2)  The principle of space 
design for lives 3)  The principle of garden design and 4)  The principle of interpersonal relationship. Furthermore, 
this study is based on qualitative method with two elements involving 1) Textual analysis  and 2) Interview with 5 
important individual related to garden design in Thailand. 
 Findings are a)  the pattern and style of garden design which strongly motivates a way of 
communication for improving the interpersonal relationship demonstrates an interesting point concerned with 
symbolic communication in 4 aspects, 1) A number of plants that represent the characteristic of English gardens 2) 
Chiva garden design 3)  Garden design based on a particular limit, but implying an attempt to work out of the  
frames 4) The uses of decorative arts or objects that express a variety of symbolic definitions. b) the establishment 
of garden design as an essential role of intermediary space intensifying people’s interpersonal relationship under the 
name of FREE Garden at Wang Na Coffee Shop in the National Theatre, Bangkok. The Garden designer had 
adopted 4 mentioned aspect of symbolic communication in this garden design. As a result, it reveals effects on 
interpersonal communication which leads the garden’s visitor to spend more time in the garden continuing their 
communication with each other in an environment of positive and close relation. Besides, this garden design had 
helped the coffee shop to have more customers than before. 
 

KEYWORDS: CREATIVE DESIGN, GARDEN DESIGN, INTERMEDIARY SPACE, INTERPERSONAL 
COMMUNICATION 

 
1. บทนํา 

ในสภาวะสังคมท่ีซับซ้อนและพฒันาไปอยา่งไม่หยุดน่ิง ไดน้าํความเจริญในดา้นต่าง ๆ ท่ีมีผลมาจากการ
พฒันาและขยายตวัอยา่งรวดเร็วของ เทคโนโลยกีารส่ือสาร อุตสาหกรรม และ เศรษฐกิจ มาสู่คนในสังคมเมืองแต่ใน
อีกด้านหน่ึงสังคมก็กาํลังเผชิญกับวิกฤตการณ์ ด้านส่ิงแวดล้อมด้วยเช่นกัน ซ่ึงผลกระทบท่ีสําคัญ คือ การเกิด
ความเครียดของผูค้นในสังคมเมือง ท่ีนบัวนัจะพบหนา้พดูคุยกนันอ้ยลงทุกที 
 โดยธรรมชาติแลว้มนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคม มีกระบวนการติดต่อสัมพนัธ์กนัระหว่างมนุษย ์ในสังคม เพ่ือ
ส ร้างความ เข้าใจและเกิดสั มพัน ธภาพ ท่ี ดี ต่ อกัน  ผู ้ ท่ี มี ม นุ ษยสั มพัน ธ์ ดี  จะ เป็นผู ้ ท่ี ติ ด ต่อ  และ พบปะ 
สังสรรค์กบัทุกคนไดด้ว้ยบรรยากาศท่ีราบร่ืน และ จะเป็นผูท่ี้ไดรั้บการยอมรับจากกลุ่ม สังคมต่าง ๆ แต่เน่ืองจาก
ความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี ดา้นการส่ือสารในปัจจุบนั ส่งผลให้มนุษยข์าดปฏิสัมพนัธ์กนัจึงขาดความเขา้ใจ
ต่อกนั และทาํใหเ้กิดความปัญหาต่างๆตามมา ดงัท่ี (ทิพยสุ์ดา ปทุมานนท,์ 2540) กล่าววา่  
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“ปัจจุบนัเรานิยม “แยกกนัอยู”่ และ “หา” กนัไม่ค่อยจะพบ หนา้ก็แทบจะไม่พบเจอกนั คุยกนัผา่นเคร่ืองมือส่ือสารใช ้
“มั น ” …“ IT”  (Information Technology)  เป็ น ห ลั ก จน   “HE SHE WE THEY”   ล่ ม ส ล ายก ล าย เป็ น  “IT” 
ไปหมดแมแ้ต่  “I”  กบั “YOU” กพ็ลอยหายไปดว้ย…” 
 ดว้ยเหตุผลท่ีกล่าวมา ทาํใหค้นในปัจจุบนัตอ้งการหลีกหนีจากความเครียดและความวุน่วาย ท่ีประสบใน
ชีวิตประจําวนั  และหวนกลับไปแสวงหาความสงบทางจิตใจจากธรรมชาติ ซ่ึงส่งผลให้นักการส่ือสารและ
นกัออกแบบในดา้นต่างๆ ตอ้งสรรหา ปรัชญาแนวคิดและวิธีการสร้างสรรคง์านท่ีตอบ สนองผูรั้บสารท่ีตอ้งการหลีก 
หนี จากความวุน่วาย เร่งรีบในสังคมเมืองท่ีมีเทคโนโลยเีป็นตวัเร่งพฒันา  

 นอกจากน้ีนักการส่ือสารยงัตอ้งคิดถึง การสร้างสรรค์งานท่ีกระตุน้การส่ือสารระหว่างบุคคลให้มากข้ึน จึง
ตอ้งออกแบบและสรรหาพื้นท่ีอนัเป็นส่ือกลาง (Intermediary space/Intermediary Zone) ท่ีทาํให้คนกบัคน และคนกบั
ธรรมชาติมาพบกัน   ดังท่ีKisho Kurokawa (1994) กล่าวว่า พ้ืน ท่ีอันเป็น  ส่ือกลางหรือ  Intermediary space 
เป็นพ้ืนท่ีซ่ึงอนุญาตใหเ้กิด “การส่ือสารในหมู่ประชาชน” จากคาํกล่าวน้ีจึงทาํใหน้กัส่ือสารต่าง ๆ เกิดแนวคิดเก่ียวกบั
การจดัสวน หรือออกแบบภูมิทศัน์ทางดา้นสภาวะแวดลอ้มเพ่ือก่อให้เกิดบรรยากาศท่ีดีไปสู่บุคคล และ ท่ีสาํคญัท่ีสุด 
คือ เป็นสถานท่ีท่ี ผูค้นจะไดม้าพบปะสังสรรค ์เป็นการเพิ่มปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกนั 
 ในการส ร้างสรรค์ พ้ื น ท่ี ให้ประสบความสํ าเร็จ  ต้องคํานึ งถึงองค์ประกอบทางกายภาพ  ซ่ึ ง
ทาํให้ผูค้นรู้สึกว่าเป็นท่ีท่ีมีบรรยากาศของชุมชนมีภาพลกัษณ์ท่ีดูอบอุ่นเป็นกนัเองเป็นสถานท่ี ท่ีตอบสนองความ 
ตอ้งการ ของผูใ้ชอ้ยา่งแทจ้ริง เช่น การจดัให้มีโต๊ะเกา้อ้ีท่ีน่านั่งหรือ การจดัสวนเพ่ิมบรรยากาศ ซ่ึงการจะทาํการจดั 
สวนใหมี้ความสวยงามและเหมาะสมไดน้ั้น จะตอ้งมีความรู้ใน เร่ืองของการออกแบบสวน แต่ละประเภท 
 การจัดสวนโดยทั่วไปมีรูปแบบการจัด 4 รูปแบบ และมีความหลากหลายแตกต่างกันออกไปตาม
ลกัษณะของสวน อาทิ สวนไทย สวนจีน สวนญ่ีปุ่น  และ สวนสไตลอ์งักฤษ ฯลฯ 
 สวนสไตลอ์งักฤษ   เป็นสวนท่ีเนน้ความเป็นธรรมชาติ ดูเรียบง่าย เติมแต่งความสวยงามในสวน โดยเพ่ิม
สีสันจากกลุ่มตน้ไม ้การปลูกไมด้อกหลากสายพนัธ์ุผสมกนัแลว้เล่นระดบัพรรณไมใ้หดู้เป็นมิติ ซ่ึงสวนสไตลอ์งักฤษ
เป็นสวนท่ีเหมาะกบัพ้ืนท่ีท่ีมีขนาดเลก็ ดูแลง่าย ไม่ซับซ้อน มีรูปแบบของสวนท่ีหลากหลายแตกต่างกนัไปในแต่ละ
พ้ืนท่ี ให้บรรยากาศความงดงามตามธรรมชาติและความหลากหลายท่ีลงตวั ซ่ึงในการจดัสวนสไตล์องักฤษน้ีเรา
สามารถทําได้ในทุกๆ สถานท่ี เช่นสวนสาธารณะ ห้างสรรพสินค้า  พลาซ่า ร้านอาหาร ตลอดจนสถานท่ีซ่ึง
เป็นท่ีนิยมของ คนกรุง อยา่งร้านกาแฟ (ศิริวทิย ์ร้ิวบาํรุง, 2556) 
 ใน ปั จ จุบัน มี ร้ าน กาแฟมากมาย การ ด่ืมก าแฟ ถือได้ว่ า เป็ น กิ จกรรมห น่ึ งในการดํา เนิ น ชี วิ ต 
ประจาํวนัของผูค้นในสังคมตั้ งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน สถานท่ีตั้ งของร้านกาแฟนั้ นจะเป็นพ้ืนท่ี สาธารณะ 
หรือพ้ืนท่ี ส่วนกลาง ซ่ึ งมีทั้ งภายในและภายนอกอาคาร  แต่ละแห่งจะมีบรรยากาศท่ีแตกต่าง  กันออกไป 
ลูกค้าสามารถเลือกเข้าใช้บริการ เพ่ือทํากิจกรรมพูดคุยพบปะ สังสรรค์ได้ตามความต้องการ  ดังคาํกล่าวท่ีว่า 
“การด่ืมกาแฟ ไม่ใช่เพียงด่ืมรสชาติของกาแฟเท่านั้ น  แต่เป็นการด่ืมดํ่าบรรยากาศภายในร้านกาแฟ อีกด้วย” 
(Trendyday Magazine, 11 กรกฎาคม 2555) จากคาํกล่าวขา้งตน้แสดงให้เห็นถึงความนิยมในการด่ืมกาแฟของคน 
ในปัจจุบัน  ตลอดจนการสร้าง  บรรยากาศและพื้ น ท่ี ท่ี เหมาะสมสวยงามภายในร้าน  เพ่ือให้ เอ้ือ ต่อการ 
ทาํกิจกรรมดา้นต่างๆ และ สร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลของผูใ้ชบ้ริการ 
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 การศึกษาเร่ือง  “งานสร้างสรรค์ออกแบบสวนในฐานะพ้ืนท่ีส่ือกลางเพ่ือการส่ือสารระหว่างบุคคล” 
เป็นการศึกษาถึง รูป แบบแนวท างการจัดสวน  ท่ี กระตุ้นให้ เกิดการสร้างความสัมพัน ธ์  ระหว่างบุคคล 
ในงานวิจยัน้ีผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษางานออกแบบพื้นท่ีสวนจากแหล่งขอ้มูล  2 ประเภท คือ ประเภทงานออกแบบสวน 
และเอกสารต่าง ๆ เก่ียวกบัการออกแบบและจดัสวน 
 ผู ้วิจัยได้หยิบยก  แหล่งข้อมูลข้างต้นมา ทําการศึกษาเพ่ือจัดสร้างงานออกแบบสวนในฐานะ 
พ้ืนท่ี ส่ือกลางท่ีกระตุ้นให้ เกิดการส่ือสารสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  ทั้ งน้ี  ผู ้วิจัยได้ทําการเจาะจง 
เลือกสถานท่ีโดย ศึกษากรณีร้านกาแฟวงัหนา้โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร 
           ร้านกาแฟวงัหน้าโรงละครแห่งชาติ กรุงเทพมหานครนั้น มีพ้ืนท่ีทั้งในและนอกร้าน ขนาดพ้ืนท่ี 170.86 
ตารางเมตร  ซ่ึ งการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี มุ่งไป ท่ี พ้ืน ท่ี ส่ือกลางภายนอกร้าน  เพราะเป็น พ้ื น ท่ี ท่ี เปิ ดโอกาส 
ให้ผู ้คนได้เข้ามาพบประสบการณ์ ท่ีแตกต่างจากในชีวิตประจําว ันได้ พบบรรยากาศท่ี เป็นธรรมชาติ  และ 
มุมมองท่ีสงบให้กบัพ้ืนท่ีในการทาํกิจกรรมท่ีหลากหลาย เช่น ดูนก ชมสวน จิบกาแฟ พูดคุยติดต่อส่ือสาร หรือ 
นั่งพกัผ่อนเฉยๆ ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ี จะช่วยให้ผูค้นรู้สึกผ่อนคลายซ่ึงเอ้ือต่อการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีได้มากข้ึน 
โดยสะทอ้นผ่านรูปแบบ และองค์ประกอบต่างๆ ทางการส่ือสาร ในพ้ืนท่ีการออกแบบสวน อาทิ การวางแนวคิด 
การวางองค์ประกอบของสวน การเลือกลักษณะพืชพรรณไม้ การเลือกวสัดุอุปกรณ์ตกแต่งสวน และการเลือก 
สไตลข์องสวน 
 ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาถึงรูปแบบแนวทางในการจดัพ้ืนท่ีสวนในฐานะพ้ืนท่ีส่ือกลางท่ีกระตุน้ให ้
เกิดการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการจุด ประกายแนวคิดทางดา้น การสร้างสรรคแ์นวน้ี ให้กบั 
นกัการส่ือสาร และนกัออกแบบไปประยกุตใ์ชก้บังานในดา้นอ่ืนๆต่อไป 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพ่ือวิเคราะห์รูปแบบแนวทางการจดัสวนสไตลอ์งักฤษท่ีกระตุน้ใหเ้กิดการส่ือสารเพื่อสร้างความสัมพนัธ์

ระหวา่งบุคคล 
            2. เพ่ือสร้างสรรค์งานออกแบบสวนสไตล์อังกฤษในฐานะพ้ืนท่ีส่วนกลางท่ีกระตุ้นให้เกิดการ สร้าง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล 
 

3. การดาํเนินการวจิัย 
รายละเอียดวธีิการดาํเนินงานวจิยัมีดงัน้ี 

 3.1 ขั้นเตรียมการนาํเสนอหวัขอ้ท่ีสนใจกบัอาจารยท่ี์ปรึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการหาขอ้มูลมา
ประกอบการวิเคราะห์และผลิตผลงานสร้างสรรคใ์นขั้นตอนต่อไป 
 3.2 ขั้นรวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูล ประกอบดว้ยการวิเคราะห์ตวับท (Textual Analysis) และ การ
สัมภาษณ์บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบจดัสวน ท่ีปรากฏในแหล่งขอ้มูล ประเภท บุคคล งานออกแบบสวน และ 
แหล่งขอ้มูลประเภทเอกสาร  เพ่ือวเิคราะห์ถึงรูปแบบแนวทางการจดัสวนท่ีกระตุน้ใหเ้กิดการส่ือสารความสัมพนัธ์ 
ระหวา่งบุคคล  
 3.3 ขั้นผลิตช้ินงาน เป็นการนาํผลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ขอ้มูลมาทาํการสร้างสรรคผ์ลิตงานออกแบบ 
สวนในฐานะพื้นท่ีส่วนกลาง ท่ีกระตุน้ใหเ้กิด การสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล ณ ร้านกาแฟวงัหนา้โรงละคร
แห่งชาติกรุงเทพมหานคร  
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4. ผลการวจิัยและข้อวจิารณ์ 
 ผลการวิเคราะห์ตวับทของภาพงานออกแบบสวนในฐานะพ้ืนท่ีส่ือสาร ท่ีปรากฏในแหล่งขอ้มูลประเภท 
งานออกแบบสวน  หนงัสือนิตยสารบา้นและสวน และ บทสัมภาษณ์แนวทางการออกแบบสวน ของนกัออกแบบจดั
สวน เพ่ือใชเ้ป็นรูปแบบแนวทางการจดัสวนในพ้ืนท่ีส่วนกลางของร้านกาแฟนั้น พบวา่ ประเด็นทางการส่ือสารดา้น
ความหมายเชิงสัญลกัษณ์ ท่ีส่ือถึงความเป็นสวนสไตลอ์งักฤษนั้นไดแ้ก่  
 1) กลุ่มตน้ไมท่ี้มีความหมายเชิงสัญลกัษณ์ถึงความเป็นสไตลอ์งักฤษ  
 กลุ่มตน้ไมท่ี้มีความหมายเชิงสัญลกัษณ์ถึงความเป็นสไตลอ์งักฤษนั้น คือพรรณไม ้ท่ีมีลกัษณะเฉพาะตวั 
มีถ่ินกาํเนิดในภูมิประเทศในเขตอากาศหนาว ถูกใช้ในการนาํมาประดบัตกแต่งพ้ืนท่ีสวนเพ่ือให้เกิดรูปแบบและ 
สไตลส์วนท่ีชดัเจน อยา่งสวนสไตลอ์งักฤษ ทั้งน้ี ผลการวจิยัพบประเดน็ทางการส่ือสารดา้นความหมายเชิงสัญลกัษณ์
และความหมายแฝงเชิงจิตวิทยาโดยสามารถจาํแนกความหมายตามชนิดของกลุ่มตน้ไมไ้ด ้ดงัน้ี   1. ตน้หญา้นํ้ าพุ มี
ความหมายแฝงเชิงจิตวิทยา ท่ีส่ือความรู้สึกถึง ความสบายและผ่อนคลาย การเล่ือนไหลและความเปล่ียนแปลง 2. 
ตน้พิทูเนีย มีความหมายแฝงเชิงจิตวิทยา ท่ีส่ือความรู้สึกถึง ความสงบน่ิงและ ความผอ่นคลาย 3.ตน้สนมีความหมาย
เชิงแฝงเชิงจิตวิทยา ท่ีส่ือความรู้สึกถึง ความโดดเด่น ความมัน่คง  ความสง่างาม ความนุ่มนวล และ ความเรียบง่าย 4.
ตน้กุหลาบมีความหมายเชิงสัญลกัษณ์ ท่ีส่ือความหมายถึง ความรัก และผูห้ญิง นอกจาก น้ี ตน้กุหลาบยงัมีความหมาย
แฝงเชิงจิตวิทยา ท่ีแตกต่างกนัตามสีสันของดอกกุหลาบ อาทิ สีแดง หมายถึง ความรักและความปรารถนา สีชมพ ู
หมายถึง ความรักท่ีมีสุข และ5.ไมด้ดักวางมีความหมายเชิงสัญลกัษณ์ ท่ีหมายถึง  ความมงคล ความสมหวงัในส่ิงท่ี
ปรารถนา ความมัง่มีศรีสุข และไมด้ดัมีความหมายแฝงเชิงจิตวทิยา ท่ีหมายถึง ธรรมชาติ โครงสร้างของส่ิงมีชีวิต และ
การเติบโต  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       รูปที่1 ภาพกลุ่มตน้ไมท่ี้มีความหมายเชิงสัญลกัษณ์ถึง          รูปที่2 ภาพการจดัสวนแบบชีวาการ์เดน้ 
ความเป็นสไตลอ์งักฤษ  
 
 2) ชีวาการ์เดน้ 
 ชีวาการ์เดน้ในท่ีน้ีหมายถึงอุปกรณ์ตกแต่งสวนท่ีเป็นงานประติมากรรม ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบหน่ึงในการ
สร้างบรรยากาศของพื้นท่ีสวนท่ีช่วยสร้างจุดสนใจให้สวนดูมีชีวิตชีวา ให้ความรู้สึกท่ีหลากหลาย เช่น รูปเทวดาเด็ก 
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(Cherub) รูปป้ันสัตวต่์างๆ ก็ช่วยเพ่ิมสีสันและความเป็นธรรมชาติให้กับสวนไดเ้ป็นอย่างดี ทั้ งน้ี ผลการวิจยัพบ
ประเด็นทางการส่ือสารดา้นความหมายเชิงสัญลกัษณ์และความหมายแฝงเชิงจิตวิทยา ดงัน้ี 1.มา้ มีความหมายเชิง
สัญลกัษณ์ ท่ีส่ือความหมายถึง พาหนะ ผูช้าย  แขง็แรง อดทน วอ่งไว และ รวดเร็ว 2. สุนขั มีความหมายเชิงสัญลกัษณ์ 
ท่ีส่ือความหมายถึง ความซ่ือสัตย ์ความใส่ใจดูแล การเฝ้ามอง การดูแล และ ความระมดัระวงั 3.กบ มีความหมายเชิง
สัญลกัษณ์ ท่ีส่ือความหมายถึง ความกา้วหนา้    
 3)นอกกรอบ  
  นอกกรอบในท่ีน้ีหมายถึงการใชอ้งคป์ระกอบในการตกแต่งสวนในลกัษณะท่ีมีขอบเขตท่ีจาํกดัแต่การ
สร้างสรรค์งานนั้ นเป็นการสร้างงานท่ีออกมาจากกรอบท่ีถูกจาํกัดไวซ่ึ้งส่ิงละอันพันละน้อยท่ีช่วยสร้างสรรค์
บรรยากาศของสวนองักฤษให้เด่นชดัข้ึน ทั้งน้ี ผลการวิจยัพบประเด็นทางการส่ือสารดา้นความหมายเชิงสัญลกัษณ์
และความหมายแฝงเชิงจิตวิทยา ของงานนอกกรอบ ดงัน้ี 1.กรอบรูป นั้นมีความ หมายเชิงสัญลกัษณ์ ท่ีส่ือความ
หมายถึง ขอบเขตกาํหนด ความคิด ความทรงจาํ ความแปลกใหม่ งานศิลปะ และ ความอ่อนไหว 2.กรอบประตูร้ัว
เหล็ก มีความหมายแฝงเชิงจิตวิทยา ท่ีส่ือความหมายถึง แข็งแรงมัน่คง ดู หรูหรา เรียบง่าย โปร่งโล่ง 3.ซุ้มประตู มี
ความหมายเชิงสัญลกัษณ์ ท่ีส่ือความหมายถึง ขอบเขต และ ทางเขา้  
 
 

 
 
 
 
 
รูปที3่ ภาพการจดัสวนแบบนอกกรอบ                                      รูปที4่ ภาพการจดัสวนแบบนอกกรอบ 
 4) ส่ิงประดิษฐใ์นฐานะระบบสัญลกัษณ์ 
 ส่ิงประดิษฐ์ในฐานะระบบสัญลกัษณ์ ในท่ีน้ีหมายถึง เฟอร์นิเจอร์ท่ีใชต้กแต่งสวนท่ีมนุษยท์าํข้ึน ซ่ึง 
เป็นส่ิงประดิษฐ์ท่ีมีความหมายในตัวเอง ท่ีนักออกแบบใช้แสดงออกถึงเอกลักษณ์ของสวนแต่ละสไตล์ ทั้ งน้ี 
ผลการวิจยัพบประเดน็ทาง การส่ือสารดา้นความหมายเชิงสัญลกัษณ์และความหมายแฝงเชิงจิตวทิยา ของส่ิงประดิษฐ์
ในฐานะระบบสัญลกัษณ์ ดงัน้ี  
 1.มา้นั่งยาว มีความหมายเชิงสัญลกัษณ์ ท่ีส่ือถึง การนั่งท่ีมากกว่าหน่ึงบุคคล และความหมายแฝงเชิง
จิตวิทยา ท่ีส่ือความรู้สึกถึง หลงัของมา้ ทั้งน้ี มา้นัง่ยาวยงัเป็นส่ิงประดิษฐ์ท่ีมีบทบาทหนา้ท่ี ทางการส่ือสารระหว่าง
บุคคล เพราะจาํนวนท่ีนัง่ และการออกแบบท่ีเอ้ือต่อการนัง่ของบุคคลมากกวา่หน่ึงบุคคลนั้น มีประสิทธิภาพในการ
ช่วยสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล2.ลายผา้ดอกกุหลาบ มีความหมายเชิงสัญลกัษณ์ ท่ีส่ือถึง ประเทศองักฤษ และ
สไตลอ์งักฤษ 3.หมวก มีความหมายเชิงสัญลกัษณ์ ท่ีส่ือความหมายถึง เคร่ืองประดบั รสนิยม ฐานนัดรศกัด์ิ ความคิด 
และ ความหมายแฝงเชิงจิตวิทยา ท่ีแตกต่างกนัตามสีของหมวก อาทิ หมวกขาวจะส่ือความรู้สึกถึง ขอ้เท็จจริงและ
ตวัเลข 4.นํ้ าพุมีความหมายเชิงสัญลกัษณ์ ท่ีส่ือความหมายถึง สดช่ืน มีชีวิตชีวา ความกระชุ่ม กระชวย เงิน โชคลาภ 
และ กรุงเจนิวาส ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์5.ชิงชา้มีความหมายแฝงเชิงสัญลกัษณ์ ท่ีส่ือความหมายถึง ชีวิต และ ความ
ทรงจาํในวยัเดก็  
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ทศันคติของผูป้ระกอบการ ร้านกาแฟวงัหนา้โรงละครแห่งชาติ ท่ีมีต่อ“บทบาทของสวน FREE Garden การ
ส่งเสริมการส่ือสารระหวา่งบุคคล” 
 คุณ อนุตร บณัฑิต (2557)ไดใ้ห้ สัมภาษณ์ โดยกล่าวว่า เม่ือหลงัการจดัสวนแลว้นั้นบรรยากาศมนัสวยงาม
มาก ทาํให้ลูกคา้ออกไปนั่งบริเวณพ้ืนท่ีภายนอกร้านส่วนท่ีเป็นสวนมีกิจกรรมต่างๆร่วมกนัอาทิ ถ่ายรูปเล่น ทาน
อาหาร พูดคุย บรรยากาศดีกท็าํใหลู้กคา้นัง่นานข้ึนของกจ็ะขายไดเ้ร่ือยๆ นอกจากน้ียงัมีชาวต่างชาติ พอเห็นสวนสวย
เคา้กจ็ะสั่งกาแฟแลว้กม็านัง่ส่วนท่ีเป็นสวน ส่วนคนไทยบางคนเดินผา่นมาเห็นสวนกเ็ขา้มาถ่ายรูปแลว้กเ็ดินเขา้มาซ้ือ
กาแฟ “…ถือวา่มีสวนก็ช่วยไดม้ากคือพอหลงัจดัสวนแลว้ยอดขายเราก็ดีข้ึนเพ่ิมข้ึน มีทั้งคนในและคนนอกเขา้มาใช้
บริการค่ะ…” 
 
 
 
 
 
 
 
 
       รูปที5่  ภาพผลงานพ้ืนท่ีก่อนการจดัสวน                   รูปที6่  ภาพผลงานพ้ืนท่ีหลงัการจดัสวน 
 
5. การสรุปผลและการอภิปรายผล 
 ผลการวิเคราะห์ตวับทของภาพงานออกแบบสวนในฐานะพ้ืนท่ีส่ือสาร ท่ีปรากฏในแหล่งขอ้มูลประเภท 
งานออกแบบสวน  หนงัสือนิตยสารบา้นและสวน และ บทสัมภาษณ์แนวทางการออกแบบสวน ของนกัออกแบบจดั
สวน เพ่ือใชเ้ป็นรูปแบบแนวทางการจดัสวนในพ้ืนท่ีส่วนกลางของร้านกาแฟนั้น พบวา่ ประเด็นทางการส่ือสารดา้น
ความหมายเชิงสัญลกัษณ์ ท่ีส่ือถึงความเป็นสวนสไตลอ์งักฤษนั้นสามารถจาํแนกได ้4 ประเดน็ไดแ้ก่ 1.กลุ่มตน้ไมท่ี้มี
ความหมายเชิงสัญลักษณ์ถึงความเป็นสไตล์อังกฤษ  2.ชีวาการ์เด้น  3. นอกกรอบ  และ 4.ส่ิงประดิษฐ์ท่ีแสดง
ความหมายเชิงสัญลกัษณ์ จากผลการวิเคราะห์ ผูว้ิจัยไดน้ําขอ้คน้พบประเด็นทางการส่ือสารดา้นความหมายเชิง
สัญลกัษณ์ ดงักล่าวไปใชใ้นการสร้างสรรคส์วน “FREE Garden” ซ่ึงเป็นผลงานในการจดัสวนของผูว้จิยั 
 จากผลงานการจดัสวน FREE Garden บริเวณพื้นท่ีภายนอกร้านกาแฟวงัหน้านั้น มีองค์ประกอบและ
บทบาทในดา้นต่างๆทางการส่ือสาร ทั้งน้ี ผูป้ระกอบการร้านกาแฟวงัหนา้ ไดแ้สดงทศันะเก่ียวกบับทบาทของสวน ท่ี
ช่วยส่งเสริมการส่ือสารระหวา่งบุคคลให้เกิดข้ึนในพ้ืนท่ีสวน ดงัต่อไปน้ี ก. สวนเป็นตวักระตุน้เช้ือเชิญให้บุคคลเขา้
มาใชพ้ื้นท่ีทางส่ือสาร ในการออกแบบพ้ืนท่ีภายนอกของร้านกาแฟวงัหนา้ นั้น พบรูปแบบการเช้ือเชิญภายในสวน 2 
ประเด็นดงัน้ี 1.ความเช้ือเชิญมีท่ีให้ไป 2.ความเช้ือเชิญมีอะไรให้ทาํ ข.การจดัสวนเป็นบริบทการส่งเสริมบรรยากาศ
ความใกลชิ้ดท่ีดีในการออกแบบพ้ืนท่ีภายนอกของร้านกาแฟวงัหน้า นั้น พบรูปแบบการส่งเสริมบรรยากาศความ
ใกลชิ้ดท่ีดีภายในสวน 2 ประเดน็ดงัน้ี 1.การจดัวางนัง่ 2.การสร้างพ้ืนท่ีปิดลอ้ม  
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 จากผลการวิเคราะห์และการสร้างสรรค์ผลงานน้ีจะเป็นแนวทางสําหรับนักส่ือสาร และ ผูป้ระกอบการ
ทางธุรกิจเพื่อท่ีจะนาํหลกัการออกแบบพ้ืนท่ีเพ่ือเสริมสร้างปฏิสัมพนัธ์ทางการส่ือสาร ระหวา่งบุคคลไปใชก้บังานการ
ส่ือสารหรือการประกอบธุรกิจไดต่้อไป 
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การประกอบสร้างความหมายของภาพถ่ายเพ่ือส่งเสริมการท่องเทีย่วอุทยานประวตัศิาสตร์ 
จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 

THE CONSTRUCTION OF MEANING ON THE PHOTO FOR TOURISM PROMOTION 
OF HISTORICAL PARK  IN PHRA NAKHON SI AYUTTHAYA PROVINCE 

 

วทิวสั วงศ์ววิฒัน์, รศ.ดร.กฤษณ์ ทองเลศิ 
1นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิานิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต 

2 อาจารยป์ระจาํ สาขาวชิานิเทศศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์  มหาวทิยาลยัรังสิต 

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

บทคดัย่อ      

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหเ้ขา้ใจถึงวิธีการประกอบสร้างความหมายของภาพถ่ายเพื่อการส่งเสริม
การท่องเท่ียวอุทยานประวติัศาสตร์ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ท่ีปรากฏในอนุสาร อ.ส.ท. และการรับรู้ความหมายใน
ระดับจินตนาการของนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต เก่ียวกับภาพถ่ายแหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ จังหวดั
พระนครศรีอยุธยา  งานวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative research) โดยการวิเคราะห์ตัวบท  (Textual 
Analysis) ภาพถ่ายอุทยานประวติัศาสตร์ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จากอนุสาร อ.ส.ท. ฉบบัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545-2555 
และการสัมภาษณ์แบบกลุ่ม (Focus Group Interview) นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต สําหรับแนวคิดในการศึกษา
ประกอบดว้ย ทฤษฎีเทคโนโลยเีป็นตวักาํหนดของ McLuhan แนวทางการศึกษาเชิงสัญญาณศาสตร์ การวิเคราะห์ภาพ 
The Good Eye แนวคิดเก่ียวกบัการถ่ายภาพเชิงสารคดี และแนวคิดเก่ียวกบัความหมายในจินตนาการของผูรั้บสาร 
ผลการวิจยัพบว่า วิธีการประกอบสร้างความหมายของภาพถ่ายเพ่ือการส่งเสริมการท่องเท่ียวอุทยานประวติัศาสตร์ 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ประกอบดว้ย ดงัน้ี  

1) มิติดา้นเน้ือหา พบว่า ส่ิงท่ีปรากฏอยูใ่นภาพหลกัๆ คือ โบราณสถาน ท่ีมีความมหัศจรรย ์และมีความ
แปลกตา เนน้ความยิง่ใหญ่ของสถานท่ี  2) มิติดา้นสี มีการใชสี้ตดักนัเพ่ือให้วตัถุหลกัของภาพโดดเด่น แสดงถึงความ
เก่าแก่ แต่มีสีสันและชีวิตชีวา 3) มิติดา้นการจดัองคป์ระกอบเชิงพ้ืนท่ี เนน้ภาพถ่ายในมุมกวา้งและภาพแสดงทศันมิติ  
4) มิติดา้นแสง เน้นแสงธรรมชาติท่ีได้จากดวงอาทิตย ์ 5) มิติดา้นการแสดงออกของอารมณ์ภาพ เน้นความรู้สึก
สวยงามมหศัจรรย ์แปลกตาและความเก่าแก่  

สาํหรับประเดน็การรับรู้ความหมายในระดบัจินตนาการของผูรั้บสารท่ีพบ คือ 1) ความมหศัจรรยแ์ปลกตา 
2) ความเช่ือความศรัทธา 3) ความเก่าแก่ 4) การอยากไปสัมผสัดว้ยตนเอง และ 5) ความมีพลงัอาํนาจ 
คาํสําคญั: การประกอบสร้างความหมาย, ภาพถ่าย, อยธุยา 

 
Abstract 

The objectives of this research are to understand the construction of meaning on the photo for tourism 
promotion of Phra Nakhon Si Ayutthaya Historical Park offered through the “OSoTho Magazine” and the 
perception in imagination level of collegian of Rangsit University. This research is a qualitative research, used 
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textual analysis the photo of  Phra Nakhon Si Ayutthaya Historical Park from OSoTho Magazine Since 2002-2012 
and focus group interview with collegian of Rangsit University in the study about images perception. The 
theoretical frameworks are based on Barthes’s Third Meaning, The Good Eye approach, and semiology.  

The research discovered that the construction of Meaning on the photo for tourism promotion of Phra 
Nakhon Si Ayutthaya Historical Park consisted of 1) content focus on novel and grandeur of the place. 2) the uses 
of contrasting color to the main subject of the image stand out. 3) Spatial organization focus on wide angle photos 
to show the perspective. 4) the uses of  natural light. 5) mood focus on a beautiful, amazing, and myth. 

In terms of the perception of audiences, the most common are about amazing, faith, ancient, desire to 
has experience in historical park, and power. 
KEYWORDS: CONSTRUCTION OF MEANING, PHOTO, AYUTTHAYA 
 
1. บทนํา 

“การท่องเท่ียว” ถือเป็นอุตสาหกรรมหลกัชนิดหน่ึงของประเทศไทย เน่ืองจากรายไดจ้ากการท่องเท่ียวมี
มูลค่าเป็นอนัดบัตน้ๆ ของประเทศเม่ือเปรียบเทียบกบัอุตสาหกรรมประเภทอ่ืนๆ เน่ืองดว้ย ประเทศไทยมีลกัษณะเด่น
ทางด้านภูมิประเทศ ภูมิภาคและกายภาพท่ีมีทรัพยากรท่ีอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายของสถานท่ีท่องเท่ียว
กระจายอยูใ่นทุกจงัหวดั ซ่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวของประเทศไทยหลายแห่งมีความสวยงามติดระดบัโลกและมีเอกลกัษณ์
ท่ีโดดเด่นต่างจากประเทศในภูมิภาคอ่ืนๆ โดยเฉพาะสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีได้รับความนิยมและความสนใจจาก
นกัท่องเท่ียวในระดบัตน้ๆ นัน่คือ สถานท่ีท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์  เน่ืองจากประเทศไทยถือเป็นประเทศท่ีมีความ
เป็นมาทางประวติัศาสตร์หลายยคุสมยั สะทอ้นถึงพฒันาการของวิถีชีวิตผูค้นในอดีต และคุณค่าความงามจากมรดก
ทางศิลปวฒันธรรมท่ีบรรพชนในอดีตกาลสร้างมา ซ่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ให้ความสนใจและ
นิยมเดินทางไปเยี่ยมชมเป็นอนัดบัตน้ๆ คือ จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา เน่ืองดว้ยมีสถานท่ีหรืออาคารส่ิงก่อสร้างท่ีมี
อายเุก่าแก่หรือเคยมีเหตุการณ์สาํคญัเกิดข้ึนในประวติัศาสตร์มากมาย  รวมถึงเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวติดอนัดบั 1 ใน 10 
ท่ีนกัท่องเท่ียวชาวไทยนิยมเดินทางไปท่องเท่ียวมากท่ีสุด (www.tourism.go.th, 23 มิถุนายน 2556) นอกจากน้ี ผลงาน
ทางสถาปัตยกรรมศิลปกรรมและการหล่อหลอมขนบธรรมเนียมประเพณีวฒันธรรมอนัเป็นเอกลกัษณ์ความเป็นไทย
ของจงัหวดัพระนครศรีอยทุธยายงัไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็น “มรดกโลก” โดยองคก์าร UNESCO เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม 
2534 ณ กรุงคาร์เทจประเทศตูนีเซียโดยมีคุณสมบติัการเป็นมรดกโลกตรงตามหลกัเกณฑ์ อีกทั้งยงัเป็นตน้แบบของ
กรุงเทพมหานครอีกดว้ย (ลือชยั วรรณชยั, 2551) 

ดว้ยเหตุน้ี การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยจึงเลง็เห็นความสําคญัของการใชส่ื้อมวลชนเพ่ือใชส่้งเสริมการ
ท่องเท่ียวในประเทศไทย จึงไดจ้ัดทาํส่ือส่ิงพิมพ์ประเภทนิตยสารข้ึนใช้ช่ือว่า “อนุสาร อ.ส.ท.” ซ่ึงเป็นนิตยสาร
ท่องเท่ียวท่ีมีความเป็นมายาวนานท่ีสุด และมียอดจาํหน่ายสูงสุดของประเทศไทย  สาํหรับรูปแบบและเน้ือหาโดยรวม
ของนิตยสาร คือ การนาํเสนอเร่ืองราวเก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียวนั้น พร้อมทั้งเพ่ิมสีสันดว้ยการประกอบภาพถ่ายของ
แหล่งท่องเท่ียวในประเทศไทย อาทิ ดา้นธรรมชาติดา้นประวติัศาสตร์ โบราณคดี ศิลปวฒันธรรมประเพณี และวิถี
ชีวิตของผูค้นในทอ้งถ่ิน โดยเฉพาะภาพถ่ายถือเป็นสารท่ีแสดงความหมายอยู่ในตวัเอง ยิ่งถา้ไดน้าํเสนอพร้อมกบั
บทความหรือคาํบรรยายอ่ืนๆ กจ็ะทาํใหค้วามหมายชดัเจนยิง่ข้ึน ซ่ึงหลกัในการใชภ้าพเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวกเ็พ่ือ
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ทาํการส่ือสารใหต้รงกบัหลกัวตัถุประสงคแ์ละกลุ่มเป้าหมายทั้งน้ี การประกอบสร้างความหมายของภาพถ่ายยงัส่งผล
ต่อการรับรู้และนาํไปสู่การตดัสินใจเดินทางไปท่องเท่ียวในสถานท่ีท่องเท่ียวนั้นๆ 

ดงันั้น การศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัการประกอบสร้างความหมายของภาพถ่ายใน
นิตยสารการท่องเท่ียว อนุสาร อ.ส.ท.ซ่ึงมีอาํนาจในการดึงดูดใจผูรั้บสาร กล่าวคือ การรับรู้และเขา้ใจความหมายสาร
ดงักล่าวนั้น สามารถส่งผลต่อการตดัสินใจเดินทางมาท่องเท่ียวเป็นอยา่งไร รวมถึงช้ีให้เห็นถึงความสําคญัของส่ือ
ส่ิงพิมพ ์ไดแ้ก่ นิตยสาร อ.ส.ท. ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมและสนบัสนุนการท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ในจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา ของผูรั้บสารท่ียงัไม่เคยเดินทางไปท่องเท่ียววา่เป็นอยา่งไร อีกนยัหน่ึงดว้ย 

 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1) เพ่ือให้เข้าใจถึงการประกอบสร้างความหมายของภาพถ่ายเพ่ือการส่งเสริมการท่องเท่ียว อุทยาน

ประวติัศาสตร์ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ท่ีปรากฏในนิตยสารการท่องเท่ียว อนุสาร อ.ส.ท. 

2) เพ่ือใหเ้ขา้ใจถึงการรับรู้ความหมายในระดบัจินตนาการของผูรั้บสาร เก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียว อุทยาน

ประวติัศาสตร์ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ท่ีสะทอ้นผ่านภาพถ่ายเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวในนิตยสารการท่องเท่ียว 

อนุสาร อ.ส.ท. 

3. การดาํเนินการวจิัย 
การวิจยัเร่ือง “การประกอบสร้างความหมายของภาพถ่ายเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวอุทยานประวติัศาสตร์ 

จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลด้วยการ
วเิคราะห์ตวับท (Textual Analysis) ภาพถ่ายอุทยานประวติัศาสตร์ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จากอนุสาร อ.ส.ท. ฉบบั
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545-2555 และการสัมภาษณ์แบบกลุ่ม  (Focus Group Interview) โดยนาํขอ้มูลท่ีไดม้าทาํการวิเคราะห์
ตามวตัถุประสงคแ์ละปัญหานาํวจิยั ซ่ึงภาพท่ีผูว้จิยัไดรั้บความเห็นชอบจากนกัวชิาการมีจาํนวน 9 ภาพ ดงัน้ี  

 

        
ภาพที ่1       ภาพที ่2 
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              ภาพที ่3      ภาพที ่4 

 

   
             ภาพที ่5                ภาพที ่6 

 

   
            ภาพที ่7             ภาพที ่8 
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ภาพที ่9 
 

4. ผลการวจิัย 
ส่วนท่ี 1 การประกอบสร้างความหมายของภาพถ่ายเพ่ือการส่งเสริมการท่องเท่ียว อุทยานประวติัศาสตร์ 

จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ท่ีปรากฏในนิตยสารการท่องเท่ียว อนุสาร อ.ส.ท. สามารถจาํแนกออกเป็นรายละเอียด 
ดงัต่อไปน้ี 

1) มิติดา้นเน้ือหา 
จากภาพท่ีผูว้ิจยันาํมาวิเคราะห์ ส่ิงท่ีปรากฏอยูใ่นภาพหลกัๆ คือ โบราณสถาน ไดแ้ก่ วดั เจดีย ์พระปรางค ์

และโบราณวตัถุ ไดแ้ก่  พระพุทธรูป ซ่ึงวตัถุหลกัท่ีพบเห็นในภาพถูกผูส้ร้างสรรค์ภาพนําเสนอในนิตยสารการ
ท่องเท่ียว อนุสาร อ.ส.ท. ทุกภาพ นัน่ถือเป็นการแสดงใหเ้ห็นวา่ โบราณสถานและโบราณวตัถุเป็นตวัดาํเนินเร่ืองราว
ของสถานท่ีท่องเท่ียว อุทยานประวติัศาสตร์ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาไดเ้ป็นอยา่งดี สาํหรับมิติดา้นเน้ือหา สามารถ
ทาํการวเิคราะห์แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ  

1.1)  เน้ือหาภายในหรือเน้ือหาทางนามธรรม พบว่า ภาพท่ีถูกนําเสนอเป็นประเด็นท่ีคน้พบในการ
นําเสนอของผูส้ร้างสรรค์ผลงานไปสู่ผูช้ม คือ ความมหัศจรรย ์(Amazing) ของโบราณสถาน ความแปลกตาของ
สถานท่ีซ่ึงตอ้งการนาํเสนอไปยงัผูรั้บสาร 

1.2)  เน้ือหาภายนอกหรือเน้ือหาทางรูปธรรม พบว่าสามารถรับรู้ไดด้ว้ยผสัสะทางการมองเห็นเป็น
เน้ือหาท่ีมีผลสืบเน่ืองมาจากเน้ือหาภายในท่ีถูกแปลงความหมายของภาพหรือแนวเร่ืองให้ออกมาในลกัษณะของ
รูปทรงหรือวตัถุท่ีพบเห็นในภาพจากนิตยสารการท่องเท่ียว อนุสาร อ.ส.ท. ซ่ึงภาพท่ีผูส้ร้างสรรคผ์ลงานนาํเสนอนั้น
เน้นไปท่ีความมหัศจรรยแ์ปลกตาและความยิ่งใหญ่ของสถานท่ี มุมของภาพท่ีถูกนําเสนอประกอบไปด้วยซาก
ปรักหกัพงัของส่ิงก่อสร้าง รวมถึงความงดงามของบรรยากาศยามคํ่าคืนและความมีสีสันของธรรมชาติแสดงความตดั
กนั (Contrast) ความเก่าแก่งดงามของรูปทรงท่ีถูกมนุษยป้ั์นแต่งข้ึนมา 

2) มิติดา้นสี 
จากภาพท่ีผูว้ิจยันาํมาวิเคราะห์ พบวา่ ผูส้ร้างสรรคภ์าพใชภ้าพท่ีเป็นภาพสีทั้งหมดในการส่ือสารกบัผูรั้บ

สาร เพ่ือใหเ้กิดผลการรับรู้ท่ีสมบูรณ์กบัผูรั้บสารมากท่ีสุด ภาพของอุทยานประวติัศาสตร์ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาท่ี
ปรากฏในนิตยสารการท่องเท่ียว อนุสาร อ.ส.ท. นั้ น เป็นภาพของโบราณสถานและโบราณวตัถุท่ีเกิดจากการ
สร้างสรรค์ของมนุษยท์ั้งส้ิน ซ่ึงปริมาณของสีท่ีเกิดข้ึนเป็นไปตามท่ีผูส้ร้างสรรค์ผลงานเป็นผูก้าํหนดในกรอบของ
ภาพ มีการใชสี้ตดักนัเพ่ือให้วตัถุหลกัของภาพโดดเด่น แสดงถึงความเก่าแก่ แต่มีสีสันและชีวิตชีวา จากทั้งสีในกลุ่ม
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วรรณะร้อน คือ สีเหลืองผสมกบัสีนํ้ าตาล และสีส้มไปจนถึงผสมกบัสีดาํ ส่วนกลุ่มสีวรรณะเยน็ คือ สีขาว สีนํ้ าเงิน 
และสีเขียวอ่อนของธรรมชาติ 

3) มิติดา้นการจดัองคป์ระกอบเชิงพ้ืนท่ี 
สาํหรับการสรุปประเดน็พิจารณาเก่ียวกบัมิติดา้นการจดัองคป์ระกอบเชิงพ้ืนท่ี (Spatial Organization) ใน

ภาพท่ี 1 ถึงภาพท่ี 9 ของภาพถ่ายสถานท่ีท่องเท่ียว อุทยานประวติัศาสตร์ จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ถือเป็นภาพ
ลกัษณะในเชิงพ้ืนท่ี เป็นภาพถ่ายในมุมกวา้ง (Panoramic Photo) เพ่ือให้เห็นองค์ประกอบท่ีผูส้ร้างสรรค์ตอ้งการ
นาํเสนอ การวางตาํแหน่งของวตัถุชนิดเดียวกนัท่ีอยูใ่นภาพแต่อยูก่นัคนละตาํแหน่งทาํใหเ้กิดเป็นภาพลกัษณะทศันมิติ 
(Perspective) ซ่ึงมีความลึกเขา้มาเก่ียวขอ้งนอกจากความยาวและความกวา้ง 

4) มิติดา้นแสง 
ภาพถ่ายสถานท่ีท่องเท่ียว อุทยานประวติัศาสตร์ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยานั้นมีลกัษณะเป็นการถ่ายภาพ

กลางแจง้ ภาพส่วนใหญเป็นภาพท่ีผูส้ร้างสรรคผ์ลงานใชแ้สงหลกั คือ แสงธรรมชาติท่ีไดจ้ากดวงอาทิตย ์คุณภาพของ
แสงเป็นแสงเขม้ ทิศทางของแสง คือ แสงท่ีมาจากดา้นขา้งของวตัถุ (Side Light) ซ่ึงแสงในลกัษณะน้ีเป็นแสงท่ีเหมาะ
ต่อการถ่ายรูปสถาปัตยกรรม เพราะดา้นท่ีไดรั้บแสงจะเผยรายละเอียดของวตัถุ นอกจากนั้น แสงกย็งัช่วยในเร่ืองของ
อุณหภูมิสี ซ่ึงผูส้ร้างสรรคภ์าพเลือกใชแ้สงในช่วงเวลาท่ีต่างกนั ในกรณีภาพกลางคืนมีการใชแ้สงจากไฟประดิษฐ์
เป็นแสงหลกัมีทิศทางแสงเป็นแสงจากดา้นล่างของวตัถุ แสงในลกัษณะน้ีจะช่วยทาํให้ภาพมีงดงามแปลกตา โดยผู ้
สร้างสรรค์ภาพตอ้งรอคอยให้ถึงช่วงเวลาในยามคํ่าคืนจึงจะไดท้าํการบันทึกภาพ ในกรณีการถ่ายภาพระยะใกล ้
(Close up) ช่วงเวลาในการถ่ายเป็นการถ่ายภาพในเวลากลางวนัใช้แสงธรรมชาติเป็นแสงหลกั ทิศทางของแสงมี
ทิศทางจากทางดา้นบนแต่ดว้ยวตัถุอยูใ่ตร่้มไมแ้สงท่ีส่องลงมาจากแหล่งกาํเนิดแสงถูกใบไมก้รองความเขม้ของแสง
ออกไปพอสมควรแต่ก็ยงัมีความสว่างพอท่ีจะเผยให้เห็นรายละเอียดของวตัถุ อีกทั้งยงัใชแ้สงท่ีกระทบกบัวตัถุอีก
ก่อนท่ีจะสะทอ้นมายงัวตัถุหลกัภาพในภาพซ่ึงแสงลกัษณะท่ีไดจ้ะเป็นแสงนุ่มจากดา้นขา้งของวตัถุช่วยให้เกิดมิติแก่
วตัถุในภาพ 

5) มิติดา้นการแสดงออกของอารมณ์ภาพ 
ภาพถ่ายสถานท่ีท่องเท่ียว อุทยานประวติัศาสตร์ จงัหวดัพระนครศรีอยุธยามีอารมณ์ภาพท่ีส่ือถึงความ

สวยงามแปลกตาและความเก่าแก่ของโบราณสถานและโบราณวตัถุ รวมถึงมีเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นเหมาะสมกบัการ
เป็นเมืองเก่าไดเ้ป็นอยา่งดี ทาํใหส้ถานท่ีท่องเท่ียวน้ีมีจุดเด่นน่าสนใจต่อการไปยีย่มเยอืนหรือท่องเท่ียวมากยิง่ข้ึน 

ส่วนท่ี  2  การรับรู้ความหมายในระดับจินตนาการของผูรั้บสาร เก่ียวกับสถานท่ีท่องเท่ียว อุทยาน
ประวติัศาสตร์ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ท่ีสะทอ้นผ่านภาพถ่ายเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวในนิตยสารการท่องเท่ียว 
อนุสาร อ.ส.ท. มีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 

1) ความมหศัจรรยแ์ปลกตา  
ซ่ึงถือเป็นประเด็นท่ีผูรั้บสารรับรู้ความหมายเก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียว อุทยานประวติัศาสตร์ จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา ท่ีสะทอ้นผา่นภาพถ่ายเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวในนิตยสารการท่องเท่ียว อนุสาร อ.ส.ท. มากท่ีสุด 
ส่ิงท่ีปรากฏในภาพและทาํให้ผูรั้บสารรับรู้ความหมายในประเดน็ความมหัศจรรยแ์ปลกตาน้ี คือ การเนน้จุดเด่น หรือ 
จุดขายของภาพจากวตัถุ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สมชาย พรหมสุวรรณ (2548) ท่ีไดใ้ห้ความหมายวา่ การสร้างส่วนเด่นและ
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ส่วนรองมาใชเ้ป็นเทคนิคในการเน้นจุดเด่น เน่ืองจากในทางจิตวิทยาของการรับรู้ วตัถุท่ีมีขนาดใหญ่กว่าโตกว่าจะ
รับรู้ไดง่้ายกวา่วตัถุท่ีเลก็กวา่โดยอาศยัการเปรียบเทียบระหวา่งกนัและกนั 

2) ความเช่ือความศรัทธา 
โดยส่ิงท่ีผูส้ร้างสรรค์ภาพเลือกใช้ในการถ่ายทอดผ่านภาพถ่ายท่ีพบเห็นหลกัๆ ก็คือโบราณวตัถุ และ

โบราณสถาน อนัไดแ้ก่ เศียรพระพุทธรูปและเจดีย ์ซ่ึงผูส้ร้างสรรคภ์าพใชเ้ป็นจุดเด่นหลกัของภาพ โดยใชผ้า้สามสี
และองคพ์ระพุทธรูปเป็นส่ือในการบอกเล่าเร่ืองราวของภาพท่ีสามารถรับรู้ดว้ยผสัสะและเขา้ใจในทนัที อีกทั้ง เน้ือหา
ทางรูปธรรมท่ีปรากฏนั้นสามารถเช่ือมโยงไปสู่การตีความในเร่ืองของเน้ือหาทางนามธรรมเก่ียวกบั “ความเช่ือความ
ศรัทธา” ท่ีมีต่อพระพุทธศาสนาของชาวไทยในอดีตสืบเน่ืองจนถึงปัจจุบนั ซ่ึงการรับรู้ของผูรั้บสารจากส่ิงท่ีเห็นเป็น
รูปธรรมผ่านภาพถ่ายเก่ียวกับสถานท่ีท่องเท่ียว อุทยานประวติัศาสตร์สามารถทาํให้ผูรั้บสารตีความเน้ือหาทาง
นามธรรมจากการมองภาพไดใ้นทนัที สอดคลอ้งกบั ศกัดา ศิริพนัธ์ุ (2537) ท่ีไดก้ล่าวถึง เทคนิคการถ่ายภาพเชิงสาร
คดี ไวว้า่ รูปถ่ายท่ีดีมีคุณค่าทางจิตใจจะตอ้งมีเร่ืองราวของรูปท่ีสามารถดูแลว้เขา้ใจไดท้นัที เร่ืองราวในทีน้ี หมายถึง 
ความมุ่งมัน่หรือเป้าหมายท่ีแสดงออกในรูปถ่าย 

3) ความเก่าแก่ 
โดยส่ิงท่ีผูส้ร้างสรรคภ์าพเลือกใชใ้นการถ่ายทอดผ่านภาพถ่ายท่ีพบเห็นหลกัๆ ก็คือ โบราณสถานท่ีเป็น 

เจดีย ์พระปรางค ์ซุ้มประตู ซ่ึงลว้นแลว้แต่เป็นซากปรักหักพงัหรือเป็นโบราณสถานท่ีไม่มีความสมบูรณ์ อนัสะทอ้น
ให้เห็นว่าสถานท่ีเหล่าน้ีผ่านเร่ืองราวความเป็นมาในอดีตกาลมามากเพียงใด อีกทั้ ง ผูส้ร้างสรรค์ภาพยงัเลือกท่ีจะ
นาํเสนอพ้ืนผิวของส่ิงก่อสร้างท่ีทาํดว้ยอิฐ ซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ในการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมต่างๆ ของคนในอดีตท่ี
มองหาไดจ้ากส่ิงปลูกสร้างในยคุปัจจุบนัประกอบกบัสีนํ้าตาลของอิฐท่ีปรากฏอยูใ่นภาพมีความหมายทางจิตวิทยาคือ 
ความหนกัแน่นมัน่คง ความแห้งแลง้ไม่สดช่ืน ซ่ึงช่วยสะทอ้นถึงความเก่าแก่ท่ีเห็นให้เป็นรูปธรรมอยา่งชดัเจนมาก
ยิ่งข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สมชายพร หมสุวรรณ (2548) ท่ีกล่าวถึง สีนํ้ าตาล ตามความหมายทางจิตวิทยา ส่ือถึงความ
หนกัแน่นมัน่คง ความแหง้แลง้ไม่สดช่ืน รวมถึงความเก่าแก่ ทั้งน้ี ทาํใหข้อ้มูลดงักล่าวสอดคลอ้งกบัสถานท่ีท่องเท่ียว 
อุทยานประวติัศาสตร์ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ท่ีให้ความรู้สึกเก่าแก่ในสถานท่ีซ่ึงเป็นประวติัศาสตร์ของประเทศ
ไทย 

4) การอยากไปสัมผสัดว้ยตนเอง 
โดยส่ิงท่ีผูส้ร้างสรรค์ภาพเลือกใชใ้นการถ่ายทอดผ่านภาพถ่ายท่ีพบเห็นหลกัๆ ก็คือ โบราณสถานและ

โบราณวตัถุท่ีแสดงความเป็นอตัลกัษณ์ (Identity) ออกมาไดอ้ย่างชัดเจนมีการนาํบรรยากาศของสถานท่ีจริง ซ่ึงดู
แปลกตาอาจตอ้งรอคอยเวลาในการพบเห็นถึงจะไดส้ัมผสัมานาํเสนอต่อผูรั้บสาร อีกทั้ง ยงัมีการใชธ้รรมชาติมาเป็น
องคป์ระกอบของรูปภาพเป็นการเช้ือเชิญให้ผูรั้บสารเกิดความอยากไปสัมผสัดว้ยตนเอง เน่ืองจาก สีเขียวของตน้ไม้
ช่วยเติมสีสันให้ภาพดูมีชีวิตชีวา สอดคลอ้งกบั สุรพงษ์ บวัเจริญ (2554) ท่ีกล่าวว่า จุดเด่นหรือจุดสนใจ (Point of 
Interest) คือ ส่วนท่ีมีความความโดดเด่นสะดุดตามากท่ีสุด และเป็นจุดศูนยร์วมความคิดของภาพ (Central Idea) ซ่ึง
เป็นจุดท่ีมีพลงัอาํนาจในการดึงดูดสายตามากกวา่ส่วนอ่ืน 

5) ความมีพลงัอาํนาจ 
ประเดน็ท่ีพบเป็นอนัดบัสุดทา้ยท่ีผูรั้บสารรับรู้ความหมายเก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียว อุทยานประวติัศาสตร์ 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ท่ีสะทอ้นผา่นภาพถ่ายเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวในนิตยสารการท่องเท่ียว อนุสาร อ.ส.ท. 
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คือ “ความมีพลงัอาํนาจ” ซ่ึงผลการวิเคราะห์ท่ีคิดเป็นค่าร้อยละของการรับรู้ความหมายเท่ากบั 8.4 ส่ิงท่ีปรากฏในภาพ
และทาํใหผู้รั้บสารรับรู้ความหมายในประเดน็ความมีพลงัอาํนาจ คือ การมองเห็นวตัถุหลกัภายในภาพซ่ึงมีขนาดใหญ่ 
ทั้งน้ี เน่ืองมาจากเทคนิคการถ่ายภาพของผูน้าํเสนอภาพดว้ยการใชเ้ลนส์มุมกวา้งในการถ่ายภาพและถ่ายภาพจากมุม
ตํ่าทาํให้ตวัวตัถุมีขนาดใหญ่ข้ึน สอดคลอ้งกบั เอกนฤน บางท่าไม ้(2556) กล่าววา่ การตั้งกลอ้งถ่ายภาพในตาํแหน่งท่ี
ตํ่ากวา่วตัถุ บางคร้ังเรียกวา่ภาพแบบ Ant Eye View (มุมมองของมด) ซ่ึงภาพในมุมตํ่าจะให ้Subject มีความสูงใหญ่ มี
อาํนาจ สง่าผา่เผย มีพลงั เช่นภาพตึกสูง ภาพเจดีย ์ภาพผูบ้ริหาร เป็นตน้ 
 
5. ข้อเสนอแนะสําหรับงานวจิัยในอนาคต 

1)  มิติการรับรู้ความหมายในระดบัจินตนาการเก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์อาจแตกต่างกนั
ไปตามประสบการณ์ วยัวฒิุ ประเภทของส่ือ และส่ิงแวดลอ้ม การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีเลือกเกบ็ขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งท่ี

อยูใ่นวยัศึกษาและมีศกัยภาพในการท่องเท่ียวดว้ยตนเองแลว้ ดงันั้น ความแตกต่างทางดา้นประชากรศาสตร์จึงเป็น

เร่ืองท่ีน่าสนใจในการศึกษาวจิยัในคร้ังต่อไปเก่ียวกบัการรับรู้ความหมายในระดบัจินตนาการ แต่ใชก้ารเกบ็ขอ้มูลโดย

การใชก้ารสาํรวจแบบสอบถาม เพ่ือเปรียบเทียบกบัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์กลุ่มวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งไร 

2)  สถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศไทยมีความหลากหลาย ส่ือท่ีใชใ้นการส่งเสริมการท่องเท่ียวมีการพฒันา

หลากหลายรูปแบบมากยิ่งข้ึน การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษากบัส่ือส่ิงพิมพ ์คือ นิตยสารการท่องเท่ียว หากใน

อนาคตเป็นท่ีน่าสนใจในการศึกษาเก่ียวกบัส่ืออ่ืนๆ ท่ีมีบทบาทในการส่งเสริมการท่องเท่ียว เพ่ือให้ทราบวา่ผูรั้บสาร

จะมีการรับรู้ความหมายในระดบัจินตนาการแตกต่างกนัอยา่งไร อาทิเช่น ส่ือโทรทศัน์ ส่ืออินเตอร์เน็ต เป็นตน้ 

6. บทสรุป 
ภาพถ่ายอุทยานประวติัศาสตร์ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เป็นสถานท่ีทางประวติัศาสตร์ของประเทศไทย 

ซ่ึงดาํรงไวซ่ึ้งความงดงามแปลกตา ประกอบกบัความเก่าแก่ของโบราณสถานและโบราณวตัถุ ซ่ึงถือเป็นวตัถุหลกัๆ ท่ี
พบในภาพ ผูส้ร้างสรรคภ์าพใชว้ธีิการกาํหนดวิธีการมอง การตีความ และการสร้างความคุน้เคยในการรับรู้รอบตวัอนั
ส่งผลต่อจินตนาการและการอยากไปสัมผสัดว้ยตนเอง อีกทั้ง ภาพท่ีถูกนาํเสนอมีความสอดคลอ้งกบัเร่ืองบริบทของ
เวลาท่ีสถานท่ีท่องเท่ียวสามารถเท่ียวชมได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบั McLuhan กล่าววา่ ภาพถ่ายถือเป็นเทคโนโลยสีมยัใหม่ท่ี
สามารถกาํหนดรูปแบบของประสบการณ์การเห็นของผูค้นในสังคม โดยเฉพาะอยา่งยิง่ภาพถ่ายในหนา้นิตยสารต่างๆ 
ซ่ึงตามธรรมชาติของนิตยสารเชิงสารคดีนั้น เป็นส่ือท่ีเนน้ย ํ้าความเป็นจริงของปรากฏการณ์วิธีการนาํเสนอภาพถ่าย
ของนิตยสารส่งผลต่อจินตนาการและการคาดหวงัท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวท่ีส่ือนิตยสารนาํเสนอ และถา้ภาพในความ
เป็นจริงตามการรับรู้ของสายตาปกติไม่เป็นไปอยา่งท่ีเห็นในหนา้นิตยสาร อาจส่งผลต่อความน่าเช่ือถือของนิตยสาร
ท่องเท่ียวได ้

สําหรับการรับรู้ความหมายในระดับจินตนาการของผู ้รับสารเก่ียวกับสถานท่ีท่องเท่ียว อุทยาน
ประวติัศาสตร์ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ท่ีสะทอ้นผ่านภาพถ่ายเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวในนิตยสารการท่องเท่ียว 
อนุสาร อ.ส.ท. นั้น มีทั้งหมด 5 ประเดน็ คือ ความมหศัจรรยแ์ปลกตา ความเช่ือความศรัทธา ความเก่าแก่ การอยากไป
สัมผสัดว้ยตนเอง และความมีพลงัอาํนาจ ซ่ึงแต่ละการรับรู้ความหมายในแต่ละประเด็นนั้นยอ่มมีความแตกต่างกนั
ตามระดบัจินตนาการของแต่ละบุคคล  ดงันั้น ผูรั้บสารแต่ละคนยอ่มมีการอธิบายความหมายของภาพแตกต่างกนัจาก
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การมีประสบการณ์ท่ีไม่เท่ากนัหรือแตกต่างกนัของแต่ละปัจเจกบุคคล ซ่ึงส่งผลต่อการตอบสนองของส่ิงท่ีปรากฏใน
ภาพถ่ายแตกต่างกนัไป หรืออาจเรียกไดว้า่เป็นความหมายในจินตนาการท่ีผูรั้บสารประกอบสร้างข้ึนเอง การตีความ
ดังกล่าวสอดคล้องกับทัศนะของ Barthes (1999) ท่ีกล่าวถึงความหมายในระดับท่ีสาม ไวว้่าเป็นความหมายใน
จินตนาการท่ีผูรั้บสารประกอบสร้างข้ึนเอง อนัเป็นผลเน่ืองมาจากการมองภาพถ่าย โดยผูรั้บสารแต่ละคนลว้นแต่
สร้างความหมายในระดับจินตนาการได้แตกต่างกันตามประสบการณ์ท่ีมีมาก่อนจึงทาํให้การตอบสนองต่อรูป
สัญญาณท่ีมีอยูใ่นภาพแตกต่างกนั 
 

7. กติติกรรมประกาศ  
วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยความกรุณาช่วยเหลือและแนะนาํจากบุคคลหลายท่านเป็นอยา่งดี 

ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณ รศ. ดร. กฤษณ์ ทองเลิศ อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ท่ีกรุณาสละเวลาให้คาํแนะนาํ และ
ตรวจทาน พร้อมทั้งดูแลเอาใจใส่ผูว้ิจยัตลอดการทาํวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี รวมถึงขอขอบคุณบิดา มารดา นอ้งสาว และ
เพ่ือนๆ ทุกคนท่ีคอยใหก้าํลงัใจ 
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การเปิดรับข่าวสารจากส่ือกระแสหลกัและส่ือใหม่ การรับรู้และทศันคติทีมี่ต่อภาพลกัษณ์ของนักร้อง
ลูกทุ่งไทย กรณศึีกษา “ใบเตย อาร์สยาม” 

MAINSTREAM MEDIA AND NEW MEDIA EXPOSURE, PERCEPTIONS AND 
ATTITUDE OF THAI COUNTRY SINGERS: A CASE STUDY OF BAITOYE R SIAM 

 

วราภรณ์ ใจซ่ือด,ี  ผศ.ดร.ลกัษณา คล้ายแก้ว 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิานิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต 

2 อาจารยป์ระจาํ สาขาวชิานิเทศศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์  มหาวทิยาลยัรังสิต 

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

บทคดัย่อ      

การคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการเปิดรับข่าวสารจากส่ือจากส่ือกระแสหลกัและส่ือใหม่, 
เขา้ใจถึงการรับรู้ และทศันคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ของนกัร้องลูกทุ่งไทย  “ใบเตย 
อาร์สยาม” งานวิจยัน้ีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ใช้การวดัเพียงคร้ังเดียว (One – Short Descriptive 
Study) และใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน 
ประมวลผลขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม SPSS สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ร้อยละ (Percentage) การหาค่าเฉล่ีย 
(Mean)  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยมีหลักเกณฑ์ในการให้คะแนน สําหรับการทดสอบ
สมมติฐาน ใช้สถิติ T-test, F-test และสถิติวิเคราะห์เพ่ือหาค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s 
Product Moment Correlation Coefficient) 

ผลการวิจยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ21-30 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบ
อาชีพพนักงานบริษทั และมีรายไดเ้ฉล่ีย 5,001-10,000 บาทต่อเดือน โดยมีการเปิดรับขอ้มูลข่าวสารจากส่ือกระแส
หลกัในระดบัปานกลาง มีการรับรู้ภาพลกัษณ์ดา้นบุคลิกภาพและการแสดงในระดบัสูง และมีทศันคติต่อภาพลกัษณ์
ของนักร้องลูกทุ่ง ใบเตย อาร์สยาม ในระดับเป็นกลาง ทั้ งน้ี ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า คุณลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์เกือบทั้ งหมด ยกเวน้คุณลกัษณะดา้นเพศท่ีแตกต่างกนั มีการเปิดรับข่าวสารจากส่ือกระแสหลกั
เก่ียวกบัภาพลกัษณ์ของนกัร้องลูกทุ่ง “ใบเตย อาร์สยาม” แตกต่างกนั ขณะท่ีคุณลกัษณะดา้นเพศ และอายท่ีุแตกต่าง
กนั มีการเปิดรับข่าวสารจากส่ือใหม่เก่ียวกบัภาพลกัษณ์ของนกัร้องลูกทุ่ง “ใบเตย อาร์สยาม” แตกต่างกนั การเปิดรับ
ข่าวสารเก่ียวกบัภาพลกัษณ์จากส่ือกระแสหลกัและส่ือใหม่ท่ีแตกต่างกนั มีการรับรู้ภาพลกัษณ์ของนักร้องลูกทุ่ง 
“ใบเตย อาร์สยาม” ท่ีแตกต่างกัน  การเปิดรับข่าวสารเก่ียวกับภาพลักษณ์จากส่ือกระแสหลักและส่ือใหม่มี
ความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ภาพลกัษณ์ของนกัร้องลูกทุ่ง “ใบเตย อาร์สยาม” และการรับรู้ภาพลกัษณ์ของนกัร้องลูกทุ่ง 
“ใบเตย อาร์สยาม” มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ของนกัร้องลูกทุ่ง “ใบเตย อาร์สยาม” 
คาํสําคญั: การเปิดรับ, การรับรู้, ทศันคติ 
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Abstract 

The objectives of the research were to study mainstream and new media exposure, perception, and 
attitude of people living in Bangkok toward image of the Thai country singer known as “BaiToey R-Siam”. The 
quantitative research applied survey method by using one-short description study and questionnaires collecting data 
from 400 people living in Bangkok area, then SPSS program in data processing.  Statistics applied to analyze data 
in this research was percentage, mean, and standard deviation. The hypothesis was analyzed utilizing T-test, F-test, 
and the Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient. 

The result were that; majority of samplings were female aged from 21-30 years, company employees, 
with bachelor degrees and salary from 5,001 to 10,000 baht monthly. They exposed to news and information of  
Baitoey R-Siam from mainstream media at mean level, perceived her character and performing images at high level 
and had attitude to her total images at mean level. The results of hypothesis assumptions found that almost all 
demographic attributes, except sex, were difference, the mainstream media exposure toward her image were 
difference. While others attributes, except sex and age, were difference, the new media exposure toward her images 
were not difference. The exposure to mainstream and new media were difference, the perception of her image were 
difference. The media exposure to her image was related to the image perception of Baitoey R-Siam.  The image 
perception of Baitoey R-Siam was related to the attitude toward her image.          
KEYWORDS: MAINSTREAM AND NEW MEDIA EXPOSURE, PERCEPTIONS, IMAGE,  THAI SINGER 
 
1. บทนํา 

 หากกล่าวถึง “เพลงลูกทุ่ง” คนส่วนใหญ่จะนึกถึงเพลงท่ีผูใ้หญ่นิยมชมชอบในการรับฟัง  เน่ืองจากเน้ือหา
ส่วนใหญ่เป็นการบรรยายเร่ืองราวของชีวิต สภาพสังคมและวฒันธรรม เขา้ถึงผูฟั้งท่ีเป็นชาวบา้นทัว่ไปไดง่้าย เน้ือหา
เพลงมีความชดัเจน และองคป์ระกอบหน่ึงท่ีสาํคญัของเพลงลูกทุ่ง คือ ผูท่ี้สามารถขบัร้องและถ่ายทอดเน้ือเพลงตาม
ท่วงทาํนองออกมาไดอ้ยา่งเขา้ถึงกลุ่มผูฟั้ง สามารถทาํให้ผูฟั้งเกิดความสนใจ ประทบัใจ ซ่ึงเรียกว่า “นักร้องลูกทุ่ง” 
การเขา้มาประกอบอาชีพนกัร้องลูกทุ่งไทยนั้น คนส่วนใหญ่จะคุน้เคยกบัภาพการเป็นคนชนบทท่ีมีความฝัน ต่อสู้เพ่ือ
ครอบครัวและตอ้งพบเจออุปสรรคมากมายกว่าจะไดม้าเป็นนักร้อง โดยนักร้องลูกทุ่งไทยท่ีทาํให้เพลงลูกทุ่งไดรั้บ
ความนิยมสูงสุด คือ คุณสุรพล สมบติัเจริญ จนกล่าวไดว้า่ยคุน้ีเป็น “ยคุทองของเพลงลูกทุ่งไทย” 

ต่อมา วงการเพลงลูกทุ่งไทยเร่ิมซบเซาลงจากภาวะทางการเมือง ในช่วงปี พ.ศ. 2510 ซ่ึงในขณะนั้น เร่ิมมี
การบนัทึกเสียงร้องลงเทปแทนแผน่เสียงและส่ือโทรทศัน์เร่ิมเขา้มามีบทบาทมากข้ึน จากนั้น เพลงลูกทุ่งไทยกลบัมา
ไดรั้บความนิยมอีกคร้ังในช่วงปี พ.ศ. 2541  โดยมีรูปแบบระบบธุรกิจมากข้ึน ทาํให้การแข่งขนัเพ่ิมมากข้ึนดว้ย
เช่นกนั นกัร้องรุ่นใหม่เร่ิมเกิดข้ึนมาและเขา้สู่วงการเพลงลูกทุ่งง่ายข้ึน ไม่ตอ้งผา่นอุปสรรคเหมือนเช่นในอดีต เม่ือยคุ
สมยัเกิดการเปล่ียนแปลงเป็นยคุของการเปิดกวา้งและการพฒันาดา้นเทคโนโลยกีารส่ือสาร ทาํใหโ้อกาสในการเขา้มา
เป็นนกัร้องลูกทุ่งมีมากข้ึน อีกทั้ง ยงัเกิดความเปล่ียนแปลงในวงการลูกทุ่งไทยเกือบทุกๆ ดา้น ทั้งแนวเพลง เน้ือร้อง 
ทาํนอง หรือแมก้ระทัง่นกัร้อง (https://th.wikipedia.org, 16 กรกฎาคม 2556) 
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ผูท่ี้สามารถกา้วเขา้มาเป็นนกัร้องลูกทุ่งได ้ยอ่มตอ้งการจะรักษาช่ือเสียงไวใ้ห้ยาวนานท่ีสุด ดว้ยการสร้าง
ภาพลกัษณ์ความเป็นตวัตนตามกลวธีิแตกต่างกนัไป อาทิเช่น การพฒันาฝีมือการขบัร้อง การพฒันาดา้นรูปร่างหนา้ตา 
การแต่งตวั รวมถึงการใชว้ิธีสร้างกระแสข่าว เพ่ือส่งผลต่อการจดจาํของประชาชน ซ่ึงสาเหตุท่ีทาํให้ภาพลกัษณ์ของ
นักร้องลูกทุ่งไทยเกิดการจดจาํง่ายและรวดเร็ว อนัเน่ืองมาจากการพฒันาด้านเทคโนโลยีการส่ือสาร ทั้ งส่ือทาง
โทรทศัน์ส่ือส่ิงพิมพ ์และส่ือใหม่ อยา่งโปรแกรมอินสตราแกรม (Instragram) เป็นตน้ กลุ่มผูฟั้งเพลงลูกทุ่งจึงไม่ได้
จาํกดัอยูเ่พียงคนในชนบทเท่านั้น แต่ขยายเขา้สู่สังคมเมืองมากข้ึน ดงัจะเห็นไดว้่าคนในเมืองเร่ิมนิยมฟังเพลงลูกทุ่ง
มากข้ึน นกัร้องลูกทุ่งในปัจจุบนัส่วนใหญ่จึงมีการพฒันาตนเองและทาํให้มีความทนัสมยัมากวา่นกัร้องลูกทุ่งในอดีต 
(เสาวลกัษณ์ แต่งตั้ง, 2549: 2)  

อีกทั้ง ทาํใหค้่ายเพลงส่วนใหญ่หนัมาใหค้วามสาํคญักบัการนาํเสนอตวันกัร้องมากกวา่เพลง ซ่ึงค่ายเพลงท่ี
ถือวา่มีช่ือเสียงเก่ียวกบัธุรกิจเพลงลูกทุ่งไทยมากท่ีสุดค่ายหน่ึงในประเทศไทย คือ ค่ายเพลงอาร์สยาม ซ่ึงเป็นค่ายเพลง
ท่ีจดัตั้งโดยผูบ้ริหารของค่ายเพลง อาร์เอส โปรโมชัน่ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือความสะดวกในการดาํเนินธุรกิจและสอดรับ
กบัการแข่งขนัของธุรกิจเพลงลูกทุ่งท่ีเกิดข้ึน โดยมีศิลปินนักร้องในสังกดัจาํนวนมาก (http://th.wikipedia.org, 16 
กรกฎาคม 2556) แต่นกัร้องท่ีถือวา่มีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัมากท่ีสุดในขณะน้ี และถือไดว้า่ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงดา้น
ภาพลกัษณ์ของนักร้องลูกทุ่งไทยในปัจจุบันมากท่ีสุด คือ คุณสุธีวนั ทวีสิน หรือท่ีรู้จกักนัในนามว่า “ใบเตย อาร์
สยาม” ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงความแตกต่างดา้นภาพลกัษณ์จากนกัร้องลูกทุ่งในอดีตอยา่งส้ินเชิงทั้งดา้นการแต่งกาย เน้ือ
ร้อง ท่าเตน้ การปรากฏตวัต่อส่ือมวลชน และเอกลกัษณ์เฉพาะตวั โดยใช้การแสดงออกซ่ึงภาพลกัษณ์ต่างๆ ของ
ตนเองผา่นส่ือมวลชนทั้งส่ือกระแสหลกั และส่ือใหม่ 

ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ของนกัร้องลูกทุ่งไทยในปัจจุบนั ท่ีมีผลต่อความมีช่ือเสียง
และความสาํเร็จดา้นอาชีพของนกัร้องลูกทุ่งไทยในยคุปัจจุบนัโดยงานวิจยัในคร้ังน้ีมุ่งจะศึกษาถึง การเปิดรับข่าวสาร
จากส่ือการรับรู้และทศันคติท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ของนกัร้องลูกทุ่งไทยกรณีศึกษา “ใบเตย อาร์สยาม” เพ่ือใหเ้ขา้ใจถึงผล
ของการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีทาํใหส้าธารณชนเกิดการจดจาํต่อภาพลกัษณ์นั้นจากช่องทางของส่ือมวลชน 2 ประเภท คือ 
ส่ือกระแสหลกั ไดแ้ก่ ส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือโทรทศัน์ ส่ือวทิย ุและส่ือใหม่คือ ส่ือสังคมออนไลน์ ไดแ้ก่ เฟสบุค (Facebook) 
อินสตราแกรม (Instragram) 
 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1) เพ่ือศึกษาการเปิดรับข่าวสารจากส่ือกระแสหลกัและส่ือใหม่ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
เก่ียวกบัภาพลกัษณ์ของนกัร้องลูกทุ่งไทย “ใบเตย อาร์สยาม” 

2) เพ่ือเขา้ใจถึงการรับรู้ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ของนักร้องลูกทุ่งไทย 
“ใบเตย อาร์สยาม” 

3) เพ่ือศึกษาถึงทศันคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ของนักร้องลูกทุ่งไทย 
“ใบเตย อาร์สยาม” 

 
3. การดาํเนินการวจิัย 

การศึกษาวิจัยเร่ือง การเปิดรับข่าวสารจากส่ือกระแสหลักและส่ือใหม่การรับรู้และทัศนคติท่ีมีต่อ
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ภาพลกัษณ์ของนักร้องลูกทุ่งไทย กรณีศึกษา “ใบเตย อาร์สยาม”ผูว้ิจัยได้กาํหนดระเบียบวิธีวิจัยเป็นเชิงสํารวจ 
(Survey Research) ใชก้ารวดัเพียงคร้ังเดียว (One – Short Descriptive Study) และใชแ้บบสอบถามในการเกบ็รวบรวม
ขอ้มูล จากนั้นนาํขอ้มูลท่ีไดม้าทาํการวิเคราะห์ผลโดยใชโ้ปรแกรม SPSS สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ร้อยละ 
(Percentage) การหาค่าเฉล่ีย (Mean)  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation) โดยมีหลักเกณฑ์ในการให้
คะแนน สําหรับการทดสอบสมมติฐาน ใชส้ถิติ T-test, F-test และสถิติวิเคราะห์เพ่ือหาค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์
แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 

 
4. ผลการวจิัย 

ผูว้จิยัไดท้าํการเกบ็รวบรวมขอ้มูลและทาํการประมวลผลในประเดน็ต่างๆ ดงัน้ี 
1) คุณลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่งประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ21-30 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบ

อาชีพพนกังานบริษทั และมีรายไดเ้ฉล่ีย 5,001-10,000 บาทต่อเดือน 
2) การเปิดรับข่าวสารจากส่ือกระแสหลกัและส่ือใหม่เก่ียวกบัภาพลกัษณ์ของนกัร้องลูกทุ่ง “ใบเตย อาร์

สยาม” ของกลุ่มตวัอยา่งประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจยัพบว่า ค่าเฉล่ียการเปิดรับข่าวสารจากส่ือเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ของนักร้องลูกทุ่ง “ใบเตย อาร์

สยาม” ของกลุ่มตวัอยา่งประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวม อยูใ่นระดบัตํ่า ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.30 เม่ือพิจารณา
จากประเภทของส่ือพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีการเปิดรับข่าวสารจากส่ือกระแสหลกั รองลงมาคือ ส่ือใหม่ 

3) การรับรู้ภาพลักษณ์ของนักร้องลูกทุ่ง “ใบเตย อาร์สยาม” ของกลุ่มตัวอย่างประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ผลการวจิยัพบวา่ ค่าเฉล่ียการรับรู้โดยรวมอยูใ่นระดบัสูง เม่ือพิจารณาในรายดา้นพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีการ
รับรู้ภาพลกัษณ์ในแต่ละดา้นใกลเ้คียงกนั กล่าวคือ มีการรับรู้ภาพลกัษณ์ดา้นการแสดง ท่ีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.62  และ
รับรู้ภาพลกัษณ์ดา้นบุคลิกภาพ ท่ีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.60 

4) ทศันคติท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ของนักร้องลูกทุ่ง “ใบเตย อาร์สยาม” ของกลุ่มตวัอย่างประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉล่ียทัศนคติ โดยรวม อยู่ในระดับเป็นกลาง เม่ือพิจารณาในรายดา้นพบว่า กลุ่ม
ตวัอยา่งมีทศันคติบวกต่อภาพลกัษณ์ดา้นการแสดง และมีทศันคติเป็นกลางต่อภาพลกัษณ์ดา้นบุคลิกภาพ 

5) ขอ้เสนอแนะจากกลุ่มตวัอยา่งประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ของนักร้องลูกทุ่ง 
“ใบเตย อาร์สยาม” 

ผลการวจิยัพบวา่ มีการเสนอแนะจากกลุ่มตวัอยา่ง แบ่งออกเป็น 3 ประเดน็ คือ  
5.1) ไม่ควรแต่งกายล่อแหลมเกินไป เพราะเป็นตวัอยา่งท่ีไม่ดีแก่เยาวชน 
5.2) ไม่ควรเปิดเผยเร่ืองส่วนตวัมากเกินไป  
5.3) ควรใชค้วามสามารถทางแสดงมากกวา่การสร้างกระแสให้แก่ตวัเองควรใชค้วามสามารถทางแสดง

มากกวา่การสร้างกระแสใหแ้ก่ตวัเอง 
6) การทดสอบสมมุติฐาน 
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สมมติฐานท่ี 1 คุณลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีแตกต่างกนั มีการเปิดรับข่าวสารจาก
ส่ือกระแสหลกัและส่ือใหม่เก่ียวกบัภาพลกัษณ์ของนกัร้องลูกทุ่ง “ใบเตย อาร์สยาม” แตกต่างกนั 

ผลการทดสอบ พบว่า ดา้นส่ือกระแสหลกั คุณลกัษณะทางประชากรศาสตร์เกือบทั้ งหมด ไดแ้ก่ อาย ุ
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน มีการเปิดรับข่าวสารจากส่ือกระแสหลกัเก่ียวกับ
ภาพลกัษณ์ของนกัร้องลูกทุ่ง “ใบเตย อาร์สยาม” แตกต่างกนั มีเพียงคุณลกัษณะดา้นเพศเท่านั้นท่ีไม่แตกต่าง ทั้งน้ีอาจ
เป็นเพราะกลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศหญิงสูงถึงร้อยละ 71 ส่วนดา้นส่ือใหม่ พบว่า มีเพียงคุณลกัษณะดา้นเพศ และอายุท่ี
แตกต่างกันเท่านั้ น ท่ีมีการเปิดรับข่าวสารจากส่ือใหม่เก่ียวกับภาพลักษณ์ของนักร้องลูกทุ่ง “ใบเตย อาร์สยาม” 
แตกต่างกนั ส่วนคุณลกัษณะดา้นระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ไม่แตกต่าง 

สมมติฐานท่ี 2 การเปิดรับข่าวสารจากส่ือกระแสหลกัและส่ือใหม่ เก่ียวกบัภาพลกัษณ์ท่ีแตกต่างกนั มีการ
รับรู้ภาพลกัษณ์ของนกัร้องลูกทุ่ง “ใบเตย อาร์สยาม” แตกต่างกนั 

ผลการทดสอบ พบวา่ การเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบัภาพลกัษณ์จากส่ือกระแสหลกัและส่ือใหม่ท่ีแตกต่างกนั 
มีการรับรู้ภาพลกัษณ์ของนกัร้องลูกทุ่ง “ใบเตย อาร์สยาม” ท่ีแตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 3 การเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบัภาพลกัษณ์จากส่ือกระแสหลกัและส่ือใหม่ มีความสัมพนัธ์กบั
การรับรู้ภาพลกัษณ์ของนกัร้องลูกทุ่ง “ใบเตย อาร์สยาม” 

ผลการทดสอบ  พบว่า การเปิดรับข่าวสารเก่ียวกับภาพลักษณ์จากส่ือกระแสหลักและส่ือใหม่มี
ความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ภาพลกัษณ์ของนกัร้องลูกทุ่ง “ใบเตย อาร์สยาม” 

สมมติฐานท่ี 4 การรับรู้ภาพลกัษณ์ของนกัร้องลูกทุ่ง “ใบเตย อาร์สยาม” มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติท่ีมีต่อ
ภาพลกัษณ์ของนกัร้องลูกทุ่ง “ใบเตย อาร์สยาม” 

ผลการทดสอบ พบว่า การรับรู้ภาพลกัษณ์ของนักร้องลูกทุ่ง “ใบเตย อาร์สยาม” มีความสัมพนัธ์กับ
ทศันคติท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ของนกัร้องลูกทุ่ง “ใบเตย อาร์สยาม” 
 
5. การอภิปรายผล 

จากการศึกษาในคร้ังน้ี พบวา่ มีประเดน็ท่ีควรหยบิยกมาอภิปรายผล ดงัน้ี 
1) การเปิดรับข่าวสารจากส่ือกระแสหลกัและส่ือใหม่เก่ียวกบัภาพลกัษณ์ของนกัร้องลูกทุ่ง “ใบเตย อาร์

สยาม” ของกลุ่มตวัอยา่งประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
จากผลการวิจยัพบวา่ ค่าเฉล่ียการเปิดรับข่าวสารจากส่ือเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ของนกัร้องลูกทุ่ง “ใบเตย อาร์

สยาม” ของกลุ่มตวัอยา่งประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวม อยูใ่นระดบัตํ่า และเม่ือพิจารณาจากประเภทของ
ส่ือพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีการเปิดรับข่าวสารจากส่ือกระแสหลกัโดยเฉพาะส่ือโทรทศัน์ ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากใน
ช่วงเวลาท่ีผูว้ิจยัเก็บแบบสอบถามเป็นช่วงท่ีสังคมให้ความสนใจเก่ียวกบักระแสของ“ใบเตย อาร์สยาม” อยา่งมาก จึง
เป็นผลให้รายการข่าวและรายการบนัเทิงของส่ือโทรทศัน์ช่องต่างๆ หยิบยกประเด็นเก่ียวกบั “ใบเตย อาร์สยาม” มา
นาํเสนอค่อนขา้งมาก ประกอบกบักลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ซ่ึงเป็นเพศท่ีมีความคุน้ชินกบัการเปิดรับ
ข่าวสารบนัเทิงผา่นส่ือโทรทศัน์สูงอยูแ่ลว้ ทาํให้มีโอกาสสูงท่ีกลุ่มตวัอยา่งจะเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ของ
นักร้องลูกทุ่ง “ใบเตย อาร์สยาม” ผ่านส่ือโทรทศัน์มากกว่าส่ืออ่ืนๆ สอดคลอ้งกบัท่ี ยุพา สุภากุล (2540) กล่าวว่า           
ผูท่ี้รับสารจะเลือกเปิดรับส่ือชนิดใดข้ึนอยู่กับเกณฑ์การเลือกส่ือ ดังต่อไปน้ี (1) เลือกส่ือท่ีสามารถจัดหามาได ้
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(Availability) (2) เลือกส่ือท่ีตนสะดวกและนิยม (Convenience Preferences) ผูรั้บสารสามารถเลือกส่ือท่ีตนสะดวก 
(3) เลือกสารตามความเคยชิน (Accustomed) ผูรั้บสารบางคนจะไม่ยอมเปล่ียนแปลงการรับส่ือท่ีตนรับอยู่ (4) 
ลกัษณะเฉพาะของส่ือ (Characteristic of Media) คุณลกัษณะเฉพาะของส่ือท่ีมีผลต่อการเลือกส่ือของผูรั้บสาร (5) 
เลือกส่ือท่ีสอดคลอ้งกบัตน (Consistency) (6) การมองเห็นความไม่สอดคลอ้งตอ้งกนัระหวา่งระดบัความรู้ของปัจเจก
บุคคล (7) การเลือกสรรข่าวสาร และ (8) การเปรียบเทียบผลตอบแทนท่ีไดรั้บ 

2) การรับรู้ภาพลักษณ์ของนักร้องลูกทุ่ง “ใบเตย อาร์สยาม” ของกลุ่มตัวอย่างประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร 

จากผลการวิจยัพบวา่ ค่าเฉล่ียการรับรู้ภาพลกัษณ์ของนกัร้องลูกทุ่ง “ใบเตย อาร์สยาม” ของกลุ่มตวัอยา่ง
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดับสูง เม่ือพิจารณาในรายดา้นพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีการรับรู้
ภาพลกัษณ์ในดา้นการแสดง และดา้นบุคลิกภาพใกลเ้คียงกนั แต่ผลท่ีเป็นขอ้น่าสังเกต คือ กลุ่มตวัอยา่งมีค่าเฉล่ียการ
รับรู้ภาพลกัษณ์ดา้นบุคลิกภาพ ส่วนใหญ่มีการรับรู้ในแง่ลบในประเด็นท่ีว่า “ใบเตย อาร์สยาม” มกันิยมนุ่งสั้ นจน
ไดรั้บฉายา “สั้นเสมอหู”, มกัชอบแต่งกายเซ็กซ่ี ล่อแหลม เช่น การใส่ชุดวา่ยนํ้า นุ่งสั้น เส้ือเกาะอก, เป็นคนท่ีพยายาม
สร้างกระแสให้เป็นข่าวอยู่เสมอ และมักใช้ส่ือสังคมออนไลน์บอกเล่าเร่ืองส่วนตวัและงานอย่างสมํ่าเสมอ จาก
ผลการวิจยัดงักล่าว อาจส่งผลเสียมากกวา่ผลดี เพราะเป็นการรับรู้ภาพลกัษณ์ท่ีไม่เหมาะสม ถึงแมภ้าพลกัษณ์ดงักล่าว
จะสร้างให้เกิดข่าว เกิดกระแสได ้แต่ก็อาจไม่ย ัง่ยืน สอดคลอ้งกบั เกียรติญา สายสนั่น (2552) กล่าวถึง  ภาพลกัษณ์
ของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงว่า คนท่ีมีช่ือเสียงในฐานะท่ีเป็นคนดัง (Celebrity or Big man) หมายถึง บุคคลท่ีถูกสร้าง
ช่ือเสียงโดยข่าว และถา้ช่ือเสียงนั้นไดม้าอย่างไม่ถูกตอ้ง ส่ิงน้ีจะกลายเป็นเกียรติคุณจอมปลอม (Artificial fame) 
ความมีช่ือเสียงของคนดังมักจางหายไปอย่างรวดเร็ว และถูกแทนท่ีในทันที เช่น นักแสดง นักร้อง ฯลฯ และใน
ปัจจุบนัน้ี อาชีพนกัแสดงเป็นอีกหน่ึงอาชีพในฝันของใครหลายคน จึงมีการแข่งขนักนัอยา่งสูงเพ่ือใหไ้ดโ้อกาสเขา้มา
ในวงการบนัเทิง กระแสข่าวเป็นอีกหน่ึงองคป์ระกอบสาํคญัท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จในอาชีพการงาน เพราะการแข่งขนั
กนัในวงการส่ือท่ีตอ้งการนาํเสนอข่าวท่ีแปลกใหม่ ดึงดูดความสนใจจากประชาชน เม่ือส่ือนาํเสนอข่าวย่อมทาํให้
นกัแสดงเป็นท่ีสนใจเกิดความโดดเด่นแตกต่างจากนกัแสดงผูอ่ื้น จึงมีนาํแสดงไม่นอ้ยท่ีเลือกใชว้ิธีการสร้างกระแส
ข่าวเพื่อให้ประชาชนสนใจ เกิดความโดดเด่นดึงดูดใจให้ผูว้า่จา้งมองเห็น ส่งผลให้มีงานเขา้มามากข้ึน ซ่ึงกระแสข่าว
ท่ีเกิดข้ึนน้ียอ่มส่งผลกระทบต่อภาพลกัษณ์อยา่งแน่นอน 

3) ทศันคติท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ของนักร้องลูกทุ่ง “ใบเตย อาร์สยาม” ของกลุ่มตวัอย่างประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร 

จากผลการวิจยัพบว่า ค่าเฉล่ียทศันคติท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ของนักร้องลูกทุ่ง “ใบเตย อาร์สยาม” ของกลุ่ม
ตวัอยา่งประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวม อยูใ่นระดบัเป็นกลาง เม่ือพิจารณาในรายดา้นพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมี
ทศันคติบวกต่อภาพลกัษณ์ดา้นการแสดง ท่ีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.58  จึงส่งผลให้มีทศันคติท่ีดีตามไปดว้ย สอดคลอ้งกบั 
ธงชยั สันติวงษ ์(2539) กล่าวถึงปัจจยัการเปล่ียนแปลงของทศันคติประการหน่ึงว่า ทศันคติจะมีพ้ืนฐานมาจากชนิด
และขนาดของข่าวสารท่ีไดรั้บ รวมทั้งลกัษณะของแหล่งท่ีมาของข่าวสารดว้ยกลไกของการเลือกเฟ้นในการมองเห็น
และเขา้ใจปัญหาต่างๆ ข่าวสารขอ้มูลบางส่วนท่ีเขา้มาสู่บุคคลนั้นเกบ็ไปคิดและสร้างเป็นทศันคติข้ึนมาได ้
 
 

Ran
gs

it U
niv

ers
ity



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 9 ปีการศึกษา 2557 

 

วนัพฤหสับดทีี ่16 ตุลาคม พ.ศ.2557 หน้า  704  อาคาร Digital Multimedia Complex  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

6. ข้อเสนอแนะในการทาํวจิัยคร้ังต่อไป 
1) การวจิยัในคร้ังน้ีมุ่งศึกษาเพียงการเปิดรับข่าวสารจากส่ือกระแสหลกัและส่ือใหม่ การรับรู้และทศันคติ

ท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ของนกัร้องลูกทุ่งไทย กรณีศึกษา “ใบเตย อาร์สยาม” เพียงคนเดียวเท่านั้น การวจิยัในคร้ังต่อไปควร
ศึกษาเปรียบเทียบกบัศิลปินท่ีมีช่ือเสียงคนอ่ืนๆ ท่ีอยูใ่นสายงานเดียวกนั เช่น “หญิงลี” เพ่ิมเติม  

2) การวิจยัในคร้ังน้ีมุ่งศึกษาวิจยัเฉพาะผูรั้บสารเท่านั้น ในการวิจยัคร้ังต่อไปอาจจะใชว้ิธีวิจยัเชิงคุณภาพ 
เช่น สัมภาษณ์ เจาะลึก เกบ็รวบรวมขอ้มูลจากผูส่้งสาร ไดแ้ก่ ตน้สังกดัหรือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการดูแลภาพลกัษณ์
ของ “ใบเตย อาร์สยาม” เพ่ิมเติม เพ่ือให้ทราบกระบวนการสร้างภาพลกัษณ์ รวมปัญหาท่ีพบ และแนวทางแกไ้ข
ปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

 
7. บทสรุป 

การคน้ควา้อิสระคร้ังน้ี กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีการเปิดรับขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบั ใบเตย อาร์สยาม จากส่ือ
หลกัมากท่ีสุด มีการรับรู้เก่ียวกบัภาพลกัษณ์ดา้นบุคลิกภาพ คือ การแต่งกายในเชิงลบ อนัส่งผลใหมี้ทศันคติเชิงลบใน
ดา้นบุคลิกภาพการแต่งกายเช่นเดียวกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เกียรติญา สายสนัน่ (2552) กล่าวถึง ภาพลกัษณ์
ของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงวา่ คนท่ีมีช่ือเสียงในฐานะท่ีเป็นคนดงั หมายถึง บุคคลท่ีถูกสร้างช่ือเสียงโดยข่าว และถา้ช่ือเสียง
นั้นไดม้าอยา่งไม่ถูกตอ้ง ส่ิงน้ีจะกลายเป็นเกียรติคุณจอมปลอม ความมีช่ือเสียงของคนดงัมกัจางหายไปอยา่งรวดเร็ว 
และถูกแทนท่ีในทนัที เช่น นักแสดง นักร้อง ดงันั้น คนมีช่ือเสียงในวงการบนัเทิงควรมองภาพลกัษณ์ท่ีดีเป็นหลกั
เลือกท่ีจะพฒันาผลงานให้เป็นท่ียอมรับแทนการสร้างกระแสข่าว ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีจะสร้างช่ือเสียงให้ยาวนานและมัน่คง
มากกวา่ เพราะส่ิงสาํคญัท่ีมีผลความสาํเร็จของนกัแสดงมากท่ีสุดกคื็อผลงานนัน่เอง 
 
8. กติติกรรมประกาศ  

การคน้ควา้อิสระคร้ังน้ี สําเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยความกรุณาช่วยเหลือและแนะนาํจากบุคคลหลายท่านเป็น
อยา่งดี ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณ ผศ. ดร. ลกัษณา คลา้ยแกว้ อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระคร้ังน้ี ท่ีกรุณาสละ
เวลาให้คาํแนะนํา และตรวจทาน พร้อมทั้ งดูแลเอาใจใส่ผูว้ิจยัตลอดการทาํวิจัยนิพนธ์ฉบับน้ี รวมถึงขอขอบคุณ
ครอบครัวและเพ่ือนๆ ทุกคนท่ีคอยใหก้าํลงัใจ 
 

9. เอกสารอ้างองิ 
เกียรติญา สายสนัน่. “การสร้างภาพลกัษณ์ของนกัแสดงไทย” วทิยานิพนธ์ วารสารศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาวชิาการ

บริหารส่ือสารมวลชน, มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2552. 
ธงชยั สันติวงษ.์ พฤติกรรมผู้บริโภคทางการตลาด. กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิชย,์ 2539. 
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สัญลกัษณ์ภาพทีส่ื่อการสอนเพ่ือการไม่ด่ืมสุรา ในภาพจิตรกรรมฝาผนัง   
โรงมหรสพทางวญิญาณ  สวนโมกขพลาราม  จังหวดัสุราษฎร์ธานี                                                        

THE FIGURATIVE SYMBOLS FOR NONALCOHOLIC DRINKING TEACHING IN 
SPIRITUAL THEATRE MURAL PAINTINGS AT SUANMOKKHAPHALARAM 

SURATTHANI  PROVINCE 
 

พระอธิการอานนท์  อตฺถยุตฺโต, สมศักดิ์ และ รศ.ดร.กฤษณ์  ทองเลศิ 
1 นกัศึกษาปริญาญาโท หลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต ภาควชิานิเทศศาสตร์  มหาวทิยาลยัรังสิต                                                                   

2 อาจารยป์ระจาํภาควชิานิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต 

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

บทคดัย่อ      

การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือให้เข้าใจถึงสัญลักษณ์ภาพ การถ่ายทอดความหมายและการตี ความ
สัญลกัษณ์ภาพท่ีส่ือการสอนเพ่ือการไม่ด่ืมสุราในภาพจิตรกรรมฝาผนงั  โรงมหรสพทางวญิญาณ สวนโมกขพลาราม 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี แนวคิดและทฤษฎีท่ีนาํมาใชเ้ป็นแนวทางในการเขา้สู่ปัญหานาํวิจยัประกอบดว้ยแนวคิดเก่ียวกบั
จิตรกรรมฝาผนงั แนวคิดเร่ืองการ์ตูน แนวทางการศึกษาเชิงสัญญาณศาสตร์ แบบจาํลองการส่ือสารของ Jakobson’s
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์ภาพจิตรกรรมชุด “คุณของสุรา” ซ่ึงมีเน้ือหาเก่ียวกบัการ
เตือนสติกษตัริยธ์รรมิกราชสัพพมิตต ์ในขณะท่ีจะลองชิมสุรา และชุด “ยายหวัด้ือ” เป็นการสั่งสอนเพื่อการไม่ด่ืมสุรา 
ผลการศึกษาสัญลกัษณ์ภาพ การถ่ายทอดความหมายและการตีความสัญลกัษณ์มีดงัน้ี 

1) มายาคติในภาพจิตรกรรมมีความเช่ือมโยงกบัความเช่ือเร่ืองเทพและส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิในศาสนาพราหมณ์ผา่น
สัญลกัษณ์การแปลงร่างของเทพเป็นพราหมณ์2)ความเป็นคู่ตรงขา้มหลกัคือ มนุษยผ์ูป้ระเสริฐผูมี้สัมมาทิฏฐิกบัคน
บาปผูมี้มิจฉาทิฏฐิผา่นสัญลกัษณ์ภาพการด่ืมสุรา3)ภาษาในรูปแบบคาํบรรยายภาพจิตรกรรมท่ีมีบทบาทในการกาํกบั
ความหมายของภาษาภาพ4)สัญลกัษณ์ภาพจิตรกรรมมีบทบาทสาํคญัในการเล่าเร่ืองคือการใชเ้ส้นสินเทาเพ่ือทาํหนา้ท่ี
ในการแบ่งส่วนของภาพใหแ้ยกไปจากส่วนอ่ืนๆ และการใชศิ้รประภาเพ่ือส่ือความเป็นเทพและกษตัริย5์)ภาษาท่าทาง
ของเทพและกษตัริยเ์ป็นแบบนาฏลกัษณ์ส่วนสามญัชนเป็นรูปท่ีมีลีลาท่าทางท่ีเป็นธรรมชาติใกลเ้คียงกบัชีวิตจริง6)
ลกัษณะเรือนร่างท่ีเป็นมิจฉาทิฐิ สะทอ้นผา่นความทุพพลภาพ ความชราภาพ และความเส่ือมโทรมของสังขาร 7)สีกาย 
ของเทพและกษตัริยเ์นน้สีขาวเพ่ือแสดงคุณค่าท่ีดี ส่วนผูท่ี้ด่ืมสุราเนน้สีกายเขม้เพื่อแสดงคุณค่าท่ีไม่ดีและขาดสติ 
คาํสําคญั : สัญลกัษณ์ภาพ, ส่ือการสอน, การไม่ด่ืมสุรา, จิตรกรรมฝาผนงั 

 
Abstract 

 The objective of  this  research  is  to  understand the figurative symbols, transfer meaning and interpretation 
of the figurative symbols for nonalcoholic drinking teaching in Spiritual Theatre Mural Painting at 
Suanmokkhaphalaram Suratthani  Province. The  theoretical  frameworks  are based on  the concept of  mural  
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painting, comics concept approach, semiology  approach, and  Jakobson’s  communication  model. This qualitative 
research method is textual analysis the painting series "KhunKhongSura," which is about reminding the king 
ThammikaratSaptaMitte who is going to taste alcohol and the painting ones "YaiHua Due" which is teaching for 
nonalcoholic drinking. The results of study found as follows: 
 1) The myth of the painting is associated with the doctrine of the divine and sacred symbol in Hinduism, 
through the transformation of the deity as Brahman. 2) The main binary opposition that  is the man, who is making 
merit or has săm-maa-tít-tì  and the man who is  a sinner or has mit-cha -tít-tì through the  figurative symbols for 
alcoholic drinking 3) Languages as inscription on painting play a role in directing the definition of the visual 
language. 4) The symbolic of paintings, which have an important role in story telling by using the zigzag line in 
order to show  the segmentation of the figurative and separate it from others and the halo is the stmbolof gods and 
kings. 5) Body language of the gods and the king are the dramatic look and the layman is a style of natural gestures, 
and closed real life. 6) The body that is a sinner or has mit-cha -tít-tì what is reflect through old age, disability  and 
decline of the body. 7) The skin color of the gods and kings which is emphasize white so as to show a good value. 
The one of the drunk man is emphasize dark tone so as to show bad value  and insensate. 
KEYWORDS : FIGURATIVE SYMBOLS,TEACHING,NONALCOHOLIC DRINKING, MURAL PAINTINGS 
 
1. บทนํา 

จิตรกรรมฝาผนงัถือเป็นงานการส่ือสารท่ีเนน้ภาพประเภทหน่ึง ท่ีมีความเก่าแก่และสาํคญัต่อสังคมไทยทุก
ยคุสมยั ดงัท่ีปรากฏหลกัฐานการเขียนภาพจิตรกรรม และลายเส้นบนฝาผนังในโรงมหรสพทางวิญญาณ  สวนโมก
ขพลาราม  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  ตลอดจนภาพจิตรกรรมฝาผนงัท่ียงัคงมีให้เห็นอยูต่ามวดัวาอารามต่างๆ โดยมีแนว
เร่ืองท่ีสําคญัท่ีใชใ้นการเขียนงานภาพจิตรกรรมฝาผนังมากท่ีสุดคือ เร่ือง ทศชาติชาดก พุทธประวติั และเร่ืองราวท่ี
เก่ียวกบัคติความเช่ือในหลกัธรรมคาํสอนทางพระพทุธศาสนา จึงเป็นสาเหตุท่ีสาํคญัในการจูงใจใหค้นหนัมาใหค้วาม
สนใจในพทุธศาสนา ซ่ึงกลายเป็นความผกูพนักบัวถีิชีวิตของคนในสังคมโดยไม่รู้ตวั 
     กฤษณ์  ทองเลิศ (2554)ไดก้ล่าวไวว้่า ภาพจิตรกรรมฝาผนังในวดัต่างๆ ถือเป็นส่ือสาธารณะท่ีไดรั้บการ
ออกแบบรูปแบบวิธีการเขียนการเลือกเร่ืองมาอยา่งคดัสรร แมมู้ลเหตุทางการเขียนอาจมีความแตกต่างกนัในแต่ละ
สถานท่ี แต่ภาพท่ีเขียนลว้นมีการส่ือสารเร่ืองราว อาจมีลาํดบัแบบแผนในการเล่าเร่ืองท่ีเป็นแบบฉบับ เช่น งาน
จิตรกรรมแนวประเพณี หรืออาจมีลักษณะเฉพาะตัวในแต่ละแห่งเช่นงานจิตรกรรมพ้ืนบ้าน แต่ทั้ งหมดลว้นมี
เป้าหมายทางการส่ือสาร โดยการใช้สัญลกัษณ์ภาพท่ีอิงกับบริบททางด้านประเพณี ความเช่ือ สภาพสังคมและ
วฒันธรรมในแต่ละทอ้งถ่ิน   

โรงมหรสพทางวญิญาณ (โรงหนงั) เป็นจุดเด่นอีกจุดของสวนโมกข ์ซ่ึงไดถู้กสร้างข้ึนในปี พ.ศ.2505 เป็นท่ี
ใหค้วามรู้และเพลิดเพลิน เพ่ือดวงตาเห็นธรรม เป็นสถานท่ีท่ีจดัแสดงภาพปริศนาธรรมท่ีมีความหลากหลายทั้งนิทาน
พ้ืนบา้น ภาพแบบเซ็น ภาพวาดโบราณ ซ่ึงทุกภาพตอ้งใชค้วามคิดวิเคราะห์ มองหาความจริงหรือธรรมะท่ีซ่อนอยู ่
นอกจากภาพปริศนาธรรมแลว้รอบๆโรงมหรสพทางวิญญาณยงัมีภาพสลกัพุทธประวติัตั้งแต่สมยัท่ีไม่มีพระพุทธรูป 
ซ่ึงในภาพจะใชส้ัญลกัษณ์ต่างๆแทนตวัพระพุทธเจา้เช่น ดอกบวัหรือแมก้ระทั้ งความว่างเปล่า โดยภาพเหล่าน้ีได้

Ran
gs

it U
niv

ers
ity



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 9 ปีการศึกษา 2557 

 

วนัพฤหสับดทีี ่16 ตุลาคม พ.ศ.2557 หน้า 707  อาคาร Digital Multimedia Complex  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

คดัลอกแบบมาจากภายใน“ถํ้าอชนัตา”ประเทศอินเดีย ในสมยัท่ีท่านพุทธทาสภิกขจุาริกไปอินเดียเม่ือพ.ศ.2498 -2499
ถือไดว้า่ภาพเหล่าน้ีมีความสมบูรณ์มากท่ีสุดในโลกอีกท่ีหน่ึงจึงเป็นสาเหตุทาํให้ท่านพุทธทาสคิดสร้างสถานท่ีและ
อุปกรณ์การศึกษาธรรมะ เพ่ือให้เกิดความเขา้ใจง่ายข้ึนไม่น่าเบ่ือ เขา้ใจง่ายอยา่งถึงแก่นแทใ้นพุทธศาสนา น่ีคือกล
ยทุธ์เบ้ืองตน้ท่ีล่อใหค้นหนัมาสนใจพทุธศาสนาโดยไม่รู้ตวั 
 นอกจากน้ี ทางสวนโมกขย์งัไดจ้ดัใหมี้การอบรมแก่เดก็ เยาวชน และพุทธศาสนิกชนทัว่ไป ทั้งคนไทย และ
ชาวต่างชาติ โดยไม่มีการแบ่งชนชั้นวรรณะใหไ้ดฝึ้กฝนเรียนรู้และปฏิบติัธรรมไดด้ว้ยตนเอง ซ่ึงจะตอ้งไม่ขดัต่อหลกั
คุณธรรม ศีลธรรม และจริยธรรมอนัดีงาม โดยเฉพาะอยา่งยิง่ สอนในเร่ืองการลด ละ เลิกใน อบายมุขและสารเสพติด
ทุกชนิด โดยการใชชี้วิตอยูก่บัความเป็นธรรมชาติ ไม่พ่ึงพาเทคโนโลยเีป็นหลกัในการดาํเนินชีวิตเป็นการฝึกหดัให้มี
ระเบียบวนิยัต่อตนเอง ซ่ึงจะตอ้งศึกษาเรียนรู้หลกัในการดาํเนินชีวติเพ่ือแสวงหาหนทางดบัทุกขด์ว้ยตนเอง คือการทาํ
ใหเ้กิดสติปัญญาและไม่ประมาทในการดาํเนินชีวิต 
 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

เพ่ือให้เขา้ใจถึงสัญลกัษณ์ภาพ และการตีความหมายท่ีส่ือการสอนเพ่ือการไม่ด่ืมสุราท่ีปรากฏในภาพ
จิตรกรรมฝาผนงั โรงมหรสพทางวญิญาณ  สวนโมกขพลาราม  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี   
  
3. ขอบเขตการวิจัย 
               การวิจยัน้ีศึกษาภาพจิตรกรรมฝาผนงั ในโรงมหรสพทางวิญญาณ สวนโมกขพลาราม จงัหวดัสุราษฎร์
ธานี โดยศึกษาเฉพาะภาพท่ีส่ือการสอนเพ่ือไม่ด่ืมสุราจาํนวน 2 ชุดภาพประกอบดว้ยภาพยอ่ยรวม 21 ภาพ  
แนวคิดหลกัและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 
               แนวคิดและทฤษฎี ท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยเร่ืองน้ีไดแ้ก่ 1)แนวคิดเก่ียวกับจิตรกรรมฝาผนังและการ
ตีความ 2)เน้ือหาวรรณกรรมท่ีส่ือการสอนเพ่ือไม่ด่ืมสุรา 3)แนวคิดเร่ืองการ์ตูน  4)แนวทางการศึกษาเชิง
สัญญาณศาสตร์  5)แบบจาํลองการส่ือสารของ Jakobson 
    
4. ระเบียบวิธีวจิัย 
  การศึกษาวจิยัเร่ืองน้ีเป็นการศึกษาวจิยัเชิงคุณภาพ ซ่ึงประกอบดว้ยประเดน็และขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
 4.1 แหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัเร่ือง สัญลกัษณ์ภาพท่ีส่ือการสอนเพ่ือการไม่ด่ืมสุราท่ีปรากฏใน
ภาพจิตร กรรมฝาผนงัโรงมหรสพทางวิญญาณ  สวนโมกขพลาราม จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ผูว้จิยัเลือกทาํการศึกษา
สัญลกัษณ์ภาพท่ีส่ือการสอนเพ่ือการไม่ด่ืมสุราหรือศีลขอ้ท่ีห้าเหตุผลท่ีเลือกศึกษาศีลขอ้ท่ี 5 เพราะศีลขอ้ท่ี 5 
เป็นขอ้ปฏิบติัสาํหรับควบคุมกาย วาจา และใจใหต้ั้งอยูใ่นความดีงาม เป็นหลกัธรรมขั้นพ้ืนฐานท่ีสาํคญั คือความ
ไม่ประมาทในการดาํเนินชีวิตของชาวพุทธ จุดประสงคเ์พ่ือละเวน้จากความชัว่ หลกัธรรมขั้นพ้ืนฐานน้ีมีความ
ใกลชิ้ดกบัเยาวชน และพุทธศาสนิกชน ท่ีมีความเส่ียงในเร่ืองสุรา ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดค้ดัเลือกภาพท่ีส่ือการสอนเพื่อ
การไม่ด่ืมสุรา 2 ชุด จาํนวน 21 ภาพดงัน้ีคือชุดท่ี 1. “คุณของสุรา” มีเน้ือหาเก่ียวกบัการท่ีพระอินทร์แปลงร่าง
เป็นพราหมณ์มาเตือนสติกษตัริยไ์ม่ให้ทาํพิธีชิมสุรา และ ชุดท่ี 2 “ยายหัวด้ือ” เน้ือหาเก่ียวกบัโทษของสุราท่ีทาํ
ใหข้าดสติสัมปชญัญะ 
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 4.2  การวิเคราะห์ขอ้มูล ใชแ้นวทางการวิเคราะห์ตวับท (textual analysis) โดยใชแ้นวคิดและทฤษฎี
เร่ืองภาพจิตรกรรมและการตีความเน้ือหาของสัญลกัษณ์ภาพท่ีส่ือการสอนเพ่ือการไม่ด่ืมสุราเป็นแนวคิด
หลกัการวิเคราะห์ภาพดงักล่าว เป็นกระบวนการสร้างคาํตอบดว้ยวธีิการอุปนยัเป็นการวิเคราะห์ประเดน็เก่ียวกบั
สัญลกัษณ์ภาพท่ีส่ือการสอนเพ่ือการไม่ด่ืมสุราท่ีปรากฏในภาพจิตรกรรมฝาผนังแต่ละภาพ จากนั้ นคน้หา
ลกัษณะร่วมท่ีปรากฏในสัญลกัษณ์ภาพ 
 
5. สรุปและอภิปรายผลการวจิัย 

จากปัญหานาํวิจยัของการศึกษาในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจะไดส้รุปและอภิปรายผลการวิจยัตามประเด็นท่ีได้
คน้พบดงัน้ี  

ก. วเิคราะห์มายาคต ิ 
 มายาคติท่ีปรากฏเป็นสัญลกัษณ์ทางภาพและภาษาท่ีสัมพนัธ์กบัคติความเช่ือทางพระพุทธศาสนา
ร่วมกบัความเช่ือเร่ืองเทพและศาสนาพราหมณ์ โดยมายาคติไดส้ะทอ้นจากวรรณกรรมทางพุทธศาสนาท่ีปรากฏ
เร่ืองราวเก่ียวกบัการแปลงร่างของเทพซ่ึงในท่ีน้ีคือพระอินทร์ไดแ้ปลงร่างเป็นพราหมณ์ ซ่ึงสัญลกัษณ์ภาพ
ดงักล่าวสะทอ้นให้เห็นการเช่ือมโยงมายาคติระหว่างพุทธศาสนากบัศาสนาพราพราหมณ์กล่าวคือ พระอินทร์
เป็นตวัละครท่ีปรากฏในไตรภูมิกถาซ่ึงเป็นวรรณกรรมเน่ืองในพระพุทธศาสนา แต่การแปลงร่างของพระอินทร์
เป็นพราหมณ์แสดงให้เห็นถึงความเช่ือเร่ืองวรรณะในศาสนาพราหมณ์ โดยท่ีพราหมณ์แสดงบทบาทเป็นตวั
เช่ือมโยงระหวา่งมนุษยก์บัเทพเทวดาต่างๆ เม่ือพิจารณาร่วมกบัประวติัศาสตร์ของบริบททางสังคมในชุมชนได้
พบวา่ ชุมชนไชยาเป็นแหล่งท่ีมีร่องรอยของเทวสถานในศาสนาพราหมณ์และเป็นศูนยก์ลางของอาณาจกัรศรี
วิชยัเม่ือราว 800 ปีก่อน เป็นท่ีตั้งของโบราณสถานเขาศรีวิชยั ซ่ึงเป็นเทวสถานในศาสนาพราหมณ์ ดงันั้นมายา
คติเก่ียวกบัเทพจึงมีความเก่ียวขอ้งกบัพระพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์ สอดคลอ้งกบัทศันะของสุรศกัด์ิ 
เจริญวงศ์ (2525) ท่ีกล่าวว่าพราหมณ์เขา้มาเก่ียวขอ้งในราชพิธี แสดงถึงบทบาทของศาสนาพราหมณ์ท่ีเขา้มา
ปะปนกบัความเช่ือของราชสํานักท่ีรับนับถือพุทธศาสนา และสะท้อนถึงการผสมผสานวฒันธรรมอนั เป็น
ลกัษณะเด่นอยา่งหน่ึงของสังคมไทย  

ข. การวเิคราะห์ความเป็นคู่ตรงข้าม  
สัญลกัษณ์ความเป็นคู่ตรงขา้มหลกัท่ีเก่ียวกับส่ือการสอนเพื่อการไม่ด่ืมสุราคือความเป็นมนุษยผ์ู ้

ประเสริฐท่ีมีสัมมาทิฏฐิกับคนบาปผูมี้มิจฉาทิฏฐิ กล่าวคือมนุษยผ์ูป้ระเสริฐมีคุณลักษณะท่ีประกอบด้วย
สัมมาทิฐิคือความมีเห็นท่ีถูกตอ้งในการกระทาํความดีตามคาํสอนของพระอินทร์เพ่ือยบัย ั้งพิธีชิมสุราของพระเจา้
ธรรมิกราชสัพพมิตต ์ มนุษยเ์ป็นสัตวป์ระเสริฐท่ีมีศีลธรรม รู้จกัผิดชอบชัว่ดี มีความละอาย เกรงกลวัต่อบาป มี
ความระลึกได ้ต่ืนตวัอยูเ่สมอ และมีปัญญาในการแกไ้ขปัญหา ในขณะท่ีคู่ตรงขา้มคือ คนบาป จะมีคุณลกัษณะท่ี
ประกอบดว้ยมิจฉาทิฐิ คือคนท่ีมีความเห็นผิดเป็นถูก  ขาดสติสัมปชญัญะ เป็นผูท่ี้ประมาท ทาํอะไรดว้ยความ
ประมาท ขาดการยบัย ั้งชัง่ใจ จนเป็นเหตุให้เป็นคนขาดสติพอเหลา้เขา้ปากก็สามารถยกพวกตีรันฟันแทงกนัได้
เป็นท่ีสนุกสนาน เป็นเพราะอาํนาจ “คุณ” วิเศษของนํ้าสุรา นอกจากน้ียงัมีผูท่ี้ไร้สัจจะคือ คนท่ีไม่มีความซ่ือสัตย์
ต่อกนัหรือความไม่จริงใจต่อกนั  
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ค.  การวเิคราะห์บทบาทของภาษาทีม่ต่ีอจิตรกรรม  
บทบาทของภาษาท่ีมีต่อการตีความภาพจิตรกรรมน้ีผูว้ิจยัเห็นว่ามีความสอดคลอ้งกบัหน้าท่ีทางการ

ส่ือสารในการกาํกบัการตีความในฐานะท่ีเป็นตวัอา้งอิงดงัทศันะของ Jakobson  (1987) ท่ีไดก้ล่าววา่ Referential  
function  เป็นสารเก่ียวกบัความเป็นจริง เน้นความเป็นจริงในเชิงรูปธรรม (objective) ขอ้เท็จจริงเก่ียวขอ้งกบั
ความถูกตอ้งหรือความแม่นตรง หน้าท่ีประการน้ีเป็นหน้าท่ีในเชิงนัยตรง (denotative) และมุ่งสู่ความเขา้ใจ 
(cognitive) กล่าวคือเพ่ือใหผู้รั้บสารตีความภาพไปในทิศทางท่ีผูเ้ขียนภาพตอ้งการคือ เพ่ือการไม่ด่ืมสุรา  และทาํ
ให้ผูดู้ภาพทราบว่าบุคคลในภาพเป็นใคร กาํลงัทาํอะไร เพ่ืออะไร ทาํให้ผูดู้ทราบว่าพฤติกรรมท่ีแสดงออกมา
ผา่นการกระทาํท่ีไม่ดีนั้น เป็นผลเช่ือมโยงมาจากการด่ืมสุรา ระหวา่งมนุษยผ์ูป้ระเสริฐกบัสุนขัสัตวเ์ดรัจฉาน ท่ีมี
อากปักิริยาแยง่ชิงเศษอาหาร แสดงให้เห็นถึงการกระทาํท่ีไม่ดีมีความพฤติกรรมเยีย่งสุนขั จนทาํให้มนุษยต์กตํ่า
และตกเป็นทาสของนํ้ าวิเศษนั้น สะทอ้นให้เห็นถึงสังคมท่ีเลวร้าย เม่ือคนในสังคมขาดศีลธรรมเป็นพ้ืนฐานใน
การดาํเนินชีวติ สังคมนั้นๆ กจ็ะหาความสุขไม่ได ้

ง. การวเิคราะห์สัญลกัษณ์ภาษาภาพจิตรกรรม 
สัญลกัษณ์ภาษาภาพจิตรกรรมท่ีโดดเด่นคือการใชเ้ส้นสินเทาเพ่ือแบ่งเขตพ้ืนท่ีของภาพใหแ้ยกไปจาก

ส่วนอ่ืนๆ และการใชเ้ส้นกรอบลอ้มพระอินทร์เพ่ือส่ือแสดงศิรประภา (halo) เพื่อทาํหนา้ท่ีส่ือแสดงสถานภาพ
ความเป็นเทพของพระอินทร์ และความเป็นกษตัริยข์องพระเจา้ธรรมิกราชสัพพมิตต ์ ทั้งน้ี ศิรประภาเป็นรัศมี
เหนือเศียรกษตัริยห์รือรัศมีท่ีพวยพุ่งข้ึนจากศีรษะของเทพ เทวดาต่างๆและผูศ้กัด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแบบ
แผนการเขียนเส้นสินเทาดงัท่ีสุรศกัด์ิ  เจริญวงศ ์(2525) ไดก้ล่าววา่สินเทามีรูปลกัษณะหลายแบบเช่น บางแบบมี
ลกัษณะเป็นกรอบยอดแหลมคลุมเหนือเศียรเทวดา บางแบบคลุมเทวดาทั้งองคท่ี์กาํลงัลอยอยูใ่นอากาศ บางแบบ
คลุมองคป์ระกอบกลุ่มใหญ่ๆ มี 2 ลกัษณะคือ มีลกัษณะเป็นแถวเส้นคดโคง้ คลา้ยริบบ้ินหรือเนินเขาหลายลูก 
และบางแบบมีลกัษณะเป็นแถบเส้นมีจงัหวะการหยกัข้ึนลงคลา้ยฟันปลา ในแบบหลงัคลา้ยฟันปลา จะพบอยู่
ทัว่ไปบนจิตรกรรมฝาผนังสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้  นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัทศันะของชลูด  น่ิมเสมอ 
(2538) ท่ีไดก้ล่าวถึงเร่ืองหนา้ท่ีของเส้นสินเทาไวว้า่แบ่งท่ีวา่งออกเป็นส่วน รวมทั้งการกาํหนดขอบเขตของท่ีวา่ง
ในภาพจิตรกรรม 

จ.  ภาษาท่าทาง กริิยาแบบสามญัชนและแบบนาฏลกัษณ์  
ภาษาท่าทาง ท่ีเป็นเอกลกัษณ์โดดเด่นในงานจิตรกรรมฝาผนงั ในโรงมหรสพทางวิญญาณ ท่ีใชเ้ป็นส่ือ

การสอนเพื่อการไม่ด่ืมสุรา ชุด “คุณของสุรา” และ “ยายหัวด้ือ” ผูว้ิจยัไดจ้าํแนกภาษาท่า ทางออกเป็นประเด็น
ต่างๆโดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. การแสดงท่าทางของกษตัริย ์เทพ ในจิตรกรรมแนวประเพณีจะมีแบบแผนการเขียนภาพท่ีตายตวั ซ่ึง
เน้นการเขียนท่าทางแบบสวยงาม ไม่แสดงอารมณ์ทางใบหน้าคลา้ยกบัลกัษณะท่าทางท่ีแสดงความรู้สึกใน
นาฏศิลป์ไทย  ในส่วนกิริยาท่าทางของพระอินทร์และพระเจา้ธรรมิกราชสัพพมิตต ์ก็อยูใ่นเกณฑเ์ดียวกนัคือ มี
ความโนม้เอียงไปทางลกัษณะแบบนาฏลกัษณ์ กล่าวคือ ท่าทางของพระอินทร์และพระเจา้ธรรมิกราชสัพพมิตต์
มีลกัษณะรูปกายสมบูรณ์ งามสง่า สุภาพ มีบารมี เป็นลกัษณะมหาบุรุษท่ีควรเคารพบูชา มีเคร่ืองทรงตั้งแต่พระ
เศียรจรดพระบาททั้งยงัมีเคร่ืองสูงและบริวารแวดลอ้มประกอบให้เด่นเป็นสง่าข้ึน ลกัษณะดงักล่าวน้ีสอดคลอ้ง
กบัหลกัการเขียนภาพแนวจิตรกรรมไทยประเพณีท่ีฝ่ายอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังและประติมากรรมติดท่ี กอง
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โบราณคดี กรมศิลปากร (2533) ไดก้ล่าวว่าเป็นจิตรกรรมเขียนข้ึนจากความคิดและมโนภาพ ซ่ึงมีความเป็น
นามธรรม เช่น การเขียนภาพเทพให้มีรูปเป็นทิพย ์คือ เทวดามีรูปร่างไดส้ัดส่วนอยา่งสมบูรณ์ มีวงพกัตร์และมี
รูปร่างงดงาม กลา้ม เน้ือไม่เขียนเป็นสันหรือเป็นกลุ่มกอ้น แต่มีทรวดทรงอนัอ่อนละมุนละไม ดว้ยเส้นโคง้ท่ี
ประสานกนัอยา่งอ่อนหวาน เพราะเป็นท่ีเขา้ใจกนัวา่เทวดามีกายเป็นทิพย ์ไม่มีกิเลสอนัจะทาํให้เกิดมีอารมณ์ดี
ร้ายต่างๆ อยา่งคนธรรมดา วงพกัตร์ของเทวดาจึงเป็นวงพกัตร์ท่ีอ่ิมเอิบเป็นสุขสงบและงดงามอยูเ่สมอ 

2. การแสดงท่าทางของสตรีผูสู้งศกัด์ิ พระภิกษุผูท้รงศีล เป็นท่าทางแบบประณีต เนน้การเขียนท่าทาง
แบบสวยงามไม่แสดงอารมณ์ทางใบหนา้คลา้ยกบัลกัษณะท่าทางท่ีแสดงความรู้สึกในนาฏศิลป์ไทย สอดคลอ้ง
กบัแบบแผนการเขียนภาพแนวประเพณี แต่เม่ือสตรีผูสู้งศกัด์ิด่ืมสุราภาษาท่าทางจะแตกต่างไปโดยส้ินเชิง
กล่าวคือ อยูใ่นอากปักิริยานัง่นอนอยูใ่นตาํแหน่งเดียวกนัเสมอกนักบัขา้ทาสหรือสามญัชน ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึง
การประพฤติตนท่ีไม่ดี ไม่รักนวลสงวนตวั ผิดศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรม ยอมลดตวัลงตํ่า มาหยอกเอิน 
เล่นหวักบัขา้ทาสซ่ึงมีความแตกต่างในเร่ืองของชนชั้นทางสังคม ไม่มีความละอายเกรงกลวัต่อบาป 

3. การแสดงท่าทางของสามญัชนชาวบา้นธรรมดานั้น เป็นรูปท่ีช่างเขียนมีอิสระมากท่ีสุด ส่วนมากช่าง
ไม่พิถีพิถนัมากเท่าไหร่ และภาษาท่าทางกิริยาไม่เป็นแบบนาฎลกัษณ์คือ มีลีลาท่าทางท่ีเป็นธรรมชาติใกลเ้คียง
กบัชีวิตจริงและมีท่าทางท่ีหลากหลายกว่าภาพคนชั้นสูง กล่าวคือบุคคลชั้น สูงหรือสามญัชนผูป้ระมาทจะอยู่
ลอ้มรอบไหสุรา ในอากปักิริยาท่ีลม้ลุกคลุกคลาน เง้ืออาวธุในมือจะทาํร้ายซ่ึงกนัและกนั  มีการจบัมือยกัค้ิวหล่ิว
ตา และอากปักิริยาลกัษณะท่านอนไขวห่า้ง ท่ีส่ือความหมายถึงความเป็นผูท่ี้ขาดสติ เพราะอาํนาจของนํ้าวเิศษ  

ฉ.  ลกัษณะเรือนร่าง  
ผูว้ิจยัไดจ้าํแนกเรือนร่างในฐานะสัญลกัษณ์ท่ีส่ือการสอนเพ่ือการไม่ด่ืมสุรา เป็นสัญลกัษณ์ในการ

กระทาํความดี โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
1. เรือนร่างของพระภิกษุผูท้รงศีลมีสีกายขาวเทาลกัษณะของผิวพรรณผ่องใสไม่มีรายละเอียดของ

ลวดลาย ใดๆบนผิวหนงัท่ีจะเช่ือมโยงจากการเส่ือมของสังขาร ไม่แสดงรายละเอียดของอารมณ์ความรู้สึกผา่นสี
หน้าใช้สัญลกัษณ์ผ่านมือด้านซ้ายในลกัษณะท่าห้ามหรือขอบิณฑบาตร ใบหน้าน่ิงมองตํ่าและเหลียวมอง
ดา้นขา้ง ไม่เห็นฟัน การจดัระเบียบของเรือนร่างสาํรวมมีความสง่างาม ซ่ึงเป็นการส่ือสารเชิงสัญลกัษณ์ถึงความ
เป็นพระสงฆ ์

2. เรือนร่างพราหมณ์แปลง (พระอินทร์แปลงเป็นพราหมณ์)จะถือเพศ นุ่งขาว ห่มขาว ไวม้วยผม มีผิว
ผอ่งแดงส้มทัว่ทั้งร่างกายส่ือถึงความมีพลงั ความมีอาํนาจ มิตรภาพ มาปรากฏตวัเฉพาะหนา้พระพกัตร์พระเจา้
ธรรมิกราชสัพพมิตตใ์นลกัษณะรูปร่างโคง้เวา้ไดส้ัดส่วน ซ่ึงถือเป็นองคป์ระกอบหลกัของการจดัองคป์ระกอบ
ภาพบุคคลท่ีดี มีคุณค่าสวยงามทางศิลปะ ลกัษณะผิวพรรณไม่แสดงรายละเอียดของเส้นเลือดและลวดลายใดๆ 
บนผิวหนังท่ีจะเช่ือมโยงจากการเส่ือมของสังขาร แสดงถึงผิวพรรณท่ีดี ไม่แสดงรายละเอียดของอารมณ์
ความรู้สึกผา่นสีหนา้ใชส้ัญลกัษณ์ผา่นมือทั้งสองในท่าทางการถือคณโฑเหลา้สีดาํ ใบหนา้น่ิงมองตํ่าไม่เห็นฟัน 
การจดัระเบียบของเรือนร่างสํารวมมีความสง่างาม เป็นการส่ือสารเชิงสัญลกัษณ์ถึงความเป็นพราหมณ์ ถือเป็น
สัญลกัษณ์เรือนร่างท่ีเช่ือมโยงกบัความดีงามท่ีเป่ียมดว้ยบารมีและบุญญาธิการ 

3. เรือนร่างพระเจา้ธรรมิกราชสัพพมิตตน์ั้นมีสีกายขาว ลกัษณะของผิวพรรณไม่แสดงรายละเอียด ซ่ึง
เป็นลกัษณะเดียวกบัของผิวพรรณของพราหมณ์แปลง ซ่ึงเป็นการส่ือสารเชิงสัญลกัษณ์ถึงความเป็นเทพและ
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กษตัริย ์อีกทั้งไม่มีรายละเอียดของลวดลายใดๆบนผิวหนงัท่ีจะเช่ือมโยงจากการเส่ือมของสังขาร ลกัษณะของ
พระบาทโคง้งอเกินกว่าเทา้ของคนธรรมดาไม่แสดงรายละเอียดของอารมณ์ความรู้สึกผ่านสีหน้า ใบหน้าน่ิง
แหงนมองข้ึนดา้นบน ไม่เห็นฟัน การจดัระเบียบของเรือนร่างสาํรวมและมีความสง่างาม ส่วนฉลองพระองคเ์ป็น
การทรงเคร่ืองแบบกษัตริย  ์ลักษณะดังกล่าวสอดคล้องกับวิธีการเขียนภาพกษัตริยด์ังท่ีสุรศักด์ิ เจริญวงศ ์
(2525)กล่าวว่า ภาพพระราชามหากษตัริยน์ั้นเป็นลกัษณะผูมี้บุญญาธิการ การทาํตามกฎเกณฑ์ คติความเช่ือถือ
กนัมาแต่โบราณผสมกบัความชาํนาญทางฝีมือและอารมณ์อนัสูงของศิลปิน ภาพจงัหวะมีความสมบูรณ์ทางจิตใจ
มากกว่าจะให้เห็นความเป็นจริงตามธรรมชาติ เป็นศิลปะแบบอุดมคติ เขียนแบบสวยงาม มีจังหวะลีลา 
(rhythmical) นุ่มนวล 

4. เรือนร่างของตายายไมใ้กลฝ่ั้งเรือนร่างของตา มีผิวพรรณหยาบเช่ือมโยงถึงความเส่ือมโทรมสังขาร 
หัวเถิกมีเส้นสั้นๆหลายเส้นขีดอยูเ่หนือและใตริ้มฝีปากใบหนา้มีรอยยน่ลาํคอเล็กมีถุงใตต้า ไม่สวมเส้ือ นุ่งโจง
กระเบนหลวมๆ บ่งบอกถึงความเป็นคนชราท่ีอารมณ์ดีเจา้เล่ห์และชอบท่ีจะเป็นผูเ้ฝ้าดูอยู่เบ้ืองหลงัเป็นคน
ระมดัระวงัตน ส่วนเรือนร่างของยายหวัด้ือมีผวิพรรณหยาบไม่ไดบ่้งบอกถึงลกัษณะความเป็นหญิงผูช้ราอ่อนแอ
แต่แสดงให้เห็นถึงสังขารท่ีไดเ้ส่ือมโทรมไปตามวยั ซ่ึงลาํตวัโนม้ไปขา้งหนา้ เส้ือผา้หลวมๆ ใบหนา้มีรอยเห่ียว
ยน่และมีถุงใตต้าหากแต่ในภาพจิตรกรไดพ้ยายามส่ือให้เห็นถึงความแขง็แรงหนกัแน่น มัน่คง จริงจงั ความเด็ด
เด่ียว ตอ้งการชนะ ต่อตา้นไม่ยอมแพต่้อทิศทางของโชคชะตา บ่งบอกถึงลกัษณะความเป็นคนท่ีประมาท ด้ือร้ัน
ไม่ฟังใครแสดงใหเ้ห็นถึงการกระทาํท่ีไม่ดี จนนาํพาใหชี้วติตอ้งพบกบัความตาย 

5. เรือนร่างของปีศาจร้าย มีสีกายนํ้ าตาลแดง ซ่ึงเป็นสีดินท่ีจมปลกัอยูก่บักน้เหวมานาน ทาํให้สีกาย
แสดงความหมายถึงการท่ีตอ้งถูกกนัตนเองออกจากอิทธิพลภายนอก ไม่สามารถยุง่เก่ียวกบัผูใ้ด ส่ือถึงความชัว่
ร้าย น่ากลวั เหตุเพราะวา่ปีศาจถูกสาปใหอ้ยูใ่นหุบเหวมานาน 
 ลกัษณะการเขียนภาพเรือนร่างดงักล่าวน้ีมีความสอดคลอ้งกบัหลกัการเขียนภาพการ์ตูนอีกทางหน่ึง
ดว้ยดงัท่ีประสพโชค  นวพนัธ์ุพิพฒัน์ (2540) ไดก้ล่าววา่การ์ตูนไดส้ร้างสรรคส์ัญลกัษณ์เฉพาะข้ึนมาชุดหน่ึง ทาํ
ให้เกิดโลกท่ีเหมือนจริงข้ึน ซ่ึงเป็นโลกท่ีทุกส่ิงเป็นจริงไดต้ามแต่จะจินตนาการ โดยการ์ตูนนั้นสามารถหักเห
ออกจากความเป็นจริงได้ 2 วิธีคือจากความเรียบง่าย เน้นท่ีเส้นรอบนอกของรูปทรงและจากความเกินจริง 
(Exaggerates) ท่ี สามารถบิดเบ้ียวจากรูปทรงท่ีแทจ้ริง ซ่ึงเรือนร่างของภาพปีศาจร้ายเป็นส่ิงท่ีเกิดจากจินตนาการ
และการเช่ือมโยงกบัความเกินจริง  

ช.  สีกายโทนอ่อนและขาว แสดงคุณค่าเรือนกาย  
ผูว้ิจยัไดต้ั้งลกัษณะขอ้สังเกตวา่ สีกายของพระอินทร์นั้นมีสีผิวผอ่งกายเขียวทัว่ทั้งร่างกาย ส่ือถึงความ

เป็นสีสัญลกัษณ์ตามวรรณกรรมของพระอินทร์ ส่วนของพระเจา้ธรรมิกราชสัพพมิตต์นั้น มีกายสีขาว ส่ือถึง
ความบริสุทธ์ิ ความดีงาม  สาํหรับสีกายของพราหมณ์แปลงนั้น มีสีผิวผอ่งกายแดงส้มทัว่ทั้งร่างกาย ส่ือถึงความ
มีพลงั ความมีอาํนาจ มิตรภาพ  และสีกายของสตรีผูสู้งศกัด์ินั้น มีผิวพรรรณผอ่งใส สีกายขาวทัว่ทั้งร่างกาย ส่ือ
ถึงความบริสุทธ์ิ ความไร้เดียงสา ซ่ึงเป็นการส่ือสารเชิงสัญลกัษณ์ถึงความผูสู้งศกัด์ิ อีกทั้งไม่มีรายละเอียดของ
ลวด ลายใดๆบนผวิหนงัท่ีจะเช่ือมโยงจากการเส่ือมของสังขาร  
สีกายของชายชราสามญัชนนั้น มีผิวกายสีดาํแดง ส่ือถึ ความรุนแรง และสีดาํให้ความหมายส่ือถึง ความน่ากลวั 
อนัตราย กกัขฬะ และเม่ือพิจารณาโดยรวมของการใชสี้ดาํแดงร่วมกบัรูปร่างมนุษยจ์ะมีความหมายแฝงวา่ความ
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กกัขฬะอนัตรายรุนแรงน่ากลวัของชายท่ีปรากฎในภาพจิตรกรรม  ส่วนสีกายของปีศาจร้ายนั้นมีสีกายนํ้าตาลแดง 
ส่ือถึงความดิบเถ่ือนของความเป็นผีท่ีถูกกกัขงัให้จมปลกัอยูก่บักน้เหวมานาน ทาํให้สีกายแสดงความหมายถึง
การท่ีตอ้งถูกกนัตนเองออกจากอิทธิพลภายนอกและไม่สามารถยุง่เก่ียวกบัผูใ้ด 
 องคป์ระกอบของสีในฐานะ “คุณค่า” ของเรือนร่าง สีกายของพระภิกษุสงฆใ์นงานจิตรกรรมประเพณี 
นิยมใชสี้ขาว สีส้ม เพ่ือส่ือความหมายถึงความสวา่งไสว ความบริสุทธ์ิมีพลงั มิตรภาพ และความดีงาม  

ซ.  การแต่งกาย 
ผูว้ิจยัไดต้ั้งขอสังเกตวา่จิตรกรไดมี้การเขียนภาพตามจินตนาการโดยให้ภาพมีความสัมพนัธ์กนักบัเน้ือ

เร่ืองในวรรณกรรมท่ีส่ือการสอนเพ่ือการไม่ด่ืมสุราและมีความสอดคลอ้งกบัลกัษณะการแต่งกายคนในยคุสมยั
นั้น ดงัน้ี 

1) การแต่งกายของพระเจ้าธรรมิกราชสัพพมิตต์ จะมีแบบฉบับในการเขียนท่ีเหมือนกัน คือเป็น
ลกัษณะของมหาบุรุษควรเคารพบูชา มีเคร่ืองทรงตั้งแต่พระเศียรจรดพระบาททั้งยงัมีเคร่ืองสูง สวมมงกุฎสร้อย
สังวาล กรองศอ และมีบริวารแวดลอ้มประกอบให้เด่นเป็นสง่าข้ึน เคร่ืองทรงกษตัริยจ์ะมีการเขียนข้ึนอย่าง
ประณีตพิถีพิถนัปิดทองตดัเส้นอยา่งงดงามท่ีเคร่ืองประดบั2)การแต่งกายของพราหมณ์แปลง (พระอินทร์) จะถือ
เพศ นุ่งขาว ห่มขาว ไวม้วยผม 3)การแต่งกายของขนุนางหมู่อาํมาตยมุ์ขมนตรี นุ่งโจงกระเบน สีนํ้ าตาล สีเทา ไม่
สวมเส้ือ 4)การแต่งกายของพระสงฆ์ผูท้รงศีล จะมีแบบฉบับท่ีเขียนเหมือนกนัคือมีลกัษณะรูปกายสมบูรณ์ 
สุภาพ มีบารมีนุ่งสบงห่มครองจีวรสีส้ม หรือสีพระราชทาน เป็นลกัษณะมหาบุรุษควรเคารพบูชา 5)การแต่งกาย
ของสามญัชนธรรมดา จิตรกรไม่ไดเ้นน้ความพิถีพิถนัของการแต่งกาย เพียงเขียนภาพตามจินตนาการให้ภาพมี
ความใกลชิ้ดกบัวิถีชีวิตของคนในสมยันั้น เพ่ือส่ือถึงเร่ืองราวและวิถีชีวิตความเป็นอยูก่ารแต่งกายของชาวบา้น
ในสมยันั้น เช่น นุ่งผา้โจงกระเบน สีขาวเทา สีดาํ และผา้ลาย ไม่สวมเส้ือ ไม่สวมรองเทา้ ไม่มีเคร่ืองประดบั
ตกแต่ง ส่วนการแต่งกายของผูห้ญิง จะนุ่งผา้ถุง ไม่สวมเส้ือ ผมดาํประบ่า ไม่สวมรองเทา้ เป็นการเขียนภาพตาม
จินตนาการ เพ่ือใหภ้าพไดท้าํหนา้ท่ีส่ือถึงเร่ืองราวและวถีิชีวิตความเป็นอยู ่การแต่งกายของหญิงชาวบา้นในสมยั
นั้น 

ฌ.  อุปกรณ์ประกอบ  
อุปกรณ์ประกอบของตวัละครในภาพมีความหมายเชิงสัญลกัษณ์ท่ีโดดเด่นเพ่ือส่ือความหมายถึง การ

กระทาํท่ีไม่ดี ผลการวิจยัสามารถจาํแนกอุปกรณ์ประกอบของตวัละครได ้3 ประการ ดงัน้ี  1) ภาชนะบรรจุสุรา
ประกอบดว้ย คนโฑสีดาํ ไหสุรา  ขวดสุรา หวากเหลา้สีดาํ ส่ือความหมายถึงตวามน่ากลวั อนัตราย นาํสู่การขาด
สติสัมปชญัญะ และส่ือความหมายเป็นสัญญะของความชัว่ 2) อาวธุอนัตรายประกอบดว้ย ดาบ ขวาน ปืนไฟ ส่ือ
ความหมายถึงอนัตราย ความหายนะต่อชีวติและทรัพยสิ์น และ 3) ไมเ้ทา้ ในภาพจิตรกรรมส่ือถึงการเส่ือมโทรม
ของสังสาร ความชรา   
 
6. ข้อจํากดัในการวจิัย 

การลงพ้ืนท่ีบนัทึกภาพในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัพบขอ้จาํกดัท่ีสําคญัประการหน่ึงคือ ความจาํกดัของพ้ืนท่ีใน
ส่วนภาพจิตรกรรม ท่ีอยูร่อบเสาและใตร้าวบนัได ทาํให้เกิดปัญหามุมภาพท่ีจะตอ้งถ่ายจากมุมตํ่ากวา่ภาพอ่ืนๆ 
ทาํใหส้ัดส่วนของงานภาพจิตรกรรมบางภาพในกลุ่มน้ีมีความบิดเบือนเลก็นอ้ย แต่ผูว้ิจยัไดพ้ยายามเลือกใชภ้าพ 
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ท่ีมีการบิดเบือนของสัดส่วนภาพท่ีน้อยท่ีสุด และเพ่ือให้เป็นการรักษาไวซ่ึ้งความถูกตอ้งของมุมมองการเห็น
ภาพใหไ้ดม้ากท่ีสุด 
 
7. ข้อเสนอแนะสําหรับการวจิัยในอนาคต 

ควรมีการศึกษาวิจยัระบบสัญลกัษณ์ภาพท่ีส่ือการสอนเพ่ือการไม่ด่ืมสุราในเชิงเปรียบเทียบระหว่าง
งานจิตรกรรมพื้นบา้นในภาคต่างๆ ท่ีมีแนวหลกัธรรมคาํสอนหรือขอ้ห้ามในการไม่ด่ืมสุรา หรือในชาดกอ่ืนๆ
เช่น พุทธประวติั พระพุทธเจา้ 500 ชาติ และพระไตรปิฎก เป็นตน้ เพ่ือศึกษาแนวคิดและวิธีการถ่ายทอดสู่เร่ือง
ของความหมายและการตีความสัญลกัษณ์ภาพท่ีส่ือการสอนตามหลกัธรรมคาํสอนในพระพุทธศาสนาให้มาก
ยิง่ข้ึน อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาส่ือการสอนธรรมสาํหรับเยาวชนต่อไป 
 
8. ข้อเสนอแนะสําหรับนักการส่ือสาร 

1)นกัสร้างสรรคง์านการส่ือสารดว้ยภาพสามารถนาํขอ้คน้พบในภาพจิตรกรรมท่ีส่ือการสอนเพ่ือการ
ไม่ด่ืมสุรา ไปประยกุตใ์ชส้าํหรับการสร้างสรรคส่ื์อเพ่ือการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรม ทั้งทางตรง
และทางออ้ม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการใชส้ัญลกัษณ์ภาพ สีขาว, สีดาํ เป็นตน้ท่ีอิงกบับริบทในเร่ืองความเช่ือทาง
พุทธศาสนา สภาพสังคม  ประเพณีวฒันธรรมในแต่ละทอ้งถ่ิน มาเป็นเน้ือหาของงานส่ือสารดว้ยภาพเพ่ือการ
อบรมสั่งสอนประชาชน  

2)ขอ้เสนอแนะสาํหรับพระวิทยากร เพราะพระวิทยากรเป็นหัวใจท่ีสาํคญัหลกั เรียกวา่เป็นส่ือส่ือหลกั
ในการสร้างความเขา้ใจให้พุทธศาสนิกชน ในรูปแบบการส่ือสารท่ีเขา้ใจไดง่้าย ไม่สลบัซับซ้อน ไม่มากหรือ
น้อยจนเกินไป โดยจะตอ้งมุ่งเน้นให้ตรงประเด็นหลกั ตามเจตนาของ “ท่านพุทธทาส” ผูอุ้ทิศทั้งชีวิตในการ
สร้างสวนโมกข ์เพ่ือให้เกิดความรู้ความเขา้ใจต่อผูป้ฏิบติัตามหลกัธรรมคาํสอน เพราะจริตของคนในการรับรู้ 
รับฟัง และนาํไปปฏิบติัใหไ้ดผ้ลจริงนั้น ยอ่มท่ีจะแตกต่างกนัออกไปตามภูมิปัญญาของตน 

3)การผลิตส่ือวีดิทศัน์เพ่ือการส่งเสริมคุณธรรม เป็นการใช ้“ส่ือภาพ, เสียง” ในการเขา้ถึงหลกัธรรมคาํ
สอน เพราะปกติแลว้คนส่วนใหญ่จะให้ความสําคญักบัภาพท่ีเห็นและเสียงท่ีไดย้ิน มากกว่าการอ่านตาํราแลว้
นาํมาปฏิบติั ทาํให้ขีดความสามารถของคนลดน้อยลง ส่ือจึงมีความสําคญัเป็นอยา่งยิ่งในการสร้างองคค์วามรู้
ความเขา้ใจ ใหผู้ศึ้กษาปฏิบติัเกิดความเขา้ใจ และสามารถนาํส่ือไปปฏิบติัไดด้ว้ยตนเอง ซ่ึงจะทาํให้การปฏิบติัมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  
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ความต้องการ  การใช้ประโยชน์  และความพงึพอใจทีมี่ต่อรายการธรรมะ 
ทางสถานีวทิยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคม  คล่ืนปัญญานันทะเรดิโอ   

ของพุทธศาสนิกชนในจังหวดันนทบุรี  
NEEDS  USES AND GRATIFICATIONS OF DHAMMA PROGRAMS ON  

PANYANANTA RADIO FOR NATION BUDDHISM AND SOCIETY OF  BUDDHIST IN 
NONTHABURI PROVINCE 

 

วโิรจน์  หลอมนาค,  ผศ.ดร.ลกัษณา  คล้ายแก้ว   
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิานิเทศศาสตร์  มหาวทิยาลยัรังสิต 

2 อาจารยป์ระจาํ  สาขาวชิานิเทศศาสตร์  คณะนิเทศศาสตร์   มหาวทิยาลยัรังสิต 

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

บทคดัย่อ      

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพ่ือสํารวจความตอ้งการรายการธรรมะทางสถานีวิทยุกระจายเสียง   การ
เปิดรับ  การใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจท่ีมีต่อรายการธรรมะทางสถานีวิทยกุระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
และสังคม  งานวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ  โดยการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ  ใช้การวดัเพียงคร้ังเดียว  และใช้
แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากพุทธศาสนิกชนในจงัหวดันนทบุรี  จาํนวน 400 คน ประมวลผลโดยใช้
โปรแกรม SPSS  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ร้อยละ (Percentage)  การหาค่าเฉล่ีย (Mean)  ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)  โดยมีหลกัเกณฑใ์นการให้คะแนน สาํหรับการทดสอบสมมติฐานใชส้ถิติ t-test การ
วเิคราะห์ความแปรปรวน  และสถิติวเิคราะห์เพ่ือหาค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน 

ผลการวิจยัพบว่า  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุมากกว่า 50 ปีข้ึนไป  มีการศึกษาในระดบั
ปริญญาตรี  เป็นผูท่ี้เกษียณอายุและผูว้่างงาน  มีรายไดต่้อเดือนมากกว่า 25,001  โดยกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความ
ตอ้งการรายการธรรมะเพื่อประโยชน์ทางสังคมมากกวา่ดา้นอ่ืน  ใชป้ระโยชน์จากการรับฟังรายการธรรมะทางคล่ืน
ปัญญานนัทะดา้นการเป็นแรงบนัดาลใจมากท่ีสุด  และมีความพึงพอใจต่อรายการอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น  ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ลกัษณะประชากรท่ีแตกต่างกนัมีความตอ้งการรับฟังรายการธรรมะทางสถานีวทิยแุตกต่าง
กนั ยกเวน้ตวัแปรดา้นเพศท่ีไม่แตกต่าง  ลกัษณะประชากรแตกต่างกนัมีการเปิดรับรายการท่ีแตกต่างกนั   การเปิดรับ
รายการธรรมะมีความสัมพนัธ์กบัการใชป้ระโยชน์  และการใชป้ระโยชน์มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจท่ีมีต่อ
รายการธรรมะทางสถานีวทิยกุระจายเสียง คล่ืนปัญญานนัทะเรดิโอ 

คาํสําคญั : ความตอ้งการ, การใชป้ระโยชน์, ความพึงพอใจ, รายการธรรมะ, คล่ืนปัญญานนัทะเรดิโอ 
 

Abstract 

The objectives of this research were to survey the need of  Dhamma programs, the uses and 
gratifications of Dhamma programs on Panyananta radio station for national Buddhism and society in Nonthaburi 
Province. The quantitative research applied survey method by using  accidental sampling method with one-short 
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description study and questionnaires collecting data from 400 people living in Nonthaburi area, then SPSS program 
in data processing.  Statistics applied to analyze data in this research was percentage, mean, and standard deviation. 
The hypothesis was analyzed utilizing T-test, One-Way Analysis of Variance, and the Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient 

The results were that  majority of sampling population was female aged  over 50 years old with bachelor 
degree, retirement and unemployed status and above-25,001-baht monthly income. They needed Dhamma radio 
programs for social purpose more than others. They used  Dhamma programs for inspiration the most and satisfied 
to those at high level. The results of hypothesis assumptions found that almost all demographic attributes, except 
sex, were  difference, the need of Dhamma programs were difference. While demographic attributes were 
difference,  the exposure to Dhamma programs on Panyananta radio station were difference. The Dhamma 
programs’ exposure was correlated to its uses.  The program uses were correlated to its gratifications. 
KEYWORDS : NEEDS, USES, GRATIFICATIONS, DHAMMA PROGRAM,  PANYANANTA RADIO  
 
1. บทนํา 

สังคมปัจจุบัน  เป็นสังคมท่ีเน้นเร่ืองของการพฒันาวตัถุมากกว่าพฒันาคน  จากการเปล่ียนแปลงด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ  หรือสังคมและวฒันธรรม  คุณภาพชีวิตของคนจึงอยูภ่ายใตก้ารครอบงาํดา้นวตัถุนิยม  ดงันั้นใน
ยามท่ีพุทธศาสนิกชนประสบสภาวะวิกฤตและไร้คาํตอบ  พุทธศาสนาจึงเป็นทางออกในการพฒันาชีวิต  สังคมและ
ส่ิงแวดลอ้มให้หลุดออกจากสภาวะวิกฤตได ้ โดยมีพุทธบริษทัเป็นกลไกขบัเคล่ือนวงลอ้แห่งธรรมเพ่ือการพฒันาท่ี
ย ัง่ยนื  กล่าวโดยสรุปแลว้จะเห็นไดว้า่  พระพุทธศาสนาไดช่้วยในการจรรโลงและสร้างสรรคส์ังคมใหน่้าอยู ่ ดว้ยการ
ประคบัประคองสังคมให้เป็นปึกแผ่น  เป็นศูนยร์วมทางดา้นจิตใจของพุทธศาสนิกชน  และเป็นแหล่งหล่อหลอม
เอกลกัษณ์ของชาติ  หลกัคาํสอนทางพุทธศาสนาไดส้อนให้คนไทยมีนิสัยรักอิสระ  มีจิตใจท่ีรักสงบและยิ้มแยม้
แจ่มใสอยูเ่สมอ  ทั้งสอนใหมี้จิตใจท่ีมีความเมตตา กรุณา เสียสละ และไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น (รัชนีกร เศรษฐโฐ, 2532)   

นอกจากน้ีหลกัธรรมคาํสอนทางพุทธศาสนา  ยงัจะไดช่้วยทาํให้รู้จกั เขา้ใจคนและชุมชน ช่วยให้เกิดการ
ทาํงานร่วมกนั  เกิดความสามคัคีอนัเป็นพลงัทาํให้สามารถบรรลุเป้าหมายแห่งการพฒันาท่ีตั้งไวไ้ด ้(สัญญา  สัญญา
วิวฒัน์., 2533) พุทธศาสนาจึงช่วยแกไ้ขวิกฤตการณ์ความทุกขย์ากเดือดร้อนทั้งปวงท่ีเกิดข้ึนในสังคม ให้บรรเทาเบา
บางลง ช่วยนาํชาติและสังคมไปสู่ความสงบร่มเยน็ต่อไป (อรณี  ฝูงวรรณลกัษณ์, 2538)  ปัจจุบนัไดมี้ทั้งภาครัฐบาล
และเอกชน ใหค้วามสนใจในการพฒันา  ส่งเสริมกิจกรรมทางวฒันธรรมและศาสนามากยิง่ข้ึน 

รายการธรรมะทางสถานีวิทยกุระจายเสียง  เป็นรูปแบบการส่ือสารท่ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเผยแผห่ลกัธรรม
คาํสอนทางพุทธศาสนา  ให้แก่พุทธศาสนิกชนโดยทัว่ไปไดรั้บรู้และเขา้ใจ  อาจโนม้นา้วให้คนในสังคมไดต้ระหนกั   
รู้ถึงคุณค่าของหลกัคาํสอนทางพุทธศาสนา  แลว้นาํไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาํวนั  ทั้ งน้ีการนําเสนอรายการท่ี
เก่ียวกบัธรรมะทางส่ือสารมวลชนนั้น  มีทั้งทางส่ือวิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์  ในท่ีน้ีจะศึกษาเฉพาะรายการ
ธรรมะ ท่ีนาํเสนอทางสถานีวทิยกุระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคม คล่ืนปัญญานนัทะเรดิโอ  ซ่ึงเป็นส่ือ
วิทยุกระจายเสียงบริการสาธารณะ  ท่ี   กสทช.  ได้พิจารณาคัดเลือกและประกาศออกใบอนุญาตไวแ้ล้วเม่ือ
วนัท่ี  7   มกราคม พ.ศ. 2556  จดัตั้งข้ึนและเร่ิมออกอากาศอย่างเป็นทางการ โดย พระเทพปริยติัเมธี เจา้อาวาสวดั
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ชลประทานรังสฤษด์ิ พระอารามหลวง ในสมยันั้น (ปัจจุบนัมรณภาพแลว้) มีวตัถุประสงค์เพ่ือร่วมพฒันาชาติและ
ประชาชนในสังคมตามปณิธานของพระเดชพระคุณ  พระพรหมมงัคลาจารย  ์ (ปัญญานันทะมหาเถระ)  อดีตเจ้า
อาวาสวดัชลประทานรังสฤษด์ิ รูปท่ี 1  และเพื่อเผยแผ่ธรรมะและความรู้ด้านอ่ืนๆ  สําหรับประชาชนทั่วไปท่ี
สนใจ  รวมถึงเป็นช่องทางในการส่งข่าวสารถึงพุทธศาสนิกชนตลอดถึงเยาวชน ท่ีนิยมมาวดัชลประทานรังสฤษด์ิ 
เร่ืองกิจกรรมต่างๆ  ของวดัท่ีอยูใ่นเขตจงัหวดันนทบุรีท่ีสามารถรับฟังได ้ การบริหารจดัการสถานีวิทยดุาํเนินการใน
รูปแบบของคณะกรรมการ  ประกอบดว้ย ประธานท่ีปรึกษา,  ท่ีปรึกษา,  หวัหนา้,  รองหวัหนา้,  กรรมการ,  กรรมการ
และเลขานุการ,  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ      

เน่ืองจากรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคม  คล่ืนปัญญานันทะ      
เรดิโอ  ดําเนินการออกอากาศมาเป็นเวลา  4  ปีแล้ว  แต่ยงัไม่มีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับผูรั้บสารของทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคม คล่ืนปัญญานนัทะเรดิโอเลย  ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาเร่ือง  ความ
ตอ้งการ  การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจท่ีมีต่อรายการธรรมะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา
แห่งชาติและสังคม  คล่ืนปัญญานนัทะเรดิโอ  ของพุทธศาสนิกชนในจงัหวดันนทบุรี  เพ่ือนาํผลท่ีไดจ้ากการวิจยัไป
ปรับปรุงและพฒันารายการต่างๆ ทางสถานีวิทยกุระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคม  ให้สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการ  การใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจของผูฟั้งรายการมากท่ีสุด 

 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1) เพ่ือสํารวจความตอ้งการรายการธรรมะทางสถานีวิทยุกระจายเสียง  ของพุทธศาสนิกชนในจงัหวดั
นนทบุรี 

2) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับรายการธรรมะทางสถานีวิทยกุระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและ
สังคม  ของพทุธศาสนิกชนในจงัหวดันนทบุรี 

3) เพ่ือศึกษาการใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจจากการเปิดรับรายการธรรมะทางสถานีวิทยกุระจายเสียง
พระพทุธศาสนาแห่งชาติและสังคม คล่ืนปัญญานนัทะเรดิโอ  ของพทุธศาสนิกชนในจงัหวดันนทบุรี 

4) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการใชป้ระโยชน์กบัความพึงพอใจ จากการเปิดรับรายการธรรมะทาง
สถานีวิทยกุระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคม คล่ืนปัญญานนัทะเรดิโอ  ของพุทธศาสนิกชนในจงัหวดั
นนทบุรี 

 

3. การดาํเนินการวจิัย 

การศึกษาวิจยั เร่ือง ความตอ้งการ  การใชป้ระโยชน์  และความพึงพอใจท่ีมีต่อรายการธรรมะทางสถานี

วิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคม คล่ืนปัญญานันทะเรดิโอ  ของพุทธศาสนิกชนในจังหวดั

นนทบุรี  เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ  ใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research)  โดยการวดัเพียงคร้ังเดียว (One – 

Short Descriptive Study) และใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  ประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรม SPSS สถิติท่ี

ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ (Percentage)  การหาค่าเฉล่ีย (Mean)  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard 

Deviation) โดยมีหลกัเกณฑ์ในการให้คะแนน  สําหรับการทดสอบสมมติฐานใช้สถิติ T-test  การวิเคราะห์ความ

แปรปรวน  และสถิติวเิคราะห์เพ่ือหาค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน 
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4. ผลการวจิัย 
ส่วนที ่1 ข้อมูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  คิดเป็นร้อยละ 67.8  กลุ่มท่ีมีอายมุากกวา่ 50 ปีข้ึนไปเป็นจาํนวนมาก

ท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ 25 โดยมีการศึกษาในระดับปริญญาตรีเป็นจาํนวนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 53.3  เป็นผูท่ี้
เกษียณอายแุละผูว้า่งงาน เป็นจาํนวนมากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ 18.8  และมีรายไดต่้อเดือนมากกวา่ 25,001ข้ึนไปมาก
ท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ 37 

ส่วนที ่2  ความต้องการรายการธรรมะทางสถานีวทิยุกระจายเสียง 
กลุ่มตวัอย่างมีความตอ้งการรายการธรรมะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงโดยทั่วไป  โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดบัมาก  คิดเป็นค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.07  ความตอ้งการทางสังคมโดยรวมระดบัมากท่ีสุด  คิดเป็นค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.29 
รองลงมา ไดแ้ก่ความตอ้งการทางกายภาพ คิดเป็นค่าเฉลียเท่ากบั 6.22  ความตอ้งการทางจิต คิดเป็นค่าเฉล่ียเท่ากบั 
5.95  และความตอ้งการทางปัญญา  คิดเป็นค่าเฉล่ียเท่ากบั  5.83 ตามลาํดบั 

ส่วนที ่3 พฤติกรรมการเปิดรับฟังรายการธรรมะทางสถานีวทิยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและ
สังคม คล่ืนปัญญานันทะเรดโิอ  

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใชเ้วลาในการเปิดรับฟังรายการธรรมะทางสถานีวิทยกุระจายเสียงพระพุทธศาสนา
แห่งชาติและสังคม คล่ืนปัญญานนัทะเรดิโอในหน่ึงสัปดาห์  เปิดรับฟังรายการ 6 วนัเป็นจาํนวนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อย
ละ 29.5  และใชเ้วลาในการเปิดรับฟังรายการธรรมะทางสถานีวิทยกุระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคม 
คล่ืนปัญญานนัทะเรดิโอในแต่ละวนันาน 76 – 90  นาทีเป็นจาํนวนมากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ 28 

ส่วนที่  4 การใช้ประโยชน์จากการรับฟังรายการธรรมะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา
แห่งชาตแิละสังคม คล่ืนปัญญานันทะเรดโิอ 

กลุ่มตัวอย่างมีการใช้ประโยชน์จากการรับฟังรายการธรรมะธรรมะทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
พระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคม คล่ืนปัญญานนัทะเรดิโอ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นการเป็น
แรงบนัดาลใจ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.37  และดา้นการไดรั้บความพึงพอใจ ความรู้สึกท่ีดี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.22  ส่วนใน
ระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นการติดตามเหตุการณ์ คิดเป็นค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.13  ดา้นการเขา้ใจสังคมและวฒันธรรม คิดเป็น
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.03  ดา้นการไดรั้บความรู้และวิธีการในการปฏิบติั  คิดเป็นค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.02  ดา้นเรียนรู้เก่ียวกบั
ตนเอง คิดเป็นค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.92  ดา้นการผ่อนคลาย คิดเป็นค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.83  ดา้นการติดต่อสัมพนัธ์ คิดเป็น
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.66  และดา้นการมีส่วนร่วม คิดเป็นค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.54 

ส่วนที่  5   ความพึงพอใจที่มีต่อรายการธรรมะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและ
สังคม คล่ืนปัญญานันทะเรดโิอ 

กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจท่ีมีต่อรายการธรรมะธรรมะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา
แห่งชาติและสังคม คล่ืนปัญญานนัทะเรดิโอ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.80 ในทุกดา้น คือ 
ดา้นเน้ือหารายการ รูปแบบรายการ  ผูด้าํเนินรายการ  และดา้นการมีส่วนร่วมของผูฟั้ง   

ส่วนที ่6 ทดสอบสมมุตฐิาน 
สมมติฐานท่ี 1 ลกัษณะประชากรของพุทธศาสนิกชน ไดแ้ก่ เพศ,  อาย,ุ  การศึกษา  ในจงัหวดันนทบุรีท่ี

แตกต่างกนัมีความตอ้งการรับฟังรายการธรรมะทางสถานีวทิยแุตกต่างกนั 
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ผลการทดสอบ พบวา่ คุณลกัษณะทางประชากรศาสตร์เกือบทั้งหมด มีความตอ้งการรับฟังรายการธรรมะ
ทางสถานีวทิยแุตกต่างกนั มีเพียงคุณลกัษณะดา้นเพศเท่านั้นท่ีไม่แตกต่าง  

สมมติฐานท่ี 2 ลกัษณะประชากรของพุทธศาสนิกชน ไดแ้ก่ เพศ,  อายุ,  การศึกษา ในจงัหวดันนทบุรีท่ี
แตกต่างกัน  มีการเปิดรับรายการธรรมะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคม คล่ืน
ปัญญานนัทะเรดิโอ แตกต่างกนั 

ผลการทดสอบ พบว่า คุณลกัษณะทางประชากรศาสตร์ทั้ งหมดมีการเปิดรับรายการธรรมะทางสถานี
วทิยกุระจายเสียงพระพทุธศาสนาแห่งชาติและสังคม คล่ืนปัญญานนัทะเรดิโอ แตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 3 การเปิดรับรายการธรรมะทางสถานีวิทยกุระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคม 
คล่ืนปัญญานันทะเรดิโอ  มีความสัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์จากรายการธรรมะทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
พระพทุธศาสนาแห่งชาติและสังคม  คล่ืนปัญญานนัทะเรดิโอ 

ผลการทดสอบ พบว่า การเปิดรับรายการธรรมะมีความสัมพนัธ์กบัการใชป้ระโยชน์จากรายการธรรมะ
ทางสถานีวิทยกุระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคม  คล่ืนปัญญานนัทะเรดิโอ  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบันยัสาํคญั 0.01 ในทางบวก 

สมมติฐานท่ี  4 การใช้ประโยชน์มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจจากรายการธรรมะทางสถานี
วทิยกุระจายเสียงพระพทุธศาสนาแห่งชาติและสังคม  คล่ืนปัญญานนัทะเรดิโอ 

ผลการทดสอบ พบวา่ การใชป้ระโยชน์จากรายการธรรมะมีความสัมพนัธ์กบัความ   พึงพอใจจากรายการ
ธรรมะทางสถานีวทิยกุระจายเสียงพระพทุธศาสนาแห่งชาติและสังคม  คล่ืนปัญญานนัทะเรดิโอ  อยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05  ในทางลบ 
 
5. การอภิปรายผล 

ผูว้จิยัสามารถนาํประเดน็ท่ีน่าสนใจมาอภิปรายผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
ส่วนท่ี 1  จากการเกบ็ขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งพบวา่ มีจาํนวนของเพศหญิงถึงร้อยละ 67.8ตอบแบบสอบถาม

ซ่ึงมากกว่าเพศชายท่ีมีเพียงร้อยละ 32.3 และจาํนวนของเพศหญิงท่ีฟังรายการธรรมะมีมากกว่าเพศชายในทุกๆ 
สถานท่ีท่ีทาํการเก็บขอ้มูล  ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความตอ้งการในการเปิดรับสาร (รายการธรรมะ) ของเพศหญิงท่ีมี
มากกว่าเพศชาย ทั้งน้ีสอดคลอ้งเดอเฟลอร์ (De fleur, 1970)  เพราะวา่เพศหญิงมีแนวโน้มและความตอ้งการท่ีจะรับ
ข่าวสารมากกวา่เพศชาย 

ส่วนท่ี 2 ความตอ้งการรับฟังรายการธรรมะโดยทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งเพ่ือประโยชน์ทางสังคมมากกว่า
ความตอ้งการในดา้นอ่ืน ๆ ไม่วา่เป็นความตอ้งการเพ่ือนทางธรรม ตอ้งการช่องทางในการสนทนา  หรือแกปั้ญหาทาง
ธรรม  ความตอ้งการท่ีกล่าวมาขา้งตน้ลว้นเก่ียวขอ้งกบัอริยสัจ 4 อนัประกอบไปดว้ย ทุกข์ สมุทยั นิโรธ และมรรค  
ความตอ้งการช่องทางในการสนทนาหรือแกปั้ญหาทางธรรม  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของพชัรากร กิตติตระกูล (2551)  
ท่ีไดท้าํการศึกษาเร่ือง “พฤติกรรมและการปฏิบติัในกิจธรรมะ” พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีเหตุผลในการเปิดรับส่ือธรรมะ  
เพ่ือตอ้งการคาํแนะนาํจากพระสงฆใ์นเร่ืองการดาํเนินชีวติประจาํวนั  มากท่ีสุด 

ส่วนท่ี 3 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้เวลาในการเปิดรับฟังรายการธรรมะทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
พระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคม คล่ืนปัญญานันทะเรดิโอในหน่ึงสัปดาห์ เปิดรับฟังรายการ 6 วนัโดยใชเ้วลาใน
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การฟังวนัละ 76 – 90 นาที  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั จีระศกัด์ิ คาระวิวฒันา (2548 : 7)  ท่ีกล่าววา่  ผูรั้บสารจะเลือกเปิดรับส่ือ
ท่ีสามารถจดัหาได ้ เพราะธรรมชาติของมนุษยน์ั้นจะใชค้วามพยายามเพียงระดบัหน่ึงเท่านั้น  อะไรท่ีไดม้ายาก ก็
มกัจะไม่ไดรั้บการคดัเลือก  แต่ถา้สามารถไดม้าไม่ยากนกัมกัจะเลือกส่ิงนั้น เช่นเดียวกบัส่ือ  ผูรั้บสารจะเลือกส่ือท่ีไม่
ตอ้งใชค้วามพยายามมากนกั  การเลือกส่ือท่ีสอดคลอ้ง กบัความรู้  ค่านิยม  ความเช่ือ  และทศันคติของตน  

ส่วนท่ี 4 กลุ่มตวัอยา่งมีการใชป้ระโยชน์จากการรับฟังรายการธรรมะธรรมะทางสถานีวิทยกุระจายเสียง
พระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคม คล่ืนปัญญานนัทะเรดิโอ ในดา้นอ่ืนๆ ท่ีน่าสนใจนาํมาอภิปรายคือ กลุ่มตวัอยา่งมี
ความซาบซ้ึงและรับรู้ถึงวิถีชีวิตท่ีสงบสุขภายใตศ้าสนา  และยงัมีความเขา้ใจในสังคมและวฒันธรรมแบบชาวพุทธ
มากยิ่งข้ึนจากการไดรั้บฟังรายการธรรมะทางสถานีฯ สอดคลอ้งกับแนวคิดของ William Frederick (1992)  ท่ีได้
กล่าวถึงการใชส่ื้อเพ่ือตอบสนองความตอ้งการในดา้นการเขา้ใจสังคมและวฒันธรรม เพราะเน้ือหาของรายการ มกัจะ
มีการสอนในเร่ืองของการปฏิบติัตนอยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม และสมควรตามแบบชาวพุทธ สอนให้มีความเช่ืออยา่ง
ถูกตอ้งตามหลกัศาสนาพทุธ (หลกักาลามสูตร) 

ส่วนท่ี  5 กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจท่ีมีต่อรายการธรรมะธรรมะทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
พระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคม คล่ืนปัญญานันทะเรดิโอ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก อาทิเช่น ดา้นรูปแบบ
รายการในดา้นการพูดคุย/สนทนา/อภิปราย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัธีรารักษ ์ โพธิสุวรรณ (2547)  ท่ีกล่าวว่า รายการพูดคุย
กบัผูฟั้งเป็นการพูดคุยกบัผูฟั้งโดยตรง  พูดแบบเป็นธรรมชาติ  มกัเป็นเร่ืองท่ีไม่เคร่งเครียด  มีความเป็นกนัเองและไม่
ทาํใหผู้ฟั้งเกิดความเบ่ือหน่าย  
 
6. ข้อเสนอแนะในการทาํวจิัยคร้ังต่อไป 

1)  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบรายการธรรมะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและ
สังคม คล่ืนปัญญานันทะเรดิโอ กบัรายการธรรมะทางสถานีอ่ืนๆ ในแง่ของเน้ือหาสาระ รูปแบบรายการ ผูด้าํเนิน
รายการ การมีส่วนร่วมของผูฟั้งรายการ และความถ่ีในการออกอากาศ เพ่ือนาํมาประกอบการพิจารณาในการปรับปรุง
รายการธรรมะของสถานีวิทยกุระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคม คล่ืนปัญญานนัทะเรดิโอ และรายการ
ธรรมะของสถานีวทิยอ่ืุนๆ 

2)  เน่ืองจากงานวิจัยน้ี   เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการเกบ็ขอ้มูล  ผูว้ิจยัเห็นวา่ควรจะศึกษาขอ้มูลในเชิงลึกโดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ เพ่ือหาคาํตอบ
ในเร่ืองเน้ือหาแต่ละรายการของทางสถานีวทิยกุระจายเสียงพระพทุธศาสนาแห่งชาติและสังคม คล่ืนปัญญานนัทะเรดิ
โอ เพ่ือจะไดผ้ลในเชิงลึกมากยิง่ข้ึน  
 

7. บทสรุป 
งานวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัศึกษาถึงความตอ้งการ  การใชป้ระโยชน์  และความพึงพอใจท่ีมีต่อรายการธรรมะทาง

สถานีวิทยกุระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคม คล่ืนปัญญานนัทะเรดิโอ  ของพุทธศาสนิกชนในจงัหวดั
นนทบุรี ซ่ึงผลท่ีได ้คือ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายมุากกวา่ 50 ปีข้ึนไป มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี 
เป็นผูท่ี้เกษียณอายแุละผูว้า่งงาน มีรายไดต่้อเดือนมากกวา่ 25,001 และกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความตอ้งการรายการ
ธรรมะเพื่อประโยชน์ทางสังคมมากกว่าด้านอ่ืน โดยใช้ประโยชน์จากการรับฟังรายการธรรมะดา้นการเป็นแรง
บนัดาลใจมากท่ีสุด และมีความพึงพอใจต่อรายการอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น  
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8. กติติกรรมประกาศ  
การศึกษาคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีสาํเร็จสมบูรณ์ดว้ยดี  เพราะไดรั้บความร่วมมือช่วยเหลือและใหค้าํแนะนาํท่ี

เป็นประโยชน์จากบุคคลหลายท่านเป็นอยา่งดียิง่  ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณ  ผศ.ดร.ลกัษณา  คลา้ยแกว้ อาจารยท่ี์ปรึกษา  
ท่ีกรุณาสละเวลาให้คาํแนะนาํ  และตรวจทาน  พร้อมทั้งดูแลเอาใจใส่ผูว้ิจยัตลอดการทาํงานการศึกษาคน้ควา้อิสระ
ฉบับน้ี  ขอขอบพระคุณคณาจารยทุ์กท่านผูบ้รรยายให้ความรู้ในวิชาต่างๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกับสาขาท่ีศึกษา  รวมถึง
ขอขอบคุณครอบครัว  บิดามารดา  และเพ่ือนๆ ทุกคนท่ีคอยใหก้าํลงัใจดว้ยดีเสมอมา   
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สัญลกัษณ์เพ่ือการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต คอรัปช่ันทีส่ะท้อนผ่านส่ือวดีิทศัน์ออนไลน์ 
Symbols of Anti-Corruption Campaigns Reflected Through Online Videos 

 

ณชรต อิม่ณะรัญ1  และ กฤษณ์ ทองเลศิ2 
1 นกัศึกษาปริญญาโท  หลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิานิเทศศาสตร์  มหาวทิยาลยัรังสิต 

2 อาจารยป์ระจาํ สาขาวชิานิเทศศาสตร์  คณะนิเทศศาสตร์  มหาวทิยาลยัรังสิต 

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

บทคดัย่อ      

การวิจัยเร่ือง สัญลกัษณ์เพ่ือการรณรงค์ต่อตา้นการทุจริต คอรัปชั่นท่ีสะท้อนผ่านส่ือวีดิทัศน์ออนไลน์ มี
วตัถุประสงคเ์พ่ือให้เขา้ใจถึงสัญลกัษณ์เพ่ือการรณรงคต่์อตา้นการทุจริต คอรัปชัน่ท่ีสะทอ้นผา่นส่ือวีดิทศัน์ออนไลน์ 
และองค์ประกอบทางการสร้างสรรค์ของการรณรงค์ท่ีกระตุน้ให้เยาวชนตระหนักถึงปัญหาการทุจริต คอรัปชั่น 
แนวคิดและทฤษฎีท่ีนํามาใช้เป็นแนวทางในการเขา้สู่ปัญหานําวิจัยประกอบด้วยแนวคิดเร่ือง คุณธรรมพ้ืนฐาน 
แนวคิดเร่ืองการทุจริตคอรัปชัน่ แนวทางการศึกษาเชิงสัญญะวิทยา และแนวการวิเคราะห์ภาษาภาพเชิงเทคนิค โดย
ผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลช้ินงานเพ่ือการการรณรงคจ์าก www.youtube.com ในช่วงวนัท่ี 1-15 ธันวาคม 2556 เพ่ือ
นาํมาวิเคราะห์ตวับทและทาํการสัมภาษณ์แบบกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 4 กลุ่ม 
กลุ่มละ 10 คน  

ผลการวิจัยพบว่า สัญลกัษณ์เพ่ือการรณรงค์ต่อตา้นการทุจริต คอรัปชั่นทางส่ือวีดิทัศน์ออนไลน์ สามารถ
จาํแนกได ้2 ประเภทคือ สัญลกัษณ์ภาพและภาษา โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 1) สัญลกัษณ์ภาพและภาษา ประกอบดว้ย ก) 
สัญลกัษณ์เก่ียวกบัสาเหตุของปัญหาการทุจริต คอรัปชัน่ ไดแ้ก่ สัญลกัษณ์เก่ียวกบัความซบัซอ้นและความไร้ระเบียบ
ทางสังคม ตวัอยา่งเช่น สายไฟฟ้าท่ียุง่เหยงิ ฝูงชนท่ีแออดั ความวุน่วายบนทอ้งถนน สัญลกัษณ์เก่ียวกบัความแตกต่าง
ของชนชั้นทางเศรษฐกิจและสังคม สะทอ้นผา่นภาพเก่ียวกบัความยากจน ข) สัญลกัษณ์เก่ียวกบัพฤติกรรมการทุจริต 
คอรัปชัน่ ประกอบดว้ย สัญลกัษณ์เก่ียวกบัพฤติกรรมการ “โกงกิน” และสัญลกัษณ์ภาษาท่าทางท่ีแสดงออกเก่ียวกบั
การประเมินคุณค่าพฤติกรรมการทุจริต คอรัปชั่น 2) องค์ประกอบทางการสร้างสรรค์ของงานรณรงค์ต่อตา้นการ
ทุจริต คอร์รัปชนัท่ีกระตุน้ใหเ้ยาวชนตระหนกัถึงปัญหาคอรัปชัน่จาํแนกไดเ้ป็น 5 ประเดน็ ไดแ้ก่ ก) การใชสี้ขาว เทา 
ดาํในเชิงสัญลกัษณ์ ข) การนําเสนอแบบอย่างของบุคคลท่ีไม่พึงประสงค์และควรถูกลงโทษ ค) สัญลกัษณ์ภาพ
เก่ียวกบัความไร้ระเบียบ ง) สัญลกัษณ์ภาพเก่ียวกบัความยากจน และ จ) สัญลกัษณ์เก่ียวกบัความหวงั 
คาํสําคญั: สัญลกัษณ์,การรณรงค,์ต่อตา้นการทุจริต,คอรัปชัน่,ส่ือวดิีทศัน์ออนไลน์ 

 
Abstract 

The research on Symbols of Anti-Corruption Campaigns Reflected Through Online Videos is aimed to 
provide understanding in symbols of anti-corruption campaigns reflected through online videos and factors of 
creativity of anti-corruption campaigns that raise concerns over corruption problems among youths. Concepts and 
theories applied to the research problem approach include basic moral concept, corruption concept, semiotics 
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approach and technical visual language analysis. The researcher gathered information of anti-corruption campaigns 
from www.youtube.com between December 1 and 5, 2013 to analyze the texts and carry out an interview with four 
groups of youths, each consisting of 10 people, in educational institutions in Bangkok.   

Research findings were that symbols of anti-corruption campaigns appeared in online videos could be 
divided into two categories: visual and language symbols. Details were as follows: 1) visual and language symbols 
include A)  symbols involving with causes of corruption problems, i.e. symbols involving with complexity and 
social disorganization such as messy electric wires, crowded mass of people, traffic chaos, and symbols involving 
with disparity among people of different socio-economic status that were reflected through image of poverty; B) 
symbols involving with corruption behaviors include a) symbols involving with “embezzlement” behavior and b) 
expressed body language symbols involving with corruption behavior assessment, and 2) factors of creativity of 
anti-corruption campaigns that raise concerns over corruption problems among youths could be divided into five 
pillars: a) symbolic use of white, grey and black colors, b) presentation of undesirable role models who should be 
punished, c) visual symbols involving with disorganization, d) visual symbols involving with poverty and e) 
symbols of hope.  
Keyword: Symbol, campaign, anti-corruption, online video  

 
1. บทนํา 

ปัญหาการทุจริตคอรัปชัน่ในระบบการบริหารราชการแผน่ดินในประเทศไทย เป็นปัญหาท่ีมีมาชา้นาน
และยงัไม่มีแนวโน้มท่ีดีข้ึน เห็นไดจ้ากดชันีช้ีวดัภาพลกัษณ์คอรัปชัน่ 20 อนัดบัแรก ประจาํปี พ.ศ.2554 ของ
ประเทศในภูมิภาค ASIA PACIFIC ท่ีช้ีวา่ประเทศไทยอยูใ่นลาํดบัท่ี 15 จาก 20  

อนัดบั(www.bangkokbiznews.com,1ธนัวาคม 2556) เป็นประเด็นท่ีน่าขบคิดวา่ ทั้งๆ ท่ีเรามีระบบการ
ตรวจสอบการทุจริตคอรัปชั่นมากมาย มีกฎหมายหลายฉบบั มีองค์กรอิสระทาํหน้าท่ีควบคุมตรวจสอบ แต่
ปัญหากไ็ม่ไดล้ดลงแต่อยา่งใด 

การคอรัปชัน่ท่ีส่งผลกระทบในวงกวา้งและมีกลวิธีท่ีแยบยลในการแสวงหาผลประโยชน์สู่พวกพอ้ง
หรือกลุ่มทุนทางธุรกิจคือ การคอรัปชัน่เชิงนโยบาย ทั้งน้ีเพราะการคอรัปชัน่ในขอ้ หน่ึงและขอ้สองขา้งตน้นั้น
เราสามารถพิสูจน์ไดว้า่ การดาํเนินงานดงักล่าวมีเจตนา หรือ พฤติกรรมท่ีส่อไปในทางทุจริตหรือแสดงขอ้สังเกต 
ให้เห็นไดว้่าเกิดการคอรัปชัน่ข้ึน จึงพอท่ีจะใชม้าตรการดา้นวตัถุวิสัย (Objective) คือ การควบคุมทางการเมือง
ใชก้ฎหมายเขา้จดัการแกปั้ญหาไดใ้นขณะท่ีการคอร์รัปชนัเชิงนโยบายใชก้ลไลปกติในการตรวจสอบไดย้าก 

การแกปั้ญหาการคอรัปชัน่จาํเป็นจะตอ้งรู้ถึงมูลเหตุของการคอรัปชัน่ก่อน การคอรัปชัน่มีมูลเหตุหลาย
อยา่ง เช่น โครงสร้างทางการเมืองและสังคมมีความไม่เป็นธรรม (การเมืองเตม็ไปดว้ยการทุจริต เศรษฐกิจทาํให้
เกิดช่องว่างทางเศรษฐกิจ สังคมมีปัญหามากมาย ศีลธรรมตกตํ่า คนในสังคมแตกความสามัคคี)วฒันธรรม
ประชาธิปไตยไม่หยัง่รากลึก (เพิกเฉยต่อการทุจริตคอรัปชัน่)ค่านิยมและจิตสาํนึกของคนในชาติวิปริต (ยอมรับ
ไดก้บัการทุจริตคอรัปชั่น)ความไม่เคร่งครัดในการบงัคบัใช้กฎหมาย (การบังคบัใช้กฎหมายสองมาตรฐาน
องค์กรอิสระขาดความเขม้แข็ง) และระบบอุปถมัภ์ ส่ิงเหล่าน้ีเป็นปัจจยัสําคญัท่ีเอ้ือให้เกิดการทุจริตคอรัปชัน่ 
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หลายปีมาน้ีมีความพยายามแกปั้ญหาการคอรัปชัน่โดยการลดความเขม้ขน้ของเหตุปัจจยัเหล่าน้ีลงจนถึงหมดไป
ในท่ีสุดซ่ึงเป็นแนวความคิดท่ีมีเหตุผลมากเพราะภายใตบ้รรยากาศของสังคมท่ีเตม็ไปดว้ยความอยติุธรรม เราคง
ไม่สามารถรณรงคใ์หค้นเป็นคนดีมีศีลธรรมร่วมกนัต่อตา้นการทุจริตคอรัปชัน่กบัเราได ้ตอ้งเปล่ียนความคิดของ
ประชาชนท่ีไดรั้บการสั่งสมบ่มเพาะมาจากความเส่ือมของสังคม ควรจะระดมสรรพกาํลงัในการฟ้ืนฟูศีลธรรม
ผา่นระบบการศึกษาของประเทศภายใตฐ้านคิดท่ีวา่ “ความรู้คือคุณธรรม (Knowledge is virtue)” ยิ่งกว่าฐานคิด
ท่ีว่า “ความรู้คือพลัง (Knowledge is power)”(สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ, 2552 : 23) 

ปรากฎการณ์คอรัปชัน่มกัปรากฎเป็นประเด็นเน้ือหาทางส่ือมวลชนแขนงต่างๆ ทั้งรูปแบบข่าว การ
วิจารณ์ และเน้ือหาการรณรงคก์ารต่อตา้นการทุจริต คอรัปชัน่ ซ่ึงกระบวนการส่ือสารดงักล่าวน้ี ถือเป็นบทบาท
หนา้ท่ีสําคญัประการหน่ึงของส่ือมวลชนในการสอดส่องความเป็นไปของบา้นเมือง เพ่ือช่วยกนัแกไ้ข บรรเทา 
รวมทั้งการปลูกฝังเยาวชนใหเ้กิดทศันคติเชิงลบต่อพฤติกรรมท่ีมีแนวโนม้ไปสู่การคอรัปชัน่  

บทบาทของส่ือมวลชนท่ีมีต่อการรณรงคต่์อตา้นการทุจริต คอรัปชัน่ถือวา่มีความสาํคญั ทั้งในระดบั
สังคมและระดับปัจเจกบุคคล กล่าวคือ ส่ือมวลชนเป็นผูดู้แล ผูเ้ช่ือมโยงสังคม ทั้ งน้ีเน่ืองจาก ส่ือมวลชน
เปรียบเสมือนสายใยเช่ือมโยงสังคมต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั นอกจากน้ีส่ือมวลชนมีหน้าท่ีในการอบรมบ่มเพาะทาง
สังคม เสริมสร้างสติปัญญา ทั้งหมดน้ีเป็นหนา้ท่ีโดยรวมในสังคม (สมควร กวยีะ. 2539) 

จากบทบาทหน้าท่ีของส่ือมวลชนดังกล่าว สามารถนํามาประยุกต์ร่วมกับการส่ือสารผ่านส่ือ
ออนไลน์  ทั้ งน้ีเน่ืองจากปรากฎการณ์การส่ือสารในปัจจุบัน  มีการลู่เข้าของส่ือประเภทต่างๆ เข้าหากัน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่ือประเภทวีดิทัศน์ออนไลน์ ซ่ึงผูรั้บสารสามารถเปิดรับชมเน้ือหาวีดิทศัน์ประเภทต่างๆ
ยอ้นหลงัได ้ 

การรณรงคก์ารต่อตา้นการทุจริต คอรัปชัน่ทางส่ือวีดิทศัน์อนไลน์น้ี มกัมีรูปแบบการนาํเสนอท่ีสั้น 
กระชบั และส่ือความหมายไดอ้ยา่งรวดเร็วผา่นสัญลกัษณ์ภาพต่างๆ ทั้งสัญลกัษณ์ทางภาพ (Figurative symbol) 
และสัญลกัษณ์ทางภาษา (Discursive symbol)แต่งส่ิงน่าสังเกตประกนัหน่ึงคือเน้ือหาเก่ียวกบัการทุจริต คอรัปชัน่
มีการนาํเสนอผ่านระบบภาษาภาพท่ีมีทั้งความตรงและความหมายแฝง เพ่ือนาํไปสู่การปลูกฝัง อบรมบ่มเพาะ 
(Socialization)ต่อกลุ่มเป้าหมาย 

ดังนั้ นผูว้ิจัยจึงสนใจศึกษา“สัญลักษณ์เพ่ือการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันทางส่ือวีดิทัศน์
ออนไลน์” โดยเนน้ประเด็นกระบวนการประกอบสร้างความหมายและการรับรู้องคป์ระกอบทางการสร้างสรรคท่ี์มี
พลงัในการโนม้นา้วใจจากการนาํเสนอผา่นวีดิทศัน์ออนไลน์ เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายหลกัซ่ึงเป็นเยาวชนไดต้ระหนกัรู้
ภยัของการทุจริต อนัจะก่อใหเ้กิดแรงกระเพ่ือมทางสังคมรวมถึงแรงผลกัดนัใหเ้กิดการรณรงคแ์ละสร้างสรรคผ์ลงาน
ใหม่ๆ ออกสู่สังคมต่อไป 
 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพ่ือใหเ้ขา้ใจถึงสัญลกัษณ์เพ่ือการรณรงคต่์อตา้นการทุจริต คอรัปชัน่ท่ีสะทอ้นผา่นส่ือวดิีทศัน์ออนไลน์ 
 2. เพ่ือใหเ้ขา้ใจถึงองคป์ระกอบทางการสร้างสรรคข์องการรณรงคต่์อตา้นการทุจริต คอร์รัปชนั 
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3. การดาํเนินการวจิัย 
การวจิยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ ประกอบดว้ย 1) การวิเคราะห์ตวับทเพ่ือศึกษากระบวนการประกอบสร้าง

ความหมายของงานเพ่ือการรณรงคท์างวดิีทศัน์ออนไลน์ท่ีรณรงคส์ร้างจิตสาํนึกต่อตา้นการคอรัปชัน่ 2) การสัมภาษณ์
กลุ่มกบัเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้เขา้ใจการรับรู้องคป์ระกอบทางการสร้างสรรค์ท่ีมีพลงัในการโนม้น้าวใจของ
งานเพ่ือการรณรงคโ์ดยมีรายละเอียดต่างๆ ดงัน้ี 

2.1 แหล่งขอ้มูลและการเกบ็รวบรวมขอ้มมูล 
 แหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี จาํแนกได ้ 2 แหล่ง คือ 
2.1.1 ช้ินงานของงานเพ่ือการรณรงคจ์ากเวบ็ไซต ์www.youtube.com 
 ศึกษางานเพ่ือการรณรงค์ผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลช้ินงานเพื่อการการรณรงค์ โดยการสืบคน้ 

และดาวน์โหลดผ่าน www.youtube.com เพ่ือหาขอ้มูลงานรณรงค์ท่ีมีเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัการรณรงค์ป้องกนัการทุจริต 
คอรัปชัน่ของประเทศไทย 

 2.1.2 ขอ้มูลประเภทบุคคล 
 ศึกษาการอธิบายองค์ประกอบทางการสร้างสรรค์ท่ีมีพลงัในการโน้มน้าวใจของงานเพ่ือการ

รณรงคต่์อตา้นการทุจริต คอรัปชัน่ทางวีดิทศัน์ออนไลน์ในการรับรู้ของเยาวชนกลุ่มเป้าหมายในสถานศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยกาํหนดเกณฑ์การคดัเลือกนักเรียนท่ีเขา้ร่วมสนทนากลุ่มจาํนวน 4 กลุ่ม กลุ่มละ 10 คนจาก
โรงเรียน โรงเรียนสตรีวิทยา 2  โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลยั โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ และโรงเรียนบดินทร
เดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 

2.2 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 2.2.1 กระบวนการประกอบสร้างความหมายของสัญลกัษณ์เพ่ือการรณรงคต่์อตา้นการทุจริต 

คอรัปชั่นทางส่ือออนไลน์เป็นการวิเคราะห์กระบวนการประกอบสร้างความหมายของสัญลกัษณ์เพ่ือการรณรงค์
ต่อตา้นการทุจริต คอรัปชัน่ทางวีดิทศัน์ออนไลน์การใชร้หัส และสัญญะเพ่ือการส่ือความหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ณรงค์ป้องกนัการทุจริต คอรัปชัน่ท่ีปรากฏในงานรณรงค์ โดยใชแ้นวทางการศึกษา เชิงสัญญะวิทยา และแนวทาง
การศึกษาวเิคราะห์ภาพเชิงเทคนิคเป็นแนวทางในการวเิคราะห์ 

2.2.2  การวเิคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์  
ผู ้วิจัยทําการวิเคราะห์องค์ประกอบทางการสร้างสรรค์ท่ี มีพลังในการโน้มน้าวใจของงานเพ่ือการ

ประชาสัมพนัธ์รณรงคป้์องกนัการทุจริตคอรัปชัน่ในการรับรู้ของเยาวชนในสถานศึกษา โดยจดักลุ่มประเด็นคาํตอบ
ตามหลกัความคลา้ยคลึงของแนวประเดน็ท่ีไดจ้ากการสนทนากลุ่ม 
 
4. สรุปและอภิปรายผลการวจิัย 

การวจิยัในคร้ังน้ีผูว้จิยัไดจ้าํแนกขอ้คน้พบออกเป็น 2 ประเดน็ตามปัญหานาํการวิจยัดงัน้ี 
ก) สัญลกัษณ์เพ่ือการรณรงคต่์อตา้นการทุจริต คอรัปชัน่ทางส่ือวีดิทศัน์ออนไลน์ จาํแนกได ้2 ประเภท ดงัน้ี 
1.) สัญลกัษณ์ภาพและภาษา 
1.1) สัญลกัษณ์เก่ียวกบัสาเหตุของปัญหาการทุจริต คอรัปชัน่ ผลการวจิยัพบวา่สัญลกัษณ์เก่ียวกบัสาเหตุการ

ทุจริต คอรัปชัน่ จาํแนกได ้2 ลกัษณะ ดงัน้ี 
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1.1.1) สัญลกัษณ์ท่ีเก่ียวกบัความซบัซอ้นและความไร้ระเบียบทางสังคม สามารถจาํแนกได ้ 2 ลกัษณะคือ 1) 
สัญลกัษณ์ท่ีส่ือในเชิงอุปมา โดยการนาํภาพรูปธรรมส่ือความหมายในเชิงนามธรรมท่ีเช่ือมโยงกบัสาเหตุของการ
ทุจริต คอรัปชัน่ ไดแ้ก่ ภาพเส้นสายไฟท่ีรกรุงรัง ภาพยอดหญา้และใบไมท่ี้มีการซอ้นทบัและเคล่ือนไหวอยา่งยุง่เหยงิ 
ซ่ึงเป็นระบบสัญลกัษณ์ภาพท่ีเช่ือมโยงกบัความซบัซอ้นและความไร้ระเบียบ (Chaos) ทางสังคม 2) สัญลกัษณ์ท่ีส่ือ
ในเชิงรูปธรรม เป็นภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัความแออดัของประชากร ความหนาแน่นของตึก วิกฤติจราจรในสังคมเมือง  

สภาพความซับซ้อนและความไร้ระเบียบทางสังคมเป็นปรากฎการณ์ท่ีทาํให้กลไกการตรวจสอบปัญหาการ
ทุจริต คอรัปชัน่ทาํไดย้าก สอดคลอ้งกบัท่ี จารุวรรณ สุขุมาลพงษ์ (2556) กล่าวถึงสาเหตุของปัญหาการคอรัปชั่น
ประการหน่ึงว่ามาจาก  ระบบการเมืองและระบบราชการมีเกราะกําบังท่ีแน่นหนา ซ่ึงเกราะกําบังดังกล่าว
เปรียบเสมือนม่านสนธยาในการบริหารจดัการของระบบขา้ราชการ อยา่งไรก็ตามปัญหาความซับซ้อนดงักล่าวไดรั้บ
การถ่ายทอดสู่ระบบการส่ือสารเชิงสัญลกัษณ์ภาพเพ่ือใหค้วามซบัซอ้นดงักล่าวสามารถส่ือไดช้ดัเจนตรงประเดน็การ
ส่ือสาร ดงัท่ี Tom  Ang (2000) ไดเ้สนอวา่ ช่างภาพมีแนวโนม้ท่ีจะจดัระเบียบความยุง่เหยงิของธรรมชาติผา่นอุปกรณ์
บนัทึกภาพเพ่ือนาํไปสู่การประกอบการสร้างความหมายท่ีตอ้งการส่ือสารใหต้รงตามวตัถุประสงคข์องงานนั้นๆ 

1.1.2) สัญลกัษณ์เก่ียวกบัความแตกต่างของชนชั้นทางเศรษฐกิจและสังคมสะทอ้นผ่านภาพมิติทางอาชีพท่ี
เช่ือมโยงไปถึงชนชั้นทางเศษฐกิจและสังคม โดยจาํแนกระบบสัญลกัษณ์ไดเ้ป็นสามกลุ่มไดแ้ก่ 1) สัญลกัษณ์ท่ีส่ือถึง
ชนชั้นสูงวา่เป็นชนชั้นท่ีเก่ียวพนักบัการทุจริต คอรัปชัน่โดยตรงสัญลกัษณ์ท่ีเด่นชดัไดแ้ก่ปากการาคาแพง ส่ือนยัถึง
ความมีอาํนาจในการอนุมติั การใชส่ิ้งของราคาแพง เช่น รถยนต์ นาฬิกาขอ้มือ สร้อยเพชร แหวนเพชร เป็นตน้ 2) 
สัญลษัณ์ท่ีส่ือถึงชนชั้นกลาง สะทอ้นผา่นภาพวถีิการดาํเนินชีวิต แต่ไม่แสดงมิติทางอาชีพท่ีชดัเจน 3) สัญลกัษณ์ท่ีส่ือ
ถึงชนชั้นล่าง มีการนาํเสนอภาพของขา้ราชการชั้นผูน้อ้ย ผูใ้ชแ้รงงานท่ีหาเชา้กินคํ่า เกษตรกรท่ีประสบปัญหาสินคา้
ทางการเกษตรสะทอ้นผา่นภาพทุ่งนาและพืชผลทางการเกษตร  

1.2) สัญลกัษณ์เก่ียวกบัพฤติกรรมการทุจริต คอรัปชัน่ 
ประเดน็พฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทุจรติ คอรัปชัน่ไดรั้บการถ่ายทอดในเชิงสัญลกัษณ์ของภาษาภาพและ

บทสนทนาของตวัละคร ผลการวจิยัพบวา่สัญลกัษณ์เก่ียวกบัพฤติกรรมการทุจริต คอรัปชัน่ จาํแนกได ้2 ลกัษณะ ดงัน้ี 
1.2.1)   สัญลกัษณ์เก่ียวกบัพฤติกรรมการ “โกงกิน” 
พฤติกรรมท่ีเก่ียวกบัการทุจริต คอรัปชัน่มีคาํเรียกท่ีใชใ้นการส่ือความหมายอยา่งง่ายวา่ “โกงกิน” โดยสามารถ

จาํแนกระบบสัญลกัษณ์ได ้ 4 ลกัษณะ คือ 1) ภาพแบบภาษี ภ.ง.ด.91 ท่ีส่ือแสดงท่ีมาของเงินโดยมีลาํดบัภาพสัมพนัธ์
กบัการลงนามอนุมติัของผูมี้อาํนาจ 2) ภาพโครงการท่ีมีสัมพนัธบทกบัข่าวการโกงกิน ทุจริตคอรัปชัน่ในเชิงนโยบาย 
เช่น ภาพสนามบินสุวรรณภูมิ ภาพรถดบัเพลิง นมโรงเรียน 3) การประพฤติมิชอบของขา้ราชการ เช่น การรับสินบน
ของตาํรวจ สมาชิกรัฐภาพหลบัในท่ีประชุม 4) การใชภ้าษาในเชิงเสียดสีเก่ียวกบัรายการอาหาร ไดแ้ก่ ยาํท่ีดินทาํกิน 
ตม้ยาํป่าสงวนนํ้าใส สลดัตน้ไม ้ถนนแปดเลนส์แช่นํ้าปลา 

1.2.2)   สัญลกัษณ์เก่ียวกบัการประเมินคุณค่าพฤติกรรมการทุจริต คอรัปชัน่ 
การประเมินคุณค่าพฤติกรรมการทุจริต คอรัปชัน่ เป็นการส่ือความหมายเชิงสัญลกัษณ์ถึงคุณค่าเชิงลบต่อผูท่ี้มี

พฤติกรรมการทุจริต คอรัปชัน่ สามารถจาํแนกได ้2 ลกัษณะคือ 1) การประเมินคุณค่าผา่นสีสัญลกัษณ์ โดยใชสี้ดาํส่ือ
เช่ือมโยงกบัผูทุ้จริตและให้คุณค่าว่าเป็นความชัว่ร้าย ในขณะท่ีสีขาวส่ือเช่ือมโยงกบัผูบ้ริสุทธ์ิและให้คุณค่าว่าเป็น
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ความดี 2) การประเมินคุณค่าผา่นเรือนร่างยกัษ ์โดยส่ือสารผา่นมายาคติ (Myth) ท่ีมีการส่ือความหมายเชิงสัญลกัษณ์
ถึงความเป็นมาร ซ่ึงถือเป็นความชัว่ 

สัญลกัษณ์เก่ียวกบัพฤติกรรมการทุจริต คอรัปชัน่ดงักล่าวน้ีมีลกัษณ์ของการส่ือความหมายในเชิงอนุนามนยั 
ซ่ึงเป็นการสะทอ้นภาพตวัแทนถึงปัญหาการคอรัปชัน่ในสังคมไทย และเป็นการส่ือความหมายท่ีอิงลาํดบัเหตุการณ์
ตามแบบแผนการเล่าเร่ือง สอดคลอ้งกบัประเภทสัญลกัษณ์ของระบบสัญญะตามแนวคิดของ Charles S.Pierce (อา้ง
ในศิริชยั ศิริกายะ และกาญจนา แกว้เทพ, 2531) ท่ีระบบสัญลกัษณ์นั้นตอ้งมีการเรียนรู้ทางสังคม ซ่ึงคือกระบวนการ
ขดัเกลาทางสังคมใหก้บัเดก็และเยาวชนเก่ียวกบัค่านิยมท่ีมีต่อการคอรัปชัน่ 

1.3) สัญลกัษณ์เก่ียวกบัผลของการทุจริต คอรัปชัน่ 
ประเดน็เก่ียวกบัผลของการทุจริต คอรัปชัน่ท่ีไดรั้บการถ่ายทอดในเชิงสัญลกัษณ์ของภาษาภาพ ผลการวจิยั

พบวา่สัญลกัษณ์เก่ียวกบัผลจากการทุจริต คอรัปชัน่ จาํแนกได ้2 ลกัษณะ ดงัน้ี 
1.3.1) สัญลกัษณ์เก่ียวกบัความเส่ือมโทรม 
สัญลกัษณ์ท่ีส่ือความหมายเก่ียวกบัความเส่ือมโทรมของพ้ืนท่ีสาธารณะ เป็นระบบสัญลกัษณ์ท่ีส่ือความหมาย

เชิงรูปธรรมและเป็นส่ิงท่ีผูรั้บสารมีความคุน้เคยและชินตาในสังคมไทยไดแ้ก่ ภาพสะพานผพุงั ถนนเป็นหลุมบ่อ ลาํ
คลองต้ืนเขิน นํ้ าดาํ เต็มไปด้วยขยะ สวนสาธารณะท่ีขาดการดูแล โดยมีการส่ือความหมายเปรียบเทียบความ
เจริญรุ่งเรืองในยา่นธุกิจของประเทศสิงคโปร์ ท่ีมีนํ้าใสสะอาด ส่ิงแวดลอ้มสวยงาม นอกจากน้ียงัมีการส่ือเช่ือมโยงถึง
ความเส่ือมโทรมในทางวฒันธรรมเช่น ปัญหาการพนนั โสเภณี เป็นตน้ 

1.3.2) สัญลกัษณ์เก่ียวกบัการถูกลงโทษ 
การลงโทษถือเป็นกลไลการขดัเกลาทางสังคม (Socialization) ท่ีจะทาํให้ผูท่ี้ถูกลงโทษนั้นไดเ้กิดความสํานึก

และไม่กระทาํผิดอีก โดยปรากฎภาพการลงโทษในสถาบนัครอบครัว ซ่ึงมีพอ่แม่เป็นผูแ้สดงบทบาทลงโทษเม่ือพบวา่
ลูกไดก้ระทาํผิด นอกจากน้ีภาพการลงโทษและการรู้สาํนึกผิดยงัถือเป็นความเป็นคู่ตรงขา้มระหวา่งความดีและความ
ชัว่ในอีกทางหน่ึงดว้ย ในส่วนของการอุปมาเปรียบเทียบผลจากการโกง ยงัพบภาพสัญลกัษณ์ท่ีส่ือความหมายเก่ียวกบั
จุดจบคนโกง คือ การถูกพิพากษาจาํคุก ซ่ึงเป็นความผดิในคดีอาญา   

1.4) สัญลกัษณ์เก่ียวกบัแนวทางแกไ้ข ปัญหาการทุจริต คอรัปชัน่ 
ประเดน็เก่ียวกบัแนวทางการแกไ้ขการทุจริต คอรัปชัน่ท่ีไดรั้บการถ่ายทอดในเชิงสัญลกัษณ์ของภาษาภาพ 

ผลการวจิยัพบวา่จาํแนกได ้2 ลกัษณะ ดงัน้ี 
1.4.1)   สัญลกัษณ์เก่ียวกบัความหวงั 
สัญลกัษณ์ท่ีส่ือความหมายอยา่งโดดเด่นเก่ียวกบัความหวงัของการแกปั้ญหาคอรัปชัน่คือ ภาพเดก็และเยาวชน 

ดงัท่ี Jack Tresidder (2003) ไดก้ล่าวถึงภาพสัญญลกัษณ์ของเดก็วา่หมายถึงความไร้เดียงสา ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Michael 
Tomasello (1999) ไดก้ล่าวถึงการใชภ้าพเดก็ในฐานะท่ีเป็นสัญลกัษณ์ทางการส่ือสารวา่เช่ือมโยงกบัความบริสุทธ์ิไร้
เดียงสา ความหวงั โดยเป็นการส่ือสารร่วมกบัภาษาท่าทาง 

1.4.2)   สัญลกัษณ์เก่ียวกบัการดาํรงชีวิตตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง  
สัญลกัษณ์ท่ีส่ือความหมายเก่ียวกบัการดาํรงชีวิตตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ไดแ้ก่ การบริโภคและการใชจ่้าย

อยา่งพอเพียงตามควรแก่ฐานะ การใชจ้กัรยานของขา้ราชการชั้นผูน้อ้ย การใชบ้ริการรถสาธารณะ เป็นตน้ ซ่ึงลว้น
เป็นระบบสัญลกัษณ์ภาพเก่ียวกบัวฒันธรรมการใชชี้วิตของชนชั้นกลางและชนชั้นล่าง 
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2) สัญลกัษณ์ภาพท่ีส่ือความหมายแฝงของภาษาภาพเชิงเทคนิคพบได ้6 ลกัษณะดงัน้ี 
2.1) การใชภ้าพโครงทึบ (Silhouette) 
ภาพโครงทึบ เป็นเทคนิคการนาํเสนอภาพยอ้นทิศทางแสง ทาํให้รายละเอียดบนพ้ืนผิวของประธานภาพลด

น้อยลงจนแทบไม่เห็นเลย ใชส้ําหรับการส่ือสารอารมณ์ของภาพมากกว่าเร่ืองราว โดยงานรณรงค์ดงักล่าวใชภ้าพ
โครงทึบเพ่ือเสริมสร้างบรรยายกาศความอึมครึม ความสลัวของปรากฎการณ์ทางสังคมท่ีขาดความโปร่งใส 
ตรวจสอบไดย้าก ซ่ึงเป็นท่ีมาของปรากฎการณ์คอรัปชัน่ 

2.2) การใชภ้าพเงาสะทอ้น 
การใชภ้าพเงาสะทอ้น มีความหมายแฝงถึงความกาํกวมระหวา่งส่ิงท่ีเป็นจริงกบัส่ิงท่ีไม่มีอยูจ่ริงหรือเงาของ

ความจริง เม่ือพิจารณาร่วมกบัแนวคิดของงานรณรงคจ์ะเห็นไดว้า่ภาพเงาสะทอ้นเป็นเทคนิคทางภาพท่ีตอกย ํ้าถึงการ
มีอยูข่องปัญหาคอรัปชัน่ แต่เป็นส่ิงท่ียากท่ีจะจบัตอ้งตวัตนของการทุจริตได ้

2.3) การใชสี้ในเชิงสัญลกัษณ์ 
ความหมายเชิงสัญลกัษณ์ของสีท่ีใชใ้นการรณรงค์ต่อตา้นทุจริตคอรัปชัน่คือ สีขาวและสีดาํโดยเป็นสีแทน

ภาพตวัแทน (Representation) ถึงความคิดของเด็ก สีดาํเป็นสัญลกัษณ์คู่กบัแนวคิดทุจริตคอรัปชั่น ส่วนสีขาวเป็น
สัญลกัษณ์ของความดีงามท่ีมีอยูใ่นใจของเด็กและเยาวชน หลกัการดงักล่าวสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สมชาย พรหม
สุวรรณ (2548) ท่ีไดก้ล่าวถึง ความหมายเชิงสัญลกัษณ์ของสีขาวว่าหมายถึง ความบริสุทธ์ิ ความไร้เดียงสา  ความดี
งาม ในขณะท่ีสีดาํหมายถึง ความน่ากลัว อันตราย ความกักขฬะ จะเห็นได้ว่าความหมายของคู่สีขาวและดาํมี
ความหมายในเชิงคู่ตรงขา้มอยา่งชดัเจน 

2.4) การตดัต่อแบบแนวเทียบเคียง (Juxtaposition) 
ลกัษณะเด่นของลาํดบัการเล่าเร่ืองในงานรณรงค์ชุดต่อตา้นคอรัปชั่นคือ วิธีการตดัต่อท่ีนําเอาภาพแต่ละ

สถานท่ี รวมทั้งกิจกรรมท่ีมีความแตกต่างกนัมาจดัวางในแนวเทียบเคียงกนั ก่อใหเ้กิดความหมายในเชิงเปรียบเทียบท่ี
เกิดจากภาพในลาํดบัตน้และภาพในลาํดบัหลงัเช่น การนาํเสนอภาพภูมิทศัน์ท่ีสวยงามของประเทศสิงคโปร์นาํมา
เทียบเคียงกบัความเส่ือมโทรมของลาํคลองและถนนในประเทศไทย เพ่ือก่อให้เกิดความหมายในเชิงตรงขา้มระหวา่ง
ผลจากความซ่ือสัตยสุ์จริตกบัผลท่ีเกิดจากการคอรัปชัน่ในประเทศไทย เทคนิคการตดัต่อดงักล่าวเป็นการตดัชนภาพ
แบบรวดเร็ว มีความหมายแฝงในการกระตุน้ เร่ง ความรุนแรง ซ่ึงทาํใหผู้ช้มเกิดความรู้สึกถึงผลเสียจากการคอรัปชัน่
ในทนัที ถือเป็นรหสัความต่อเน่ืองของภาษาภาพท่ีสร้างความหมายในเชิงเปรียบเทียบใหก้บัผูช้ม 

2.5) ระดบัมุมกลอ้ง 
ระดบัมุมกลอ้งท่ีส่ือความหมายเก่ียวกบัการต่อตา้นทุจริต คอรัปชัน่มี 2 ลกัษณะคือ 1) ภาพมุมตํ่าส่ือความ

สุจริตท่ียิ่งใหญ่ ใชก้บัตวัละครท่ีมีความซ่ือสัตยสุ์จริต มีความหมายแฝงถึงความยิ่งใหญ่ความน่ายกยอ่งเชิดชู 2) ภาพ
มุมสูงส่ือการทุจริตคอรัปชัน่ท่ีชัว่ร้ายใชก้บัตวัละครท่ีประพฤติมิชอบ มีความหมายแฝงถึงความพ่ายแพ ้การไม่น่ายก
ยอ่งเชิดชู ซ่ึงเป็นคุณสมบติัท่ีมีอยู่ในผูใ้ชอ้าํนาจในทางมิชอบ เป็นการตอกย ํ้าถึงการเป็นภาพตวัแทนของการทุจริต
คอรัปชัน่ท่ีชัว่ร้าย 

2.6) แสงแบบ Low key 
การจดัแสงแบบ Low key เป็นการใชแ้สงเพ่ือใหมี้พ้ืนท่ีเงาเป็นส่วนใหญ่ทาํใหเ้กิดภาพบรรยายกาศแบบโทน

มืดเพ่ือส่ือความหมายถึง ความลึกลบัความน่ากลวั การมองโลกในแง่ร้าย เม่ือพิจารณาจากบริบทของการรณรงคต์า้น
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คอรัปชัน่ สามารถส่ือไดถึ้งปัญหาการทุจริตคอรัปชัน่วา่เป็นความชัว่ร้ายและเป็นดา้นมืดในสังคมท่ีทุกคนควรร่วมกนั
แกไ้ข 

ความหมายแฝงของภาษาภาพเชิงเทคนิคน้ี ผูว้ิจยัพบวา่วิธีการส่ือสารเชิงสัญลกัษณ์ดงักล่าวมีความสอดคลอ้ง
กบัแนวคิดภาษาภาพเชิงเทคนิคท่ีเสนอโดย Nick Lacey (1998) ทาํให้ผูช้มไดรั้บสารท่ีมีความเจาะจงบางอย่างท่ีถูก
เนน้ผา่นภาษาภาพ และยงัช่วยลดความกาํกวมของภาษาภาพไดอี้กทางหน่ึงดว้ย 

ข) องค์ประกอบทางการสร้างสรรค์ของงานรณรงค์ต่อตา้นการทุจริต คอร์รัปชนัทางส่ือวีดิทศัน์ออนไลน์ท่ี
กระตุ้นให้เยาวชนตระหนักถึงปัญหาการทุจริต คอรัปชั่นในมุมมองของเยาวชนในสถานศึกษา พบ 5 ประเด็น
ดงัต่อไปน้ี 

1.) การใชสี้ในเชิงสัญลกัษณ์ 
ลกัษณะของสีในเชิงสัญลกัษณ์ มกัเป็นการเน้นภาพในโทนสีท่ีหม่น แสดงให้เห็นถึงความหมดหวงั เศร้าใจ 

ทอ้ใจ โดยนักเรียนจะรู้สึกถึงความหมดหวงักบักระทาํของตวันกัแสดง ทั้งน้ีสีท่ีมีความหมายเชิงสัญลกัษณ์ดงักล่าว 
ไดแ้ก่ภาพสีขาว เทา ดาํ สามารถใหค้วามหมายในเชิงสัญลกัษณ์ถึงความส้ินหวงั ความทอ้แท ้ซ่ึงเป็นระบบสัญลกัษณ์
ของสีท่ีส่ืออารมณ์ภาพเก่ียวกบัการทุจริต คอรัปชัน่ 

2.) การนาํเสนอแบบอยา่งของบุคคลท่ีไม่พึงประสงคแ์ละควรถูกลงโทษ 
การนําเสนอแบบอย่างของบุคคลท่ีไม่พึงประสงค์และควรถูกลงโทษถือเป็นกลไลการขดัเกลาทางสังคม 

(Socialization) ท่ีจะทาํให้ผูท่ี้ถูกลงโทษนั้นไดเ้กิดความสาํนึกและไม่กระทาํผิดอีก โดยภาพท่ีนาํเสนอเนน้ภาพผูใ้หญ่
ท่ีมีพฤติกรรมการคอรัปชัน่ ทาํใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้และไดรั้บการปลูกฝังจิตสาํนึกในการต่อตา้นการคอรัปชัน่ 

3.) สัญลกัษณ์ภาพเก่ียวกบัความไร้ระเบียบ 
ความไร้ระเบียบเป็นสภาวะปรากฎการณ์ทางสังคม ส่ิงแวดลอ้ม ท่ีอยูร่อบตวัผูค้นในสังคม โดยมีลกัษณะท่ีไม่

เป็นไปตามแบบแผนท่ีควรจะเป็น อนัอาจมีสาเหตุมาจากการปล่อยปะละเลย การขาดการจดัระเบียบท่ีดี ในงาน
รณรงคต่์อตา้นทุจริต คอรัปชัน่น้ีมีแนวโนม้ในการช้ีใหเ้ห็นวา่ความไร้ระเบียบดงักล่าวเกิดจากพฤติกรรมการคอรัปชัน่
ของผูมี้อาํนาจของรัฐ อนัทาํใหก้ารจดัระเบียบทางสังคมและส่ิงแวดลอ้มเป็นไปไดน้อ้ยกวา่ท่ีควรจะเป็น 

4.) สัญลกัษณ์ภาพเก่ียวกบัความยากจน 
ความยากจนเป็นสัญลกัษณ์ท่ีส่ือใหเ้ห็นถึงความลาํบากยากแคน้ของประชาชนความยากจนนบัเป็นปัญหา

สังคมท่ีมีมาชา้นานในสังคมไทย กล่าวคือสามารถสะทอ้นใหเ้ห็นถึงอนาตคของประเทศชาติหากมีการทุจริตคอรัปชัน่ 
5.) สัญลกัษณ์เก่ียวกบัความหวงั 
ความหวงั เป็นแก่นแนวคิดในการพัฒนาไปสู่สังคมท่ีดียิ่งข้ึน ในงานรณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่นทุกช้ินจะ

สอดแทรกความหวงัใหผู้ช้มเสมอๆ ดงันั้นหากการทุจริตคอรัปชัน่หมดไป ความหวงัใหม่ของเยาวชนหรือคนรุ่นใหม่
กจ็ะเจิดจา้อีกคร้ัง 

 
5. บทสรุป 
 สัญลกัษณ์เพ่ือการรณรงคต่์อตา้นการทุจริต คอรัปชัน่ทางส่ือวีดิทศัน์ออนไลน์ สามารถจาํแนกได ้2 ประเภท
คือ สัญลักษณ์ภาพและภาษาประกอบด้วย ก) สัญลักษณ์เก่ียวกับสาเหตุของปัญหาการทุจริต คอรัปชั่น ได้แก่ 
สัญลกัษณ์เก่ียวกบัความซบัซอ้นและความไร้ระเบียบทางสังคม ตวัอยา่งเช่น สายไฟฟ้าท่ียุง่เหยงิ ฝงูชนท่ีแออดั ความ
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วุ่นวายบนทอ้งถนน สัญลกัษณ์เก่ียวกบัความแตกต่างของชนชั้นทางเศรษฐกิจและสังคม สะทอ้นผ่านภาพเก่ียวกบั
ความยากจน ข) สัญลกัษณ์เก่ียวกบัพฤติกรรมการทุจริต คอรัปชัน่ ไดแ้ก่ สัญลกัษณ์เก่ียวกบัพฤติกรรมการ “โกงกิน”  
และสัญลักษณ์ภาษาท่าทางท่ีแสดงออกเก่ียวกับการประเมินคุณค่าพฤติกรรมการทุจริต คอรัปชั่น ในส่วนของ
องคป์ระกอบทางการสร้างสรรคข์องงานรณรงคต่์อตา้นการทุจริต คอร์รัปชนัท่ีกระตุน้ให้เยาวชนตระหนกัถึงปัญหา
คอรัปชัน่จาํแนกไดเ้ป็น 5 ประเดน็ ไดแ้ก่ ก) การใชสี้ขาว เทา ดาํในเชิงสัญลกัษณ์ ข) การนาํเสนอแบบอยา่งของบุคคล
ท่ีไม่พึงประสงคแ์ละควรถูกลงโทษ ค) สัญลกัษณ์ภาพเก่ียวกบัความไร้ระเบียบ ง) สัญลกัษณ์ภาพเก่ียวกบัความยากจน 
และ จ) สัญลกัษณ์เก่ียวกบัความหวงั 
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รหัสภาพและประสิทธิภาพทางการส่ือสารระหว่างบุคคลของภาพสติก๊เกอร์ 
Iconic Codes and Efficiency of Interpersonal Communication Sticker Picture 

 

สุทธิ ชาติประเสริฐ, รศ.ดร.กฤษณ์  ทองเลศิ   
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิานิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต 

2 อาจารย ์ประจาํ สาขาวชิา นิเทศศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต 

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

บทคดัย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือให้เข้าใจถึงการใช้รหัสภาพสต๊ิกเกอร์ในการส่ือสารผ่านโปรแกรม
ประยุกต์(Application) Line, เขา้ใจถึงประสิทธิภาพทางการส่ือสารระหว่างบุคคลของภาพสต๊ิกเกอร์ Line   งานวิจยั
คร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ตัวบทจาํนวน  200  ภาพ  ผลจากการวิจัยพบว่า การใช้รหัสภาพในการประกอบสร้าง
ความหมายได ้5 ประการ ไดแ้ก่ 1) การสร้างตวัการ์ตูนข้ึนมาใชเ้ป็นตวัละครให้มีลกัษณะเฉพาะ สามารถบอกเล่าถึง
อารมณ์ได ้2) การใชร้หัสสัญลกัษณ์เขา้มาประกอบช่วยในการบอกเล่าถึงเหตุการณ์หรือสาเหตุของการก่อเกิดอารมณ์ 
3) การใชต้วัการ์ตูนประกอบแทรก เป็นตวัสร้างเร่ืองราวให้เกิดความเขา้ใจต่อสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนภายในภาพได ้4) 
การใชร้หัสดา้นสีเนน้การใชสี้ท่ีสามารถส่ืออารมณ์ในแง่ต่างๆได ้5) การใชมุ้ขของการ์ตูน (Gag)  ในภาพท่ีใชแ้สดง
อารมณ์เพ่ือรับรู้เร่ืองราวและบอกทิศทางภายในภาพ ในส่วนของผลการวิจยัความสําคญัของภาพสต๊ิกเกอร์ Line 
สามารถจาํแนกความสําคญัได  ้5 ประเด็น ไดแ้ก่ 1) การเพ่ิมบรรยากาศการส่ือสารท่ีเอ้ือต่อความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคล 2) การส่ือสารท่ีสะทอ้นความเป็นตวัตน 3) การเป็นสัญญะทางอารมณ์ 4) การใชภ้าษาภาพทาํให้เกิดความ
กระชบัทางความหมาย 5) การหลีกเล่ียงความขดัแยง้ท่ีรุนแรง 
คาํสําคญั: รหสัภาพ ประสิทธิภาพการส่ือสารระหวา่งบุคคล ภาพสต๊ิกเกอร์ 
 

Abstract 

This study has the objectives of understanding the use of sticker as a picture code to communicate via 
the application Line and understanding its efficiency of communication interpersonal and line sticker.  This study 
attempts to analyze the 200 pictures in use.  The findings indicate that the use of sticker has 5 main issues, which 
were 1) Creation of cartoon character with specific personality that is able to indicate the mood 2) Use of symbol to 
tell the story or the cause of the mood.  3) Use of insert carton to tell the story that happens.  4) Use of color code to 
indicate different moods and 5) Use of cartoon gag to indicate to tell the direction in the picture.  As to the 
understanding of the importance of Line sticker towards the communication effectiveness, the study attempts to 
divide the importance into 5 issues that are 1) Creation of communication atmosphere to support the relationship 
among persons  2) Communication to reflect the true identity  3) Mood indicator  4) Picture language for  concise 
communication and 5) Avoidance of severe conflict. 
Keywords: codes, efficiency interpersonal communication, sticker pictures 
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1. บทนํา 
การส่ือสารในยคุปัจจุบนัมนุษยมี์ส่ิงอาํนวยความสะดวกในการส่ือสารท่ีสะดวกสบาย หากยอ้นกลบัไปใน

ยคุแรกเร่ิมบทบาทของโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีอาจเพียงแค่ใชเ้พ่ือส่ือสารโดยการใชเ้สียงเพื่อการสนทนาเท่านั้นถดัมาในยคุ
ปัจจุบนัมนุษยไ์ดคิ้ดคน้สรรคส์ร้างโปรแกรมภายในโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี โดยใชช่ื้อเรียกวา่ Smart Phone กบัลูกเล่นท่ีมา
พร้อมกนั คือ Application(โปรแกรมประยุกต)์โทรศพัท์เคล่ือนท่ีประเภทสมาร์ทโฟน เป็นส่ิงท่ีคนในสังคมมีความ
ตอ้งการอยา่งกวา้งขวางโดยเฉพาะในกลุ่มวยัรุ่นถึงวยักลางคน  เพราะสาเหตุหน่ึง  คือ  ความตอ้งการมีบทบาทในแวด
วงสังคมท่ีตนกาํลงัดาํเนินชีวิตอยู ่และลูกเล่นท่ีหลากหลายจากโปรแกรมประยุกต ์ท่ีต่างก็คดัสรรมาเพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของผูใ้ชเ้ป็นอยา่งดี 

ธัชพล  โปษยานนท์  กรรมการผูจ้ัดการบริษัท ซิสโก้ซิสเต็มส์ ประเทศไทย  กล่าวว่า ผลการสํารวจ 
Generation Y ทัว่โลกและในประเทศไทยมีการให้ความสําคญักบัการเช่ือมต่อผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ีเทียบเท่ากบั
กิจวตัรประจาํวนั การเช่ือมต่อไดทุ้กท่ีทุกเวลาส่งผลต่อกิจกรรมในการดาํรงชีวิต  องค์กรธุรกิจจึงพิจารณาการมี
เครือข่ายการส่ือสารรูปแบบใหม่เพ่ือเป็นการสนับสนุนพนักงานในการทาํงานทุกรูปแบบ (www.thairath.co.th, 19 
เมษายน 2556) 

โปรแกรมประยกุต ์ท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งกวา้งขวาง อยา่งเช่น Line  เป็นโปรแกรมประยกุตใ์นดา้นการ
สนทนารูปแบบการโตต้อบแบบขอ้ความสนทนา ซ่ึง Line มีคุณสมบติัครอบคลุมต่อความตอ้งการของ ดว้ยคุณสมบติั
อนัโดดเด่นทาํให้ Line เป็นท่ีนิยมมากกว่าโปรแกรมประยุกต์ประเภทอ่ืน  คือ การส่งสต๊ิกเกอร์ให้กบัผูรั้บได ้ โดย
สต๊ิกเกอร์ดังกล่าวจะมาในรูปแบบตัวการ์ตูนท่ีแสดงอิริยาบถต่างๆ แทนคาํพูด  หรือ  การแสดงอารมณ์ในการ
แสดงออกทางสีหนา้ แววตา  

ดงันั้น การส่ือสารภาพสต๊ิกเกอร์โดยโปรแกรมประยุกต์ Line  จึงเป็นเร่ืองท่ีน่าศึกษาจากกลุ่มผูใ้ช ้Line 
เน่ืองจากการคงไวข้องความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลจะเกิดข้ึนได ้ ผูส่้งและผูรั้บตอ้งมีความเขา้ใจตรงกนัในความหมาย
ของภาพสต๊ิกเกอร์ต่างๆ เพราะภาพสต๊ิกเกอร์ในแต่ละชุดภาพกาํหนดความหมายของตวัละครตั้งแต่เร่ิมแรกไปจนตวั
สุดทา้ย เสมือนการจาํลองเร่ืองราวของชีวิตมนุษยโ์ดยสร้างเป็นเร่ืองราวในลกัษณะการแสดงออกทางกิริยา สีหน้า 
เวลา สถานท่ี และองคป์ระกอบอ่ืน  อีกทั้งภาพสต๊ิกเกอร์ท่ีใชส่ื้อสารให้ความรู้สึกตลกขบขนัอาจทาํให้การสนทนาท่ี
ตึงเครียดดูผอ่นคลายลงไปได ้ 

การศึกษางานวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัตอ้งการมุ่งเนน้ประเดน็ในการศึกษาไปท่ีตวัภาพสต๊ิกเกอร์ Line  ในประเด็น
ของการใชร้หัสภาพสต๊ิกเกอร์ในการส่ือสาร และ ความสําคญัต่อประสิทธิภาพการส่ือสารระหว่างบุคคลของภาพ
สต๊ิกเกอร์ Line   โดยท่ีผูว้จิยัตอ้งการทราบถึงการใชร้หสัภาพในการส่ือสารความหมายของบรรดาภาพสต๊ิกเกอร์ Line  
และความสาํคญัท่ีมีต่อประสิทธิภาพการส่ือสารระหวา่งบุคคลของภาพสต๊ิกเกอร์ Line 
 
2.วตัถุประสงค์ 

1)  เพ่ือใหเ้ขา้ใจถึงการใชร้หสัภาพสต๊ิกเกอร์ในการส่ือสารผา่นโปรแกรมประยกุต(์Application) Line  
2)  เพ่ือใหเ้ขา้ใจถึงประสิทธิภาพทางการส่ือสารระหวา่งบุคคลของภาพสต๊ิกเกอร์ Line   
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3.ระเบียบวธีิวจิัย 
การศึกษาเร่ือง “รหัสภาพและประสิทธิภาพทางการส่ือสารระหว่างบุคคลของภาพสต๊ิกเกอร์ Line  เป็น

การศึกษาโดยใชร้ะเบียบวธีิวจิยัเชิงคุณภาพ ผูว้จิยัไดศึ้กษา  2  แนวทาง คือ  
3.1 การวิเคราะห์ตวับทด้านรหัสภาพในการประกอบสร้างความหมายเพื่อส่ืออารมณ์ โดยเลือกภาพ

สต๊ิกเกอร์ท่ีถูกจดัอนัดบัจากความนิยมดาวน์โหลด 10 อนัดบั จากเวป็ไซต ์ http://appreview.in.th/top-10-sticker-line/  
ในรูปแบบเสียค่าใชจ่้ายปี พ.ศ.2557 และจาํกดัตวัการ์ตูนท่ีโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ของโปรแกรมประยกุตL์INE  แต่ละ
ชุดภาพมีจาํนวนภาพแตกต่างกนั ทั้งหมดเป็นประเภทสต๊ิกเกอร์ Line แบบภาพเพียงอยา่งเดียว ซ่ึงผูว้ิจยัเก็บรวบรวม
ทั้งหมดจาํนวน 200 ภาพ จากชุดภาพทั้งหมด 5 ชุด ไดแ้ก่  
 

  
  Brown & Cony’s Secret Date!    Cony : Specail Edition 

 

  
  Moon : Specail Edition    Cony’s:HappyWork Life 

 

 
Moon:Salaryman Specail 

 
3.2 การสัมภาษณ์บุคคลเชิงลึก ไดแ้ก่ นักวิชาการหรืออาจารย ์ท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นการส่ือสาร, ดา้น

เทคโนโลยีการส่ือสาร, ดา้นการส่ือสารความหมายภาพ, และดา้นภาพการ์ตูน จาํนวน 5 ท่าน สัมภาษณ์ผูใ้ชง้านจริง 
จาํนวน 6 ท่าน และการสัมภาษณ์แบบกลุ่มนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษาผูใ้ชง้านการส่ือสารภาพสต๊ิกเกอร์ผา่นโปรแกรม
ประยุกต์ Line จาํนวน 3 กลุ่ม กลุ่มละ 6 ท่าน เพ่ือศึกษาดา้นประสิทธิภาพทางการส่ือสารระหว่างบุคคลของภาพ
สต๊ิกเกอร์ Line 

 
4. ผลการวจิัย 

4.1 การวิเคราะห์ตวับทเพ่ือศึกษารหัสภาพสต๊ิกเกอร์ในการส่ือสารผ่านโปรแกรมประยกุต ์Line  ผลจาก
การวจิยั สามารถจาํแนกการใชร้หสัภาพในการประกอบสร้างความหมายได ้5 ประการ คือ 

 1) การสร้างตวัการ์ตูนข้ึนมาใช้เป็นตวัละคร  โดยการใช้แนวคิดเก่ียวกบัรหัสการ์ตูน(Cartoon 
Code) นั้น  ในการสร้างตวัการ์ตูนท่ีมีบุคคลเฉพาะตวั (Facail Expression Code and Sub-Code)  ซ่ึงสามารถแสดงออก
ทางสีหนา้ท่าทาง บอกเล่าถึงอารมณ์ต่างๆได ้โดยรหัสดงักล่าวมีความเป็นสากลในการประกอบสร้างความหมาย  ซ่ึง
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การใชต้วัการ์ตูนท่ีเป็นตวัเสนอหลกัเป็นตวัแทนในการส่ือความหมาย  ยิ่งสามารถตอกย ํ้าในอารมณ์ความรู้ของภาพ
สต๊ิกเกอร์ท่ีส่ืออารมณ์ไดด้า้นต่างๆ อยา่งชดัเจน ดงัเช่นตวัอยา่งชุดภาพสต๊ิกเกอร์ Line ท่ีผูว้จิยันาํมาศึกษาเป็นตวัละคร 
Brown & Cony ถือเป็นตวัแทนการส่ือความหมายของคนเป็นคู่รัก ตามตวัอยา่งภาพ ดงัน้ี 

 

      
 

2) การใชร้หัสสัญลกัษณ์เขา้มาประกอบในแต่ละดา้นอารมณ์นั้น  สามารถเป็นตวัช่วยในการบอก
เล่าถึงเหตุการณ์  หรือสาเหตุของการก่อเกิดอารมณ์ต่างๆไดดี้ ดงัเช่นตวัอยา่งภาพดงัน้ี 

                    
 
3) ในบางรูปภาพท่ีอาจใชต้วัการ์ตูนมากกวา่หน่ึงตวัในการแสดงอารมณ์นั้น  เป็นตวัสร้างเร่ืองราว

ท่ีสามารถทาํใหผู้ท่ี้รับชมเกิดความเขา้ใจต่อสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนภายในภาพสต๊ิกเกอร์ไดม้ากข้ึน 

     
 
4) การใช้รหัสด้านสีของภาพผูส้ร้างได้เน้นการใช้สีท่ีสามารถส่ืออารมณ์ในแง่ต่างๆ ได้อย่าง

ชดัเจน  

      
 
 5) การใช้มุกของการ์ตูน (Gag)  ในภาพท่ีใช้แสดงอารมณ์ต่างๆ  ผูส้ร้างได้สอดแทรกมุกของ

การ์ตูนท่ีแตกต่างออกไป  ซ่ึงส่ิงน้ีเป็นหวัใจสาํคญัหลกัของภาพท่ีใชส่ื้ออารมณ์  
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4.2  การวิเคราะห์ผลด้านประสิทธิภาพทางการส่ือสารระหว่างบุคคลของภาพสต๊ิกเกอร์ Line  ผูว้ิจัย
สามารถจาํแนกประเดน็ความสาํคญัออกเป็น 5 ประเดน็ คือ  

1)  การเพ่ิมบรรยากาศการส่ือสารท่ีเอ้ือต่อความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ของภาพสต๊ิกเกอร์ Line  
ผลการวิจยัพบวา่ กลุ่มผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ให้ความเห็นวา่ภาพสต๊ิกเกอร์มีความสาํคญัและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ทางการส่ือสารในแง่ของการเพ่ิมบรรยากาศระหวา่งการสนทนา โดยการใชภ้าพสต๊ิกเกอร์บอกอารมณ์และความรู้สึก
ของผูส่้งสารกบัคู่สนทนา ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือทางการส่ือสารท่ีช่วยลดความเป็นทางการของภาษาเขียน 

2)  การส่ือสารท่ีสะท้อนความเป็นตวัตนของภาพสต๊ิกเกอร์ Line  ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มผูใ้ห้
สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ใหค้วามเห็นวา่ ภาพสต๊ิกเกอร์ Line เป็นเสมือนตวัแทนในการส่ือสาร และสะทอ้นความเป็นตวัตน  
แต่หากเป็นผูอ้าวุโสกว่าก็ตอ้งลดความเป็นตวัตนนั้นลงมา ซ่ึงระดบัความสนิทสนมในการส่ือสารจะเพิ่มมากข้ึน
ตามลาํดบัและตามระยะเวลาอนัสะทอ้นถึงผลของการพฒันาความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลนัน่เอง   

3)  การเป็นสัญญะทางอารมณ์จากภาพสต๊ิกเกอร์ Line  พบว่า การเป็นสัญญะทางอารมณ์เป็น
เสมือนตวัเช่ือมโยงทางการส่ือสารท่ีดีสําหรับการส่ือสารระหว่างบุคคลในรูปแบบของขอ้ความตอบโต  ้(Instant 
Messaging) โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือใชภ้าพแสดงอารมณ์ ความรู้สึก ณ ขณะนั้นของตนเองกบัคู่สนทนา   ขอ้คน้พบ
เพ่ิมเติมในประเดน็น้ี คือ ความสาํคญัดา้นสัญญะทางอารมณ์ท่ีใชส่ื้อความหมายนั้น อาจไม่สมบูรณ์มากนกั ดงันั้น จึง
จาํเป็นตอ้งอาศยัความเขา้ใจทางวฒันธรรมระหวา่งคู่สนทนามาประกอบการตีความหมายอีกนยัหน่ึงดว้ย   

4)  การใช้ภาษาภาพทาํให้เกิดความกระชับทางความหมายของภาพสต๊ิกเกอร์ Line  พบว่าภาพ
สต๊ิกเกอร์ Line  มีความสาํคญัในการกระชบัความหมายท่ีใชท้าํการส่ือสารใหมี้ความสะดวกรวดเร็ว และง่ายต่อการทาํ
ความเขา้ใจ โดยเฉพาะอารมณ์ ความรู้สึก ท่ีสามารถบอกไดช้ดัเจนยิ่งกว่าภาษาเขียน อาทิเช่น คาํทกัทาย คาํบอกลา 
อาการดีใจ อาการเสียใจ เป็นตน้   

5)  การหลีกเล่ียงความขัดแยง้ท่ีรุนแรงของภาพสต๊ิกเกอร์ Line  พบว่าภาพสต๊ิกเกอร์ Line มี
ความสําคญัในแง่ของการช่วยทาํให้ความขดัแยง้ท่ีอาจก่อให้เกิดความรุนแรงทางสภาวะของจิตใจ และความรุนแรง
ของภาษาเขียนนั้นลดลงไปได ้ เน่ืองดว้ยภาพสต๊ิกเกอร์ท่ีนาํมาใชเ้พ่ือการส่ือสารนั้นมกัมีความน่ารัก สดใส เพราะเป็น
รูปแบบการนาํเสนอผา่นตวัการ์ตูน กล่าวคือ เป็นการทาํใหค้วามรุนแรงจากความขดัแยง้นั้นเบาบาง หรือลดนอ้ยลง 

  
5.การอภิปรายผล 

5.1 การใชร้หสัภาพสต๊ิกเกอร์ในการส่ือสารดา้นอารมณ์  ในประเดน็น้ีผลการวิจยั พบวา่ การแสดงอารมณ์
ของภาพสต๊ิกเกอร์นั้น ผูส้ร้างไดน้าํจินตนาการมาจากการแสดงออกทางสีหน้าและพฤติกรรมการแสดงออกของ
มนุษยม์าประกอบสร้างให้เกิดความหมายภาพสต๊ิกเกอร์เพ่ือส่ืออารมณ์  โดยท่ีผูส้ร้างไดน้าํเอาตวัการ์ตูนมาสร้าง
ลกัษณะเฉพาะทางบุคลิก (Character) เพ่ือให้มามีบทบาทเป็นตวัทดแทนการแสดงออกของมนุษยไ์ด ้ ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัประสพโชค  นวพนัธ์ุพิพฒัน์ (2540)  ท่ีกล่าววา่  ลกัษณะพ้ืนฐานท่ีสาํคญัท่ีสุดท่ีนกัวาดการ์ตูนทุกกลุ่มตอ้งคาํนึงถึง
คลา้ยกนัก็คือ การสร้างตวัการ์ตูนข้ึนมาใช้เป็นตวัละคร โดยอาศยัประสบการณ์และแนวคิดเก่ียวกบัรหัสการ์ตูน 
(Cartoon Code) ในการสร้างตัวการ์ตูนท่ี มีบุคลิกเฉพาะตัว  (Facial Expression Code  and  Sub-Code)  สามารถ
แสดงออกทางสีหนา้ท่าทาง บอกเล่าถึงอารมณ์ สร้างความต่อเน่ืองของเร่ืองราวได ้
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แต่เม่ือการสร้างภาพสต๊ิกเกอร์ตอ้งอาศยัตวัการ์ตูนมาเป็นตวัส่ืออารมณ์ ผูส้ร้างจึงเน้นการแสดงท่ีดูมีความ
เกินจริงไปกวา่ท่ีมนุษยท์ัว่ไปจะทาํได ้ เพ่ือใหภ้าพนั้นดูมีความตลกขบัขนัเม่ือใชท้าํการส่ือสาร นอกเหนือจากน้ีผูส้ร้าง
ยงัสอดแทรกมุขของการ์ตูนท่ีใหดู้กลมกลืน เพ่ือใหภ้าพสต๊ิกเกอร์นั้นมีความหมายเขา้กบับริบททางสังคมนั้นๆ ได ้ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัประสพโชค  นวพนัธ์ุพิพฒัน์(2540)  ไดก้ล่าวว่า โลกของการ์ตูนนั้น  เป็นโลกท่ีไดส้ร้างวฒันธรรม
เฉพาะของตนเองข้ึนมาชุดหน่ึง  เป็นวฒันธรรมท่ียอมรับร่วมกนัทั้งจากผูว้าดการ์ตูนในฐานะผูส่้งสารและผูดู้การ์ตูน
ในฐานะผูรั้บสาร  ซ่ึงประกอบไปด้วยสองส่วนท่ีผสมกลมกลืนกนั ซ่ึงสามารถสรุปวฒันธรรมการ์ตูน (Cartoon 
Culture) ไดว้่า โลกของการ์ตูนนั้น เป็นโลกท่ีถูกสมมติและสร้างข้ึนให้เหมือนจริง เป็นโลกแห่งการเลียนแบบท่ี
รายละเอียดต่างๆ นั้น จาํลองข้ึนมาจากการแสดงออกของผูส้ร้างงาน มีลกัษณะไม่จริงจงั มีภาพลกัษณ์ท่ีด้ินไดไ้ม่
ตายตวั จึงทาํใหพ้น้จากขอ้ตดัสินทางสังคมไปได ้ 

5.2 ประสิทธิภาพทางการส่ือสารระหวา่งบุคคลของภาพสต๊ิกเกอร์ Line  ในประเดน็น้ีผลการวจิยัพบวา่   
1)  การเพ่ิมบรรยากาศการส่ือสารท่ีเอ้ือต่อความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลของภาพสต๊ิกเกอร์ Line  

ผลการวิจยัพบว่า  การใชภ้าพสต๊ิกเกอร์ส่ือสารระหว่างบุคคลในดา้นการแสดงอารมณ์และความรู้สึกซ่ึงกนัและกนั   
อนัก่อให้เกิดการพฒันาความสัมพนัธ์ระหว่างคู่สนทนา  เพราะการใชภ้าษาเขียนส่ือสารไม่สารถบอกถึงความรู้สึก
บางอยา่งท่ีภาพสต๊ิกเกอร์สามารถบอกได ้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ปรารถนา  อรัญญิก (2549) ท่ีกล่าววา่  ปฏิสัมพนัธ์ในโลก
ออนไลน์นั้นไม่สามารถแสดงสีหนา้และลกัษณ์ท่าทางเพ่ือแสดงออกทางความคิดหรือความรู้สึก ดงันั้น emoticon จึง
ถูกนาํมาใชใ้นการส่ือสารและสามารถช่วยไดใ้นหลายเหตุผล เช่น 1) ช่วยในการเน้นลกัษณะโทนเสียงในระหวา่งท่ี
ติดต่อส่ือสาร 2) ช่วยแสดงอารมณ์และความรู้สึก เช่น เม่ือผูส่้งสารตอ้งการบ่นเก่ียวกบัเร่ืองการเรียน จะใช ้emoticon 
เพ่ือช่วยแสดงใหรู้้วา่โกรธหรือเศร้าผูรั้บสารกส็ามารถรับรู้ถึงอารมณ์และความรู้สึกนั้นได ้และ 3) ช่วยสร้างและทาํให้
เห็นเด่นชดัในการแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึก ทาํใหก้ารอ่านหรือรับรู้ขอ้ความนั้นสมบูรณ์ข้ึน 

2)  การส่ือสารท่ีสะทอ้นความเป็นตวัตนของภาพสต๊ิกเกอร์ Line พบวา่ การนาํภาพสต๊ิกเกอร์เขา้มา
แสดงออกแทนตวัตนของผูส้นทนาจึงถือว่ามีความสําคญัในแง่ของการสะทอ้นความเป็นตวัตนได ้ เพราะการเลือก
ภาพสต๊ิกเกอร์ท่ีมีคุณลกัษณะบางอย่างของตัวการ์ตูนภายในภาพมาเป็นตัวแทนทางการส่ือสารถึงลักษณะทาง
ความรู้สึกนึกคิดในความเป็นตวัตนของผูส่้งไดม้ากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั วรรณพร  กล่ินบวั (2554) ท่ีกล่าววา่ คนส่วน
ใหญ่จะทาํการส่ือสารระหวา่งบุคคลกบัคนอ่ืนมากน้อยเพียงใดข้ึนอยูก่บัปัจจยัสําคญั คือ ความใกลชิ้ดของคู่ส่ือสาร 
เพราะเม่ือใกลชิ้ดกม็กัจะเอาความรู้สึกของตนเขา้ไปผกูพนัมกัมีทศันคติท่ีดีกบัคนท่ีตนใกลชิ้ดดว้ย 

3) การเป็นสัญญะทางอารมณ์ของภาพสต๊ิกเกอร์ Line  ผลการวิจยัพบว่า  ภาพสต๊ิกเกอร์ คือ การ
ถ่ายทอดความหมายท่ีเป็นการแสดงออกทางภาษากาย โดยท่ีในบางภาพดูมีความหมายท่ีเป็นเอกลกัษณ์และค่อนขา้ง
ชดัเจน  อาทิเช่น ทกัทาย  ร้องไห้  ยิม้  หวัเราะ เป็นตน้ อนัเป็นพ้ืนฐานทางอารมณ์ของมนุษย ์รวมทั้งการมีภาษาเขียน
หรือประโยคคาํพูดสั้นๆ เขา้มาประกอบภาพจะสามารถตีความหมายของภาพกบัอารมณ์ความรู้สึกไดดี้  ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบั Randall P.Harrison (1981) ท่ีกล่าวถึง กลวิธีในการแทนค่า  นั้นคือ เง่ือนไขของรหสัท่ีนกัเขียนการ์ตูนใชส้ร้างโลก
ท่ีเหมือนจริง สร้างรูปร่าง ความลึก ความเคล่ือนไหว ความคิดและภาษาข้ึน “ความเขา้ใจในรหัสของการ์ตูน(Cartoon 
Code) เหล่าน้ี  มีความสําคญัต่อการคาดการณ์ว่า ใครเรียนรู้อะไรจากการ์ตูนบา้งและทาํให้การสอนการส่ือสารดว้ย
ภาพง่ายข้ึน 
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4) การใชภ้าษาภาพทาํให้เกิดความกระชับทางความหมายของภาพสต๊ิกเกอร์ Line  ผลการวิจัย
พบว่า  การส่ือสารท่ีมีความหมายสั้ น กระชับ  และสามารถทาํความเขา้ใจไดง่้าย  ภาพสต๊ิกเกอร์ Line จึงเขา้มามี
ความสาํคญัในการกระชบัความหมายของการส่ือสารใหเ้หมาะกบัชีวติของคนในยคุปัจจุบนั  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ  ปรารถนา  อรัญญิก (2549)  เก่ียวกบัเร่ือง Emoticon  ซ่ึงกล่าววา่ยทุธวิธีในการสร้างรูปแบบการส่ือสารใหม่ดว้ย
การเขียนผา่นคอมพิวเตอร์ คือ การจะใชภ้าพ Emoticon ใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิ โดยกลุ่มผูใ้ชจ้ะตอ้งคาํนึงถึงความรู้พ้ืนฐาน
ท่ีมีร่วมกันในระดับหน่ึง  ดังนั้ นภาพ Emoticon ท่ีถูกนํามาใช้บ่อยท่ีสุด จะเป็นภาพท่ีมีความซับซ้อนน้อยท่ีสุด  
สาํหรับยุทธวิธีอ่ืนๆ เช่น  การใชอ้กัษรยอ่  เคร่ืองหมายอศัเจรีย ์ และสัญลกัษณ์อ่ืนๆ  ท่ีมกัใชภ้าษาเขียนตามปกติมกั
ถูกนาํมาใชแ้ทนการใช ้Emoticon  เพ่ือแสดงอารมณ์ความรู้สึกท่ีรู้สึกซบัซอ้นไดเ้ช่นกนั 

6) การหลีกเล่ียงความขดัแยง้ท่ีรุนแรงของภาพสต๊ิกเกอร์ Line  ผลการวจิยัพบวา่  การส่ือสารท่ีเป็น
ความขดัแยง้กนั  สําหรับการส่ือสารระหว่างบุคคลในรูปแบบขอ้ความตอบโต ้(Instant Messaging) นั้น สามารถพบ
เห็นในกรณีของการสนทนาเร่ืองราวท่ีเป็นความขดัแยง้กนั แต่หากมีตวัเสริมทางภาษาท่ีสามารถมาใชล้ดทอนความ
รุนแรงของภาษาเขียนอย่างภาพสต๊ิกเกอร์ Line  ก็จะทาํให้การแสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึกผ่อนคลายลง ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ  นันทวัน  อรุโณทัย  (2542) ท่ีพบว่า การสร้างความแตกต่างทางสังคม  (Social 
Differentiation)  ซ่ึงไม่เนน้ในเร่ืองการแบ่งชนชั้นทางสังคมของผูรั้บสารท่ีแตกต่างกนั แต่เป็นการมองความแตกต่าง
ในแง่ความสนใจ  การรับรู้และผลกระทบท่ีเกิดจากความแตกต่างทางสังคม ดงันั้นพฤติกรรมของกลุ่มผูรั้บสารจึงมี
ส่วนในการกาํหนดรูปแบบพฤติกรรมทางสังคมอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ เช่นเดียวกนักบั ความสอดคลอ้งกบัแนวคิดเร่ือง
การส่ือสารระหว่างบุคคลท่ีอธิบายถึง การส่ือสารท่ีไม่ใช้ถอ้ยคาํ  หรือท่ีเรียกว่า การส่ือสารเชิงอวจันภาษา เป็น
กระบวนการท่ีมีความสลบัซับซ้อนมากข้ึน เพราะแต่ละคนย่อมตอ้งมีการปฏิสัมพนัธ์ภายในตวับุคคลของตนให้
สามารถส่ือสารกบับุคคลอ่ืนไดเ้ป็นอยา่งดี 
 
6. ข้อเสนอแนะสําหรับงานวจิัยในอนาคต 

1) ในการทาํวิจยัคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัศึกษาในเร่ืองของความหมายภาพจากตวัภาพสต๊ิกเกอร์ Line  และการศึกษา
เร่ืองการนาํไปใชข้องผูใ้ชง้านถือวา่เป็นการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ในการวิจยัคร้ังต่อไปควรมีการลงลึกในเชิงกลยทุธ์ใน
การตลาดของวงการผูผ้ลิตภาพสต๊ิกเกอร์เพ่ือการจาํหน่าย  เพราะปัจจุบนัทางบริษทั Line  ไดเ้ปิดโอกาสใหส้าํหรับผูท่ี้
ตอ้งการภาพสต๊ิกเกอร์ดว้ยตนเอง(Creators’ Stickers) ในการจาํหน่ายเป็นจาํนวนมาก 

2)ในการวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษาการใชง้านภาพสต๊ิกเกอร์ Line  ในแง่การส่ือสารขา้มวฒันธรรมระหวา่ง
คนไทยกบัคนต่างชาติ  เพ่ือให้ไดข้อ้มูลเชิงลึกต่อความเขา้ใจในความหมายภาพสต๊ิกเกอร์ท่ีใชใ้นการส่ือสารระหวา่ง
กนั 

 
7. บทสรุป 

งานวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือเขา้ใจการใชร้หสัภาพสต๊ิกเกอร์ในการส่ือสารผา่นโปรแกรมประยกุต ์Line  
ถึงการประกอบสร้างความหมายของภาพสต๊ิกเกอร์ในแต่ละภาพนั้น  สามารถบ่งบอกถึงอารมณ์และความรู้สึกใน
ความหมายในเชิงภาษากาย  โดยมีลกัษณะการแทนความหมายดว้ยตวัการ์ตูนทาํหนา้ท่ีแสดงอิริยาบถต่างๆ ซ่ึงถือเป็น
การเลียนแบบท่าทางมาจากพฤติกรรมของมนุษย ์ อนัส่งผลต่อประสิทธิภาพทางการส่ือสารระหวา่งบุคคลในแง่ต่างๆ 
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อาทิเช่น การเพ่ิมบรรยากาศการส่ือสารท่ีเอ้ือต่อความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล การส่ือสารท่ีสะทอ้นความเป็นตวัตน 
การเป็นสัญญะทางอารมณ์  การใชภ้าษาภาพทาํให้เกิดความกระชบัทางความหมาย และการหลีกเล่ียงความขดัแยง้ท่ี
รุนแรง   
 
8. กติตกิรรมประกาศ 
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ใหก้าํลงัใจและใหก้ารสนบัสนุนการศึกษาของผูว้จิยัจนวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีสาํเร็จสมบูรณ์ 
 
9. เอกสารอ้างองิ 
นนัทวนั  อรุโณทยั.  2542.  การเพ่ือใชภ้าพถ่ายสต๊ิกเกอร์เพ่ือประโยชน์ทางสังคมของเยาวชนใน 
                   กรุงเทพมหานคร.  วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบณัฑิต. การส่ือสารมวลชน.  จุฬาลงกรณ์ 
                   มหาวทิยาลยั. 
ปรารถนา  อรัญญิก. 2549.  การส่ือสารความหมายจากสัญรูปแสดงอารมณ์และความรู้สึกผา่นการใช ้
                   โปรแกรม INSTANT MESSAGING.  วทิยานิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบณัฑิต. วารสาร 
                   สนเทศ. จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  
ประสพโชค  นวพนัธ์ุพิพฒัน์. 2540. การใชร้หสัท่ีปรากฏในงานของนกัเขียนการ์ตูนไทย. วทิยานิพนธ์ 

    นิเทศศาสตรมหาบณัฑิต.  การส่ือสารมวลชน.  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
เผยคนไทยติดสมาร์ทโฟน 98% ใชต้ั้งแต่ต่ืน ขาดไม่ไดถึ้งลงแดง. [ออนไลน์] เขา้ถึงไดจ้าก :  
                   http://www.thairath.co.th/content/tech/339760, 19 เมษายน 2556. 
วรรณพร  กล่ินบวั. 2554.  การสร้างเครือข่ายทางสังคมผา่น www.facebook.com ของกลุ่มวยัทาํงาน.   
                   วทิยานิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบณัฑิต. นิเทศศาสตร์ธุรกิจ.  มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย.์ 
Randall  P.  Harrison.  The  Cartoon : Communication  to  the  Quick.  California : Sage  Publication, 1981. 
“Top 10 Line Sticker ท่ีไดรั้บความนิยมและใชส่้งหากนัมากท่ีสุด” .   [ออนไลน์] เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://appreview.in.th/top-10-sticker-line/  19 เมษายน 2556. 
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การใช้ส่ือใหม่ในการสร้างกระแสนิยมสินค้าประเภทอาหารเสริมเพ่ือสุขภาพ 
 ยีห้่อ Colly Collagen 

USE OF NEW MEDIA IN BUILDING POPULARITY OF  
SUPPLEMENT PRODUCT BRAND  COLLY COLLAGEN 

 

นัฎชัญญ์ อศัวพงศ์สุกฤตา, ผศ.ดร. ลกัษณา คล้ายแก้ว 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิานิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต 

2 อาจารยป์ระจาํ สาขาวชิานิเทศศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์  มหาวทิยาลยัรังสิต 

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

บทคดัย่อ      

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการใชคุ้ณลกัษณะและองคป์ระกอบของส่ือใหม่ รวมถึงกลยทุธ์การ
ส่ือสารบนส่ือใหม่ท่ีใชใ้นการสร้างกระแสนิยมสินคา้ประเภทอาหารเสริมเพ่ือสุขภาพ ยี่ห้อ Colly Collagen ผูว้ิจยัใช้
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบบันทึก (Coding Sheet) เพ่ือรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับคุณลักษณะและ
องคป์ระกอบของส่ือ และขอ้มูลเก่ียวกบัการใชก้ลยุทธ์การส่ือสารท่ีปรากฏบนเวบ็ไซต ์(Website) เฟซบุ๊ก (Facebook) 
และอินสตาแกรม  (Instagram) จากนั้ น  นําข้อมูลท่ีได้มาทําการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) ตามประเด็น
วตัถุประสงคใ์นการศึกษา 

ผลการวิจยัพบว่า 1) สินคา้ประเภทอาหารเสริมเพ่ือสุขภาพ ยี่ห้อ Colly Collagen มีการใชคุ้ณลกัษณะและ
องคป์ระกอบของส่ือใหม่ในการสร้างกระแสนิยม ซ่ึงพบวา่ 1.1)  เวบ็ไซต ์ (Website) คุณลกัษณะและองคป์ระกอบท่ีพบ
มากท่ีสุด คือ เน้ือหา รองลงมา คือ ภาพ และวดีีโอคลิป 1.2)  เฟซบุ๊ก (Facebook) คุณลกัษณะและองคป์ระกอบท่ีพบมาก
ท่ีสุด คือ เน้ือหา รองลงมา คือ ภาพ การถูกใจ การแสดงความคิดเห็น การส่งต่อ และสุดทา้ยวิดีโอคลิป 1.3) อินสตาแก
รม (Instagram) คุณลกัษณะและองค์ประกอบท่ีพบมากท่ีสุด คือ เน้ือหา รองลงมา คือ ภาพ การถูกใจ การแสดงความ
คิดเห็น และอนัดบัสุดทา้ย คือ การติดป้ายบอกขอ้มูล 2) เคร่ืองมือการส่ือสารท่ีนาํมาใชใ้นการสร้างกระแสนิยมบนส่ือ
ใหม่ พบวา่ มีการใชเ้คร่ืองมือการส่ือสารจาก เวบ็ไซต ์ (Website) เฟซบุ๊ก (Facebook) และอินสตาแกรม (Instagram) 3) 
กลยุทธ์การส่ือสารบนส่ือใหม่ท่ีใช้ในการสร้างกระแสนิยมของสินคา้ พบว่า 3.1) กลยุทธ์การส่ือสารท่ีปรากฏบน
เวบ็ไซต ์(Website) มากท่ีสุด คือ การใชผ้ลิตภณัฑ์เป็นส่ือ รองลงมา คือ การโฆษณา การขายผา่นทางอินเทอร์เน็ต การ
ส่งเสริมการขาย และการประชาสัมพนัธ์ 2) กลยุทธ์การส่ือสารท่ีปรากฏบนเฟซบุ๊ก (Facebook) มากท่ีสุด คือ การใช้
ผลิตภณัฑเ์ป็นส่ือ รองลงมา คือ การตลาดแบบไวรัส การโฆษณา การขายผา่นทางอินเทอร์เน็ต การส่งเสริมการขาย การ
ประชาสัมพนัธ์ และสุดทา้ย คือ การจดักิจกรรมพิเศษ 3) กลยทุธ์การส่ือสารท่ีปรากฏบนอินสตาแกรม (Instagram) มาก
ท่ีสุด คือ การใชผ้ลิตภณัฑ์เป็นส่ือ รองลงมา คือ การตลาดแบบไวรัส การขายผ่านทางอินเทอร์เน็ต การโฆษณา การ
ส่งเสริมการขาย การประชาสัมพนัธ์ และการจดักิจกรรมพิเศษ 
คาํสําคญั: ส่ือใหม่, กระแสนิยม, คุณลกัษณะส่ือ, องคป์ระกอบส่ือ 
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Abstract 

The objectives of this research for learning a new media, communication tools, and communication 
strategy for new media to let people well-known the health care product under the brand Coll Collagen. This research 
used Coding sheet collecting data about feature and elements of media, and information of strategy to communicate 
on Website, Facebook and Instagram. In addition, researcher got information to analysis the content to the point of 
research. 

The result were that ; 1) Product under the brand Colly Collagen used attributes and elements that 1.1) 
The most elements and feature of media on Website is content, next is pictures and video clips. 1.2)  The most 
Elements and feature of media which appear on Facebook is content, next is pictures, likes, comments, sharing, and 
video clips. 1.3) The most Elements and feature of media which appear on Instagram is content, next is pictures, likes, 
comments, last is hashtags. 2)  Communication tools used in the generation of popular media that is Website, 
Facebook and Instagram. 3)  For the result of research that concerns on a new media strategy is using to let people 
well-known the health care product under brand the Colly Collagen 1)  The most of a media strategy that 
communicates on Website is product, next is advertising, selling on internet, promotion and public relations. 2)  The 
most of a media strategy that communicates on Facebook is product, next is virus marketing, advertising, selling on 
internet, promotion, public relations and special event. 3)  The most of a media strategy that communicates on 
Instagram is product, next is virus marketing, advertising, selling on internet, promotion, public relations and special 
event.  
KEYWORDS: NEW MEDIA, TREND, MEDIA FEATURES, MEDIA FACTORS 
 
1. บทนํา 

ปัจจุบนัรูปแบบการส่ือสารไดเ้ปล่ียนจากยุคการส่ือสารแบบดั้งเดิม มาสู่การใชเ้ทคโนโลยีการส่ือสารใน
รูปแบบดิจิทัล  (Digital)  ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) ได้เขา้มาเปล่ียนแปลงรูปแบบการใช้ส่ือของมนุษย ์ 
ก่อให้เกิดยุคแห่งการส่ือสารไร้พรมแดน  ปรากฏการณ์ทางการส่ือสารในยุคดิจิทัลส่งผลให้เกิดการหลอมรวมส่ือ         
จนเกิดเป็นส่ือใหม่ (New Media) ซ่ึงเป็นส่ือท่ีช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการส่ือสาร เป็นการนํา
เทคโนโลยีการส่ือสารในรูปแบบต่างๆ มาผสมผสานเขา้ไวด้ว้ยกนั และเป็นจุดเร่ิมตน้ของปรากฏการณ์ทางการส่ือสาร
ต่างๆ ก่อใหเ้กิดช่องทางส่ือสารใหม่ๆ ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการในการติดต่อส่ือสารของมนุษย ์และสอดรับกบั
วิถีชีวิตของผูค้นในสังคมท่ีกาํลงัเปล่ียนแปลงไป โดยมุ่งผลประโยชน์ของผูใ้ชเ้ป็นสําคญั  และอิทธิพลจากการพฒันา
รูปแบบการส่ือสารน้ีไดส่้งผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมทางการส่ือสารของมนุษยอี์กดว้ย 

ส่ือใหม่ (New Media) ไดก่้อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางการส่ือสารของสังคมไทย  จากคุณลกัษณะของส่ือท่ี
สามารถเติมเต็มประสิทธิภาพของการส่ือสาร และเพิ่มช่องทางใหม่ๆ ในการส่ือสาร ทาํให้บทบาททางการส่ือสารมี
ความเปล่ียนแปลงดว้ยการทาํลายขอ้จาํกดัทางการส่ือสาร จากเดิมท่ีผูรั้บสารจะตอ้งรอเวลาในการเผยแพร่เน้ือหา ผ่าน
ส่ือดั้ งเดิม บทบาททางการส่ือสารของผูรั้บสาร (Receiver) อยู่ในลักษณะท่ีเป็นผูต้าม (Passive Receiver) แต่ด้วย
คุณลกัษณะของส่ือใหม่ท่ีเปิดโอกาสให้ผูรั้บสารสามารถเขา้ถึงเน้ือหาไดต้ามความตอ้งการทั้ งในดา้นเวลา สถานท่ี 
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รวมถึงความสนใจ ผูรั้บสารสามารถเขา้ถึงและแสวงหาขอ้มูลดว้ยตนเอง ทาํให้บทบาทของผูรั้บสารเป็นไปในลกัษณะ
ของการแสวงหาขอ้มูลหรือเป็นผูเ้ลือกมากกวา่ผูต้าม (Active Audience) หรือเรียกวา่เป็นผูแ้สวงหาหรือเลือกขอ้มูลโดย
เสรี (Active Seeker) ปรากฏการณ์ทางการส่ือสารในยคุดิจิทลั (Digital) เป็นเคร่ืองบ่งช้ีให้เห็นถึงลกัษณะความสัมพนัธ์
ระหวา่งเทคโนโลยกีารส่ือสารกบัสังคมมนุษย ์กล่าวคือ เม่ือเทคโนโลยกีารส่ือสารไดเ้ปล่ียนแปลงไป มนุษยก์จ็ะตอบรับ
การเปล่ียนแปลงเหล่านั้นดว้ยพฤติกรรม วฒันธรรม และค่านิยม  เป็นพลวตัแห่งการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นปัจจยัในการ
พฒันาซ่ึงกนัและกนั ไม่สามารถตดัปัจจยัตวัใดตวัหน่ึงออกไปได ้ (พสนนัท ์ ปัญญาพร, www.photsanan.blogspot.com, 
27 กรกฎาคม 2556)  

นอกจากน้ี ส่ือใหม่ยงักา้วเขา้มามีส่วนสาํคญัต่อธุรกิจการขายสินคา้ต่างๆ ไม่เวน้แมแ้ต่ผลิตภณัฑอ์าหารเสริม
เพ่ือสุขภาพดา้นความงาม  ซ่ึงค่านิยมดา้นความงามเป็นอุดมคติอยา่งหน่ึงท่ีไดรั้บการยอมรับ และถูกส่งผา่นส่ือต่างๆ มา
เน่ินนาน  นิยามความสวยงามในแต่ละสังคมและวฒันธรรมจะมีความแตกต่างกนัออกไป สาํหรับสังคมไทยนั้นการมีผิว
ขาว  เรียบเนียน กระจ่างใส  เป็นนิยามความสวยงามท่ีหลายคนต้องการ เน่ืองจากบรรทัดฐานด้านความงามของ
สังคมไทยนั้นมองว่าการมีผิวขาวกระจ่างใสทาํให้ดูโดดเด่น  เป็นท่ีสะดุดตาแก่ผูพ้บเห็น และแสดงถึงสถานภาพทาง
สังคมท่ีดี จากความคิดความเช่ือท่ีถูกสร้างข้ึนในสังคม  ทาํให้การมีผิวขาวกระจ่างใสกลายเป็นค่านิยมและเป็นรูปแบบ
ความงามในอุดมคติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือความนิยมดังกล่าวได้เข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกับวงการต่างๆ ในสังคม 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในวงการบนัเทิง จึงทาํให้ค่านิยมเร่ืองผิวขาวไดรั้บการแพร่ขยายออกไปและทวีความนิยมข้ึนเร่ือยๆ 
ในกลุ่มผูบ้ริโภคทั้งหญิงและชาย  เม่ือผนวกกบัความทนัสมยัของเทคโนโลยีทางการแพทย ์ท่ีมีการคิดคน้และพฒันา
นวตักรรมเพ่ือความงามหลากหลายวิธีออกมาเพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค  ทาํให้การปรับเปล่ียนสีผิว
ในปัจจุบนัเป็นเร่ืองท่ีหลายคนสามารถเขา้ถึงไดง่้าย สะดวก และรวดเร็วตามความตอ้งการ 

โดยสินคา้ประเภทอาหารเสริมเพ่ือสุขภาพ  ยี่ห้อ Colly Collagen  ผลิตโดยบริษทั พฒัน์พลสั จาํกดั เป็น
สินคา้ท่ีมีกลวิธีในการนาํส่ือใหม่มาเป็นเคร่ืองมือทางการตลาด ดาํเนินการจดัจาํหน่ายสินคา้ผา่นช่องทางออนไลน์และ
ส่ือสังคมออนไลน์เป็นหลกั มีการขยายช่องทางการจาํหน่ายไปสู่ร้านคา้และร้านขายยาผา่นตวัแทนจาํหน่ายผา่นทางส่ือ
สังคมออนไลน์ Colly Collagen จนเร่ิมเป็นท่ีรู้จกัอยา่งแพร่หลายในส่ือสังคมออนไลน์          

ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาถึงการใชส่ื้อใหม่ในการสร้างกระแสนิยมสินคา้ประเภทอาหารเสริมเพ่ือสุขภาพ  
ยีห่อ้ Colly Collagen  เพ่ือใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจถึงคุณลกัษณะของส่ือใหม่ และการใชก้ลยทุธ์การส่ือสารในการสร้าง
กระแสนิยมสินคา้ประเภทอาหารเสริมเพ่ือสุขภาพ ยี่ห้อ Colly Collagen  เพ่ือนาํความรู้ท่ีไดม้าใชเ้ป็นแนวทางในการ
วางแผนพฒันากลยทุธ์การส่ือสารผา่นส่ือใหม่ใหเ้หมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต 
 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1) เพ่ือศึกษาว่าการใช้ส่ือใหม่ในการสร้างกระแสนิยมสินค้าประเภทอาหารเสริมเพ่ือสุขภาพ ยี่ห้อ Colly 
Collagen  

2) เพ่ือศึกษาว่ากลยุทธ์การส่ือสารบนส่ือใหม่ท่ีใช้ในการสร้างกระแสนิยมสินคา้ประเภทอาหารเสริมเพื่อ
สุขภาพ  ยีห่อ้ Colly Collagen 
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3. การดาํเนินการวจิัย 
การศึกษาวจิยัเร่ือง การใชส่ื้อใหม่ในการสร้างกระแสนิยมสินคา้ประเภทอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ  ยีห่อ้ Colly 

Collagen ผูว้ิจัยใช้เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบบันทึก (Coding Sheet) เพ่ือรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับ
คุณลกัษณะและองค์ประกอบของส่ือ และขอ้มูลเก่ียวกบัการใชก้ลยุทธ์การส่ือสารท่ีปรากฏบนเวบ็ไซต์ (Website) เฟ
ซบุ๊ก (Facebook) และอินสตาแกรม (Instagram) จากนั้นนาํขอ้มูลท่ีไดม้าทาํการวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) ตาม
ประเดน็วตัถุประสงคใ์นการศึกษา 
 
4. ผลการวจิัย 

4.1 คุณลกัษณะและองคป์ระกอบของส่ือท่ีใชใ้นการสร้างกระแสนิยมสินคา้ประเภทอาหารเสริมเพ่ือสุขภาพ 
ยีห่อ้  Colly  Collagen 

1) คุณลักษณะและองค์ประกอบของส่ือท่ีปรากฏบนเว็บไซต์ (Website) พบว่า มีคุณลักษณะและ
องคป์ระกอบของส่ือดา้นเน้ือหา ภาพ และวดีีโอคลิป สามารถแจกแจงรายละเอียดไดด้งัน้ี 

1.1) เน้ือหา เป็นการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์ ไดแ้ก่  ขอ้มูลของผลิตภณัฑ ์ ราคา  การจดัจาํหน่าย  
และการส่งเสริมการตลาด 

1.2) ภาพ เป็นภาพผลิตภณัฑ์ ภาพบุคคลผูมี้ช่ือเสียงกบัผลิตภณัฑ์ ภาพบุคคลทัว่ไปกบัผลิตภณัฑ ์
ภาพผลลพัธ์จากการใชผ้ลิตภณัฑ ์ภาพการส่งเสริมการตลาด และภาพการจดักิจกรรมของผลิตภณัฑ ์

1.3) วีดีโอคลิป เป็นวิดีโอคลิปรีวิวผลิตภณัฑ์ Colly  Collagen  โดยเป็นการท่ีผูใ้ชผ้ลิตภณัฑ์แสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละบอกเล่าถึงประสบการณ์และผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการใชผ้ลิตภณัฑ ์Colly Collagen 

2) คุณลกัษณะและองค์ประกอบของส่ือท่ีปรากฏบนเฟซบุ๊ค (Facebook) พบว่า มีคุณลักษณะและ
องค์ประกอบของส่ือดา้นเน้ือหา ภาพ วีดีโอคลิป การถูกใจ  การแสดงความคิดเห็น และการส่งต่อ สามารถแจกแจง
รายละเอียดไดด้งัน้ี 

2.1) เน้ือหา  มีลกัษณะใกลเ้คียงกบัเน้ือหาท่ีปรากฏบนเวบ็ไซต ์ท่ีแตกต่าง คือ เน้ือหาเก่ียวกบัการจดั
กิจกรรมพิเศษ ซ่ึงเป็นเน้ือหาท่ีไม่มีปรากฏอยูบ่นเวบ็ไซต ์

2.2) ภาพ มีลกัษณะใกลเ้คียงกบัภาพท่ีปรากฏบนเวบ็ไซต ์คือ เนน้ภาพบุคคลผูมี้ช่ือเสียงกบัผลิตภณัฑ ์
2.3) วีดีโอคลิป มีลกัษณะใกลเ้คียงกบัท่ีปรากฏบนเวบ็ไซต ์หากแต่มีการเพ่ิมเติมวีดีโอคลิปแนะนาํ

ผลิตภณัฑ์ผา่นทางยทููป โดยมีรูปแบบรายการเป็นแนะนาํผลิตภณัฑ์  มีการอา้งอิงโดยการให้บุคคลท่ีมีการแต่งชุดคลา้ย
แพทยม์าให้ขอ้มูลเก่ียวกบัประโยชน์ของคอลลาเจนและมีการเชิญผูท่ี้ใชผ้ลิตภณัฑ์มาเป็นแขกรับเชิญในรายการ เพ่ือ
แสดงความคิดเห็น  บอกเล่าถึงประสบการณ์และผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการใชผ้ลิตภณัฑ์  ซ่ึงเป็นรูปแบบของวิดีโอคลิปท่ีไม่
พบบนเวบ็ไซต ์

2.4) การถูกใจ ลกัษณะการถูกใจสูงสุด ท่ีปรากฏบนเฟซบุ๊กนั้นเป็นเน้ือหาเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์เน้ือหา
เก่ียวกบัการจดัจาํหน่าย และเน้ือหาเก่ียวกบัการส่งเสริมการขาย สําหรับลกัษณะของภาพนั้นเป็นภาพของบุคคลผูมี้
ช่ือเสียงกบัผลิตภณัฑ ์

2.5) การแสดงความคิดเห็น เป็นการแสดงความคิดเห็นเก่ียวผลิตภณัฑ์ โดยแบ่งลกัษณะของการ
แสดงความคิดเห็นเป็น 3 ประเภท คือ การแสดงความคิดเห็นโดยทัว่ไปการแสดงความคิดเห็นเชิงการให้ขอ้มูล และการ
แสดงความคิดเห็นเชิงคาํถาม 
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2.6) การส่งต่อ เป็นลกัษณะการส่งต่อเร่ืองราวต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ์ ไดแ้ก่ การส่งต่อภาพ
และขอ้มูลของผลิตภณัฑ ์การส่งต่อเน้ือหาและภาพบุคคลผูมี้ช่ือเสียงกบัผลิตภณัฑ ์การส่งต่อผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการใชใ้ช ้
การส่งต่อการส่งเสริมการตลาด และการส่งต่อการจดักิจกรรมของผลิตภณัฑ ์

3) คุณลกัษณะและองคป์ระกอบของส่ือท่ีปรากฏบนอินสตราแกรม (Instragram) พบวา่ มีคุณลกัษณะ
และองคป์ระกอบของส่ือดา้นเน้ือหา ภาพ การถูกใจ การติดตาม การแสดงความคิดเห็น และการติดป้ายบอกขอ้มูล (tag) 
สามารถแจกแจงรายละเอียดไดด้งัน้ี 

3.1) เน้ือหา ลกัษณะของเน้ือหาท่ีปรากฏบนอินสตาแกรมนั้นมีลกัษณะของเน้ือหาใกลเ้คียงกบัเน้ือหา
ท่ีปรากฏบนเฟซบุ๊ก คือ การใหข้อ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์และเน้ือหาเก่ียวกบัการจดักิจกรรมพิเศษ 

3.2) ภาพ ลกัษณะของภาพท่ีปรากฏบนอินสตาแกรมนั้นมีลกัษณะของเน้ือหาใกลเ้คียงกบัเน้ือหาท่ี
ปรากฏบนเฟซบุ๊ก เนน้ท่ีภาพบุคคลผูมี้ช่ือเสียงกบัผลิตภณัฑ ์

3.3) การถูกใจ มีลกัษณะใกลเ้คียงกบัท่ีปรากฏบนเฟซบุ๊ค คือ การถูกใจเน้ือหาเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์
เน้ือหาเก่ียวกบัการจดัจาํหน่าย และเน้ือหาเก่ียวกบัการส่งเสริมการขาย  

3.4) การติดตาม เป็นลกัษณะการใชเ้พ่ือการติดตามข่าวสารของผูใ้ชง้าน เพ่ือให้ผูติ้ดตามสามารถรับ
ขอ้มูลข่าวสารของผลิตภณัฑไ์ดท้นัทีเม่ือมีการนาํเสนอขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์

3.5) การแสดงความคิดเห็น การแสดงความคิดเห็น ท่ีปรากฏบนอินสตา แกรม มีลกัษณะใกลเ้คียงกบั
ท่ีปรากฏบนเฟซบุ๊ก 

3.6) การติดป้ายบอกขอ้มูล (tag)  เป็นการเช่ือมโยงเร่ืองต่างๆ ของผลิตภณัฑด์ว้ยคาํสาํคญั ซ่ึงวธีิน้ีจะ
ช่วยดึงดูดความสนใจและเช่ือมโยงผูท่ี้ไม่ไดติ้ดตามให้สามารถตามเขา้มาดูโพสต์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ์ได ้โดยคาํ
สาํคญั ท่ีใชใ้นการติดป้ายบอกขอ้มูลบนอินสตาแกรมท่ีพบมากท่ีสุด ไดแ้ก่ Collypink Colly และ  Collyplus  

4.2 กลยทุธ์การส่ือสารบนส่ือใหม่ท่ีใชใ้นการสร้างกระแสนิยมสินคา้ประเภทอาหารเสริมเพ่ือสุขภาพ ยี่ห้อ 
Colly Collagen 

1) กลยุทธ์การส่ือสารท่ีปรากฏบนเวบ็ไซต์ (Website) พบว่า มีกลยุทธ์การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ 
การส่งเสริมการขาย การขายผา่นทางอินเตอร์เน็ต และการใชผ้ลิตภณัฑเ์ป็นส่ือ 

2) กลยทุธ์การส่ือสารท่ีปรากฏบนเฟซบุ๊ค (Facebook) พบวา่ มีกลยทุธ์การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ 
การส่งเสริมการขาย การขายผา่นอินเตอร์เน็ต การตลาดแบบไวรัส การจดักิจกรรมพิเศษ และการใชผ้ลิตภณัฑเ์ป็นส่ือ 

3) กลยุทธ์การส่ือสารท่ีปรากฏบนอินสตราแกรม  (Instragram) พบว่า กลยุทธ์การโฆษณา การ
ประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการขาย การขายผา่นทางอินเตอร์เน็ต การตลาดแบบไวรัส การจดักิจกรรมพิเศษ และการใช้
ผลิตภณัฑเ์ป็นส่ือ เช่นเดียวกบัท่ีปรากฏบนเฟซบุ๊ค (Facebook) 

ซ่ึงสามารถสรุปรายละเอียดไดด้งัตารางต่อไปน้ี 
กลยุทธ์การส่ือสาร เวบ็ไซต์ (Website) เฟซบุ๊ก (Facebook) อนิสตาแกรม (Instagram) 

การโฆษณา แสดงขอ้ดี ประโยชน์  และผลลพัธ์
ท่ีได้จากการใช้ผลิตภัณฑ์ การนํา
ภาพบุคคลผู ้มี ช่ือเสียง ภาพของ
บุคคลทั่วไปท่ีใช้ผลิตภัณฑ์  ภาพ
ผลลัพธ์ท่ีได้จากการใช้ผลิตภัณฑ ์

การโฆษณาบนเฟซบุ๊ก มีลกัษณะ
ใกล้เคียงกับบนเว็บไซต์  คือ ใช้
ขอ้ความโน้มนา้วใจให้เห็นจุดเด่น
ผลิตภณัฑ ์และใชภ้าพของบุคคลผู ้
มีช่ือเสียงกบัผลิตภณัฑ ์

มีความใกล้เคียงกับ ท่ีปรากฏ
บนเฟซบุ๊ก แต่เป็นการเน้นการ
ใชภ้าพเพื่อการโฆษณาเป็นหลกั 
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กลยุทธ์การส่ือสาร เวบ็ไซต์ (Website) เฟซบุ๊ก (Facebook) อนิสตาแกรม (Instagram) 

และคลิปวดีิโอรีวิวการใชผ้ลิตภณัฑ ์
มาใช้ประกอบในการอ้างอิงเพื่อ
โนม้นา้วใจใหเ้กิดการซ้ือผลิตภณัฑ ์

การประชาสมัพนัธ์ เป็นการสร้างภาพลกัษณ์และความ
น่าเช่ือถือให้แก่ผลิตภัณฑ์ การให้
ข้อมูลเก่ียวกับผลิตภณัฑ์ และการ
จดักิจกรรมพิเศษ 

มีความใกล้เคียงกับท่ีปรากฏบน
เว็บไซต์แต่มีปริมาณและความถ่ี
ของการประชาสัมพนัธ์ มากกว่า
บนเวบ็ไซต ์  

การประชาสัมพนัธ์ท่ีปรากฏบน
อินสตาแกรม มีลกัษณะใกลเ้คียง
กบัท่ีปรากฏบนเฟซบุ๊ก 

การส่งเสริม 
การขาย 

ใช้กลวิธีจูงใจดว้ยการลดราคาและ
การจัดส่งสินค้าฟรี เพื่อดึงลูกค้า
ใหม่ และให้ลูกคา้ปัจจุบนัซ้ือสินคา้
ปริมาณมาก เพื่อกระตุน้ให้เกิดการ
ซ้ือ 

มีความใกล้เคียงกับท่ีปรากฏบน
เวบ็ไซต ์แต่ท่ีแตกต่าง คือ การแถม
ส่ิงของท่ีมีตราสินคา้ของผลิตภณัฑ ์
และแถมผลิตภณัฑ ์

มีลกัษณะใกลเ้คียงกบัท่ีปรากฏ
บนเฟซบุ๊ก 

การขายผา่นทาง 
อินเทอร์เน็ต 

ใช้ผูแ้ทนจัดจาํหน่ายหลายบุคคล 
และช่องทางในการจัดจําหน่าย
หลายช่องทาง  ได้แก่ การสั่งซ้ือ
ผ่านทางระบบตะกร้าสินค้า การ
สั่งซ้ือผ่านทางโทรศพัท์การสั่งซ้ือ
ผ่านทางแอปพลิเคชั่นไลน์(Line) 
การสั่งซ้ือผ่านทางอีเมล์ (E-Mail)  
และการสั่งซ้ือผ่านทางบีบีพิน(BB 
Pin) 

มีลกัษณะใกลเ้คียงกบับนเวบ็ไซต ์
ต่างกันเพียงการขายผ่านทางเฟ
ซบุ๊กไม่มีการขายผ่านทางระบบ
ตะกร้าสินคา้    

มีลกัษณะใกลเ้คียงกบัท่ีปรากฏ
บนเฟซบุ๊ก 

การตลาดแบบไวรัส ไม่พบกลยทุธ์การส่ือสารน้ี ใช้การแพ ร่กระจายของข้อ มูล
ออกไปในวงกวา้งด้วยการถูกใจ 
และการส่งต่อ  

ใชว้ิธีการแพร่กระจายขอ้มูลโดย
การติดป้ายบอกข้อมูล และการ
ติดตามซ่ึงให้ผลใกลเ้คียงกบัการ
ส่งต่อบนเฟซบุ๊ก 

การจดักิจกรรมพิเศษ ไม่พบกลยทุธ์การส่ือสารน้ี ใช้การจูงใจให้เกิดการซ้ือสินค้า
และสร้างการมีส่วนร่วมให้แก่
ผูบ้ริโภคดว้ย   การจดักิจกรรมชิง
รางวัลตุ๊กตาเฟอร์บ้ี  และการจัด
กิจกรรมขูดรหัสข้างก ล่องชิ ง
รางวลัทองคาํแท่ง 

มีลกัษณะใกลเ้คียงกบัท่ีปรากฏ
บนเฟซบุ๊ก 

การใชผ้ลิตภณัฑ ์
เป็นส่ือ 

การใชภ้าพกล่องและซอง
ผลิตภณัฑ ์เพื่อใหเ้กิดการรับรู้และ
การจดจาํตราสินคา้ 

มีลกัษณะใกลเ้คียงกบัท่ีปรากฏบน
เวบ็ไซต ์  

มีลกัษณะใกลเ้คียงกบัท่ีปรากฏ
บนเฟซบุ๊ก 
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5. การอภิปรายผล 
จากการศึกษาในคร้ังน้ี พบวา่ มีประเดน็ท่ีควรหยบิยกมาอภิปรายผล ดงัน้ี 

1) คุณลักษณะและองค์ประกอบของส่ือท่ีปรากฏบนเว็บไซต์ (Website) จากผลการวิจัยพบว่า 
คุณลกัษณะและองคป์ระกอบของส่ือท่ีปรากฏบนเวบ็ไซต ์(Website) มากท่ีสุด คือ เน้ือหา (Content) อนัไดแ้ก่ขอ้มูลของ
ผลิตภณัฑ ์ราคา ประโยชน์ท่ีไดรั้บช่องทางการจดัจาํหน่ายและการส่งเสริมการตลาดโดยเน้ือหาของขอ้มูลผลิตภณัฑย์งั
สามารถจาํแนกออกเป็น เน้ือหาท่ีเป็นขอ้เท็จจริงคือ เน้ือหาท่ีให้ขอ้มูลท่ีแสดงขอ้เท็จจริงของผลิตภณัฑ ์Colly Collagen 
และเน้ือหาท่ีเป็นความคิดเห็น คือ เน้ือหาท่ีเป็นเสมือนการรับรองและสนบัสนุนตวัผลิตภณัฑ์ให้เห็นถึงความน่าเช่ือถือ
และรับประกนัผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนกบัผูบ้ริโภคอยา่งแทจ้ริง สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ณฐัา  ฉางชูโต (2553) เร่ืองปัจจยัการ
ส่ือสารการตลาดในธุรกิจออนไลน์ ท่ีพบวา่ ปัจจยัในการส่ือสารการตลาดท่ีจะมามีส่วนในการขบัเคล่ือนใหเ้วบ็ไซตเ์ป็น
ท่ีรู้จกัและไดรั้บความนิยม ปัจจยัดงักล่าวประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นผูส่้งสารหรือเจา้ของเวบ็ไซต ์จะตอ้งทาํให้ลูกคา้เกิด
ความเช่ือมัน่ มัน่ใจในธุรกิจ  ปัจจยัดา้นเน้ือหาสาร อาทิ ภาพขอ้ความ การออกแบบ  การกาํหนดราคา  จะตอ้งมีอิทธิพล
ในการจูงใจใหลู้กคา้เกิดการตดัสินใจซ้ือ คุณลกัษณะและองคป์ระกอบของส่ือท่ีปรากฏบนเฟซบุ๊ก  (Facebook) 

2) คุณลักษณะและองค์ประกอบของส่ือท่ีปรากฏบนเฟซบุ๊ค  (Facebook) จากผลการวิจัยพบว่า 
คุณลกัษณะและองค์ประกอบของส่ือท่ีพบมากท่ีสุด คือ เน้ือหา  (Content) รองลงมา คือ ภาพ  (Photo) ซ่ึงผูว้ิจยัยงัพบ
ความแตกต่างของเน้ือหาท่ีปรากฏบนเฟซบุ๊ก (Facebook)  และบนเวบ็ไซต์ (Website) นั่นคือ เน้ือหาเก่ียวกบัการจัด
กิจกรรมพิเศษ ซ่ึงเป็นเน้ือหาท่ีไม่มีปรากฏอยู่บนเวบ็ไซต์ (Website)  อีกทั้ ง ปริมาณและความถ่ีในการนําเสนอภาพ
บนเฟซบุ๊ก(Facebook) มีมากกวา่ท่ีปรากฏบนเวบ็ไซต ์(Website) นอกจากน้ี คือ คุณลกัษณะและองคป์ระกอบของส่ือท่ี
หลากหลายข้ึน นั่นคือ การถูกใจ (Like) การแสดงความคิดเห็น (Comment)   และการส่งต่อ  (Share) อนัส่งผลต่อการ
แพร่กระจายข่าวสารและขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ประหยดัค่าใชจ่้าย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเคนท์  เวอร์ทาม 
และ เอียน เฟนวิกค ์(Kent Wertime and Ian Fenwick, 2551) ท่ีกล่าวว่า พฒันาการเทคโนโลยีดิจิทลัทาํให้เจา้ของส่ือไม่
อาจควบคุมการแพร่กระจายของส่ือไดเ้หมือนอดีต เน้ือหาท่ีพบในส่ือผสมใหม่ๆ อาจสร้างสรรคจ์ากผูบ้ริโภคคนใดกไ็ด ้
เกิดเป็นเน้ือหาท่ีสร้างจากผูบ้ริโภค (Consumer-Created  Content) หรือเป็นคาํพูดแบบปากต่อปากฉบับออนไลน์  
(Online  Word-of-Mouth) ท่ีแพร่กระจายไปอยา่งรวดเร็ว 

3) คุณลกัษณะและองคป์ระกอบของส่ือท่ีปรากฏบนอินสตาแกรม (Instragram) จากผลการวิจยั พบว่า 
คุณลกัษณะและองค์ประกอบของส่ือท่ีปรากฏบนอินสตาแกรม (Instagram) อนัดบัสูงสุดยงัคงเป็นเน้ือหา (content) 
รองลงมา คือ ภาพ (Photo) การถูกใจ การแสดงความคิดเห็น และ การติดป้ายบอกขอ้มูล (Tag) ตามลาํดบัอนัจะเห็นได้
ว่าคุณลกัษณะและองคป์ระกอบของส่ือท่ีปรากฏบนอินสตาแกรม (Instagram) นั้นมีความใกลเ้คียงกบัท่ีปรากฏบนเฟ
ซบุ๊ก (Facebook) แต่ท่ีแตกต่างกนัคือ การติดป้ายบอกขอ้มูล (Tag) ซ่ึงลกัษณะพิเศษ คือ การเช่ือมโยงเร่ืองราวต่างๆ ของ
ผลิตภณัฑ์ดว้ยคาํสําคญั (Keyword) ซ่ึงวิธีการน้ีสามารถดึงดูดความสนใจและเช่ือมโยงผูท่ี้ไม่ไดติ้ดตาม (Follow) ให้
สามารถติดตามเขา้มาดูติดตามข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ์ไดด้งันั้น จะเห็นไดว้่า การทาํการตลาดหรือการสร้าง
กระแสนิยมบนอินสตราแกรม (Instragram) มีการยอมรับกวา้งขวางมากข้ึนนอกจากน้ียงัสามารถสร้างกลุ่มเป้าหมายท่ี
สนใจ และง่ายต่อการเขา้ถึงตราสินคา้ต่างๆจากการดูเพียงภาพถ่าย ซ่ึงสอดคลอ้งกบั แนวคิดเก่ียวกบัประโยชน์ของส่ือ
ใหม่โปรแกรมอินสตราแกรม (Instragram) ท่ีกล่าววา่อินสตาแกรมเป็นส่ือเสริมในการสร้างกิจกรรมทางการตลาดเพื่อ
ส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมายเน่ืองจากในมุมมองของผูใ้ชง้านนั้นอินสตาแกรมเป็นแอพพลิเคชัน่ท่ีให้ทั้งความสนุกสนาน
และง่ายต่อการเขา้ถึงตราสินคา้ต่างๆเพียงแค่ทาํการโพสต์ภาพสินคา้และกิจกรรมต่างๆผ่านบญัชีผูใ้ชข้องตนวิธีการ
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ดงักล่าวนอกจากจะช่วยเสริมใหต้ราสินคา้เกิดภาพลกัษณ์ท่ีดีในสายตาของผูบ้ริโภคแลว้ยงัทาํใหผู้บ้ริโภคเตม็ใจท่ีจะเกบ็
ภาพดงักล่าวไวห้รือนาํภาพไปแบ่งปันใหผู้ใ้ชร้ายอ่ืนๆ อีกดว้ย 

4) กลยทุธ์การส่ือสารท่ีปรากฏบนเวบ็ไซต ์(Website) จากผลการวิจยัพบวา่ กลยทุธ์การส่ือสารท่ีปรากฏ
บนเวบ็ไซต ์(Website) มากท่ีสุด คือ การใชผ้ลิตภณัฑเ์ป็นส่ือ รองลงมา คือ การโฆษณาการขายผา่นทางอินเทอร์เน็ตการ
ส่งเสริมการขาย และการประชาสัมพนัธ์ ซ่ึงการใช้ผลิตภณัฑ์เป็นส่ือเป็นเสมือนตวัแทนการส่ือสารตราสินคา้ เพ่ือ
มุ่งหวงัให้ผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชผ้ลิตภณัฑเ์กิดการรับรู้และการจดจาํตราสินคา้ สอดคลอ้งกบัแนวคิดเก่ียวกบัเคร่ืองมือท่ีใช้
ในการตลาดแบบบูรณาการ เร่ือง การใชผ้ลิตภณัฑ์เป็นส่ือ (Merchandising) โดยให้คาํอธิบายไวว้่า เป็นการจดัทาํวสัดุ
ส่ิงของข้ึนมาซ่ึงวสัดุส่ิงของเหล่านั้นมีข่าวสารเก่ียวกบัสินคา้อยูด่ว้ยอาจจะเป็นตราสินคา้ คาํขวญั ผลิตภณัฑ์ เหล่าน้ีจะ
เป็นเสมือนส่ือเคล่ือนท่ี  (Moving -Media) ซ่ึงก่อใหเ้กิดการส่ือสารตราสินคา้ (Brand Contact) ไดเ้ป็นอยา่งดี 

5) กลยุทธ์การส่ือสารท่ีปรากฏบนเฟซบุ๊ก  (Facebook) จากผลการวิจัย พบว่า กลยุทธ์การส่ือสารท่ี
ปรากฏบนเฟซบุ๊ก (Facebook) มากท่ีสุด คือ การใชผ้ลิตภณัฑ์เป็นส่ือ รองลงมา คือ การตลาดแบบไวรัส การโฆษณา 
การขายผา่นทางอินเทอร์เน็ต การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพนัธ์ และสุดทา้ย คือ การจดักิจกรรมพิเศษ ดงัจะเห็นได้
วา่ผลการวิจยัออกมาคลา้ยกบักลยทุธ์ท่ีปรากฏบนเวบ็ไซต ์(Website) แตกต่างกนัท่ี      คุณลกัษณะและองคป์ระกอบของ

ส่ือท่ีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงเปรียบเสมือนกบัการเพ่ิมส่วนประสมหรือพฒันา กลยทุธ์ทางการตลาด อนัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวนั
ดี รัตนกายแกว้ (2554) ศึกษาวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ในเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค ท่ีพบวา่ ผูซ้ื้อสินคา้
ในเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุค ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการซ้ือสินคา้และบริการประเภทเส้ือผา้สําเร็จรูป  โดยทราบ
ขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ผา่นการสืบคน้ขอ้มูลจากเวบ็ไซตซ่ึ์งปัจจยัทางดา้นส่วนประสมการตลาดจึงมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
สินคา้ผูข้ายสินคา้ในเครือข่ายสังคมออนไลน์จึงควรพฒันากลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดให้เหมาะสม เพ่ือให้
สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้

6) กลยุทธ์การส่ือสารท่ีปรากฏบนอินสตาแกรม (Instragram) ผลการวิจยัพบว่ากลยุทธ์การส่ือสารท่ี
ปรากฏมากท่ีสุด คือ การใชผ้ลิตภณัฑเ์ป็นส่ือ การตลาดแบบไวรัส การขายผา่นทางอินเทอร์เน็ตการโฆษณาการส่งเสริม
การขาย การประชาสัมพนัธ์และการจัดกิจกรรมพิเศษ อนัจะเห็นได้ว่าใช้กลยุทธ์ใกลเ้คียงกับท่ีปรากฏบนเฟซบุ๊ก
(Facebook) แต่ขอ้แตกต่างท่ีคน้พบ คือ อินสตาแกรม (Instagram) ไม่มีการบอกต่อและการแพร่กระจายขอ้มูลด้วย
วิธีการส่งต่อ (Share) แต่จะใชว้ิธีการแพร่กระจายขอ้มูลดว้ยการติดป้ายบอกขอ้มูล (Tag) และการติดตาม  (Follow) ซ่ึง
ให้ผลใกลเ้คียงและเหมือนกบัการส่งต่อ  (Share) บน เฟซบุ๊ก(Facebook) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดเก่ียวกบัการส่ือสาร
การตลาดท่ีอธิบายไวว้า่ การตลาดแบบแพร่กระจายเป็นการส่ือสารผา่นบุคคลหน่ึงแลว้แพร่กระจายผา่นเครือข่ายไปยงั
บุคคลจาํนวนมากท่ีอยู่ในเครือข่ายหรือเป็นผูติ้ดตามไดอ้ย่างรวดเร็ว เช่นเดียวกนักบัการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส
ปัจจุบันส่ือสังคมออนไลน์ (Social  Medias) เป็นช่องทางในการส่ือสารลักษณะน้ีเป็นอย่างดี เช่นเดียวกับแนวคิด
เก่ียวกบัการส่ือสารแบบบูรณาการท่ีใหค้าํอธิบายไวว้า่ ในยคุส่ืออินเทอร์เน็ตเอ้ือใหก้ารตลาดแบบไวรัสกระจายตวัไดเ้ร็ว
กวา่แต่ก่อนมาก การตลาดแบบไวรัสนั้นมีพลงั มีนํ้ าหนกัในการสร้างความเช่ือถือมากกวา่โฆษณาแบบอ่ืน เพราะมีการ
ยืนยนัโดยสมาชิกในกลุ่มเครือข่ายสังคมออนไลน์ของผูรั้บเอง มกัเป็นการส่งต่อหรือบอกต่อผ่านทางเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ของตนเอง เม่ือสมาชิกในกลุ่มเครือข่ายสังคมออนไลน์มาเห็น ก็ยินยอมท่ีจะดู อ่าน หรือฟังขอ้ความหรือ
ข่าวสารนั้นเอง 
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6. ข้อเสนอแนะในการทาํวจิัยคร้ังต่อไป 
1) การวิจยัในคร้ังน้ีมุ่งศึกษาเพียงการวิเคราะห์คุณลกัษณะและองคป์ระกอบของส่ือ จากการแบบการบนัทึก

ขอ้มูลเท่านั้น ซ่ึงในการทาํวิจยัคร้ังต่อไปควรมีการเก็บขอ้มูลในส่วนของการตอบรับ ความพึงพอใจ หรือทศันคติของ
ผูใ้ชห้รือผูบ้ริโภคผลิตภณัฑ ์Colly Collagen จากส่ือใหม่ โดยเกบ็ขอ้มูลเป็นเชิงสาํรวจ เพ่ือช่วยยนืยนัถึงผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึน
จริงจากการใชส่ื้อใหม่ในการสร้างกระแสนิยมใหก้บัตวัผลิตภณัฑ ์

2) การวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาเฉพาะส่ือใหม่ อย่างเวบ็ไซต์ (Website) เฟสบุ๊ก (Facebook) และอินสตราแกรม 
(Instragram) ซ่ึงในอนาคตอาจมีส่ือใหม่เกิดข้ึนอีก อย่างโปรแกรมการส่ือสารไลน์ ท่ี เร่ิมได้รับการยอมรับอย่าง
กวา้งขวางในปัจจุบนั ดงันั้น ในอนาคตควรมีการทาํวิจยัในเร่ืองการส่ือสารทางการตลาดผา่นส่ือใหม่ประเภทอ่ืนๆ เพ่ือ
ช่วยยนืยนัความคิดท่ีวา่องคก์รธุรกิจจะเลือกทาํการส่ือสารผา่นส่ือประเภทใหม่ท่ีทาํใหต้นเองเป็นผูน้าํดา้นการส่ือสารอยู่
เสมอ 

 
7. บทสรุป 

จากผลการวิจยัดงักล่าวขา้งตน้ ท่ีอธิบายถึงคุณลกัษณะองคป์ระกอบของส่ือและการใชก้ลยทุธ์การส่ือสารท่ี
ปรากฏบนเวบ็ไซต ์(Website) เฟซบุ๊ก (Facebook) และอินสตาแกรม (Instragram) สามารถสรุปไดว้า่ การใชส่ื้อทั้ง 3 ส่ือ
นั้น มีการใชง้านเพ่ือวตัถุประสงคท่ี์แตกต่างกนั คือ เวบ็ไซต ์(Website) ใชเ้พ่ือการให้ขอ้มูล เฟซบุ๊ก (Facebook) ใชเ้พ่ือ
การโฆษณาและการส่งต่อ (Share) และอินสตาแกรม (Instragram) ใชเ้พ่ือการนาํเสนอภาพ ดงันั้น เม่ือทาํการใชท้ั้ง 3 ส่ือ
ร่วมกนัจึงทาํใหส้ามารถนาํเสนอขอ้มูล เน้ือหา รูปภาพ และวิดีโอคลิป เพ่ือใชส้าํหรับการสร้างกระแสนิยมแก่ผลิตภณัฑ์
ไดเ้ป็นอยา่งดี โดยเนน้ปริมาณและความถ่ีในการนาํเสนอในส่ือประเภทส่ือสังคมออนไลน์  

      
8. กติติกรรมประกาศ  

วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีสําเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยความกรุณาช่วยเหลือและแนะนาํจากบุคคลหลายท่านเป็นอยา่งดี 
ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณ ผศ. ดร. ลกัษณา คลา้ยแกว้ อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ท่ีกรุณาสละเวลาใหค้าํแนะนาํ และ
ตรวจทาน พร้อมทั้งดูแลเอาใจใส่ผูว้ิจยัตลอดการทาํวิจยันิพนธ์ฉบบัน้ี รวมถึงขอขอบคุณครอบครัวและเพ่ือนๆ ทุกคนท่ี
คอยใหก้าํลงัใจ 
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การผลติส่ือมัลติมีเดียแบบนําชมเสมือนจริง (Virtual Tour) ผ่านส่ืออนิเทอร์เน็ต 
ในการขายบ้านมือสอง    

CREATING THE VIRTUAL TOUR MULTIMEDIA ON INTERNET 
FOR SELLING SRCOND HAND HOUSES 

 

จิราภรณ์ แสงสีจันทร์, ผศ.ดร.ลกัษณา คล้ายแก้ว 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิานิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต 

2 อาจารยป์ระจาํ สาขาวชิานิเทศศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์  มหาวทิยาลยัรังสิต 

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

บทคดัย่อ      

การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือผลิตส่ือมัลติมีเดียแบบนําชมเสมือนจริง (Virtual Tour)  ผ่านส่ือ
อินเทอร์เน็ต ในการขายบา้นมือสอง  โดยอาศยัความรู้ท่ีไดจ้ากการวิจยั ในการศึกษาผูว้ิจยัไดแ้บ่งระเบียบวิธีการวิจยั
ออกเป็น 2 ส่วน คือ การศึกษาขอ้มูลและการผลิต ซ่ึงขอ้มูลและแหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีจาํแนกออกเป็น 2 
ประเภท ไดแ้ก่  1) ขอ้มูลประเภทเอกสาร 2) ขอ้มูลประเภทบุคคล โดยหลงัจากท่ีไดท้าํการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูล
จากเอกสาร และขอ้มูลประเภทบุคคลแลว้  ผูว้ิจยัจึงไดน้าํขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมาใชเ้ป็นแนวทางในการผลิตส่ือ
มลัติมีเดียแบบนาํชมเสมือนจริง (Virtual Tour) 

จากผลการวิจยัก่อให้เกิดผลงานสร้างสรรค์การออกแบบและผลิตส่ือมลัติมีเดียแบบนําชมเสมือนจริง 
(Virtual Tour) ผ่านส่ืออินเทอร์เน็ตในการขายบา้นมือสองท่ีเป็นการเพ่ิมช่องทางในการให้ขอ้มูลแก่ผูบ้ริโภค ช่วย
สนบัสนุนและเพ่ิมขีดความสามารถของส่ือ อีกทั้งยงัช่วยสร้างความน่าสนใจให้แก่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์โดยนาํมา
ทดแทนการอธิบายดว้ยภาพน่ิงหรือขอ้ความธรรมดา   เพราะการนาํชมเสมือนจริงสามารถนาํเสนอมุมมองบริเวณจุด
ต่างๆ ของสถานท่ี ท่ีตอ้งการนาํเสนอไดอ้ยา่งละเอียด ซ่ึงจะส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคต่อไปใน
อนาคต โดยทาํการเผยแพร่ผา่นทาง www.clockupstudio.com/k-invite/index.html 
คาํสําคญั: การผลิตส่ือ, ส่ือมลัติมีเดีย, ส่ืออินเตอร์เนต 

 
Abstract 

This research is proposed for creating the Virtual Tour multimedia on internet for selling second hand 
houses. The research methodology applied 1)  Data Study 2)  Individual data. Then were data to guidelines for 
creating the Virtual Tour multimedia. 

The result were that; Contributes to the creation, design and production of multimedia virtual tour 
(Virtual Tour) via the Internet in the Sale of  an additional channel for providing information to consumers. Help 
support and enhance the capacity of the media. It also helps create interest to the real estate business. By the 
substitution described with photos or text. Because the virtual view can present various points of view, the place 
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you want to be presented in detail. This will affect the decision-making process of consumers in the future. The 
visible through www.clockupstudio.com/k-invite/index.html 
KEYWORDS: Create media, Multimedia, Internet media 
 
1. บทนํา 

ท่ีอยูอ่าศยัจดัเป็นปัจจยัส่ีท่ีสาํคญัและจาํเป็นต่อการดาํรงชีวติ ถือเป็นความตอ้งการขั้นพ้ืนฐานของผูบ้ริโภค  
การมีท่ีอยูอ่าศยัท่ีไดม้าตรฐานในสภาพแวดลอ้มท่ีมีระบบสาธารณูปโภคท่ีดีเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ  ซ่ึงปัจจยัแห่ง
ความตอ้งการน้ีทาํให้เกิดธุรกิจอสังหาริมทรัพยข้ึ์น  โดยเป็นการดาํเนินธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงค์หลกัเพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการทางด้านท่ีอยู่อาศยัของมนุษยท่ี์มีอยู่อย่างไม่จาํกัด บ้านมือสองในธุรกิจอสังหาริมทรัพยจึ์งเป็นอีก
ทางเลือกหน่ึงสาํหรับผูท่ี้ตอ้งการซ้ือบา้นเป็นของตวัเอง โดยเฉพาะในกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีกาํลงัซ้ือจาํกดัแต่ตอ้งการทาํเล
ท่ีดีตรงตามความตอ้งการ   เน่ืองจากบา้นมือสองจะกระจายอยูต่ามพ้ืนท่ีต่างๆ ในดา้นราคานั้นบา้นมือสอง มกัมีราคา              
ถูกกวา่บา้นสร้างใหม่ในทาํเลเดียวกนั  จึงเป็นตวัเลือกท่ีดีสาํหรับผูท่ี้ตอ้งการมีบา้นในงบประมาณท่ีจาํกดั  

สาํหรับตลาดซ้ือขายบา้นมือสองนั้นมีทั้งท่ีขายผา่นบริษทัตวัแทนนายหนา้ จากการเสนอขายของสถาบนั
การเงิน (ทรัพยสิ์นรอการขาย) การเสนอขายโดยวิธีการจดัประมูล การประกาศขายผ่านส่ือส่ิงพิมพต่์างๆ และจาก
ผูข้ายโดยตรง (http://www.reic.or.th, 10 สิงหาคม 2556)  ซ่ึงสถาบนัการเงินอย่างธนาคารกสิกรไทยก็เป็นหน่ึงใน
สถาบนัการเงินท่ีดาํเนินธุรกิจการขายบา้นมือสอง โดยฝ่ายบริหารคุณภาพสินทรัพยเ์ป็นผูดู้แลในดา้นทรัพยสิ์นรอการ
ขาย (Non Performing Loan - NPL) ของธนาคาร  ซ่ึงมีการให้ขอ้มูลเก่ียวกบับา้นมือสองท่ีเป็นทรัพยสิ์นรอการขาย
ของธนาคารผา่นทางส่ือประเภทต่างๆ  ไดแ้ก่  ส่ือส่ิงพิมพ ์ เวบ็ไซต ์  วิดีโอ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายของธนาคาร  และป้าย
ประกาศเป็นตน้ทรัพยสิ์นรอการขายของธนาคารนับเป็นอีกทางเลือกท่ีผูซ้ื้อบา้นมือสองให้ความสนใจ  เน่ืองจาก
สถาบนัการเงินเจา้ของทรัพยม์กัจะให้เง่ือนไขท่ีดีสําหรับผูซ้ื้อ ทั้งเร่ืองของสินเช่ือ อตัราดอกเบ้ีย และสินเช่ือเพ่ือการ
ตกแต่งซ่อมแซมบา้น เป็นตน้ 

การส่ือสารกบัลูกคา้ในธุรกิจบา้นมือสองเป็นหน่ึงในปัจจยัสําคญัเน่ืองจากลูกคา้อยูอ่ยา่งกระจดักระจาย  
และบา้นมือสองถือเป็นสินคา้อสังหาริมทรัพยซ่ึ์งเป็นสินคา้ท่ีไม่สามารถเคล่ือนยา้ยไปให้ลูกคา้เป้าหมายชมไดถึ้งท่ี                   
จึงจาํเป็นตอ้งใชส่ื้อโฆษณาจาํนวนมากเพื่อจูงใจให้ลูกคา้มาเยี่ยมชม ณ สถานท่ีตั้งสินคา้ ซ่ึงอินเทอร์เน็ต (Internet)               
เป็นส่ือท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งมากต่างจากในอดีตท่ีโทรทศัน์และส่ือส่ิงพิมพเ์ป็นส่ือหลกัท่ีนิยมใชเ้พ่ือกระจายขอ้มูล
ข่าวสารเก่ียวกบัสินคา้และบริการไปยงัผูบ้ริโภค  แต่ทั้งน้ีมีส่ือวิทยแุละส่ือนอกบา้นเป็นส่ือเสริมเพ่ือเขา้ถึงผูบ้ริโภคท่ี
ส่ือหลกัไม่สามารถเขา้ถึง โดยอินเทอร์เน็ตไดเ้ขา้มามีบทบาทและมีความสําคญัมากข้ึน จนกลายเป็นการส่ือสาร
สมยัใหม่ท่ีเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจาํวนั มีส่วนช่วยทั้งในเร่ืองการศึกษา การทาํงาน ธุรกิจ  การติดต่อส่ือสาร ความ
บนัเทิงและการพกัผอ่นหยอ่นใจ สาเหตุท่ีส่ืออินเตอร์เน็ตไดรั้บความนิยมนั้น เน่ืองจากอินเทอร์เน็ตสามารถนาํเสนอ
ขอ้มูลไดห้ลากหลายรูปแบบ ทั้งขอ้ความตวัหนงัสือ ภาพ และเสียง โดยเฉพาะในการตดัสินใจซ้ืออสังหาริมทรัพยน์ั้น
มีองค์ประกอบสําคญัหลายอย่างท่ีผูบ้ริโภคตอ้งนํามาพิจารณาเพ่ือประกอบการตดัสินใจซ้ือ อาทิเช่น ทาํเลท่ีตั้ ง
สภาพแวดลอ้มรูปแบบบา้น ราคา การตกแต่งภายใน เป็นตน้ ดงันั้น การนาํเสนอขอ้มูลของทาํเลท่ีตั้ง  ราคา  ประกอบ
กบัการนําเสนอภาพของสภาพแวดลอ้ม รูปแบบบ้าน และการตกแต่งภายในท่ีแสดงรายละเอียดขอ้เท็จจริงและ
นาํเสนอความสวยงามของสถานท่ีไดอ้ยา่งสมจริงยอ่มสร้างความมัน่ใจ และความประทบัใจในดา้นดีให้แก่ผูบ้ริโภค
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จึงได้มีการนําเทคโนโลยีการนําชมเสมือนจริง  (Virtual Tour) มาประยุกต์ใช้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็นการ
ผสมผสานกนัระหวา่งศาสตร์และศิลป์ของการถ่ายภาพแบบพาโนรามาและเทคโนโลยแีฟลชก่อให้เกิดเป็นการนาํชม
เสมือนจริง ซ่ึงผูใ้ช้จะสามารถสังเกตและควบคุมฉากจากมุมและทิศทางใดๆได้ด้วยตนเอง อีกทั้ ง ยงัสามารถ
ปรับเปล่ียนมุมมองไดต้ามตอ้งการ ไม่วา่จะเป็นการหมุนในมุมระดบัสายตาไปรอบห้อง มุมมองตํ่าจนถึงมุมมองสูง
ระดบัเพดาน  การขยายเพ่ือเขา้ไปดูจุดใดๆ ในภาพ   เช่น ภายในบา้นหรืออาคารท่ีมีการตกแต่งอย่างสวยงาม ตั้งแต่
เฟอร์นิเจอร์ ชุดรับแขก  พ้ืนพรม  จนถึงฝ้าเพดาน  ทาํให้ผูรั้บชมไดรั้บขอ้มูลและรายละเอียดของบา้นและสถานท่ีได้
ดีกว่าภาพน่ิงธรรมดา เน่ืองจากผูช้มสามารถรับรู้ได้ถึงบรรยากาศของสถานท่ีหรือบริเวณโดยรอบ  และเห็น
รายละเอียดต่างๆ ของสถานท่ีเสมือนไดเ้ขา้ไปอยูใ่นสถานท่ีนั้นจริงๆ 

จากคุณลกัษณะของส่ือดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงตอ้งการนาํเทคโนโลยีการนาํชมเสมือนจริง (Virtual Tour) มา
ประยกุตใ์ชใ้นการให้บริการของธนาคารกสิกรไทยในการขายบา้นมือสอง  เพ่ือเป็นการเพ่ิมช่องทางในการให้ขอ้มูล
แก่ผูบ้ริโภค โดยนํามาทดแทนการอธิบายดว้ยภาพน่ิงหรือขอ้ความธรรมดา เพราะการนําชมเสมือนจริงสามารถ
นาํเสนอมุมมองบริเวณจุดต่างๆ ของสถานท่ีท่ีตอ้งการนาํเสนอไดอ้ยา่งละเอียดอีกทั้งเทคโนโลยกีารนาํชมเสมือนจริง 
(Virtual Tour)  ย ังช่วยสนับสนุนและเพ่ิม ขีดความสามารถของส่ือ  ช่วยส ร้างความน่าสนใจให้แก่ ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยไ์ดเ้ป็นอยา่งดี  เป็นการช่วยเพ่ิมการรับรู้ซ่ึงจะส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคต่อไป
ในอนาคตได ้ ประกอบกบัผูว้ิจยัทาํงานดา้นตกแต่งแกไ้ขภาพ  (Photo Edit)  ใหแ้ก่บริษทั เดียคริท (ไทยแลนด)์ จาํกดั
(Diakrit (Thailand) Co., Ltd.) จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการผลิตส่ือมลัติมีเดียแบบนาํชมเสมือนจริง (Virtual Tour)  
ผ่านส่ืออินเทอร์เน็ตในธุรกิจบา้นมือสอง เพ่ือนาํผลวิจยัมาเป็นแนวทางในการพฒันากระบวนการผลิตส่ือต่อไปใน
อนาคต 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
เพ่ือวเิคราะห์แนวทางการออกแบบและสร้างสรรคส่ื์อมลัติมีเดียแบบนาํชมเสมือนจริง (Virtual Tour) ผา่น

ส่ืออินเทอร์เน็ตโดยอาศยัความรู้จากการศึกษาวจิยั 
 

3. การดาํเนินการวจิัย 
การศึกษาวิจยัเร่ืองการผลิตส่ือมลัติมีเดียแบบนาํชมเสมือนจริง(Virtual Tour) ผ่านส่ืออินเทอร์เน็ตในการ

ขายบา้นมือสองเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชว้ิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากขอ้มูลประเภท
เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง  และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In –depth Interview) กบับุคลท่ีมีความจาํเป็นต่อการสร้างสรรค์ส่ือ
มลัติมีเดียแบบนาํชมเสมือนจริง (Virtual Tour) ผา่นส่ืออินเทอร์เน็ตในการขายบา้นมือสอง  

 

4. ผลการวจิัย 
4.1 สรุปผลการวิจยัจากขอ้มูลประเภทเอกสาร และการสัมภาษณ์บุคคลท่ีมีความจาํเป็นต่อการสร้างสรรค์

ส่ือมลัติมีเดียแบบนาํชมเสมือนจริง (Virtual Tour) ผา่นส่ืออินเทอร์เน็ตในการขายบา้นมือสอง มีดงัน้ี 
1) ขอ้มูลประเภทเอกสาร ผูว้ิจยัศึกษาส่ือส่ิงพิมพต่์างๆ  ของฝ่ายบริหารคุณภาพสินทรัพย ์ สายงาน

บริหารความเส่ียงองคก์ารธนาคารกสิกรไทย คือ ใบปลิวและคู่มือรายการทรัพยสิ์น ท่ีแจกตามงานต่างๆ และตามสาขา
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ต่างๆ ของธนาคาร เวบ็ไซตข์องธนาคารและเวบ็ไซตอ่ื์นๆ  เอกสารประกอบการขายจากเจา้หนา้ท่ีทีมขายของธนาคาร 
และป้ายประกาศ ณ ท่ีตั้งทรัพย ์ 

นอกจากน้ี  ยงัไดศึ้กษาขอ้มูลเก่ียวกบัแนวคิด  องค์ประกอบสําคญั  และขั้นตอนในการสร้างสรรค์ส่ือ
มลัติมีเดียแบบนาํชมเสมือนจริง  (Virtual Tour) นัน่คือ แนวคิดเก่ียวกบัภาพพาโนรามา (Panorama) แนวคิดเก่ียวกบั
มลัติมีเดีย ( Multimedia) และคอมพิวเตอร์กราฟิก (Computer Graphic) แนวคิดเก่ียวกบัความเป็นจริงเสมือน  (Virtual 
Reality : VR)  และส่ือการนําชมเสมือนจริง  (Virtual Tour) แนวคิดเก่ียวกับการโฆษณา  (Advertising) แนวคิด
เก่ียวกบัธุรกิจอสังหาริมทรัพยป์ระเภทบา้นมือสอง และส่ือโฆษณาในธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงพบว่า การนาํเสนอ
รูปแบบภาพแบบนาํชมเสมือนจริง  (Virtual Tour) มีลกัษณะเหมือนการชมภาพยนตร์ หรือสารคดีสถานท่ีท่องเท่ียว ท่ี
นาํผูช้มท่องเท่ียวไปในสถานท่ีต่างๆ ในแบบภาพ 3 มิติ รอบทิศทาง ซ่ึงผูช้มมีอิสระในการชม สามารถควบคุมมุมมอง
และเลือกดูสถานท่ีไดต้ามความสนใจ ปรับขนาดมุมมองทุกรายละเอียด (ซ้าย-ขวา, ข้ึน-ลง, ใกล-้ไกล, ยอ่-ขยาย) ทาํ
ให้การนาํชมเสมือนจริง  (Virtual Tour)  ซ่ึงเป็นส่ือท่ีเหมาะสาํหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์เน่ืองจาก สามารถนาํเสนอ
ลกัษณะภายในและภายนอกของตวับา้น บรรยากาศภายนอกบา้น  อีกทั้ งผูซ้ื้อสามารถเขา้ชมบา้นเสมือนไดไ้ปอยู่
สถานท่ีจริง  สามารถเลือกชมไดทุ้กห้อง ดูการใชง้านของแต่ละห้อง  รายละเอียดการตกแต่ง อุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
ก่อสร้าง  

ดงันั้น ส่ือมลัติมีเดียแบบนาํชมเสมือนจริง  (Virtual Tour) จึงทาํใหผู้ซ้ื้อสามารถตดัสินใจในเบ้ืองตน้ไดแ้ม้
จะอยูไ่กลคนละทวีปประกอบกบัปัจจุบนัเทคโนโลยมีีการพฒันากา้วไกลทาํใหก้ารส่ือสารไม่มีขอ้จาํกดัดา้นเวลาและ
สถานท่ี ผูบ้ริโภคจึงสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้ายยิง่ข้ึน  โดยเฉพาะการติดต่อส่ือสารผา่นทางส่ืออินเทอร์เน็ต(Internet)  

2) ข้อมูลประเภทบุคคล  ผูว้ิจัยได้ทําการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์บุคคลผูมี้ความเก่ียวข้อง 
เน่ืองจากมีขอ้มูลท่ีจาํเป็นต่อการสร้างสรรคส่ื์อมลัติมีเดียแบบนาํชมเสมือนจริง (Virtual Tour) ผา่นส่ืออินเทอร์เน็ตใน
การขายบา้นมือสอง ซ่ึงพบว่า  การใชส่ื้อมีหลากหลายรูปแบบในการขายบา้นมือสอง ประกอบไปดว้ยส่ือต่างๆ คือ 
ใบปลิวและคู่มือรายการทรัพยสิ์นท่ีแจกตามงานต่างๆ และตามสาขาต่างๆ ของธนาคาร เวบ็ไซต์ของธนาคารและ
เวบ็ไซตอ่ื์นๆ เอกสารประกอบการขายจากเจา้หนา้ท่ีทีมขายของธนาคาร  และป้ายประกาศ ณ ท่ีตั้งทรัพย ์ 

นอกจากน้ี ยงัพบวา่ลูกคา้ส่วนใหญ่ใชอิ้นเทอร์เน็ตเป็นส่ือหลกัในการคน้ควา้หาขอ้มูลรายการสินทรัพยร์อ
การขายท่ีสนใจ และติดต่อพนกังานขายเพื่อสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมหรือขอดูสถานท่ีตั้งทรัพย ์ ซ่ึงจากการคน้ควา้หา
ขอ้มูลของธนาคารกสิกรไทย พบว่า องค์กรธนาคารแห่งอ่ืนๆ มีรูปแบบการขายบ้านมือสองท่ีคลา้ยคลึงกนั หาก
ต่างกนัขอ้มูลการสืบคน้ทางอินเตอร์เน็ต  

ดังนั้ น ทางธนาคารกสิกรจึงเล็งเห็นความสําคัญ และความได้เปรียบในการขายบ้านมือสองผ่านส่ือ
อินเตอร์เน็ต  ซ่ึงแต่เดิมทางธนาคารจะมีขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกดว้ยการจดัทาํเป็นวิดีโอ
คลิปและอปัโหลดลงยทููป (YouTube)  เพ่ือให้ลูกคา้ไดรั้บชมก่อนเดินทางไปดูสถานท่ีจริง และในส่วนของการออก                 
บูธตามงานต่างๆ นอกจากจะมีการแจกเอกสาร ใบปลิวและคู่มือรายการทรัพยสิ์นแลว้ทางธนาคารยงัมีการแสดง
รายละเอียดของสินทรัพยร์อการขายผ่านจอทัชสกรีนและวิดีโอคลิปให้ลูกค้าได้เห็นภาพของสภาพแวดล้อมท่ี
น่าสนใจของสินทรัพยร์อการขายเพื่อใชป้ระกอบในการตดัสินใจ โดยการสร้างสรรคส่ื์อมลัติมีเดียแบบนาํชมเสมือน
จริง (Virtual Tour) นั้น ถือเป็นเคร่ืองมือการส่ือสารขอ้มูลรายละเอียดของบา้นมือสองอยา่งหน่ึงท่ีช่วยเพิ่มความมัน่ใจ 
และการวเิคราะห์การตดัสินใจซ้ือของลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี 
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4.2  การสร้างสรรคส่ื์อมลัติมีเดียแบบนาํชมเสมือนจริง (Virtual Tour)    
หลงัจากท่ีไดท้าํการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลจากเอกสาร และขอ้มูลประเภทบุคคลแลว้   ผูว้ิจยัจึงไดน้าํ

ข้อมูลต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องมาใช้เป็นแนวทางในการผลิตส่ือมัลติมีเดียแบบนําชมเสมือนจริง  (Virtual Tour) โดยมี
ขั้นตอนและกระบวนการในการดาํเนินงาน ดงัน้ี 

1) ในส่วนของการวิเคราะห์และออกแบบ   ผูว้ิจยัไดท้าํการเดินทางไปสํารวจสถานท่ีจริง   เพ่ือนาํ
ขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์และออกแบบ สําหรับการกาํหนดตาํแหน่งและมุมมองในการถ่ายภาพ   เพื่อให้ไดภ้าพท่ีมี
มุมมองและองคป์ระกอบครบถว้นตามความตอ้งการ 

2) การถ่ายภาพพาโนรามาเม่ือไดท้าํการกาํหนดตาํแหน่งและมุมมองสําหรับการถ่ายภาพแลว้ จึงทาํ
การถ่ายภาพพาโนรามาตามตาํแหน่งท่ีกาํหนดไว ้ดงัตวัอยา่งภาพ 

    
 

3) การสร้างภาพพาโนรา มาหลงัจากถ่ายภาพตามตาํแหน่งท่ีกาํหนดไวเ้รียบร้อยแลว้ จึงนําภาพท่ี
ได้มาทําการต่อภาพ (Image Stitching) โดยใช้โปรแกรม PTGui โดยภาพท่ีได้ออกมานั้ นจะเป็นภาพพาโนรามา
อตัราส่วน 2 : 1  (Equirectangular image) ซ่ึงเหมาะสาํหรับใชก้ารในผลิตส่ือมลัติมีเดียแบบนาํชมเสมือนจริง (Virtual 
Tour) จํานวนทั้ งส้ิน 11 ภาพ จากนั้ น จึงทําการตกแต่งภาพเพื่อแก้ไขจุดบกพร่องท่ีเกิดจากการต่อภาพ (Image 
Stitching) เพ่ือให้ไดภ้าพท่ีสวยงามมากท่ีสุดก่อนนาํไปใช้ในการผลิตส่ือมลัติมีเดียแบบนาํชมเสมือนจริง (Virtual 
Tour) ดงัตวัอยา่งภาพบางส่วน ดงัน้ี 

  
 

4) การสร้างส่ือมลัติมีเดียแบบนาํชมเสมือนจริง  (Virtual Tour)  เม่ือทาํการสร้างภาพพาโนราและ
ตกแต่งภาพพาโนรามาแลว้  จึงไดน้าํภาพพาโนรามา  มาทาํการสร้างส่ือมลัติมีเดียแบบนาํชมเสมือนจริง (Virtual 
Tour) โดยใชโ้ปรแกรม KRPano เม่ือโปรแกรมทาํการประมวลผลเสร็จจะไดไ้ฟล ์html เพ่ือใชเ้ปิดในเวบ็เบราวเ์ซอร์ 
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(Web Browser ) สําหรับรับชมส่ือมลัติมีเดียแบบนาํชมเสมือนจริง (Virtual Tour)  ดงัตวัอย่างภาพการใชโ้ปรแกรม  
KRPano ในการสร้างส่ือมลัติมีเดียแบบนาํชมเสมือนจริง (Virtual Tour) 

  

   
 

5) การออกแบบเวบ็ไซต์ เพ่ือใชใ้นการนาํเสนอส่ือมลัติมีเดียแบบนาํชมเสมือนจริง (Virtual Tour)  
ผา่นส่ืออินเทอร์เน็ต เม่ือทาํการสร้างส่ือมลัติมีเดียแบบนาํชมเสมือนจริง  (Virtual Tour)  เรียบร้อยแลว้  จากนั้นจึงเป็น
ขั้นตอนของการออกแบบเวบ็ไซต ์ เพ่ือใชใ้นการนาํเสนอส่ือมลัติมีเดียแบบนาํชมเสมือนจริง (Virtual Tour)  ผา่นทาง
ส่ืออินเทอร์เน็ต เป็นการนาํขอ้มูลต่างๆ ท่ีไดท้าํการรวบรวมมาใชเ้ป็นขอ้มูลในการออกแบบเวบ็ไซต ์ โดยเร่ิมจากการ
ร่างแบบคร่าวๆ ของเว็บไซต์  เม่ือทาํการวาดแบบโดยใช้โปรแกรม Illustrator เรียบร้อยแลว้ จึงทาํการเลือกแบบ
ตัวอักษร (Font) ท่ีต้องการและสามารถใช้ได้จริงบนเว็บไซต์ผ่านทาง www.google.com/fonts  เพ่ือดาวน์โหลด  
(Download) และติดตั้ งลงบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพ่ือนําไปใช้ติดตั้ งลงเว็บไซต์ จากนั้ นจึงทาํการตัดรูปภาพเพ่ือ
นาํไปใช้ในการเขียนโปรแกรม โดยทาํการแยกรูปต่างๆ ดว้ยโปรแกรม Photoshop ทีละรูป และจดัเรียงโฟลเดอร์ 
(Folder) แยกแต่ละส่วนของเวบ็ไซต์เพ่ือให้ง่ายต่อการเขียนโปรแกรมเม่ือทาํการตดัรูปภาพและจดัเรียงโฟลเดอร์ 
(Folder) แยกแต่ละส่วนของเวบ็ไซตเ์รียบร้อยแลว้จึงทาํการเขียน  HTMLCss และ  JavaScript  ซ่ึงเป็นภาษาหลกัของ
เวบ็ไซต์ โดย  HTML ใชใ้นการสร้าง Element  ต่างๆ ในเวบ็ไซต์ เช่น ตาราง รูปภาพ ขอ้ความ หัวขอ้  เป็นตน้ CSS  
ใช้ในการจัด Layout  เช่น จัดย่อหน้า  จัดการตัวอักษร(Font) จัดการขนาดของข้อความ และแบ่งหมวดหมู่ของ 
Element ในเวบ็ไซต ์เป็นตน้ เพ่ือใหเ้วบ็ไซตอ์อกมาตรงกบัรูปแบบท่ีไดอ้อกแบบไว ้ และ  JavaScript  ใชใ้นการสร้าง
ลูกเล่นต่างๆ ในเวบ็ไซต์  เช่น   Slide Show Popup Window Transition   ต่างๆ บนหน้าเวบ็ไซต์ซ่ึง  JavaScript  ท่ีใช้
ในการสร้างลูกเล่น ในเวบ็ไซตน้ี์ คือ การแบบนาํชมเสมือนจริง (Virtual Tour) เม่ือทาํการเขียน HTMLCss และ  Java 
Script จึงทาํการออกแบบ XML  เพ่ือเก็บขอ้มูล  XML เป็นการเขียนโคด้แบบฐานขอ้มูลเก็บค่าต่างๆ เช่นขอ้มูลบา้น   
ราคาหอ้งนอนหอ้งนํ้า  เป็นตน้   เพ่ือนาํไปแสดงในโปรแกรมแต่งบา้นต่อไปเม่ือทาํการออกแบบ XML เพ่ือเกบ็ขอ้มูล
เรียบร้อยแลว้จึงทาํการออกแบบ Class  และฟังกช์นัต่างๆเม่ือออกแบบ  Class  และฟังกช์นัต่างๆ แลว้จึงนาํไปเขียนใน
โปรแกรม และสร้าง Component ต่างๆ ใน Flash ตามท่ีเราได้ร่างแบบไวใ้นในกระดาษ จากนั้ นจึงนํา Flash และ 
เวบ็ไซตป์ระกอบเขา้ดว้ยกนั แลว้ทาํการอพัโหลดและทดสอบบน Hosting  เพื่อทดสอบวา่ใชง้านไดจ้ริงหรือไม่  โดย
ใชโ้ปรแกรม Filezila ในการอพัโหลดข้ึน Hosting จากนั้นก็ทดสอบกบัแต่ละ Browser ทั้ง FireFox Chrome Safari 
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และ IE  เพ่ือใหแ้น่ใจวา่สามารถทาํงานไดท้ั้งหมดจากขั้นตอนและกระบวนการทั้งหมดดงัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้นั้น  จึง
ทาํให้ไดเ้วบ็ไซต์เพ่ือใชใ้นการนาํเสนอส่ือมลัติมีเดียแบบนาํชมเสมือนจริง (Virtual Tour) ผ่านทางส่ืออินเทอร์เน็ต  
คือ www.clockupstudio.com/baan2hand/index.html ดงัตวัอยา่งภาพดงัต่อไปน้ี 

    
         เวบ็ไซตท่ี์ใชใ้นการนาํเสนอส่ือมลัติมีเดียแบบ Virtual Tour หนา้แรกเม่ือกดเขา้ชมการนาํเสนอส่ือมลัติมีเดียแบบ Virtual Tour
        

6) การนาํเสนองานเม่ือผูว้ิจยัไดท้าํการสร้างส่ือมลัติมีเดียแบบนาํชมเสมือนจริง (Virtual Tour) เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว  ผูว้ิจัยจึงได้นําผลงานการผลิตส่ือมัลติมีเดียแบบนําชมเสมือนจริง (Virtual Tour) ไปนําเสนอแก่            
คุณธีระนิตย ์ วิเศษสุภมิตร เจา้หนา้ท่ีฝ่ายบริหารคุณภาพสินทรัพย ์ สายงานบริหารความเส่ียงองคก์าร ธนาคารกสิกร
ไทย เพ่ือตรวจสอบและแกไ้ขผลงานก่อนนาํไปเผยแพร่ผ่านอินเทอร์เน็ต เพ่ือใชเ้ป็นส่ือในการขายบา้นมือสองของ
ฝ่ายบริหารคุณภาพสินทรัพย ์สายงานบริหารความเส่ียงองคก์ารธนาคารกสิกรไทย   

7) การเผยแพร่ส่ือมลัติมีเดียแบบนาํชมเสมือนจริง (Virtual Tour) ผา่นส่ืออินเทอร์เน็ตเม่ือผลงานการ
ผลิตส่ือมลัติมีเดียแบบนาํชมเสมือนจริง (Virtual Tour)  ไดรั้บการตรวจสอบเรียบร้อยแลว้ ผูว้ิจยัจึงไดน้าํผลงานการ
ผลิตส่ือมลัติมีเดียแบบนาํชมเสมือนจริง (Virtual Tour) ไปเผยแพร่ผา่นทางอินเทอร์เน็ต เพ่ือใชเ้ป็นส่ือในการขายบา้น
มือสองของฝ่ายบริหารคุณภาพสินทรัพย ์สายงานบริหารความเส่ียงองคก์าร   ธนาคารกสิกรไทย 

 
5. การอภิปรายผล 

จากการศึกษาวจิยั เร่ือง การผลิตส่ือมลัติมีเดียแบบนาํชมเสมือนจริง(Virtual Tour) ผา่นส่ืออินเทอร์เน็ตใน
การขายบา้นมือสอง มีประเดน็ท่ีน่าสนใจสาํหรับการอภิปรายผล ดงัน้ี  

1) มีการใชส่ื้อหลากหลายรูปแบบในการการขายบา้นมือสอง  ไดแ้ก่  ใบปลิว คู่มือรายการทรัพยสิ์น  
เวบ็ไซต ์ เอกสารประกอบการขายจากเจา้หนา้ท่ีทีมขายของธนาคาร และป้ายประกาศ ณ ท่ีตั้งทรัพย ์   โดยลูกคา้ส่วน
ใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นส่ือหลกั ในการคน้ควา้หาข้อมูลรายการสินทรัพยร์อการขายท่ีสนใจ ซ่ึงสอดคล้องกับ  
ศรัญญา เกิดขาว (2553) ท่ีพบวา่ เครือข่ายสังคมบนอินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งมากสําหรับการ
โฆษณาและการประชาสัมพนัธ์เน่ืองจากปัจจุบันเครือข่ายสังคมบนอินเทอร์เน็ตมีบทบาทสําคญัในการตดัสินใจ
เลือกใช้บริการหรือซ้ือผลิตภณัฑ์โดยพิจารณาจากการสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นและความพึงพอใจท่ีมีต่อ
บริการหรือผลิตภณัฑร์ะหวา่งสมาชิกในกลุ่มเครือข่ายสังคมบนอินเทอร์เน็ตดว้ยกนั 
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2) มีการนาํเสนอรูปแบบภาพแบบนาํชมเสมือนจริง  (Virtual Tour) มีลกัษณะเหมือนการชมภาพยนตร์ 
หรือ สารคดีสถานท่ีท่องเท่ียว ท่ีนาํผูช้มท่องเท่ียวไปในสถานท่ีต่างๆ ในแบบภาพ 3 มิติ รอบทิศทาง ซ่ึงผูช้มมีอิสระ
ในการชม สามารถควบคุมมุมมองและเลือกดูสถานท่ีไดต้ามความสนใจ ทาํให้การนาํชมเสมือนจริง (Virtual Tour) 
เป็นส่ือท่ีเหมาะสําหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบัมาร์ค (Mark 2003) ท่ีกล่าวว่า ความเป็นจริงเสมือน 
เป็นพ้ืนท่ีและวตัถุท่ีถูกสร้างข้ึนดว้ยระบบคอมพิวเตอร์กราฟิก 3  มิติ  ซ่ึงผูใ้ชจ้ะไดส้ัมผสัและรับรู้ขอ้มูลแบบเสมือน
จริงดว้ยตนเอง  ซ่ึงเกิดจากการมีปฏิสัมพนัธ์โดยตรงทนัทีกบัวตัถุรอบตวัโดยการใชอุ้ปกรณ์เสริมช่วยในการรับสัมผสั
ดงักล่าว  หรืออาจเป็นซอฟแวร์ท่ีจะช่วยสร้างให้เกิดปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูใ้ชก้บักราฟิกจากหนา้จอคอมพิวเตอร์ก็ได ้
เช่นเดียวกบั ชาํนาญ ขุมทรัพย ์(2554) ท่ีศึกษาวิจยัเก่ียวกบั หลกัการผลิตภาพ 3 มิติสําหรับการสร้างโลกเสมือนจริง   
ซ่ึงพบวา่  หลกัการและเทคนิคการผลิตภาพ 3 มิติ มีประโยชน์ต่อการนาํมาใชง้านในการสร้างโลกเสมือนจริง 

3) สาํหรับขั้นตอนและกระบวนการในการดาํเนินงาน พบวา่ การผลิตส่ือมลัติมีเดียแบบนาํชมเสมือน
จริง (Virtual Tour) ผ่านส่ืออินเทอร์เน็ตมีองค์ประกอบตามหลักแนวคิดเก่ียวกับมัลติมีเดีย (Multimedia ) และ
คอมพิวเตอร์กราฟิก (Computer Graphic) ท่ีประกอบด้วย ข้อความหรือตัวอักษร(Text) ภาพกราฟิก  (Graphic) 
ภาพเคล่ือนไหว(Animation) เสียง(Sound) และภาพวดีิโอ (Video) 
 
6. ข้อเสนอแนะในการทาํวจิัยคร้ังต่อไป 

สําหรับผูท่ี้สนใจในการผลิตส่ือมลัติมีเดียแบบนาํชมเสมือนจริง  (Virtual Tour) ผ่านส่ืออินเทอร์เน็ตใน
การขายบา้นมือสองควรมีการเพ่ิมโปรแกรมการตกแต่งภายในเขา้ไปในส่ือมลัติมีเดียแบบนาํชมเสมือนจริง (Virtual 
Tour)     เพ่ือใหผู้เ้ขา้ชมเวบ็ไซตส์ามารถทดลองตกแต่งบา้นและจดัวางเฟอร์นิเจอร์ในหอ้งต่างๆ ได ้   เพ่ือเป็นการเพิ่ม
ความน่าสนใจและทาํให้ส่ือมลัติมีเดียแบบนาํชมเสมือนจริง (Virtual Tour) ผ่านส่ืออินเทอร์เน็ตในการขายบา้นมือ
สองมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 

  
7. บทสรุป 

การผลิตส่ือมลัติมีเดียแบบนาํชมเสมือนจริง  (Virtual Tour)  ผ่านส่ืออินเทอร์เน็ตในการขายบา้นมือสอง  
นั้นเป็นการนําเทคโนโลยีการนําชมเสมือนจริง  (Virtual Tour)  มาประยุกต์ใช้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงเป็นการ
ผสมผสานระหวา่งศาสตร์และศิลป์ของการถ่ายภาพแบบพาโนรามาและเทคโนโลยีแฟลช ซ่ึงก่อให้เกิดการนาํชมท่ี
เสมือนจริง(Virtual Tour) โดยผูใ้ชจ้ะสามารถสังเกตและควบคุมฉากจากมุมและทิศทางใดๆ ไดด้ว้ยตนเอง อีกทั้งยงั
สามารถปรับเปล่ียนมุมมองไดต้ามตอ้งการ ไม่ว่าจะเป็นการหมุนในมุมระดบัสายตาไปรอบห้อง มุมมองตํ่าจนถึง
มุมมองสูงระดบัเพดานและการขยายเพื่อเขา้ไปดูจุดต่างๆ ในภาพ ทาํให้ผูรั้บชมไดรั้บขอ้มูลและรายละเอียดของบา้น
และสถานท่ีไดดี้กวา่ภาพน่ิงธรรมดา เน่ืองจากผูช้มสามารถเห็นรายละเอียดต่างๆของสถานท่ีเสมือนไดเ้ขา้ไปอยูใ่น
สถานท่ีนั้นจริงๆ 
 
8. กติติกรรมประกาศ  

วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยความกรุณาช่วยเหลือและแนะนาํจากบุคคลหลายท่านเป็นอยา่งดี 
ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณ ผศ. ดร. ลกัษณา คลา้ยแกว้ อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ท่ีกรุณาสละเวลาให้คาํแนะนาํ 
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และตรวจทาน พร้อมทั้งดูแลเอาใจใส่ผูว้ิจยัตลอดการทาํวิจยันิพนธ์ฉบบัน้ี รวมถึงขอขอบคุณครอบครัวและเพ่ือนๆ 
ทุกคนท่ีคอยใหก้าํลงัใจ 
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การรับรู้ความเส่ียงและภาพลกัษณ์ของประเทศไทย: 
ความคดิเห็นของนักท่องเทีย่วชาวต่างชาตก่ิอนและหลงัเดินทางมาท่องเทีย่วในประเทศไทย 

Perceived Risks and Image of Thailand: 
International Tourists’ Opinions Before and After Traveling to Thailand 

 

กลุวด ีตระการพูลทรัพย์1  และพรพมิล ชุตศิิลป์2   
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการท่องเท่ียว มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํ สาขาวชิาการท่องเท่ียว วทิยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ  มหาวทิยาลยัรังสิต 

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

บทคดัย่อ      

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัการรับรู้ความเส่ียงของนกัท่องเท่ียวต่างชาติ จาํนวน 7 
ดา้น คือ ดา้นสุขภาพ ดา้นการขาดความมัน่คงทางการเมือง ดา้นการก่อการร้าย ดา้นความแตกต่างทางอาหาร ดา้น
ความแตกต่างทางวฒันธรรม ด้านความเช่ือทางการเมืองและศาสนา และด้านอาชญากรรม  ตลอดจนศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัปัจจยัการรับรู้ความเส่ียงก่อนและหลงัเดินทางมาประเทศไทย และศึกษา
ความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ของประเทศไทยก่อนและหลงัการเดินทางในส่วนความหลากหลายของแหล่งท่องเท่ียว 
บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว ความปลอดภยั การขนส่งมวลชน ความมีนํ้ าใจ ผูว้ิจยัไดท้าํการคน้ควา้รวบรวม
ขอ้มูลจากเอกสารและการวิจยัเชิงปริมาณ จากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 385 คน โดยการสุ่มแบบบงัเอิญดว้ยแบบสอบถาม 
และนําขอ้มูลมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติ ร้อยละ ความถ่ี ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน T-test F-test และone-way 
ANOVA โดยใชร้ะดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 

ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้ความเส่ียงของนักท่องเท่ียวเก่ียวกบัประเทศไทยก่อนและหลงัเดินทางโดย
ภาพรวมและรายดา้น อยู่ในระดบัน้อย โดยดา้นการก่อการร้ายอยู่ในระดบัน้อยท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบก่อนกบัหลงั
เดินทางโดยภาพรวมและรายดา้นลดลงทุกดา้น ปัจจยัส่วนบุคคล คือ เพศ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา และระดบั
การรับรู้ความเส่ียงของตนเอง มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัการรับรู้ความเส่ียงก่อนและหลงัเดินทาง และจาํนวนคร้ังท่ีมา
ท่องเท่ียวไทย และความตั้งใจจะเยือนซํ้ า มีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ความเส่ียงก่อนเดินทาง ขณะท่ีช่วงอายสุัมพนัธ์
กบัการรับรู้ความเส่ียงหลงัเดินทาง ดา้นความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ไทยก่อนและหลงัเดินทาง พบวา่ ก่อนเดินทางโดย
ภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัดีมาก ดา้นขนส่งมวลชน และความปลอดภยัอยูใ่นระดบัปานกลาง หากหลงัเดินทาง
ภาพรวมและรายดา้นเพ่ิมดีข้ึนทุกดา้น ดงันั้น การประชาสัมพนัธ์ภาพลกัษณ์ของประเทศไทยในวงกวา้ง เพ่ือเพ่ิม
จาํนวนนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ จึงจาํเป็นยิง่ 
 

คาํสําคญั : การรับรู้ความเส่ียง  ภาพลกัษณ์ของประเทศไทย  ความเส่ียงของนกัท่องเท่ียว ความคิดเห็นของ 
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 
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Abstract 
 

This research aimed at investigating and comparing some 7 factors of perceived risks of international 
tourists: health, political instability, terrorism, strange food, culture barriers, political and religious dogma, and 
crime; and also examining the relationship between personal factors and factors of perceived risks of international 
tourists before and after traveling to Thailand; and at investigating opinions of international tourists toward 
Thailand’s image before and after traveling to Thailand in 5 factors: tourism resources, tourism personnel, safety, 
public transportation, and Thai hospitality. Data were collected from documents and survey research of 385 
samples by questionnaire, and then analyzed by SPSS for Windows. Statistical methods were percentage, 
frequency, mean, and standard deviation, T-test, F-test and One-way ANOVA. The level of significance was at 
0.05. 

The result showed that the level of perceived risks before and after traveling to Thailand was at a low 
level through overall and individual factors. Terrorism factor was at a very low level. The comparisons of perceived 
risks before and after traveling showed that all factors decreased. Gender, marital status, levels of education and 
personal risk types were correlated to the factors of perceived risks before and after traveling. Numbers of visits to 
Thailand and revisit intention were correlated to the factors of perceived risks before traveling, while age was 
correlated to the factors of perceived risks. The opinions on Thailand’s image before and after traveling were at 
high levels by all factors. Before traveling, factors like public transportation and safety were at a moderate level. 
However, after traveling, all factors increased. Hence, it is essential that the image of Thailand be widely publicized 
so as to increase the number of international tourists. 
 

KEYWORDS: Perceived risks,   Image of Thailand,   Levels of perceived risk, International Tourists’ opinions 
 

1. บทนํา 
การท่องเท่ียวก่อให้เกิดการกระจายรายไดแ้ละการหมุนเวียนของเงินในระบบเศรษฐกิจภายในประเทศทั้ง

จากการใช้จ่ายของนักท่องเท่ียวภายในประเทศ  (Domestic tourists) และการใช้จ่ายเงินตราต่างประเทศของ
นกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศ (In bound tourists) (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2554) ประเทศไทยถือ
เป็นประเทศหน่ึงท่ีมีทรัพยากรการท่องเท่ียวหลากหลายประเภทความโดดเด่นทางธรรมชาติทั้งทางบกและชายฝ่ัง
ทะเล ความวิจิตรและทรงคุณค่าของศิลปะและวฒันธรรม วิถีชีวิตของชุมชนชนบทท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์ กอปรกบั
อุปนิสัยของคนไทยท่ีเอ้ือเฟ้ือและเป็นมิตรไมตรี ส่งผลดีต่อภาพลกัษณ์ของประเทศไทยเก่ียวกบัการท่องเท่ียวใน
สายตาของโลก (ASEAN  National Tourism Organizations, 2008)  

องค์การส่งเสริมการท่องเท่ียวได้จัดตั้ งข้ึนเม่ือปี  พ .ศ. 2503 ซ่ึงขณะนั้ นประเทศไทยมีนักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติจาํนวน 81,340 คน สร้างรายได ้196 ลา้นบาท และนบัจากนั้นจนถึงปี พ.ศ. 2555 จาํนวนนกัท่องเท่ียวได้
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองเป็น 22.35 ล้านคน มีรายได้สูงถึง 9.8 แสนล้านบาท อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. 2552 จาํนวน
นกัท่องเท่ียวลดลงเน่ืองจากเหตุการณ์ทางการเมืองในประเทศ มีการปิดสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ (CNN, 2008) 
ส่งผลให้ประเทศต่างๆ จาํนวน 23 ประเทศออกเอกสารประกาศเตือน (Travel Warning) ถึงความเส่ียงในการเดินทาง
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มาท่องเท่ียวในประเทศไทย ซ่ึงส่งผลลบต่อภาพลกัษณ์ของประเทศไทยกอปรกบัในปีต่อมาไดเ้กิดเหตุการณ์ความไม่
สงบทางการเมืองข้ึนอีกคร้ัง (กระทรวงท่องเท่ียวและกีฬา, 2552) ส่งผลให้จาํนวนนกัท่องเท่ียวของปี 2552 ลดลงร้อย
ละ 11.19 เม่ือเทียบกบัปี 2551 

นอกจากน้ี ข่าวและบทความต่างๆท่ีสะท้อนถึงความเส่ียงและการรับรู้ความเส่ียงของชาวต่างชาติ เช่น 
บทความจาก CNN Travel (Karla Cripps, 2012)  เก่ียวกบัขอ้ควรระวงัของชาวต่างชาติกบัการเดินทางท่องเท่ียวใน
ประเทศไทย เช่น ขอ้ควรระวงัเก่ียวกบัเช้ือโรคในนํ้ าแขง็ ปัญหาการรบเร้านกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติเพศชายจากผูข้าย
บริการทางเพศ ปัญหาการหลอกลวงชาวต่างชาติจากมิจฉาชีพ  รวมทั้ งข้อมูลด้านความเส่ียงต่างๆ เช่น  เร่ือง
อาชญากรรม และความปลอดภยับนทอ้งถนน โดยเฉพาะหนา้เวป็ไซตข์องรัฐบาลอเมริกนัท่ีให้ขอ้มูลและคาํเตือนแก่
พลเมืองประเทศของตนเพ่ือประกอบการตดัสินใจในการเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทย (U.S. Department of 
State, 2013) และการให้ข้อมูลด้านสุขภาพและความปลอดภัยบนเว็ปไซต์ท่องเท่ียว เช่น Lonely Planet (Lonely 
Planet, 2556) การเตือนถึงอนัตรายและขอ้เขียนถึงปัญหาต่างๆท่ีนักท่องเท่ียวไดป้ระสบขณะเดินทางท่องเท่ียวใน
ประเทศไทย (Virtual Tourist, 2556) 

ผูว้ิจยัจึงไดเ้ล็งเห็นว่า การท่ีมีการเผยแพร่ข่าวเก่ียวกบัประเทศไทยในทางลบโดยส่ือต่างๆในแง่ของความ
เส่ียงท่ีจะเดินทางมาประเทศไทย หรือจากการบอกต่อจากนกัท่องเท่ียวท่ีเคยเดินทางมาและประสบกบัปัญหาต่างๆ จะ
เป็นผลลบต่อภาพลกัษณ์ของประเทศอยา่งมาก และอาจส่งผลต่อการตดัสินใจหรือไม่ตดัสินใจเดินทางมาท่องเท่ียวใน
ประเทศไทย อยา่งไรกต็ามท่ามกลางข่าวดงักล่าวจาํนวนนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศ
ไทยในแต่ละปียงัคงมีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาระดบัการรับรู้ความ
เส่ียงของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติทั้งก่อนและหลงัเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทย และเปรียบเทียบระดบัการรับรู้
ความเส่ียงก่อนและหลงัเดินทาง ว่ามีระดบัการรับรู้ความเส่ียงท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลง ตลอดจนศึกษาความคิดเห็นของ
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีต่อภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวของประเทศไทยก่อนและหลงัเดินทาง เพ่ือนาํขอ้มูลท่ีไดเ้ป็น
แนวทางในการวางแผนการจดัการดา้นความเส่ียงซ่ึงส่งผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวในประเทศไทยรวมถึงการให้
ขอ้มูลและประชาสัมพนัธ์ภาพลกัษณ์ของประเทศไทยในวงกวา้งต่อไป 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบปัจจยัการรับรู้ความเส่ียงของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติก่อนและหลงัเดินทางมา

ท่องเท่ียวในประเทศไทย 
2. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติกบัปัจจยัการรับรู้ความ

เส่ียงก่อนและหลงัเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทย 
3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีต่อภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวของประเทศไทยก่อน

และหลงัเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทย 
 

3. การดาํเนินการวจิัย 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั คือ นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติจากกลุ่มประเทศเอเชียตะวนัออก ยโุรป กลุ่มประเทศ
อเมริกา โอเชียเนีย เอเชียใต  ้อาเซียน และตะวนัออกกลางท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2555 
จาํนวน 22,196,594 คน โดยไม่รวมนกัท่องเท่ียวจากกลุ่มประเทศแอฟริกา (กรมการท่องเท่ียว, 2556) 
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กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ตามสูตรการกําหนดกลุ่มตัวอย่างเพ่ือการศึกษาวิจัยค่าเฉล่ียประชากร 
(Population Mean, μ) ของ โรนัล เอ็ม ไวเออร์ส (Ronald M Weiers, 2005) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 385 คน และเก็บ
ขอ้มูลโดยการสุ่มแบบบงัเอิญ ณ บริเวณผูโ้ดยสารขาออก ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีได้
เดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทยและกาํลงัจะเดินทางกลบัประเทศ และผูว้ิจัยได้จัดประชากรกลุ่มตัวอย่างตาม
หลกัเกณฑ์ภูมิศาสตร์(Demographic) แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มประเทศ ไดแ้ก่ กลุ่มท่ี 1 คือ เอเชียตะวนัออก กลุ่มท่ี 2 คือ 
ยโุรป กลุ่มท่ี 3 คือ อเมริกา และโอเชียเนีย กลุ่มท่ี 4 คือ เอเชียใต ้อาเซียน และตะวนัออกกลาง  
 เคร่ืองมือท่ีใช ้คือ แบบสอบถามเชิงปริมาณท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ สัญชาติ ประเทศท่ีพาํนกั ภาษาแม่ท่ีใช ้อาย ุสถานภาพสมรส ระดบั
การศึกษาสูงสุด จาํนวนผูร่้วมเดินทาง จาํนวนคร้ังท่ีเดินทางท่องเท่ียวในไทย ระยะเวลาท่ีพาํนกัในประเทศไทย การ
ประเมินระดบัความเส่ียงของตนเอง แหล่งท่ีมาของขอ้มูลท่ีนักท่องเท่ียวไดรั้บเก่ียวกบัประเทศไทยก่อนเดินทาง
ท่องเท่ียว และภาษาท่ีกลุ่มตวัอยา่งใชใ้นการรับรู้ขอ้มูลการท่องเท่ียว ลกัษณะคาํถามเป็นแบบปลายปิดและเติมคาํตอบ  

ส่วนท่ี 2 การประเมินระดับการรับรู้ความเส่ียงของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติก่อนและหลังเดินทางมา
ท่องเท่ียวในประเทศไทย ตามแนวคิดของ Lepp and Gibson (2003) ลกัษณะคาํถามเป็นแบบ Likert Scale 5 ระดบั 
โดยมีปัจจยัความเส่ียง 7 ดา้น คือ ปัจจยัดา้นสุขภาพ ไดแ้ก่ สภาพภูมิอากาศ โรคระบาดและโรคติดต่อ  และความ
เจบ็ป่วยขณะเดินทาง  ปัจจยัดา้นการขาดความมัน่คงทางการเมือง ไดแ้ก่ การประทว้ง การจราจล และการปฎิวติั ปัจจยั
ดา้นการก่อการร้าย ไดแ้ก่ การลอบวางระเบิด การถูกจบัเป็นตวัประกนั และการจ้ีเคร่ืองบิน ปัจจยัดา้นความแตกต่าง
ทางดา้นอาหาร ไดแ้ก่ ความไม่คุน้เคยของรสชาติอาหาร ความไม่คุน้เคยของส่วนผสม ความไม่ถูกสุขลกัษณะของ
อาหาร และอาหารท่ีไม่คุน้เคย ปัจจยัความแตกต่างทางดา้นวฒันธรรม ไดแ้ก่ อุปสรรคดา้นภาษา การเขา้ใจผิดทาง
ภาษาท่าทาง และการปรับตวัต่อสภาพแวดลอ้มท่ีไม่คุน้เคย ปัจจยัความเช่ือทางการเมืองและศาสนา ไดแ้ก่ ความ
แตกต่างทางการเมืองการปกครอง ความแตกต่างทางศาสนา ความขดัแยง้ทางการเมืองในประเทศไทย และความ
ขดัแยง้ทางศาสนาในประเทศไทย และดา้นอาชญากรรม ไดแ้ก่ การถูกวิ่งราว การถูกปลน้ จ้ี ลกัทรัพย ์การถูกข่มขืน 
และการถูกฆ่า และความไม่เป็นธรรมดา้นราคาสินคา้และบริการ 

ส่วนท่ี 3 ภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวของประเทศไทย 5 ดา้นก่อนและหลงัเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทย 
ไดแ้ก่ ความหลากหลายของแหล่งท่องเท่ียว บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว ความปลอดภยั การขนส่งมวลชน 
และความมีนํ้าใจและเอาใจใส่แบบไทย ลกัษณะเป็นขอ้ความปิดประเมินแบบ Likert Scale 5 ระดบั 

ส่วนท่ี 4 ความตั้งใจท่ีจะเดินทางกลบัมาท่องเท่ียวยงัประเทศไทยอีก ลกัษณะคาํถามเป็นแบบปลายปิด และ
ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัปัญหาอ่ืนๆของผูต้อบแบบสอบถามดว้ยการเติมคาํตอบ 

ผูว้ิจัยได้นําแบบสอบถามไปทดสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหาและค่าความเช่ือมั่นกับนักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติท่ีอาคารผูโ้ดยสารขาออก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จาํนวน 30 ชุด ไดค้่าความเช่ือมัน่ Cronbach’s Alpha 
ของแบบสอบถามเท่ากบั 0.866 

ผูว้จิยัไดมี้การวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
1. วิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง โดยใชก้ารวิเคราะห์ดว้ยสถิติอตัราส่วนร้อยละและ

ความถ่ี  
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2. วิเคราะห์ขอ้มูลระดบัการรับรู้ความเส่ียงก่อนและหลงัเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทยในดา้นต่างๆ  7 
ดา้น โดยใชค้่าเฉล่ียเลขคณิต และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพ่ือหาระดบัการรับรู้ความเส่ียง 5 ระดบั 

3. วิเคราะห์ขอ้มูลระดบัความความคิดเห็นเก่ียวกบัภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวของประเทศไทย โดยใชค้่าเฉล่ีย
เลขคณิต และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพ่ือหาระดบัความคิดเห็น 5 ระดบั 

4. วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม สถิติท่ีใช ้คือ สถิติ f-test ในการ
วิเคราะห์ตวัแปรมากกว่า 2 กลุ่มข้ึนไป และสถิติ t-test ในการวิเคราะห์ตวัแปร 2 กลุ่ม เพ่ือหาค่านัยสําคญัทางสถิติ 
ระหวา่งปัจจยัขอ้มูลส่วนบุคคลมีผลต่อการรับรู้ความเส่ียงก่อนและหลงัเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทยท่ีระดบั
นยัสาํคญั 0.05 
 

4. ผลการวจิัย 
ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 385 คน พบวา่ มีเพศชาย ร้อยละ 55.1 เพศหญิง ร้อยละ 

44.9 มีอายุระหว่าง 26-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 44.2 มีสัญชาติอยู่ในกลุ่มประเทศท่ี 4 ได้แก่ เอเชียใต้ อาเซียน และ
ตะวนัออกกลาง คิดเป็นร้อยละ 30.1 โดยส่วนใหญ่มีสัญชาติอยูใ่นกลุ่มประเทศเอเชียใต ้ไดแ้ก่ อินเดีย ศรีลงักา โอมาน 
ปากีสถาน และบงัคลาเทศ คิดเป็นร้อยละ 15.3 และมีถ่ินท่ีพาํนกัอยูใ่นกลุ่มประเทศท่ี 4 ไดแ้ก่ เอเชียใต ้อาเซียน และ
ตะวนัออกกลาง คิดเป็นร้อยละ 30.6 โดยส่วนใหญ่อาศยัอยูใ่นกลุ่มประเทศเอเชียใต ้คิดเป็นร้อยละ 15.3 กลุ่มตวัอยา่ง
ส่วนใหญ่ใชภ้าษาแม่อยูใ่นกลุ่มประเทศท่ี 2 คือ ยุโรป คิดเป็นร้อยละ 46.2 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 64.7 มี
ระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 56.4 และมีผูร่้วมเดินทางดว้ย 1 คน คิดเป็นร้อยละ 34 โดยเคยเดินทางมา
ท่องเท่ียวในไทยแลว้ 1 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 48.3 มีระยะเวลาพาํนกัในประเทศไทยจาํนวน 1 ถึง 7 วนั คิดเป็นร้อยละ 
38.2 ประเมินตนเองว่าสามารถรับความเส่ียงในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 39.7 และตั้งใจท่ีจะเดินทางมาเยี่ยม
เยือนซํ้ า คิดเป็นร้อยละ 92.7 กลุ่มตวัอยา่งไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัประเทศไทยจากทางอินเตอร์เน็ท จาํนวน 298 คนหรือ
คิดเป็นร้อยละ 77.4 ของกลุ่มตวัอย่าง และนิยมรับขอ้มูลเป็นภาษาองักฤษ จาํนวน 372 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 97.4 
ของกลุ่มตวัอยา่ง 

ขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นท่ีมีต่อภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวไทย พบว่า ปัญหามาตราฐานราคาสินคา้และ
บริการ โดยเฉพาะการเพ่ิมราคาสินคา้และบริการสําหรับนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติเป็นปัญหามากท่ีสุด รองลงมา คือ 
ปัญหาด้านภาษา ปัญหาความไม่สงบทางการเมือง และปัญหาการต้มตุ๋นหรือหลอกลวงของรถแท็กซ่ี และมี
ขอ้เสนอแนะจากกลุ่มตวัอยา่งให้เพ่ิมป้ายบอกทางหรือป้ายเส้นทางเดินรถสาธารณะเป็นภาษาองักฤษ ควรมีร้านขาย
อาหารฮาลาลในแหล่งท่องเท่ียว เพ่ิมจาํนวนถงัขยะในแหล่งท่องเท่ียว ควรควบคุมร้านอาหารขา้งทางให้มีสุขอนามยั 
เพ่ิมจาํนวนบนัไดเล่ือนท่ีสถานีรถไฟฟ้า และเพิ่มจาํนวนหอ้งนํ้าสาธารณะ  

ผลการวจิยัเป็นไปตามวตัถุประสงคด์งัน้ี 
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ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการเปรียบเทียบปัจจยัการรับรู้ความเส่ียงก่อนและหลงัเดินทาง
ของชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทยจาํนวน 7 ปัจจยั 

ปัจจยัความเส่ียง 

ระดบัการรับรู้ความเส่ียง 
ก่อนเดินทาง 

ระดบัการรับรู้ความเส่ียง 
หลงัเดินทาง ค่าเฉล่ีย

ส่วนต่าง 

ระดบั 
การรับรู้ 
ความ
เส่ียง 

สดัส่วน 
การเปล่ียน 
แปลง 

(ร้อยละ) x     S.D. 
ระดบัการรับรู้ 
ความเส่ียง  x  S.D. 

ระดบัการรับรู้ 
ความเส่ียง 

ดา้นสุขภาพ 2.20 0.90 นอ้ย 1.94 0.82 นอ้ย 0.26 ลดลง 11.81 

ดา้นขาดความมัน่คงทางการเมือง 2.20 1.17 นอ้ย 2.23 1.03 นอ้ย 0.26 ลดลง 10.44 

ดา้นการก่อการร้าย 1.70 0.97 นอ้ยท่ีสุด 1.49 0.81 นอ้ยท่ีสุด 0.21 ลดลง 12.35 

ดา้นความแตกต่างทางอาหาร 2.40 1.10 นอ้ย 2.33 1.09 นอ้ย 0.07 ลดลง 2.91 

ดา้นความแตกต่างทางวฒันธรรม 2.33 0.99 นอ้ย 2.32 1.01 นอ้ย 0.01 ลดลง 0.42 

ดา้นความเช่ือทางการเมืองและ
ศาสนา 

2.15 0.95 นอ้ย 2.10 0.92 นอ้ย 0.05 ลดลง 2.32 

ดา้นอาชญากรรม 2.07 0.94 นอ้ย 1.92 0.87 นอ้ย 0.15 ลดลง 7.24 

 
จากตารางท่ี 1 พบว่า ผลการศึกษาและเปรียบเทียบปัจจยัการรับรู้ความเส่ียงของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ

ก่อนและหลงัเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทย พบว่า การรับรู้ความเส่ียงของกลุ่มตวัอยา่งก่อนและหลงัเดินทาง
โดยภาพรวมและรายดา้นมีความเส่ียงนอ้ย โดยดา้นการก่อการร้ายมีความเส่ียงนอ้ยท่ีสุด และเม่ือเปรียบเทียบการรับรู้
ความเส่ียงก่อนและหลงัเดินทางโดยภาพรวมและรายดา้นมีความเส่ียงลดลงทุกดา้น สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 
Mansfeld (2006) Lepp and Gibson (2003) Wilks and Page (2006) Reisinger and Mavondo(2006) ท่ีกล่าววา่ การรับรู้
ความเส่ียงเก่ียวกบัความไม่สงบทางการเมือง รวมถึงปัญหาดา้นสุขภาพนั้น หากนกัท่องเท่ียวไดรั้บรู้ในระดบัท่ียอมรับ
ไดจ้ะตดัสินใจเดินทางมาเยือน แต่หากมีการรับรู้เกินกวา่ระดบัท่ีจะสามารถยอมรับได ้จะส่งผลลบต่อพฤติกรรมการ
เดินทางท่องเท่ียว  

ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติกบัปัจจยัการรับรู้ความ
เส่ียงก่อนและหลงัเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทย พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีเพศต่างกนัจะมีผลต่อการ
รับรู้ความเส่ียงก่อนและหลงัเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทยท่ีแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ พิมพม์าดา 
วิชาศิลป์  (2553) เกศสุดา  เหล่ าตระกูล  (2553) Reichel, Fuchs and Uriely (2007)และ  Seddighi, Nuttall and 
Theocharous (2001) ท่ีกล่าววา่ การรับรู้เร่ืองความเส่ียงทางการท่องเท่ียวข้ึนอยูก่บัเพศ  

นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีสัญชาติต่างกนัจะมีผลต่อการรับรู้ความเส่ียงก่อนและหลงัเดินทางท่องเท่ียวใน
ประเทศไทยท่ีไม่ต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั Seddighi, Nuttall and Theocharous (2001) ท่ีกล่าววา่ การรับรู้ความเส่ียง 
นอกจากจะพิจารณาถึงบทบาทของการท่องเท่ียวแลว้ ควรพิจารณาถึงปัจจยัอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย เช่น เช้ือชาติ  

นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีประเทศท่ีพาํนักต่างกนัจะมีผลต่อการรับรู้ความเส่ียงก่อนและหลงัเดินทาง
ท่องเท่ียวในประเทศไทยท่ีไม่ต่างกัน สอดคล้องกับข้อมูลจากองค์กรการท่องเท่ียวของประเทศต่างๆท่ีเตือน
นกัท่องเท่ียวของตนเก่ียวกบัความเส่ียงดา้นต่างๆ  
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นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีช่วงอายตุ่างกนัจะมีผลต่อการรับรู้ความเส่ียงก่อนเดินทางท่องเท่ียวในประเทศ
ไทยท่ีไม่ต่างกนั ในขณะท่ีนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีช่วงอายุต่างกนัจะมีผลต่อการรับรู้ความเส่ียงหลงัเดินทาง
ท่องเท่ียวในประเทศไทยท่ีต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Seddighi, Nuttall and Theocharous (2001)และพิมพ์มาดา วิชา
ศิลป์ (2553) ท่ีพบวา่ อายสุ่งผลต่อการรับรู้ความเส่ียง  

นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนัจะมีผลต่อการรับรู้ความเส่ียงก่อนและหลงัเดินทาง
ท่องเท่ียวในประเทศไทยท่ีต่างกนั สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ (2553)และเกศสุดา เหล่า
ตระกลู (2553)  ท่ีพบวา่ สถานภาพสมรสส่งผลต่อการรับรู้ความเส่ียง  

นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัจะมีผลต่อการรับรู้ความเส่ียงก่อนและหลงัเดินทาง
ท่องเท่ียวในประเทศไทยท่ีต่างกนั สอดคลอ้งกบัการศึกษาของเกศสุดา เหล่าตระกูล (2553) ท่ีพบว่า นักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีการรับรู้ความเส่ียงในการเดินทางท่องเท่ียวแตกต่างกนั 

นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีจาํนวนผูร่้วมเดินทางต่างกนัจะมีผลต่อการรับรู้ความเส่ียงก่อนและหลงัเดินทาง
ท่องเท่ียวในประเทศไทยไม่ต่างกนั ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ (2553) และ Reichel, 
Fuchs and Uriely (2007) ทั้งน้ีเพราะก่อนเดินทางการรับรู้ความเส่ียงอยูใ่นระดบันอ้ย 

นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีจาํนวนคร้ังท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทยต่างกนัจะมีผลต่อการรับรู้
ความเส่ียงก่อนเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทยท่ีต่างกนั ในขณะท่ีนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีจาํนวนคร้ังท่ีเดินทาง
มาท่องเท่ียวในไทยต่างกนัจะมีผลต่อการรับรู้ความเส่ียงหลงัเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทยท่ีไม่ต่างกนั สอดคลอ้ง
กบัการศึกษาของ Pinhey and Inverson (1994)  พิมพม์าดา วิชาศิลป์ (2553) และ Millman and Pizam (1988) ท่ีพบว่า 
จาํนวนคร้ังของการมาเยือนมีผลต่อการรับรู้ความเส่ียง กล่าวคือ ยิ่งเดินทางมาท่องเท่ียว ณ จุดหมายปลายทางใดบ่อย 
ระดบัการรับรู้ความเส่ียงจะน้อยลง โดยเฉพาะ Sonmez and Graefe (1998) และ Reichel, Fuchs and Uriely (2007) 
พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีประสบการณ์มากกว่าจะมีการรับรู้ความเส่ียงน้อยลงและ Lepp and Gibson (2003) กล่าวว่า 
นกัท่องเท่ียวท่ีนิยมส่ิงท่ีคุน้เคยจะรับรู้ความเส่ียงต่อส่ิงใหม่ๆในระดบัท่ีสูงกวา่พวกท่ีนิยมความแปลกใหม่  

นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีระยะเวลาท่ีพาํนักในไทยต่างกนัจะมีผลต่อการรับรู้ความเส่ียงก่อนและหลงั
เดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทยท่ีไม่ต่างกนั ซ่ึงต่างไปจากการศึกษาของเกศสุดา เหล่าตระกูล (2553) ท่ีกล่าวว่า 
นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีระยะเวลาในการท่องเท่ียวแตกต่างกันมีการรับรู้ความเส่ียงในการเดินทางท่องเท่ียว
แตกต่างกนั  

นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีระดบัการรับรู้ความเส่ียงของตนเองต่างกนัจะมีผลต่อการรับรู้ความเส่ียงก่อน
และหลงัเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทยท่ีต่างกนั สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Pinhey and Inverson (1994) ท่ีว่า 
นกัท่องเท่ียวท่ีหลีกเล่ียงความเส่ียง จะเดินทางไปยงัจุดหมายปลายทางท่ีคิดวา่ปลอดภยัเท่านั้น ในขณะท่ีนกัท่องเท่ียว
ท่ีแสวงหาความเส่ียงจะไม่ใส่ใจในการเลือกจุดหมายปลายทางท่องเท่ียวถือเป็นการหาประสบการณ์ใหม่ 

นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีความตั้งใจต่างกนัในการกลบัมาท่องเท่ียวซํ้ าจะมีผลต่อการรับรู้ความเส่ียงก่อน
เดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทยท่ีต่างกัน หากแต่หลังเดินทางท่องเท่ียวแล้วการรับรู้ความเส่ียงไม่ต่างกัน ซ่ึง
สอดคล้องกับการศึกษาของ Lepp and Gibson (2003) Awaritefe and Onome (2004) สุวีร์ณัสญ์ โสภณศิริ (2554) 
พบวา่ การรับรู้ความเส่ียงเป็นหน่ึงในปัจจยัสาํคญัท่ีนกัท่องเท่ียวนาํมาประกอบการตดัสินใจวา่จะเดินทางมาท่องเท่ียว
ซํ้ าหรือไม่  
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ตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการเปรียบเทียบการประเมินภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวของ 
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติก่อนและหลงัเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทย 

ตวัแปร 

ก่อนเดินทางท่องเท่ียว 
ในไทย 

หลงัเดินทางท่องเท่ียว 
ในไทย ค่าเฉล่ีย

ส่วนต่าง 

ระดบั
ความ
คิดเห็น 

สดัส่วน 
การเปล่ียน 
แปลง 

(ร้อยละ) x     S.D. 
ระดบัความ
คิดเห็น  x  S.D. 

ระดบัความ
คิดเห็น 

ความหลายหลายของแหล่ง
ท่องเท่ียว 

3.57 1.01 ดีมาก 3.86 1.11 ดีมาก 0.29 เพ่ิมข้ึน 8.12 

บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ท่องเท่ียว 

3.47 1.01 ดีมาก 3.80 1.05 ดีมาก 0.33 เพ่ิมข้ึน 9.15 

ความปลอดภยั 3.28 1.09 ปานกลาง 3.75 1.05 ดีมาก 0.47 เพ่ิมข้ึน 14.32 

การขนส่งมวลชน 3.33 1.10 ปานกลาง 3.62 1.20 ดีมาก 0.29 เพ่ิมข้ึน 8.70 

ความมีนํ้ าใจและเอาใจใส่แบบไทย 3.74 1.10 ดีมาก 4.11 1.13 ดีมาก 0.37 เพ่ิมข้ึน 9.89 

ค่าเฉล่ียความคิดเห็น 3.48 0.88 ดีมาก 3.83 0.90 ดีมาก 0.35 เพ่ิมข้ึน 10.05 

 

จากตารางท่ี 2 พบวา่ผลการศึกษาระดบัความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวเก่ียวกบัภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวก่อน
และหลงัเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทย พบว่าในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับดีมาก โดยก่อนเดินทาง
ภาพลกัษณ์ดา้นการขนส่งมวลชน และความปลอดภยั อยูใ่นระดบัปานกลาง หากเม่ือเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็น
หลงัเดินทางพบว่ามีระดบัดีเพ่ิมข้ึนทุกปัจจยั สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ภรชาฎา ชอบสอน (2555) ท่ีศึกษาเร่ือง 
ทศันคติของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ของประเทศไทย พบว่า ก่อนการเดินทางมาของนักท่องเท่ียวต่างชาติ 
ภาพลกัษณ์ของประเทศไทยอยูใ่นดา้นลบ แต่เม่ือเดินทางมายงัประเทศไทยแลว้นกัท่องเท่ียวมีมุมมองภาพลกัษณ์ท่ีดี
ข้ึน 

 

6. บทสรุป 
นักท่องเท่ียวไดป้ระเมินความเส่ียงของประเทศไทยก่อนและหลงัเดินทางโดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่น

ระดบัน้อย โดยเฉพาะดา้นการก่อการร้ายมีระดบัน้อยท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบระดบัการรับรู้ความเส่ียงก่อนและหลงั
เดินทางโดยภาพรวมและรายดา้นลดลงทุกดา้น เพศ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา และระดบัการรับรู้ความเส่ียง
ของตนเอง ส่งผลต่อการรับรู้ความเส่ียงก่อนและหลงัเดินทาง ขณะท่ีจาํนวนคร้ังท่ีเคยมาท่องเท่ียวไทย และความตั้งใจ
จะเยือนซํ้ า ส่งผลต่อการรับรู้ความเส่ียงก่อนเดินทาง และช่วงอายุส่งผลต่อการรับรู้ความเส่ียงหลงัเดินทาง ก่อน
เดินทางนกัท่องเท่ียวมีการรับรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวไทยในดา้นลบพอสมควร หากหลงัเดินทางแลว้ 
นกัท่องเท่ียวมีความคิดเห็นเก่ียวกบัประเทศไทยดีข้ึน  

ดงันั้นควรให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้นการท่องเท่ียวทั้งในและต่างประเทศวางแผนระยะเร่งด่วนเพ่ือให้
ขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ของประเทศไทย โดยเฉพาะขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยั เช่น จดัให้มี
การสัมภาษณ์ผู ้ท่ีได้เดินทางมาประเทศไทยในช่วงเวลาไม่เกิน  3 เดือน  เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีทันสมัย โดยการ
ประชาสัมพนัธ์ผ่านทางอินเตอร์เน็ท เพราะผลการศึกษาคร้ังน้ี พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่นิยมรับขอ้มูลเก่ียวกบั
ประเทศไทยทางอินเตอร์เน็ทเป็นภาษาองักฤษ 
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ปัญหาการเรียนภาษาองักฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6 แผนการเรียนภาษาองักฤษ -
ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสารวทิยา กรุงเทพมหานคร 

A SURVEY OF ENGLISH STUDYING PROBLEMS OF MATAYOMSUKSA SIX 
STUDENTS IN ENGLISH - FOREIGN LANGUAGE PROGRAMS  

AT SARAWITTAYA SCHOOL, BANGKOK 
 

จารุวรรณ  สุขทอง1 และ อาจารย์ปวริศร  ซ่อมศิลป์2 

1 นกัศึกษาปริญญาโท  หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่อวชิาชีพ มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํ สาขาวชิาภาษาองักฤษเพ่ือวชิาชีพ คณะศิลปศาตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต 

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

บทคดัย่อ     

การวิจยัคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือสาํรวจปัญหาการเรียนภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 แผนการ
เรียนภาษาองักฤษ - ภาษาต่างประเทศ และสาํรวจความตอ้งการของนกัเรียนในการเรียนการสอนภาษาองักฤษในชั้น
เรียนเพ่ือพฒันาทกัษะในการเรียนรู้และการใชภ้าษาองักฤษ 

กลุ่มตัวอย่างในการทําวิจัยประกอบด้วยนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปี ท่ี  6 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ -
ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสารวทิยา จาํนวน 211 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการสาํรวจและรวบรวมขอ้มูลคือแบบสอบถาม 
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนประสบปัญหาการเรียนภาษาองักฤษทางดา้นทกัษะการฟังอยูใ่นระดบัปานกลาง แต่
ประสบปัญหาทางดา้นทกัษะการพูด การอ่าน และการเขียนอยูใ่นระดบัสูงเน่ืองจากนกัเรียนขาดความรู้พ้ืนฐานดา้น
คาํศพัท์และขาดโอกาสในการฝึกฝนและพฒันาทกัษะนอกห้องเรียน นอกจากน้ีจากการสํารวจพบว่านักเรียนส่วน
ใหญ่ตอ้งการใหอ้าจารยส์อนโดยมุ่งเนน้การฝึกฝนทกัษะทางดา้นการส่ือสารในหอ้งเรียนเพ่ิมมากข้ึน 
คาํสําคญั: การสาํรวจ, การเรียนภาษาองักฤษ, ปัญหา, นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 

 

Abstract 

 This study aimed to survey English studying problems of Matayomsuksa six students who were studying 
in English - Foreign Language Programs at Sarawittaya School, Bangkok, to explore general problems of studying 
English in classrooms, to survey problems of studying English through all four skills and to examine students’ 
suggestions for improving their English acquisition.  
 Population was 211 students of Matayomsuksa six students in English - Foreign Language Programs at 
Sarawittaya School. The instrument in this study was a set of questionnaires to collect the data conducted in Thai 
and English. The collected data were analyzed by percentage, mean and standard deviation. 
 The result revealed that most of the students had listening problems at a moderate level. Meanwhile 
problems in their speaking, reading, and writing skills were at a much level. The main causes of these problems 

Ran
gs

it U
niv

ers
ity



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 9 ปีการศึกษา 2557 

 

วนัพฤหสับดทีี ่16 ตุลาคม พ.ศ.2557 หน้า  769  อาคาร Digital Multimedia Complex  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

were insufficient vocabulary background and lack of opportunities to practice or improve English skills outside 
their classroom. In addition, their suggestions showed that practicing English conversation without an emphasis on 
grammatical rules was mostly required in their teachers’ instructions.     
KEYWORDS: SURVEY, ENGLISH STUDYING, PROBLEMS, MATAYOMSUKSA SIX STUDENTS 
 

1. Introduction 
 English is a universal language which is realized as a medium for communication throughout the world. It 
also plays an important role in Thailand in many aspects such as economic and education. However, English is 
realized as a foreign language which is rarely used in Thailand. Thai people use Thai, their native language, to 
communicate in their society. This strongly causes many problems in studying English such as having insufficient 
opportunities to practice outside their classroom and lack of motivation to study. Therefore, most of them cannot 
use English effectively and fluently (Watcharee Pinnarote, 2007). Moreover, teaching English in most Thai 
schools’ classrooms always emphasizes on reading and writing skills with rote memorization of grammatical rules 
and vocabulary. According to Chanyaporn Thakerngkitti (2006), English instruction in high school always focuses 
on reading and writing which are the most required skills for university admission. The communication skills like 
listening and speaking are small parts which are always overlooked in the classroom. Based on the reasons 
mentioned above, Matayomsuksa six students in English - Foreign Language Programs at Sarawittaya School, 
Bangkok, were investigated to explore the causes of problems in studying English for all of four skills. As they 
were studying in the highest level in school, passing through many years of studying, they were the best scenario 
for this study.  
 

2. Objectives of the study 
 There are three main objectives of this research as follows: 
 1. To explore general problems of studying English in classrooms 
 2. To survey the problems of studying English in all four skills 
 3. To examine students’ suggestions for improving their English acquisition 
 

3. Methodology 
3.1 Population   

  Population was 211 students of Matayomsuksa six students, 91% of the total number of 231 students, in 
English - Foreign Language Programs at Sarawittaya School, Bangkok during February 11 - 22, 2013 which was in 
the second semester of the academic year 2012. All of them were studying English in seven fifty - minute classes 
per week even they were in different fields of study.  
 3.2 Research Instruments 
 The research instrument for this study was a questionnaire specially designed in a bilingual Thai - English 
version with open-ended questions to collect the data. The questionnaire was generated into three parts as follows: 
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Part 1: General background information of the respondents 
Part 2: Problems of studying English 
Part 3: Other suggestions 

3.3 Data Collection 
The data collection of this study was conducted from February 11- 22, 2013 which was in the second 

semester of the academic year 2012 by the following processes.  
 3.3.1 Studying the theories, principle, and format which related to English studying problems to 

construct the questionnaire 
 3.3.2 Distributing the questionnaires to the respondents in a particular program  
 3.3.3 Collecting the data  
 3.3.4 Analyzing the collected data from the questionnaires 
3.4 Data Analysis 
The questionnaire comprised quantitative questions to survey the English studying problems. The data 

were analyzed by percentage, mean and standard deviation. 
 

4. Results 
This study surveyed the problems of studying English for Matayomsuksa six students in English - Foreign 

Language Programs at Sarawittaya School, Bangkok in general aspects and in all four skills. The results revealed 
that they had different background of their studying; however, the majority of the respondents achieved average 
GPA of between 3.00 and 3.50 which reflected that they had holistic English ability at a satisfactory level. 
However, they still had problems in studying English. All data obtained from this study were analyzed and are 
presented as follows: 
Table 1: Levels of Problems in studying English 

Problems 
Very Little 

Problem 
1.00-1.80 

Little 
Problem 
1.81-2.60 

Moderate 
Problem 
2.61-3.40 

Much 
Problem 
3.41-4.20 

Most 
Problem 

4.21 – 5.00 
Mean SD Level 

General Problems 11.4% 17.8% 30.7% 21.3% 18.8% 3.18 0.78 Moderate 
Problem 

Listening Skill 6.6% 17.8% 34.8% 23.8% 17% 3.26 0.84 Moderate 
Problem 

Speaking Skill  5.5% 12.7% 29.6% 27.1% 25.1% 3.58 0.67 Much  
Problem 

Reading Skill 7% 15.2% 29.4% 23.7% 24.7% 3.44 0.83 Much  
Problem 

Writing Skill 5.1% 14.9% 26.7% 26.7% 26.6% 3.54 0.82 Much  
Problem 
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Table 1 shows the level of the problems in studying English. In term of the causes of general problems 
were found to be at a moderate level. The greatest concern was lacking the opportunities to practice English in their 
daily routine while having a bad attitude toward studying English was concerned as a small problem. 

Moreover, there were problems in their four English language skills: listening, speaking, reading and 
writing. The causes of listening problems were moderate. The results showed that limited vocabulary background 
was their biggest concern.  

 The causes of speaking problems considered as their greatest problem were few opportunities to speak 
English in class, too much concentration on theories in the curriculum, and low proficiency in speaking English. 
Their problems in speaking skill were found to be at a much level. 

In term of reading problems, the causes of reading problems were limited knowledge of grammar, limited 
vocabulary, and insufficient background knowledge in reading passage. Their problems in reading skill were found 
to be at a much level. 

In term of writing problems, the results showed that the most significant problems were limited 
vocabulary, grammatical problems and lack of the chance to practice writing.  

Moreover, the last part of questionnaire which surveyed comments and suggestions of the respondents to 
improve their English studying, was found that teaching English in their school emphasized too much on grammar 
in the textbook. As they realized that they had been learning grammar for a long time but they still could not 
communicate, In addition, some of them were afraid of communicating in English and they needed to practice 
English conversation without concern on grammatical correctness. 
 

5. Conclusion 
 5.1 Conclusion 
 For overall conclusion of this study, the respondents had English language problems particularly in 
listening, speaking, reading and writing skills, including general problems in studying English at a different level. 
The respondents’ general and listening problems were rated at a moderate level. Meanwhile, they had speaking, a 
number of reading and writing problems as they hardly had opportunities to practice or improve these skills in their 
daily life. The main causes of these problems were lack of sufficient opportunities to practice or develop English 
outside their classroom, and insufficient vocabulary.  
 5.2 Discussion 

The results showed that the main causes of problems in studying English were lack of opportunities to 
practice outside the classrooms and limited vocabulary background. According to Boriboon (2011), English is 
rarely used in Thailand. Thai EFL learners use their native language which is Thai to communicate in their society. 
These learners can practice English mainly in their classroom. Therefore, lacking the opportunities to practice 
English was the main problem for Thai EFL learners which strongly affected their English ability. This was related 
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to suggestions from this study which mostly required the opportunities to practice English in all four skills in the 
classroom. Also teaching English in the classroom should emphasize equally on both rules and practice.  
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บทคดัย่อ      

 วตัถุประสงคข์องงานวิจยัฉบบัน้ีคือเพ่ือศึกษาเก่ียวกบัระดบัการใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสารของพนกังาน
สาํนกังานโดยเฉพาะทกัษะการฟังและการพูด ปัญหาและกลวิธีในการพฒันาทกัษะต่างๆของพนกังาน ผลการศึกษา
คร้ังน้ีจะมุ่งเน้นไปท่ีปัญหาของการส่ือสารภาษาองักฤษและแนวทางในการแกปั้ญหาในบริษทั ยูฟิกซ์ แอร์พอร์ต 
โซลูชัน่ ประเทศไทย จาํกดั ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างในการทาํวิจยัประกอบดว้ยพนักงานบริษทั ยูฟิกซ์ แอร์พอร์ต โซลูชัน่ 
ประเทศไทย จาํกดั จาํนวน 30 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นในการสาํรวจและรวบรวมขอ้มูลคือแบบสอบถาม ผลการวิจยัจาก
การใช้เคร่ืองมือทางสถิติพบว่าพนักงานมีปัญหาการฟังภาษาองักฤษในระดบัน้อย ซ่ึงสาเหตุของการฟังคือ ไม่รู้
คาํศพัท์ ไม่รู้คาํศพัท์ทางเทคนิค สําเนียงของชาวต่างชาติ ไม่มีความรู้ในหลกัไวยากรณ์ สาํเนียงของชาวอเมริกนัและ
อินเดียพนักงานจะพบปัญหาในการสนทนา และปัญหาการพูดอยูใ่นระดบัปานกลางโดยสาเหตุของปัญหาคือ ไม่รู้
คาํศพัท์ ไม่รู้ศพัท์ทางเทคนิค ขาดความเขา้ใจวฒันธรรมของชาวต่างชาติ และการไม่มีความรู้ในเร่ืองหลกัไวยากรณ์ 
วิธีการในการแกปั้ญหาคือ แผนกทรัพยากรมนุษยค์วรจะมีแบบทดสอบก่อนเขา้งานสําหรับแต่ละตาํแหน่งเม่ือเร่ิมมี
การจา้งพนกังาน มีการฝึกอบรมภาษาองักฤษเพิ่มเติมใหพ้นกังาน และอาจจะมีการส่งพนกังานไปยงัสาขาต่างประเทศ
เพ่ือไดเ้รียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆเก่ียวกบัการส่ือสารภาษาองักฤษ 
คาํสําคญั: ทกัษะภาษาองักฤษ, การส่ือสารภาษาองักฤษ, Ufix Airport Solutions 
 

Abstract 

 The purpose of this research is to study about the officers’ listening and speaking English communication 
level, problems and methods for improving their skills. This finding focused on the problems of English 
communication at Ufix Airport Solutions (Thailand) Ltd.  The subjects were 30 officers. All data was collected by 
questionnaires. The research findings revealed offices had a little level for listening problem. These problems were 
caused by many factors which were unknowing vocabulary, unknowing technical terms, unfamiliarity with accents 
of foreigners and lack of knowledge of grammar. Officers had a moderate level problem with American and Indian 
accents when they communicated. They had a little level for speaking problem.  These problems were caused by 
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many factors which were unknowing vocabulary, unknowing technical terms, lack of cross-cultural knowledge and 
lack of knowledge of grammar. The results were shown that human resources department should have pre-tests for 
each position when they hire new employees and may send employees to foreign branches for new experiences 
with English communication. Moreover, a company should have English training courses for officers.  
KEYWORDS: English skills, English communication, Ufix Airport Solutions 
 
1. Introduction 
 Around 300 million people worldwide are native English speakers; 300 million others use English as a 
second language and another 100 million use English as a foreign language (Hasty, 2001 cited in Siam Chutima, 
2008: 1). In Thailand, English is known as an international language. Thai people who work in the international 
companies have to communicate with foreigners who are customers or colleagues. In this study, the researcher 
examines Ufix Airport Solutions (Thailand) Ltd.., a branch of UFIS Airport Solutions GmbH in Darmstadt, 
Germany as the case study. Most officers of Ufix Airport Solutions (Thailand) Ltd are Thai and their boss is a 
foreigner. However, the English skill of each person is different for example many employees who use English as a 
second language have problems communicating with foreigners. Some cannot understand or get the main idea 
because an interlocutor speaks too fast. Or someone is not well acquainted with the pronunciation patterns of 
foreigners.   
 

2. Research Objectives 
 1. To examine listening and speaking English communication problems of officers. 
 2. To examine the level of listening and speaking English communication problems of officers.  
 3. To examine methods for improving listening and speaking English communication of officers.   
 

3. Research Procedure, Research Instruments and Research Methodology  
3.1 Subjects 

   There are 30 officers working at Ufix Airport Solutions (Thailand) Ltd. The company is divided into 6 
departments. All departments are included in this research because all staffs are required to write English at work.
 3.2 Research Instruments 

  The research instrument was a questionnaire. The questionnaires were prepared in English but were 
translated into Thai. They comprised opened and closed questions. The questionnaires included 5 parts as follows: 

Part 1 :  Personal information 
Part 2 :  Communication problems  
Part 3 :  Solutions to communication problems 

  Part 4 :  Needs for English training courses 
  Part 5 :  Comments and suggestions 
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3.3 Data Collection 
  The following procedures were used to collect data: 

3.3.1 The Office Manager approved the questionnaire having discussed the research with 
            the Research Advisor. 
3.3.2 The questionnaires were distributed to all staff. 
3.3.3 The analysis supports the results of the questionnaires. 
3.3.4 Data were collected from June 1, 2013 to June 30, 2013. 

3.4 Data Analysis 
   The quantitative analysis was employed to measure the problems of English communication skills at 
Ufix Airport Solutions (Thailand) Ltd. Essentially; quantitative analysis was conducted using the Statistical 
Package for Social Science (SPSS). Descriptive statistics such as frequency and percentage were employed to 
annotate information.  
 
4. Results 

This research analyzed listening and speaking English problems of employees in Ufix Airport Solutions 
(Thailand) Ltd. The research findings revealed that there were many factors related to English problems and 
improvement, i.e. gender, age, education, etc. and there were also other interesting facts. In terms of the frequency, 
officers had communication with foreigners 1-2 days per week. They had level of listening and speaking English 
problems as below.  
Table 4.1 Level of communication problem in terms of these skills 

 

Table 2 : Level of cause(s) your listening problems when communicating with foreigners 

Skills      Most Much Moderate Little Least Mean Std Level 

Listening 
4  

13.3% 

1 

3.3% 

16 

53.3% 

6 

20% 

3 

10% 
2.90 1.094 Little 

Speaking 

 

 6 

      20% 

3 

10% 

11 

36.7% 

6 

20% 

4 

13.3% 
3.03 1.299 Moderate 

 
Causes Most Much Moderate Little Least 

 
Mean 

 
Std.  

 
Level 

Unknown vocabulary 5 
16.7% 

10 
33.3% 

8 
26.7% 

5 
16.7% 

2 
6.7% 3.37 1.159 Moderate 

Unknown technical 
terms 

10 
33.3% 

6 
20% 

10 
33.3% 

2 
6.7% 

2 
6.7% 3.67 1.213 Moderate 

Unfamiliarity with 
accent of foreigners 

7 
23.3% 

8 
26.7% 

6 
20% 

5 
16.7% 

4 
13.3% 3.3 1.368 Moderate 

Lack of cross-cultural 
knowledge 

4 
13.3% 

7 
23.3% 

7 
23.3% 

6 
20% 

6 
20% 2.9 1.348 Little 

Lack of knowledge of 
grammar 

4 
13.3% 

8 
26.7% 

11 
36.7% 

3 
10% 

4 
13.3% 3.17 1.206 Moderate 
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Table 3: Level of listening problems do you always have when listening to the following accents 

Accents Most Much Moderate Little Least Mean Std.  Level 

American accent 3 
10% 

8 
26.7% 

9 
30% 

7 
23.3% 

3 
10% 3.03 1.159 Moderate 

British accent 3 
10% 

7 
23.3% 

8 
26.7% 

9 
30% 

3 
10% 2.93 1.172 Little 

Indian accent 9 
30% 

8 
26.7% 

6 
20% 

7 
23.3% 

0 
- 3.63 1.159 Moderate 

Australian accent 3 
10% 

6 
20% 

10 
33.3% 

9 
30% 

2 
6.7% 2.97 1.098 Little 

 

Table 4: Level of cause(s) your speaking problems when communicating with foreigners 

Cause Most Much Moderate Little Least Mean Std.  Level 

Unknown vocabulary 7 
23.3% 

7 
23.3% 

8 
26.7% 

6 
20% 

2 
6.7% 3.37 1.245 Moderate 

Unknown  technical terms 9 
30% 

5 
16.7% 

9 
30% 

4 
13.3% 

3 
10% 3.43 1.331 Moderate 

Lack  of knowledge of 
grammar 

5 
16.7% 

7 
23.3% 

8 
26.7% 

6 
20% 

4 
13.3% 3.1 1.296 Moderate 

Being too shy to speak 
English in front of 

foreigners 

7 
23.3% 

6 
20% 

1 
3.3% 

6 
20% 

10 
33.3% 2.8 1.648 Little 

 
As shown in tables, respondents have a moderate level of communication problem with mean of 3.03. For 

listening skill, respondents had little level of communication problem with mean of 2.90. Listening problems were 
caused by many factors which were unknowing vocabulary, unknowing technical terms, unfamiliarity with accents 
of foreigners and lack of knowledge of grammar. Officers had a moderate level problem with American and Indian 
accents when they communicated. For speaking problems, problems were caused by many factors which were 
unknowing vocabulary, unknowing technical terms, lack of cross-cultural knowledge and lack of knowledge of 
grammar. The results showed that officers using a dictionary or searching on the internet and asking foreigners 
when they cannot communicate with foreigners in English. Normally, they improved listening and speaking English 
skills by practicing listening English from various media. Officers wanted a company give English training courses 
by pronunciation focusing. Officers need 30 hours for English training course and they want English language only 
for English training course activities in their class. 
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5. Discussions and Suggestions  
 1. Use English all the time while working 
 2. English training should be taken seriously  
 3. Send employees to share experiences in foreign countries 
 
6. Conclusion and discussion 
 For overall conclusion of this research, Thai people always have problems of listing and speaking English 
with native speakers when they have to communicate in workplace due to the different English background. When 
they face the problems, they will use dictionaries, search for information on the internet, or ask foreigners to 
communicate with them through emails. However, after doing the research, there are some suggestions for English 
improvement as follows. The human resources department should have pre-tests for each position when they hire 
new employees. The company should send employees to foreign branches such as Singapore for new experience 
and practice with English communication. This study surveyed only listening and speaking skills. It did not 
consider reading and writing skills. Therefore, further research on reading and writing skills is possible. Last but not 
least, it is possible for further comparative research on staff efficiency in English language usage before and after 
training to ensure that the training course increases the competence of the staff. 
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บทคดัย่อ      

  งานวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบปัญหาในการเขียนภาษาองักฤษในการทาํงานของพนักงาน
บริษทั ดีเคที เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จาํกดั รวมถึงกลวิธีการเขียนภาษาองักฤษ และความตอ้งการพฒันาทกัษะการ
เขียนภาษาองักฤษ กลุ่มตวัอย่างในการทาํวิจยัประกอบดว้ยพนักงาน บริษทั ดีเคที เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 
เคร่ืองม่ือท่ีใชใ้นการวิจยัคือแบบสอบถาม จาํนวน 33 คน ผลการวจิยัจากการใชเ้คร่ืองมือทางสถิติพบวา่พนกังานเขียน
อีเมล รายงานต่างๆ และบนัทึกขอ้ความอยูเ่ป็นประจาํ แต่ปัญหาการเขียนเกิดจากรู้คาํศพัท์ภาษาองักฤษไม่เพียงพอ 
ปัญหาด้านการสะกดคาํศพัท์ และปัญหาด้านไวยากรณ์ วิธีการแก้ปัญหาเหล่าน้ีคือ พนักงานต้องเรียนการเขียน
ภาษาองักฤษเพิ่มข้ึน พนกังานตอ้งการพฒันาการเขียนภาษาองักฤษอยา่งมากและตอ้งการให้ทางบริษทัสนบัสนุน ไม่
ว่าจะเป็นหลกัสูตรการเขียนภาษาองักฤษสําหรับพนักงาน ณ ท่ีทาํงาน จัดสรรให้มีศูนยก์ารเรียนรู้ด้านการเขียน
ภาษาองักฤษ ณ ท่ีทาํงาน รวมถึงให้ทุนการศึกษาแก่พนักงานเพ่ือศึกษาภาษาองักฤษตามสถาบันภาษา เพ่ือเพ่ิม
ศกัยภาพในการเขียนภาษาองักฤษในการทาํงาน 

คาํสําคญั: ปัญหาการเขียนภาษาองักฤษในการทาํงานของพนกังาน 
 

Abstract 

 In Thailand, English is becoming an increasingly important language used in communication, especially 
writing skill. Writing is a difficult skill for Thai students as they always write English based on the Thai syntax. The 
purpose of this research were to examine English writing problems of employees in DKT Healthcare (Thailand) 
Co., Ltd., to analyze English writing strategies and to offer suggestions for improving the English writing skill. The 
samples were 33 staff at DKT Healthcare (Thailand) Co., Ltd. The instrument used in this study was a 
questionnaire. The research findings revealed that there were many factors related to English writing problems, i.e. 
gender, age, education, etc. In terms of the frequency of writing English documents, the employees always wrote 
emails, reports, and memos in English. It was also found out that the employees always wrote emails, reports, and 
memos, they still faced problems when writing emails, report and memos. These problems were caused by many 
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factors, mainly due to the employees’ limited knowledge of vocabulary, spelling problems, and grammatical 
problems. The employees wanted to improve their English writing skill and wanted the company to support them 
anyhow; for example, the company should set some English writing courses in the workplace, provide writing 
learning resources/centers at the company, and offer money or scholarship to the employees who would like to take 
extra writing courses at the language institutes. Therefore, with these methods, employees could improve their 
English skills and became more proficient at work. 

KEYWORDS: PROBLEMS, WRITING, ENGLISH AND EMPLOYEES 
 

1. Introduction  
English plays a major role in communication nowadays. Crystal (1992) states that non-native speakers of 

English comprise more than two-thirds of its potential speakers. Therefore, English is the most widespread 
language used in the world today. English is used as a library language, as the medium of science, technology, news 
and information, business, international travel, trade, and as a medium of communication among nations and even 
parts of the nations. Thus, it seems that English is the language most frequently used by more people than any other 
languages around the world. As DKT is a worldwide company, it employs a great number of people from many 
countries. Consequently, 16 branches of DKT use English for communication. The employees in DKT Thailand 
also use English. The main method of communication is email writing. Sending emails is inexpensive and very 
convenient. In addition, emails are used as evidence. Even though, they send and receive emails every day, some 
employees still have problems when they write in English. 
 

2. Objectives of the Study 
The objectives of the study were: 
1. To investigate English writing problems of DKT employees. 
2. To examine the level of English writing skill of the employees. 

 

Limitation of the Study 
 The limitation of this study will be limited to the employees of DKT Healthcare (Thailand) Co.,Ltd.  
 1. As DKT has foreign administrators and staff in its office in Thailand, all the employees are expected to 

use English in their workplace. The skill mostly needed is writing, as a great part of business communication is 
done in writing.  

 2. DKT employees 35 staff who work in departments Accounting, Human Resources, Operation, 
Product, Marketing, Sales and IT. All staff use English for their work.   

 3. All documents must be done in English to serve foreign administrators and staff and to facilitate the 
transfer to information from and to its headquarter in America. However, a number of language mistakes and errors 
are found in the employees writing in email, memos, reports and minutes meetings. 
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 This study focuses only the staff’s skill found in office documents including email, memos, reports and 
minutes meetings. The results gained may not be applicable for other written works. 
 

3. Research Procedure, Research Instruments and Research Methodology 
3.1 Population 

   There are 33 employees working at DKT Healthcare (Thailand) Co., Ltd. The company is divided into 8 
departments. All departments are included in this research because all staff are required to write English at work.
 3.2 Research Instruments 

  The research instrument was a questionnaire. The questionnaires were prepared in English but were 
translated into Thai. They comprise open and closed questions. The questionnaires included 4 parts as follows: 

Part 1: Personal data of the respondents 
Part 2: English writing strategies 
Part 3: Writing problems in English  
Part 4: Requirements for improving writing in English 

3.3 Data Collection 
  The following procedures were used to collect data: 

3.3.1 The Office Manager approved the questionnaire having discussed the research with 
the Research Advisor. 

3.3.2 The questionnaires were distributed to all staff. 
3.3.3 The analysis supports the results of the questionnaires. 
3.3.4 Data were collected from June 12, 2012 to September 30, 2012. 

3.4 Data Analysis 
   The quantitative analysis was employed to measure the problems of English writing skills at DKT 
Healthcare (Thailand) Co.,Ltd. Essentially, quantitative analysis was conducted using the Statistical Package for 
Social Science (SPSS). Descriptive statistics such as frequency and percentage were employed to annotate 
information.  
 

4. Results 
This research analyzed English writing problems of employees in DKT Healthcare (Thailand) Co.,Ltd. the 

data collected by questionnaire. The research findings revealed that there were many factors related to English 
problems and improvement, i.e. gender, age, education, etc. and there were also other interesting facts. In terms of 
the frequency of writing English documents, employees always wrote emails, reports, and memos in English. In 
contrast, only a few employees wrote meeting minutes in English; however, they did not write them frequently. To 
improve their writing skills, most of the employees read English grammar books and studied written examples on 
English learning websites, while others followed writing patterns in English writing handbooks or asked native 
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speakers or those who were skillful in English writing. In terms of English writing problems, most of the employees 
have problems with writing English due to the following reasons: limited vocabulary, unawareness of spelling, and 
have lack of grammatical, respectively. The idea organization was considered a little problem. Knowing their 
English writing problems, the employees would like to improve English writing and they wanted the company to 
support them in different ways, for example organizing writing courses for employees at the company and giving 
money for extra writing courses in language institutes. After improvement, they expected raising salary/annual 
bonus or being offered them a chance to have a business trip abroad. The results were shown in the table through 
percentages.  
 

Table 1: Levels of Problems with Writing Works in English 

  
Very 
high  High Moderate  Little 

Very 
little Mean  SD  Level 

1.1 Email  0 4 10 9 10 3 4.45 Moderate 
         -    12.12% 30.30% 27.27% 30.30%       

1.2 Reports 1 7 12 6 7 2.66 3.912 Moderate 

  3.03% 21.21% 36.36% 18.18% 21.21%       

1.3 Memos  0 4 12 5 12 2.24 5.273 Little 

         -    12.12% 36.36% 15.15% 36.36%       

1.4 Meeting 
minutes 5 8 8 2 10 2.87 3.13 Moderate 
  15.15% 24.24% 24.24% 6.06% 30.30%       

1.5 Academic 
Essay 0 0 0 0 4 1 1.789 Least 
         -           -               -           -    100%       

Table 1 shows the level of the problems with written works in English. Most of the staff had problems 
with writing email, reports and meeting minutes in the moderate level, with mean values of 3.00, 2.87, and 2.66, 
respectively. Only a little problem was found when the staffs wrote memos in English with a mean of 2.24. Writing 
academic essays was found in the least level with a mean value of 1.00. 
 

5. Recommendations 
 1. The employees should find the methods for improving English writing skill.  

  2. The company should be providing learning resources/center at the company. 
  3. The company should support writing courses for the employees. 
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  4. The company should have sentence format in English language for employees. 
  5. The employees should practice English writing for working in the company.   

 

6. Conclusion and Discussion 
 6.1 Conclusion  

This study shows a survey regarding English writing problems of employees in DKT Healthcare 
(Thailand) Co.,Ltd. It is concluded that there are many factors that are related to English problems and 
improvement, i.e. gender, age, education, etc. and there are also many interesting fact. In terms of the frequency of 
writing English documents, employees always write emails, reports, and memos in English. In contrast, only a few 
employees write the meeting minutes in English; however, they do not write them frequently. To improve their 
writing skills, most of the employees read English grammar books and study written examples on English learning 
websites, while others follow writing patterns in English writing handbooks or ask native speakers or those who are 
skillful in English writing. In terms of English writing problems, most of the employees have problems with writing 
English, due to the following reasons: the employees know limited vocabulary, have spelling problems, and have 
grammatical problems, respectively. The idea organization is considered a little problem. Knowing their English 
writing problems, the employees would like to improve English writing and they want the company to support them 
in different ways, for example organising writing courses for employees at the company and giving money for extra 
writing courses in the language institutes. After improvement, they expect raising salary/annual bonus or the 
company should offer them a chance to have a business trip abroad.  
 6.2 Discussion 
 This study aims to find out about English writing problems of Employees in DKT Healthcare (Thailand) 
Co., Ltd. In order to explain the significance of the results, we need to place them into a broader context of the 
employees and the company. First, most employees were Thais. The head of the company was a foreigner whose 
position was Country Manager. Therefore, all employees have to use English skills for communication with their 
boss, namely speaking, reading, listening and, especially writing, because not all of the employees have a chance to 
speak English with their boss. Second, each person has different English skills. Some employees use English very 
well, but the other use English not fluently. The latter have a passive knowledge of English. Sometimes, they did 
not understand the real meaning of the words or sentences, which makes them work slowly and less efficiently. 
Surely, if we study his topic, we will understand, know how to solve the problems, and can offer the methods for 
improving their skills. 
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การวเิคราะห์การปรับบทแปลและกลวธีิการแปลวรรณกรรมเยาวชนเร่ือง “ถึงแม่เพีย้นหนูกรั็ก” 
An Analysis of Translation Editing and Translation Techniques of Children’s Literature  

“The Illustrated Mum” 
 

ทพิรัตน์ รัตนวเิชียร,  นครเทพ ทพิยศุภราษฎร์ 
1 นกัศึกษาปริญญาโท  หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่อวชิาชีพ  มหาวทิยาลยัรังสิต 

2 อาจารยท่ี์ปรึกษา อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษเพ่ือวชิาชีพ คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต 

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

บทคดัย่อ      

 งานวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาเชิงวิเคราะห์ประเภทของการปรับบทแปล และกลวิธีการแปลท่ี
ปรากฎในวรรณกรรมเยาวชนเร่ือง “ถึงแม่เพ้ียนหนูกรั็ก” ซ่ึงแปลจากวรรณกรรมตน้ฉบบัเร่ือง “The Illustrated Mum” 
ประพันธ์โดย แจ๊กเกอลีน วิลสัน (Jacqueline Wilson) โดยการยกตัวอย่างท่ีน่าสนใจจาํนวน 20 ตัวอย่างและใช้
หลกัเกณฑ์ในการปรับบทแปลของ สัญฉวี สายบวั เป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ระดบั คือ การปรับ
ระดบัคาํ และการปรับระดบัโครงสร้างของภาษา  จากการวิเคราะห์กลุ่มตวัอยา่งสามารถสรุปไดว้า่ การปรับบทแปล
ระดบัคาํท่ีพบมากท่ีสุด คือ การใช้วลีแทนคาํ ส่วนการปรับบทแปลระดบัโครงสร้างของภาษาท่ีพบมากท่ีสุด คือ     
การปรับระดบัโครงสร้างในระดบัประโยค ประเภทการเพิ่มและละคาํในประโยค ส่วนกลวิธีการแปลท่ีผูแ้ปลใชใ้น
การแปลนั้น พบวา่ผูแ้ปลมีการใชก้ลวิธีการแปลทั้ง การแปลแบบตรงตวั และ การแปลแบบเอาความ ซ่ึงโดยส่วนใหญ่
จะเป็นการแปลแบบตรงตวั เพ่ือรักษาความหมายของภาษาตน้ฉบบัใหค้รบถว้น 
คาํสําคญั: การปรับบทแปล, กลวธีิการแปล, วรรณกรรมเยาวชน 

 
Abstract 

The objective of this independent study was to study the type of translation editing and translation 
techniques in Jacqueline Wilson’s children’s literature “The Illustrated Mum”, in Thai translated  version by 
Waleeporn Wangsuekul. The researcher applied the principle of translation editing by Sanchawi Saibua to analyze 
the 20 sample texts. The findings were classified into word level and language structure level. The result of 
studying the type of translation editing showed the most frequently in word level editing was using phrases or 
sentences instead of word. For the language structure level, the most frequently was structure of sentence editing. 
Beside, the mostly used translation technique in this literature was literal translation. 
KEYWORDS: TRANSLATION EDITING, TRANSLATION TECHNIQUE, YOUNG ADULTS’ LITERATURE 
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 1. บทนํา 
การติดต่อส่ือสารในชีวิตประจาํวนัของมนุษยท่ี์อาศยัอยูใ่นสังคมลว้นแต่ตอ้งใชเ้คร่ืองมือเพ่ืออธิบายส่ิงท่ีตน

ตอ้งการส่ือให้ผูรั้บสารรู้และเขา้ใจตรงกนั คือ ภาษา ในโลกน้ีมีภาษาต่างๆ อยูม่ากมาย ผูท่ี้อาศยัอยูใ่นสังคมต่างกนัก็
จะใชภ้าษาต่างกนัไปตามสภาพสังคมและวฒันธรรม ซ่ึงความแตกต่างน้ีเป็นอุปสรรคในการส่ือสาร การจะทาํให้คน
ต่างชาติต่างภาษาเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัจึงตอ้งอาศยัภาษาสากล คือ ภาษาองักฤษ แต่การใชภ้าษาองักฤษเพ่ืออธิบายหรือ
แปลภาษาตน้ฉบบันั้น กอ็าจก่อใหเ้กิดความหมายท่ีคลาดเคล่ือนไดโ้ดยเฉพาะ การแปลจึงมีความสาํคญัอยา่งยิง่ในการ
ส่ือสารและมีวิวฒันาการมาชา้นาน จากการแปลเพ่ือสืบทอดวฒันธรรม การแปลเพื่อเผยแผ่ศาสนามาจนถึงการแปล
เพ่ือความบนัเทิง เช่น การแปลวรรณกรรม เป็นตน้ 

วรรณกรรมเป็นส่ิงท่ีสะทอ้นสภาพสังคมและวฒันธรรมของผูเ้ขียนซ่ึงอาจแตกต่างจากสภาพสังคมและ
วฒันธรรมของผูแ้ปล หากผูแ้ปลสามารถถ่ายทอดภาษาแปลไดค้ลา้ยคลึงกบัตน้ฉบบัมากท่ีสุด ผูอ้่านก็จะสามารถ
เขา้ใจถึงส่ิงท่ีผูเ้ขียนตอ้งการส่ือไดม้ากตามไปดว้ย ดงัเช่นท่ี สุพรรณี ป่ินมณี (2552:233) กล่าวไวว้่า ทุกภาษาลว้นมี
เอกลกัษณ์เฉพาะตัว ไม่มีภาษาใดในโลกท่ีจะเหมือนกันทุกประการไม่ว่าจะเป็น คาํศพัท์ ไวยากรณ์ โครงสร้าง
ประโยค หรือแม้กระทั่งวฒันธรรมซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีอาจนําไปสู่การตีความและการแปลความหมายท่ีผิด     ผูแ้ปล
วรรณกรรมจึงตอ้งรับหนา้ท่ีเป็นทั้งผูแ้ปลภาษาและผูแ้ปลวฒันธรรมไปพร้อมๆ กนั ทั้งน้ีผูแ้ปลจะตอ้งศึกษาและทาํ
ความเขา้ใจกบัภาษาและวฒันธรรมของภาษาตน้ฉบบัเป็นอยา่งดีเพ่ือให้งานแปลท่ีไดส้มบูรณ์ท่ีสุด การท่ีผูแ้ปลจะ
ถ่ายทอดส่ิงท่ีอยูใ่นตน้ฉบบัให้ผูอ่้านไดรั้บรู้ตรงตามท่ีผูเ้ขียนตั้งใจเพ่ือให้ไดง้านแปลท่ีสมบูรณ์นั้น จะตอ้งอาศยัการ
ปรับบทแปลมาช่วย เพราะความแตกต่างในดา้นของภาษา สังคม และวฒันธรรมตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้ เป็นส่ิงท่ีผูแ้ปล
จะตอ้งใชค้วามสามารถในการปรับบทแปลเพ่ือทาํให้ผูอ้่านเขา้ใจเน้ือเร่ือง ตลอดจนเพ่ือให้งานแปลช้ินนั้นเป็นงาน
แปลท่ีมีคุณภาพคู่ควรต่อการไดรั้บการยกยอ่งอีกดว้ย 

การปรับบทแปลทาํได ้2 ระดบั คือ การปรับระดบัคาํและการปรับระดบัโครงสร้าง 
การปรับระดบัคาํ แบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ 

1. การเติมคาํอธิบาย 
2. การใชว้ลีหรือประโยคแทนคาํ  
3. การใชค้าํท่ีอา้งอิงถึงความหมายท่ีกวา้งข้ึนแทนคาํท่ีอา้งอิงถึงส่ิงท่ีเฉพาะกวา่ 
4. การเติมคาํเช่ือมระหวา่งกลุ่มความคิดต่างๆ 
5. การตดัคาํหรือสาํนวนท้ิงไป 

การปรับระดบัโครงสร้าง แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 
1. ระดบัเสียง 
2. ระดบัโครงสร้างของคาํ 
3. ระดบัประโยค 

3.1 การปรับระเบียบวธีิเรียงคาํในประโยคหรือวลี  
3.2 การเปล่ียนประโยคเป็นวลี และวลีเป็นประโยค 
3.3  การปรับการใชป้ฏิเสธ  
3.4 การปรับการใชก้รรตุวาจก และ กรรมวาจก  
3.5 การเพ่ิมคาํและละคาํในประโยค  

Ran
gs

it U
niv

ers
ity



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 9 ปีการศึกษา 2557 

 

วนัพฤหสับดทีี ่16 ตุลาคม พ.ศ.2557 หน้า  786  อาคาร Digital Multimedia Complex  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

4. การปรับโครงสร้างในระดบัท่ีสูงกวา่ประโยค 
สําหรับวรรณกรรมท่ีผูศึ้กษานํามาวิเคราะห์ คือ วรรณกรรมเยาวชนเร่ือง “ถึงแม่เพ้ียนหนูก็รัก” หรือ       

“The Illustrated Mum” ประพนัธ์โดย Jacqueline Wilson และไดรั้บการแปลเป็นภาษาไทยโดย วลีพร       หวงัซ่ือกุล 
ซ่ึงการเลือกวรรณกรรมเร่ืองน้ีมาทาํการศึกษาประกอบไปดว้ยหลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปน้ี 

1. เป็นวรรณกรรมท่ีไดรั้บรางวลัชนะเลิศ Guardian Children’s Fiction Prize ปี 2543 และหนงัสือเยาวชน
ยอดเยีย่มปี 2542 ของ British Book Awards  

2. จากความสนใจส่วนตวัของผูศึ้กษา เน่ืองจากผูศึ้กษามีโอกาสไดอ้่านวรรณกรรมเร่ืองน้ีในฉบบัแปล
ตอนศึกษาอยูช่ั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 และมีความประทบัใจตวัละครเอกคือ แมร่ีโกลด์ ซ่ึงผูศึ้กษารู้สึกว่าเป็นตวัละคร     
ท่ีมีสีสัน อีกทั้งเน้ือเร่ืองมีความสนุกสนาน น่าติดตาม จึงทาํให้ผูศึ้กษาตอ้งขวนขวายหาวรรณกรรมตน้ฉบบัมาอ่าน
ต่อไปและเม่ือมีโอกาสไดท้าํการศึกษาการปรับบทแปลและกลวิธีการแปล จึงไดเ้ลือกหนงัสือเล่มน้ีมาใชใ้นการศึกษา 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
งานวจิยัคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษากลวธีิการแปลและการปรับบทแปลวรรณกรรมเยาวชน

เร่ือง “ถึงแม่เพ้ียนหนูกรั็ก” งานแปลของวลีพร หวงัซ่ือกลุ จากตน้ฉบบัภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย 
 

3. การดาํเนินการวจิัย 
การวิจยัน้ีเป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ โดยการศึกษากลวิธีการแปลและการปรับบทแปลวรรณกรรมเร่ือง “ถึงแม่

เพ้ียนหนูก็รัก” ท่ีใชใ้นงานแปลภาษาไทยจากตน้ฉบบัภาษาองักฤษโดยมีวิธีดาํเนินการวิจยัท่ีแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน 
ดงัต่อไปน้ี 

 
ขั้นตอนท่ี 1 การทบทวนวรรณกรรม 

ผูศึ้กษาไดศึ้กษาขอ้มูลเก่ียวกบัการแปลจากหนังสือ ตาํรา เอกสาร ทฤษฎีต่างๆ โดยจาํแนกออกเป็นหัวขอ้ 
ความหมายของการแปล ลกัษณะของงานแปลท่ีดี ประเภทของการแปล กระบวนการแปล และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
ขั้นตอนท่ี 2 การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

ผูศึ้กษาไดอ้่านวรรณกรรมเร่ือง “ถึงแม่เพ้ียนหนูกรั็ก” ทั้งตน้ฉบบัภาษาองักฤษและฉบบัแปลภาษาไทย เพ่ือ
รวบรวมขอ้มูลและนาํตวัอย่างมาศึกษาและวิเคราะห์กลวิธีการแปลและการปรับบทแปล โดยใชว้ิธีเลือกขอ้ความ  
แบบเจาะจงจาํนวน 20 ขอ้ความจากจาํนวนบทในหนงัสือทั้งหมด 14 บทมาทาํการศึกษา 

 
ขั้นตอนท่ี 3 การวเิคราะห์ขอ้มูล 

ผูศึ้กษาวิเคราะห์กลวิธีการแปลและการปรับบทแปล ตามหลกัเกณฑก์ารปรับบทแปลของสัญฉวี สายบวั ซ่ึง
หลกัเกณฑ์น้ีไดแ้บ่งการปรับบทแปลออกเป็น 2 ระดบั คือ การปรับบทแปลในระดบัคาํ และ การปรับบทแปลใน
ระดบัโครงสร้าง 
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ขั้นตอนท่ี 4 การสรุป อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 
ผูศึ้กษานาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษามาวิเคราะห์ตามทฤษฎีการแปล โดยการเปรียบเทียบหาเหตุและผลและ

นําผลท่ีไดม้านําเสนอโดยการยกตวัอย่าง จากนั้นจึงสรุปผล อภิปรายผลการศึกษา และให้ขอ้เสนอแนะเพ่ือเป็น
ประโยชน์สาํหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
 

4. ผลการวจิัย 
จากการศึกษากลวิธีการแปลและการปรับบทแปลท่ีผูแ้ปลใชใ้นการแปลวรรณกรรมเร่ือง ถึงแม่เพ้ียน หนูก็

รัก พบวา่มีรูปแบบต่างๆ ดงัท่ีผูศึ้กษาไดน้าํเสนอดว้ยการยกตวัอยา่งจาํนวน 20 ตวัอยา่ง 
ตวัอยา่งการวเิคราะห์ท่ี 1 
ตน้ฉบบั 

 She was back. I smelt her as soon as we opened the front door. Marigold’s sweet strong musky scent. 
Even if she were wandering round the flat stark naked she’d still spray herself from head to toe with perfume. There 
was another smell too. The strangest homely mouth-watering smell was coming from the kitchen. 
ฉบบัแปล 

แม่กลบัมาแลว้ ฉนัไดก้ล่ินของแม่ทนัทีท่ีเราเปิดประตูหนา้บา้น กล่ินหอมฉุนอยา่งชะมดของ  แมร่ีโกลด ์ถึง
แม่ไม่สวมอะไรเลยเดินไปรอบๆ แฟลต แม่ก็ยงัฉีดนํ้ าหอมทัว่ตวัจากหัวจดปลายเทา้อยูดี่ มีกล่ินอ่ืนปนอยูด่ว้ย กล่ิน
หอมแปลกๆ ชวนใหน้ํ้าลายไหลลอยมาจากในครัว 
การวเิคราะห์ 
 การปรับบทแปลท่ีผูแ้ปลใชใ้นการแปลในตวัอยา่งน้ี คือการปรับระดบัคาํ ประเภทการใชว้ลีแทนคาํ จากใน
ภาษาต้นฉบับใช้คาํว่า “naked” ซ่ึงจากพจนานุกรม แปลว่า “not wearing any clothes” หรือมีความหมายตรงกับ
คาํคุณศพัทภ์าษาไทยวา่ เปลือย แต่ผูแ้ปลไดเ้ปล่ียนคาํจากภาษาตน้ฉบบัใหเ้ป็นวลีในภาษาฉบบัแปลวา่ “ไม่สวมอะไร
เลย” เพ่ือให้เน้ือเร่ืองมีความเหมาะสมกบัผูอ้่าน เน่ืองจากตวัละครท่ีไม่สวมอะไรเลยนั้นคือ แม่ ซ่ึงหากใชค้าํวา่เปลือย 
จะดูไม่เหมาะสม 
 นอกจากน้ีผูแ้ปลยงัใชก้ารปรับบทแปลระดบัคาํ ประเภทการตดัคาํ สังเกตไดจ้ากในภาษาตน้ฉบบัคือ “The 
strangest homely mouth-watering smell was coming from the kitchen.” แต่ในภาษาฉบับแปลผู ้แปลได้ตัดคําว่า 
“homely” ซ่ึงตามพจนานุกรมมีความหมายวา่ “simple and good” ออก โดยแปลวา่ “กล่ินหอมแปลกๆ ชวนให้นํ้ าลาย
ไหลลอยมาจากในครัว” เน่ืองจากคาํดงักล่าวไม่มีความสาํคญักบัความหมายหลกัและการตดัคาํนั้นออกไปไม่ไดท้าํให้
ความหมายของเน้ือความเสียไป 
 
ตวัอยา่งการวเิคราะห์ท่ี 2 
ตน้ฉบบั 

Star didn’t speak to either of us when we got back. I knew she’d been frightened. Her eyes looked pink as 
if she might have been crying. I felt bad but I’d done my best to keep Marigold away so that Star wouldn’t be 
embarrassed in front of her friends. 
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ฉบบัแปล 
สตาร์ไม่พดูกบัเราทั้งคู่เม่ือเรากลบัมาถึงบา้น ฉนัรู้วา่เธอตกใจกลวั นยัน์ตาของเธอเป็นสีชมพูราวกบัผา่นการ

ร้องไหม้าแลว้ ฉนัรู้สึกแย ่แต่ทาํไดดี้ท่ีสุดแลว้ท่ีพาแมร่ีโกลดไ์ปห่างๆ สตาร์จะไดไ้ม่ตอ้งขายหนา้เพ่ือนๆ 
การวเิคราะห์ 
 การปรับบทแปลท่ีพบในตวัอยา่งน้ี คือ การปรับบทแปลระดบัโครงสร้าง ประเภทการละคาํ ซ่ึงจากตน้ฉบบั
คือ “I felt bad but I’d done my best” เป็นภาษาฉบบัแปล คือ “ฉันรู้สึกแย ่แต่ทาํไดดี้ท่ีสุดแลว้” จะเห็นไดว้า่ผูแ้ปลละ
ไม่แปลประธาน “I” ในอนุประโยคเน่ืองจากวา่ตามหลกัไวยากรณ์ของภาษาฉบบัแปลนั้นสามารถละประธานได ้เพ่ือ
ไม่ใหเ้น้ือความเยิน่เยอ้และเป็นการละคาํท่ีมีความหมายซํ้ าโดยไม่ทาํใหเ้น้ือความโดยรวมเสียไป 
 
 จากการศึกษากลุ่มตวัอยา่ง สามารถสรุปวธีิการปรับบทแปลท่ีผูแ้ปลนาํมาใชไ้ด ้ดงัน้ี 
1. ระดบัคาํ 
1.1 ประเภทการเติมคาํอธิบาย ตวัอยา่งเช่น ผูแ้ปลใชก้ารเติมคาํอธิบายในประโยคจากตน้ฉบบัท่ีว่า “I fixed us some 
cornflakes and toast about midday” โดยเติมกรรมรองของประโยคฉบบัแปลวา่ “ฉนัจดัเตรียมคอร์นเฟลก็กบัขนมปัง
ป้ิงให้เราสองคนกินตอนกลางวนั” เพ่ือทาํใหป้ระโยคชดัเจนยิง่ข้ึน 
 
1.2 ประเภทการใช้วลีหรือประโยคแทนคาํ ซ่ึงเป็นวิธีการปรับบทแปลในระดับคาํท่ีผูแ้ปลนําไปใช้มากท่ีสุด ดัง
ตวัอย่างเช่น ขอ้ความตน้ฉบับท่ีว่า “I can’t let you skedaddle off to the hospital by yourself.” ซ่ึงตามพจนานุกรม 
แปลวา่ “to move away or leave a place quickly” ซ่ึงในภาษาฉบบัแปล ผูแ้ปลไดเ้ปล่ียนคาํวา่ “skedaddle” ให้เป็นวลี 
คือ คาํวา่ “วิ่งจู๊ด” เพ่ืออธิบายวา่ตวัละครนั้นวิ่งดว้ยความรวดเร็ว เพ่ือให้ความหมายตรงตามตน้ฉบบัซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ผลการศึกษาของ ปาริชาติ ญาณวารี (2544) พบวา่ในกรณีท่ีไม่สามารถหาคาํมาแทนคาํในตน้ฉบบัไดน้ั้น การท่ีผูแ้ปล
จะใชว้ลีมาแทนคาํท่ีเป็นปัญหา ผูแ้ปลไดอ้ธิบายความอยา่งชดัเจนและมีการปรับใหก้ลมกลืนสอดคลอ้งกบับริบท เน้ือ
เร่ือง และเหตุการณ์ต่างๆ ในเน้ือเร่ืองแล้ว ซ่ึงการแปลในลักษณะท่ีไม่ยึดติดกับรูปแบบน้ีจะทําให้ผูอ้่านเข้าใจ
ความหมายและวตัถุประสงคข์องผูเ้ขียนมากท่ีสุด 
 
1.3 การใชค้าํท่ีอา้งอิงถึงความหมายท่ีกวา้งข้ึนแทนคาํท่ีอา้งถึงส่ิงท่ีเฉพาะกวา่ จากการศึกษาพบวา่ผูแ้ปลมีการใชก้าร
ปรับบทแปลประเภทน้ีเพียงตวัอยา่งเดียว ดงัขอ้ความในตน้ฉบบั คือ “cuddle blanket” แต่ในฉบบัแปลผูแ้ปลใชค้าํวา่ 
“ผา้กอด” แทน 
 
1.4 การเติมตวัเช่ือมระหว่างกลุ่มความคิดต่างๆ จากการศึกษาพบว่าผูแ้ปลใชก้ารปรับบทแปลประเภทน้ีเพ่ือเช่ือม
ประโยคเขา้ดว้ยกนั จากประโยคในตน้ฉบบั คือ “Star said, staring at this stranger.” ผูแ้ปลไดเ้ติมคาํว่า “พร้อมกบั” 
เขา้ไปทาํใหไ้ดข้อ้ความวา่ “สตาร์ถามพร้อมกบัจอ้งมองผูช้ายแปลกหนา้คนน้ี” 
 
1.5 การตดัคาํหรือสาํนวนท้ิง เช่น ในประโยคตน้ฉบบัท่ีวา่ “The strangest homely mouth-watering smell was coming 
from the kitchen.”  ผูแ้ปลไดแ้ปลเป็นภาษาไทยวา่ “กล่ินหอมแปลกๆ ชวนให้นํ้ าลายไหลลอยมาจากในครัว” โดยตดั
คาํวา่ “homely” ออก จากการศึกษาพบวา่ผูแ้ปลใชก้ารปรับบทแปลประเภทน้ีเพ่ือทาํให้ภาษาฉบบัแปลมีความกระชบั 
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และเน่ืองจากคาํดงักล่าวไม่มีความสาํคญักบัความหมายหลกัและการตดัออกไปไม่ไดท้าํให้ความหมายของเน้ือความ
เสียไป 
 
2. ระดบัโครงสร้าง 
2.1 ระดบัเสียง จากการศึกษาพบวา่ผูแ้ปลมีการใชก้ารปรับบทแปลประเภทน้ีในบางตวัอยา่ง เช่น คาํวา่ “netball” ซ่ึง
เป็นกีฬาชนิดหน่ึง แต่ผูแ้ปลไดแ้ปลทบัศพัทว์า่ “เน็ตบอล” เน่ืองจากวา่กีฬาชนิดน้ีไม่มีอยูใ่นวฒันธรรมของภาษาฉบบั
แปล และไดรั้บการบญัญติัใหเ้ป็นคาํทบัศพัทจ์ากราชบณัฑิตยสถาน 
 
2.2 ระดบัโครงสร้างของคาํ จากการศึกษาพบวา่ผูแ้ปลใชก้ารปรับบทแปลประเภทน้ีเพ่ือปรับโครงสร้างของคาํ เช่น 
ตวัอยา่งในภาษาตน้ฉบบั คาํวา่ “birthdays” ซ่ึงมีความหมายเป็นพหูพจน์ แต่ในภาษาฉบบัแปลผูแ้ปลไดใ้ชค้าํวา่ “วนั
เกิดของแม่ทุกปี” ซ่ึงขอ้ความท่ีเติมเขา้มาคือคาํวา่ “ทุกปี” เพ่ือบอกพจน์ของคาํในภาษาตน้ฉบบั 
 
2.3 ระดบัประโยค แบ่งออกเป็น 3 ประเภท 
 2.3.1 การปรับระเบียบวิธีเรียงลาํดบัคาํในประโยคหรือวลี จากการศึกษาพบว่าผูแ้ปลใชก้ารปรับบทแปล
ประเภทน้ี เพ่ือให้บทแปลมีความถูกตอ้งตามลกัษณะไวยากรณ์ในภาษาไทย ตวัอยา่งเช่น ขอ้ความในภาษาตน้ฉบบั 
คือ “Her own palm” มีการนาํส่วนขยายมาวางไวห้นา้คาํนามหลกั ตามลกัษณะโครงสร้างไวยากรณ์ของภาษาองักฤษ 
แต่ในฉบบัแปลผูแ้ปลไดเ้รียงลาํดบัคาํใหม่เป็น “ฝ่ามือของสตาร์” โดยนาํส่วนขยายคือ มาวางไวห้ลงัคาํนามหลกั 

2.3.2 การเปล่ียนประโยคเป็นวลีและวลีเป็นประโยค ผูแ้ปลมีการปรับบทแปลระดบัโครงสร้าง ประเภทการ
เปล่ียนประโยคเป็นวลี ซ่ึงจากขอ้ความในตน้ฉบบัคือ “We stared at him.” ซ่ึงมีประธานของประโยคคือ we แต่ใน
ฉบบัแปลผูแ้ปลไดใ้ชว้ลีวา่ “จอ้งมองดูเขา” เน่ืองจากในภาษาฉบบัแปลสามารถละประธานของประโยคไวไ้ด ้หากผู ้
แปลใส่คาํวา่ “เรา” ไวห้นา้ประโยคกจ็ะมีคาํซํ้ ากบัประโยคแรกซ่ึงจะทาํใหเ้น้ือความเยิน่เยอ้ 
 2.3.3 การปรับการใชป้ฏิเสธ ซ่ึงผูแ้ปลมีการใช ้Question tag เป็นรูปคาํถามปฏิเสธจากตน้ฉบบัคือประโยค
ท่ีว่า “You will come back, won’t you?” ผูแ้ปลไดเ้ปล่ียนรูปประโยคคาํถามปฏิเสธให้เป็นขอ้ความว่า “แม่จะกลบัมา
ใช่มั้ยคะ” เพ่ือใหเ้กิดความสละสลวย 

2.3.4 การเพ่ิมและละคาํในประโยค ซ่ึงเป็นวธีิการปรับบทแปลในระดบัโครงสร้างท่ีผูแ้ปลนาํไปใชม้ากท่ีสุด 
ซ่ึงเหตุผลท่ีผูแ้ปลใชว้ิธีการปรับบทแปลประเภทน้ี กเ็พ่ือรักษาอรรถรสในการอ่าน เพ่ือความเป็นธรรมชาติของภาษา
ฉบบัแปล และเพื่อคงความหมายของตน้ฉบบั  โดยการละคาํในประโยคนั้นจะพบมากกวา่การเพิ่มคาํในประโยค ดงั
ตวัอย่างเช่นขอ้ความตน้ฉบับท่ีว่า “She wept into the pillow where Mickey had lain, her skirt rucked up, her poor 
sore heels blistered and bleeding.” จากขอ้ความในตน้ฉบบั มีการใชค้าํวา่ “her” ในทุกประโยค แต่ผูแ้ปลไดแ้ปลเป็น
ภาษาฉบบัแปลวา่ “แม่ร้องไหก้บัหมอนใบท่ีมิกก้ีเคยหนุน กระโปรงร่นข้ึนสูง ส้นเทา้บวมแดงเป็นตุ่มพองและมีเลือด
ไหล ผมหลุดรุ่ยร่ายออกจากท่ีหนีบผม” ซ่ึงจะเห็นไดว้่าผูแ้ปลละไม่แปลคาํคุณศพัท์ “her” เพ่ือให้ขอ้ความโดยรวม
กระชบัมากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณัฐวรรณ อนุศาสนนัทน์ (2544) ซ่ึงศึกษาเร่ืองกลวิธีการแปลเร่ืองโรเม
โอและจูเลียต พบว่าผูแ้ปลใชก้ารปรับบทแปลประเภทการเพิ่มหรือละคาํในภาษาฉบบัแปล เพ่ือความไพเราะและ
ความสมบูรณ์ของฉนัทลกัษณ์บทร้อยกรอง  
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5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาประเภทการปรับบทแปลของวรรณกรรมเยาวชนเร่ือง “ถึงแม่เพ้ียนหนูก็รัก” ทั้ งหมด 20 

ตวัอยา่ง พบวา่ผูแ้ปลไดใ้ชว้ิธีการปรับบทแปลตรงตามเกณฑข์อง สัญฉวี สายบวั (2553) ซ่ึงกาํหนดไว ้2 ระดบั โดยผู ้
ศึกษาไดอ้ภิปรายผลการศึกษาตวัอยา่งท่ีมีจาํนวนมากท่ีสุดของการปรับบทแปลแต่ละระดบัไวด้งัน้ี 
 วธีิการปรับบทแปลระดบัคาํท่ีพบมากท่ีสุด คือ ประเภทการใชว้ลีแทนคาํ ซ่ึงอาจเป็นเพราะผูแ้ปลไม่สามารถ
หาคาํในภาษาฉบบัแปลท่ีเหมาะสมมาใชแ้ทนคาํในภาษาตน้ฉบบัได ้จึงตอ้งมีการเติมกลุ่มคาํหรือวลีเขา้ไปเพ่ือให้ได้
คาํท่ีมีความหมายตรงตามจุดประสงคข์องผูเ้ขียน สอดคลอ้งกบัสัญฉวี สายบวั (2553: 1) ซ่ึงกล่าววา่ การแปลเป็นเร่ือง
ของการถ่ายทอดความหมายของบทตน้ฉบบัลงสู่บทท่ีเป็นฉบบัแปล ความหมายจึงเป็นเป้าหมายสาํคญัสาํหรับผูแ้ปลท่ี
จะตอ้งเกบ็ใหไ้ดจ้ากตน้ฉบบั และเป็นส่ิงสาํคญัส่ิงหน่ึงในการกาํหนดคุณภาพงานแปล 
 วิธีการปรับบทแปลระดบัโครงสร้างของภาษาท่ีพบมากท่ีสุด คือ การปรับระดบัประโยค ประเภทการเพิ่ม
และละคาํในประโยค ซ่ึงเหตุผลท่ีผูแ้ปลใชว้ธีิการปรับบทแปลประเภทน้ีกเ็พ่ือรักษาอรรถรสในการอ่าน เพ่ือความเป็น
ธรรมชาติของภาษาฉบบัแปล และเพ่ือคงความหมายของตน้ฉบบั  โดยการละคาํในประโยคนั้นจะพบมากกวา่การเพิ่ม
คาํในประโยค เช่นเดียวกบัท่ี สุดา มงคลสิทธ์ิ (2545) สรุปวา่ ผูแ้ปลจะใชก้ารปรับบทแปลประเภทการละคาํเม่ือมีการ
กล่าวถึงคาํนั้นๆ แลว้ในบริบทก่อนหนา้ เพ่ือความเป็นธรรมชาติของภาษาฉบบัแปล 

ส่วนการศึกษากลวิธีการแปลนั้น พบวา่ผูแ้ปลมีการใชก้ลวิธีการแปลทั้ง การแปลแบบตรงตวั และ การแปล
แบบเอาความ ซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะเป็นการแปลแบบตรงตวั เพ่ือรักษาความหมายของภาษาตน้ฉบบัใหค้รบถว้น มีเพียง
บางช่วงบางตอนเท่านั้นท่ีขอ้จาํกดัทางดา้นไวยากรณ์หรือบริบทอ่ืนๆ ทาํใหต้อ้งใชก้ลวธีิการแปลแบบเอาความ 

 

6. บทสรุป 
ผลจากการศึกษาและวิเคราะห์ประเภทของการปรับบทแปลและกลวิธีการแปล ท่ีใชใ้นวรรณกรรมเยาวชน

เร่ือง “ถึงแม่เพ้ียนหนูก็รัก” พบวา่วรรณกรรมช้ินน้ีเป็นวรรณกรรมท่ีสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษากลวิธีการ
แปลและการปรับบทแปลสาํหรับผูท่ี้มีความสนใจดา้นการแปล ซ่ึงนบัเป็นประโยชน์สาํหรับผูท่ี้ตอ้งการศึกษาต่อยอด
ในดา้นของการแปลและสามารถนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการผลิตผลงานสาํหรับนกัแปล 

นอกจากน้ีผูศึ้กษายงัมีขอ้เสนอแนะและประเดน็ท่ีน่าสนใจ สาํหรับผูท่ี้ตอ้งการศึกษาการปรับบทแปลต่อไป ดงัน้ี 
1. ควรศึกษาการปรับบทแปลในวรรณกรรมประเภทอ่ืนๆ เช่น นิทานสาํหรับเดก็ท่ีมีการพรรณนาความหรือร้อยกรอง 
โดยเปรียบเทียบวิธีการปรับบทแปลของผูแ้ปลท่านอ่ืน เพ่ือให้ทราบถึงความแตกต่างในวิธีการปรับบทแปลของ
วรรณกรรมประเภทต่างๆ 
2. ควรศึกษาการปรับบทแปลในวรรณกรรมเร่ืองอ่ืนๆ ของแจ๊กเกอลีน วิลสัน (Jacqueline Wilson) ซ่ึงแปลโดยบุคคล
อ่ืนท่ีไม่ใช่ วลีพร หวงัซ่ือกลุ เพ่ือจะไดท้ราบถึงความหลากหลายในการปรับบทแปลงานเขียนของผูเ้ขียนท่านเดียวกนั 
3. ควรศึกษาวิธีการปรับบทแปลของ วลีพร หวงัซ่ือกุล ท่ีใชใ้นวรรณกรรมเร่ืองอ่ืนนอกเหนือจากงานของแจ๊กเกอลีน 
วิลสัน (Jacqueline Wilson) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของวิธีการปรับบทแปลท่ีผูแ้ปลนาํไปใชก้บังานเขียนของ
นกัเขียนท่านอ่ืน 
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กติติกรรมประกาศ  
การศึกษาคน้ควา้อิสระฉบับน้ีสําเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยความอนุเคราะห์ของ ดร. นครเทพ ทิพยศุภราษฎร์ 

อาจารยท่ี์ปรึกษา ท่ีไดใ้ห้คาํแนะนาํ แนวความคิด และความรู้ ตลอดจนช่วยแกไ้ขขอ้บกพร่องท่ีเกิดข้ึน จนกระทัง่
การศึกษาคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีเสร็จสมบูรณ์ ผูศึ้กษามีความรู้สึกซาบซ้ึงเป็นอย่างยิ่งและขอกราบขอบพระคุณไว ้ณ 
โอกาสน้ี และขอกราบขอบพระคุณคุณพอ่ คุณแม่ และบุคคลอนัเป็นท่ีรักทุกท่าน ท่ีไดเ้ป็นกาํลงัใจท่ีดีแก่ผูศึ้กษา 
เสมอมา 
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บทคดัย่อ      

วตัถุประสงคข์องงานวิจยัคร้ังน้ีเพ่ือศึกษาโครงสร้างไวยากรณ์ของนามวลีท่ีเป็นกลุ่มคาํท่ีใชใ้นการพาดหัว
ข่าว โดยวิเคราะห์จากนามวลีแต่ละชนิดท่ีพบในเว็บไซต์บีบีซี กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคร้ังน้ีมีข่าวพาดหัว
ภาษาองักฤษจาํนวน ๑๓๓ กลุ่มตวัอยา่ง โดยในการวิจยัคร้ังน้ีไดมุ่้งเนน้เฉพาะข่าวรอบโลก โดยเร่ิมทาํการเก็บขอ้มูล
ระหว่างวนัท่ี ๒๘ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงวนัท่ี ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ในช่วงเวลา ๑.๐๐ นาฬิกา ถึง 
๒๔.๐๐ นาฬิกา ตามเวลาในประเทศสหราชอาณาจกัร ผูว้ิจยัน้ีนาํกลุ่มตวัอย่างมาวิเคราะห์ลกัษณะโครงสร้างของ
นามวลีของข่าวพาดหัวและตรวจสอบความถ่ีของการใช้โครงสร้างนามวลีแต่ละประเภท  ผลของการวิจยัพบว่า
รูปแบบ Pre-Modifier + Noun เป็นรูปแบบท่ีพบมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ๕๒ ในขณะท่ีรูปแบบ Determiner + Pre-
modifier + Noun และ Determiner + Pre-modifier + Noun + Post-modifier มีการพบน้อยท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ๓  ผลท่ี
ไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนภาษาองักฤษโดยเฉพาะในส่วนของการศึกษาโครงสร้าง
ทางภาษา ตลอดจนงานวจิยัอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาษาองักฤษ 
คาํสําคญั: โครงสร้าง, นามวลี, การพาดหวัข่าว, เวบ็ไซตบี์บีซี  

 
Abstract 

The objectives of this research were to study the grammatical structures of noun phrases as a group of 
words used in news headlines, to analyze the types of noun phrases used in the BBC News Online website, to 
analyze the rhetorical impact of headlines for others, and to examine what other distinctive features are present in 
the noun phrases of the BBC Online News. The samples were 133 news headlines written in the structures of noun 
phrases. The news headlines were collected during 28th September 2012 to 28th November 2012 between 1.00 A.M. 
to 12.00 A.M. in UK time. The subjects were analyzed in terms of the structures of noun phrases used in online 
news headlines and the frequency of occurrence of each type in the news headlines on BBC News Online Website. 
From the analysis, it was found that the most common type of noun phrases was ‘Pre-modifier + Noun’ at 52% 
frequency. The least common ones were ‘Determiner +  Pre-modifier +  Noun’ and ‘Determiner +  Pre-modifier + 
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Noun + Post-modifier’ at 3% frequency. The results of this study would be beneficial for further research on 
English language teaching (ELT) and others related to the English language. 
KEYWORDS: STRUCTURES, NOUN PHRASES, NEWS HEADLINES, WWW.BBC.COM 
 
 

1. Introduction  
Over the last several decades, the communication among human has improved exponentially. People from 

other countries can become friends even if they have never met each other via the Internet. There are many Thai 
people who can speak, read, listen and write English very well. However, a lot of Thai people still cannot. Thailand 
and other countries in the South East Asia are incorporating to establish the ASEAN Economic Community (AEC), 
and the English language becomes more important for Thai people. To practice their skills, they learn English from 
websites in the English language such as international news websites instead of reading local Thai newspapers.  

A part of news story which gives us the details of news, headline is also one of the most significant news 
structures. Headline is the first thing that the audiences will look at before they turn to the news story. Thus, a well 
written headline needs to be accurate, not too long, and give all the details of the news such as who, what, when and 
where.  

To sum up, there are many types of headlines in the world of news. However, there is one type that plays 
a significant role in the most effective headlines which is noun phrase structure. 
 

2. Research Procedure, Research Instruments and Research Methodology  
2.1 Research Procedure 
The research is based on qualitative and quantitative content analysis. The procedures of the study were 

divided in to four steps as follows: 
 1.   A variety of headlines were collected from www.bbc.co.uk. 
2.  Randomly selected noun phrases were classified into structural types which this study based on 

(Wattana Banpho, 2000)’s theory. 
3.    A basic calculation of frequency for the presence of each structural type was introduced. 
4.    The sentence structures of headlines were then analyzed. 
2.2 Data Collection and Analysis 
The study analyzed the grammatical structures of the noun phrases used in headlines on the BBC News 

Online website, only in the international news. There were 133 headlines during 28 September 2012 to 28 
November 2012, from 1.00 a.m. to 12.00 a.m. UK times. The analysis was based on the classification of noun 
phrases identified by (Wattana Banpho: 2000) as follows: 

(1) Determiner + Noun (these cars) 
(2) Pre-modifier + Noun (interesting cars) 
(3) Noun + Post-modifier (cars from Germany)  
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(4) Determiner + Pre-modifier + Noun (ten luxury cars) 
(5) Determiner + Noun + Post-modifier (many cars on the ship)  
(6) Pre-modifier + Noun + Post-modifier (popular cars in the garage) 
(7) Determiner + Pre-modifier + Noun + Post-modifier (many popular cars on the ship) 

The findings of this study are presented and discussed with examples, combining the frequency of the 
presence of each structural type of noun phrase which are then calculated in percentage. The analyses of sentence 
structures of the collected headlines were also studied and indicated in frequency tables. 

3. Results  

The findings of this study were presented and discussed with examples, combining with the frequency of 
the presence of each structural type of noun phrases which were then calculated in percentage. The analyses of 
sentence structures of the collected headlines were also studied and indicated in the frequency tables showed in 
Table 1. 

Table 1: Frequency of occurrence of structural types of noun phrases 

Structural Types of Noun Phrases 
Frequency of Occurrence 

Number of Noun 
Phrases 

Percentage 

Determiner + Noun 14 7 
Pre-modifier + Noun 104 52 
Noun + Post-modifier 35 17.5 
Determiner + Pre-modifier + Noun 6 3 
Determiner + Noun + Post-modifier 8 4 
Pre-modifier + Noun + Post-modifier 27 13.5 
Determiner + Pre-modifier + Noun + Post-modifier 6 3 

Total 200 100 

 
According to Table 1, the research findings showed that, from 200 headlines with noun phrases on the 

BBC News Online website, there were seven structural types of noun phrases used: ‘Determiner + Noun’, ‘Pre-
modifier + Noun’, ‘Noun + Post-modifier’, ‘Determiner + Pre-modifier + Noun, ‘Determiner + Noun + Post-
modifier’, ‘Pre-modifier + Noun + Post-modifier’, and ‘Determiner + Pre-modifier + Noun + Post-modifier’. 
 Among the various types of structural noun phrases, the occurrence for each type was as follows: ‘Pre-
modifier + Noun’ (51.47%), ‘Noun + Post-modifier’ (17.65%), ‘Pre-modifier + Noun + Post-modifier’ (14.22%), 
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‘Determiner + Noun’ (6.86%), ‘Determiner + Noun + Post-modifier’ (4.41%), ‘Determiner + Pre-modifier + Noun + 

Post-modifier’ (2.94%) and ‘Determiner + Pre-modifier + Noun’ (2.45%), respectively. 
 
4. Conclusion and Discussion 

The most common type of noun phrases used on the BBC News website headlines was ‘Pre-modifier + 
Noun’. The reason behind this is because this type of headline allows for quick and easy descriptions of the 
significant information of a news story. Biber (1999) explains that the head of a noun phrase is a noun which can be 
put before determiners and accompanied by modifiers, either pre-modifiers or post-modifiers. However, an 
adjective can be the head of a noun phrase as well. In online news business, the limitation of time and space is the 
most important factor to be considered in writing headlines. It can be said that this structural type of headline is the 
most direct form.    

The least favorite types of noun phrase used by writers were ‘Determiner + Pre-modifier + Noun + Post-
modifier’ and ‘Determiner + Pre-modifier + Noun’.  According to Fredrickson and Wedel (2000), these types of 
headlines, called the complex headlines, have two headlines on subject matter, usually used for prominent events 
and obviously and more directly into a news story with shorter sentences. 
 For the second objective of the study, the news headlines on the online news website also had their own 
special grammar points that were relatively different from the Standard English. The Standard English is rather 
acceptable features than the headline language developed by headline writers. In some circumstances, the readers 
may not understand the headline language because some terms or words are unfamiliar to them Frazell and Tuck 
(1996),. In addition, headlines always contain telegraphic syntax, in which tenses are formed differently from the 
Standard English.  
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บทคดัย่อ 

         การศึกษาความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษของมคัคุเทศก์น้อยโรงเรียนวดัพระปฐมเจดียท่ี์มีต่อการเรียน
ภาษาองักฤษมีจุดมุ่งหมาย 1) เพ่ือศึกษาทศันคติต่อการเรียนรู้ภาษาองักฤษและ 2) เพ่ือสาํรวจทกัษะดา้นภาษาองักฤษ
ของมคัคุเทศกน์อ้ยโรงเรียนวดัพระปฐมเจดียท่ี์มีต่อการเรียนภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารกบัชาวต่างชาติ กลุ่มตวัอยา่ง
จาํนวน 105 คนเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวดัพระปฐมเจดีย ์โดยใชว้ิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง  
ผูว้ิจยัเลือกเคร่ืองมือแบบสอบถามนาํมาใชใ้นการเก็บขอ้มูล และใชเ้คร่ืองมือทางสถิติวิเคราะห์หาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และหาค่าความสัมพนัธ์ ผลการวิจยัแสดงให้เห็นวา่ทศันคติดา้นครูผูส้อนมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ 
3.26 เน่ืองจากผูเ้รียนให้ความเห็นวา่ครูผูส้อนไม่มีการกระตุน้ หรือแรงจูงใจท่ีให้ผูเ้รียนอยากจะเขา้มาเรียนรู้  อีกทั้ง
ไม่ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูเ้รียนซักถามในหอ้งเรียน  รองลงมาคือดา้นกิจกรรม  และดา้นผูเ้รียนตามลาํดบั  ซ่ึงปัจจยัทั้ง 3 มี
ความสัมพนัธ์กนัโดยมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.01  อีกทั้งผลวิจยัการสํารวจความสามารถดา้นทกัษะภาษาองักฤษของ
กลุ่มตัวอย่างแสดงให้เห็นว่า  ทักษะด้านการอ่านของกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉล่ีย 3.97 ซ่ึงอยู่ในระดับคะแนนท่ีสูง  
เน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งมีความเขา้ใจและสามารถอ่านออกเสียงคาํศพัท์ไดอ้ย่างถูกตอ้ง  รองลงมาคือทกัษะการฟังมี
ค่าเฉล่ีย 2.86 และทกัษะการพูดมีค่าเฉล่ีย 1.87 ตามลาํดบั เน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งไม่มีความมัน่ใจในการใชภ้าษาองักฤษ
เพ่ือการส่ือสาร ส่วนทกัษะท่ีมีคะแนนตํ่าท่ีสุดคือทกัษะการเขียน ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย 1.42 เน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งมีความเห็น
วา่ทกัษะการเขียนเป็นทกัษะท่ียากท่ีสุด  อีกทั้งการเรียนภาษาองักฤษไม่ไดเ้นน้ให้มีการฝึกเขียนเป็นประจาํจึงทาํให้
รู้สึกกงัวลเม่ือตอ้งส่ือสารเป็นภาษาองักฤษโดยการเขียน 

คาํสําคญั: ความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษ, มคัคุเทศก,์ ชาวต่างชาติ, การเรียนภาษาองักฤษ 
 

Abstract 

A study on English proficiency of the young guides at Wat Pra pathomchedi School towards learning 
English. The aims of the study were 1) to study the attitudes towards learning English and 2) to investigate English 
proficiency of the young guides at Wat Prapathomchedi School towards learning English for communication with 
foreigners. The subjects were 105 students in primary school ( level 5)  at Wat Pra Pathomchedi School. The 
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researcher chose the subjects by using purposive sampling method to collect data and used a questionnaire to 
analyze the data. The statistical tools used for analysis were percentages, means and standard deviation. The results 
showed that the attitudes on teachers with an average point of 3.26 were in the highest rank. The subjects pointed 
out that their teachers did not urge or motivate them in learning English. Also, teachers did not give them chances 
to consult in the classroom, followed by activities and learners respectively and all 3 factors had the correlation at 
the significant level of 0.01. Moreover, the attitudes on English proficiency showed that reading skill with the 
average point of 3.97 was in the highest rank because the subjects could understand what they read and pronounce 
words correctly, followed by listening skill with the average point of 2.86 and speaking skill with the average point 
of 1.87 because they lacked confidence in using English for communication. The lowest rank was writing skill with 
the average point of 1.42. They mentioned that writing was the most difficult skill for them and they did not have 
much practice in writing skill. Therefore, they felt anxious when communicating through writing.             
Keywords: English Proficiency, Guides, Foreigners, Learning English 
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1. Introduction 
 Since Thailand is going to enter the ASEAN community in 2015, human resources development is 
necessary for greater employment opportunities. This means that the country now has a competitive advantage in 
terms of enhancing the potential of communication through English language since it is an international language 
used to communicate among people in ASEAN countries. Therefore, English is important in daily life for Thai 
people in education, tourism, business, medical, sports and so on. However, some Thai students cannot 
communicate via English in their daily life. This is similar to the project called The Young Guides Project at Wat 
Prapathomchedi School in Nakhon Pathom province since the students couldn’t use the four skills of English to 
communicate with foreigners.       
 Therefore, the researcher was interested to study the attitudes and English proficiency of the young guides 
at Wat PraPathomchedi School. Also, learning English to communicate with foreigners was a part of the young 
guide project in the learning area of foreign languages set up in 2010 but the project was not quite successful. This 
is similar to the study of Nalin Simasathiansophon (2555). She conducted her study with the first year International 
Business students of International College. Also, it was nearby the research study of Kanamon Suwantada (2555) 
finding that the English learning problem occurred by learners’ attitudes which were caused by fear and 
nervousness when communicating in English. Thus, they cannot succeed in learning English for communication in 
real life.         
 Consequently, the researcher was interested to study the attitudes and English proficiency of the young 
guides at Wat PraPathomchedi School in order to study the problems concerned and to improve their English skills 
in the future.  
 
2. Objectives  

The study was undertaken to achieve the following essential aims listed below:  
1. To study the attitudes of the young guides at Wat Prapathomchedi School towards learning English. 
2. To investigate the English proficiency of the young guides at Wat Pra Pathomchedi School.  

 
3. Method 

The researcher collected data through questionnaires which were distributed to the students in primary 
school ( level 5)  at Wat Pra patomchedi School in Nakhon Pathom province. There were 7 classrooms with 50 
students in each classroom. The total of the students was 350 students. The researcher used a purposive sampling 
method to choose the subjects. The students were divided into 3 groups: gifted, moderate, and challenged (15 
students per class) according to their achievement in English subjects. Thus, the subjects were 105. For the analysis, 
the researcher used statistical tools such as percentages, standard deviation and correlation. 
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4. Results 
For the students’ achievement in the English subjects, it showed the most grade point average they received 

was 3.00 - 3.49, followed by 3.50 - 4.00, 2.50 - 2.99 and 2.00 - 2.49, respectively. According to the experience of 
the young guides, most of them had more than 1 year of experience as guides. Among three factors of attitudes 
towards learning English for communication with foreigners, the factor related to teachers affected them the most, 
followed by activities and learners, respectively.     

 
                                   Table1 Percentage, mean and standard deviation towards learning English 

 
 
 
 
  
 
 
 Table 1 shows the results of the study of the young guides towards learning English. The data included 
three factors: learners, teachers, and activities. The number of subjects was 105 people. They were students in 
primary school (level 5) at Wat Pra patomchedi School. The students were divided into 3 groups: gifted, moderate, 
and challenged (15 students per class). According to the data shown, the factor of teachers was the most affected, 
followed by activities and the least was related to learners.                   Its correlation is significant at the 0.01 level 
which meant all 3 factors correlated each other’s for learning English.   
 
                     Table2 Percentage, standard deviation and mean of attitudes on English proficiency              
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Attitudes towards 
learning English  

Χ  S.D. Mean 

Learners 2.30 0.17 low 

Teachers 3.26 0.40 Medium 

Activities 2.45 0.22 low 

 
English Skills 

 
English Proficiency  

Χ  S.D. Mean 

Listening skill 2.86 0.40 Medium 
Speaking skill 1.87 0.31 Low 
Reading skill 3.97 0.99 High 
Writing skill 1.42 0.47 lowest 
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Table 2 shows the results of the study on the opinions of the young guides towards English Proficiency. It 
was analyzed and presented through Table 2 showing that reading skill was in the highest rank and the writing skill 
was the lowest skill.  
 
5. Conclusion 
 The results of the study on the attitudes of English proficiency of the young guides at Wat Pra Pathomchedi 
School towards learning English shows that the young guides had negative attitudes towards teachers because the 
teachers did not urge or give them motivation. Therefore, classroom environment not suitable for activities for 
learning English. This was followed by the activity was in low rank, showed that have no emphasized for training 
to do the exercise in English skills regularly. That makes them use English language correctly and fluency. And 
learner was in the lowest because they have no confidence, so it causes anxiety about using English for 
communication.     
 Therefore, the results showed that reading was in high rank. Because the subject has knowledge and they 
can pronounce the vocabulary include English conversation correctly, followed by listening. And the lowest skill 
was writing. However, English writing is the most difficult skill. So, they fear and nervous every time, they have 
the opportunity to communication in English by writing. And the lowest skill was writing. However, English 
writing is the most difficult skill. So, they fear and nervous every time, they have the opportunity to communication 
in English by writing. 
 
6. Discussion  
 The results showed that the highest rank was the reading skill. It was found that the teachers did no urge or 
give them. Also, teachers should provide more chances for students to consult in the classroom, followed by the 
activities. For an average point, it was because learners’ point of view did not pay attention to training to do the 
exercise in English to communication regularly. Also, the classroom environment was not suitable for organizing 
activities. For learning English, Gardner and Lambert ( 1972)  studied about prestige of variable in attitudes and 
motivation toward studying foreign language. It was shown that belief, individual work, attitudes, popularity and 
personality were related to learning a foreign language very much, which similar the research study of Rivera 
(1994) studying on the factors caused the attitude towards learning English. In addition, studies the student, technic 
college in Puerto Rico showing that factors caused to the attitudes in learning English was teacher’s behavior, 
understanding in classroom, attitudes with and instructional media. For the lowest skill, it was writing. However, 
English writing is the most difficult skill. So, they fear and nervous every time, they have the opportunity to 
communication in English by writing. 
 This study was similar to the study of Sirilak Pichainarong (2554) on the problem of obstacles in English 
Oral Presentation of Agriculture Officers. The samples of this study included officers from 11 institutions. It was 
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found that the most sample had problem with speaking, listening, writing and reading respectively because the 
samples have no confidence in them and they cannot speak English very well. For listening skill, they did not know 
vocabulary and foreigners speak so fast that they did not understand their meaning. As for reading and writing 
skills, they did not know much on grammar and they did not have oral presentation as well.    
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บทคดัย่อ 

                การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือสํารวจจํานวนคําศัพท์วิชาการในข่าวการเมืองจากหนังสือพิมพ์
เดอะเนชัน่ออนไลน์ท่ีพบมาก 50 อนัดบัแรกโดยอา้งอิงจากกลุ่มคาํศพัท์วิชาการ (Academic Word List) 570 คาํหลกั 
ของ Coxhead’s ( 2000) ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการรวบรวมขอ้มูลในรูปข่าวอิเลคทรอนิกส์เพ่ือสร้างเป็น
ชุดขอ้มูล (Corpus) จาํนวน  112,811 คาํ แลว้นาํไปวิเคราะห์จาํนวนคาํศพัทโ์ดยใชว้ิธีการนบัจาํนวนคาํศพัทข์องแต่ละ
คาํในข่าวหนงัสือพิมพต์ลอดระยะเวลา 3 เดือน และนาํคาํศพัทท่ี์พบมาจดัลาํดบัคาํศพัทท่ี์พบมากท่ีสุดไปยงัคาํศพัท์ท่ี
พบน้อยท่ีสุดตามลาํดับ ผลการศึกษาพบว่าคาํศัพท์วิชาการ 50 อันดับแรกนั้ น คาํท่ีพบมากท่ีสุดอันดับแรกคือ 
administrate  ( 1,227 or 6.10%),  policy (1,030 or 5.12%),  และ prime ( 1,019 or 5.07%) และคาํศพัท์ท่ีพบส่วนใหญ่
ปรากฏอยูใ่นรูปคาํนาม  คาํกริยา คาํคุณศพัท ์ และ คาํวิเศษณ์ ตามลาํดบั ซ่ึงคาํศพัทว์ิชาการ 50 อนัดบัแรกท่ีปรากฏใน
ข่าวการเมืองเหล่าน้ีจะเป็นประโยชน์สําหรับการอ่านข่าวในหนงัสือพิมพภ์าษาองักฤษ อีกทั้งยงัเป็นคาํศพัท์วิชาการ
พ้ืนฐาน ท่ีสามารถพบในการเรียนการสอนในระดบัมหาวทิยาลยัอีกดว้ย 
คาํสําคญั  รายช่ือ กลุ่มคาํศพัท ์ ข่าวการเมือง คลงัคาํศพัท ์หมวดกลุ่มคาํศพัท ์คาํศพัทว์ชิาการ 

Abstract 
         This study aims to explore the most 50 frequency academic words of political news in The Nation Online 
newspaper, referring to 570 academic words in Coxhead’s (2000) as a framework to be analyzed. The data in this 
study were collected as the news of electronics to create a corpus of 112,811 words, and then the amount of the 
vocabulary words in the newspaper throughout 3 months were collected by counting, and all the vocabulary words 
were ranked from the most founded to the minimal respectively. The results of the study showed that the 50 most 
founded was administrate (1,227 or 6.10%), policy (1,030 or 5.12%), and prime (1,019 or 5.07%). The most 50 
frequency academic words which appeared in these political newspapers would be useful for reading English 
newspapers. Also, most vocabulary words found in the study appeared as nouns most, followed by verbs, adjectives 
and adverbs, respectively. In addition, these academic words were the basic academic words which can be found in 
the university level as well. 
Keywords: AWL (Academic Word List), Political News, Corpus, Word Families,  Academic Words 
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1. Introduction  
           It is a known fact that English vocabulary has become important equipment for communication throughout 
the ages. People use vocabulary to represent things around them and to describe activities they do in their dairy 
routines. Practically, vocabulary has been added to a huge number to contact the needs in communication with 
people of different careers and people in all walks of life. Language is one of an effective tool for communication 
that people all over the world have been using for thousands of years. Vocabulary as a part of a language has been 
invented to represent objects and activities that humans have seen. As humans develop and become more civilized, 
they need to expand vocabulary to cover new items and new ideas they want to express and communicate. People 
or learners who study English as a second language or foreign language have to study vocabulary in English for 
Academic Purposes (EAP) to communicate with English speaking people in everyday communication. However, as 
these learner progress to their higher education, they need another set of vocabulary used, especially in their special 
field of studies and specific vocabulary for use in their academic areas of education such as business, technology, 
politic, law, music, mathematics and science. The knowledge of some frequent words, including the uses of 
prefixes, suffixes and roots appear to form words. The AWL (Academic Word list) is a list of academic words 
invented by Averil  Coxhead (2000), who complied AWL and placed on computer for several hundred written 
academic texts (about 3.5 million words in total). These 570 head words in the AWL are thought to be important for 
students preparing for an academic study (Biber, Conrad, & Reppen, 1994). If learners study these words, and try to 
use them actively, they will be able to use English vocabulary more successfully.   

Therefore, this study aims to investigate the number of academic words and their usage in political news 
because words appearing in newspapers are mostly academic words. Moreover, the results of this study will help 
people who are interested in studying academic words in newspapers in order to increase their 
corpusfofsacademicawords. 

 
2. Objectives 
       There are two main objectives of this study as follows:  
       1) To analyze the most 50 frequent academic words appearing in political news. 
       2)  To analyze the usage of the most 50 academic words appearing in the political news. 
 
 3. Method  
         The researcher conducted the corpus of academic words from the political news in The Nation Online 
database. The AWL of Coxhead (2000) was used as a framework of data analysis. The top of 50 academic words in 
the newspaper were collected through percentages. The frequencies of AWL were obtained by using the following 
formula:  
 

Ran
gs

it U
niv

ers
ity



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 9 ปีการศึกษา 2557 

 

วนัพฤหสับดทีี ่16 ตุลาคม พ.ศ.2557 หน้า 805  อาคาร Digital Multimedia Complex  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

The percentages of frequency of AWL  
               = 100 x Frequency 
                   Total Frequency 

 
4. Results 
         1.  The table below represented the most 50 frequent academic words appearing in the political news as 
follow: 

Academic Words Frequency Percentage (100%) 
1.   administrate 
2.   policy 
3.   prime 
4.   economy 
5.   ministry 
6.   commission 
7.   issue 
8.   major 
9.   constitution   
10.  military 
11.   found 
12.   academy 
13.   job 
14.   finance 
15.   respond 
16.   role 
17.   involve 
18.   fund 
19.   comment 
20.   secure 
21.   participate 
22.   media 
23.   community 
24.   seek 
25.   conflict 
26.   culture 

1,227 
1,030 
1,019 
1,003 
993 
989 
987 
945 
802 
796 
730 
611 
609 
554 
528 
501 
472 
444 
417 
398 
365 
342 
307 
300 
292 
271 

6.10 
5.12 
5.07 
4.99 
4.94 
4.92 
4.83 
4.70 
3.99 
3.96 
3.63 
3.04 
3.03 
2.75 
2.62 
2.49 
2.34 
2.20 
2.07 
1.98 
1.81 
1.70 
1.52 
1.49 
1.45 
1.34 
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 (Continued) 
        Academic Words              Frequency    Percentage (100%) 

27.   investigate 
28.   promote 
29.   require 
30.   select 
31.   debate 
32.   strategy 
33.   team 
34.   authority 
35.   process 
36.   create 
37.   project 
38.   research 
39.   corporate 
40.   dominate 
41.  institute 
42.  violate 
43.  affect 
44.  benefit 
45.  file 
46.  decade 
47.  deny 
48.  despite 
49.  link 
50. focus 

254 
233 
228 
209 
197 
189 
163 
159 
147 
141 
139 
135 
130 
130 
126 
120 
120 
91 
77 
54 
43 
40 
29 
22 

1.26 
1.15 
1.13 
1.04 
0.98 
0.94 
0.81 
0.79 
0.73 
0.71 
0.69 
0.67 
0.64 
0.64 
0.62 
0.59 
0.59 
0.45 
0.38 
0.26 
0.21 
0.19 
0.14 
0.10 

 
 
2.  The examples of the usage of the most academic words appearing in the political news were noun (457), 
followed by verb (352), adjective (157), and adverb (117), respectively. 
1. Noun 
•   conformation , conformity, conformance, conformability, variability, variance,  
     variations 
2. Verb 
• emerges, emerged, emerging 
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3. Adjective 
• challenging , challenged, cal , classes  
4. Adverb  
• evidently , evidentially, proportionately, disproportionately 
 
5. Conclusion and Discussion  
           In this study, the corpus of 122,811 running words taken from a local online newspaper, The Nation, was 
collected and analyzed. The most 50 used academic words in the corpus related to the field of political news and the 
most frequently used academic words were administrat (1,227 times or accounted for 6.10%), followed by policy ( 
1,030 times or 5.12%), prime (1,019 times or 5.07%). The latest frequency words were focus (22 or 0.10%). Some 
words had the same frequencies of violate and affect (120 times), corporate and dominate (130 times) respectively. 
The latest frequency words were focus (22 or 0.10%). The word administrate occurred in various forms i.e. 
administrates, administrations, administrative, administratively, administrators, administrators). For the word 
prime, it occurred with the word minister to constitute prime minister which means the leader of the government 
            Piyathida     Chaipradit (2007) investigated the Academic Vocabulary in Health News collected from CNN 
newspaper, an online newspaper and investigated to find the most 100 frequently used academic words with 
Concordance Program, by using Coxhead (2000) with 570 headwords as a framework. There were 11,703 academic 
words taken out of the number of 237, 131 words tokens in the corpus. The results revealed that the word medical is 
the most frequently used occurring 571 times or accounted for 4.56% and then consume (458 times or 3.91%) by 
the least frequently used words were target and alternative,  
           Regardingjto Krongkarn Boonyapapong. (2007), the academic vocabulary in Business News collected from 
Bangkok Post newspaper, an online newspaper and investigated to find the most 100 frequently used academic 
words with Concordance Program by Coxhead (2000) with 570 headwords (AWL) as a framework. There were 
17,987 academic word tokens out of the number of 859,890 word tokens in the corpus. The results revealed that the 
word invest is the most frequently used occurring 2,904 times or accounted for (0.337%) followed by 
economy (1,647 times or 0.191%) and expand (1,296 times or 0.150%. The least frequently used words were 
exceed (87or 0.010%).  
          Lastly, the results found were about an analysis of academic vocabulary, the text was taken from different 
resources by Coxhead’s (2000) with 570 headwords based on AWL or Academic Word List as the framework. 
Moreover, the researcher recognized that reading political news is worthwhile; however, the level of the learners 
should also be taken into account.sPoliticalsnewssmayzbe appropriatelysappliedstofupper intermediate or advance 
classes. Good knowledge of academic vocabulary is essential  for  success at higher  levels of an education (Corson, 
1997).  
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          As mentioned above, Academic Word List that university students will meet in a wide range of academic 
texts is AWL which provides the foundation for a systematic approach to academic vocabulary development and 
may serve as a useful basis for further research of academic vocabulary. 
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ABSTRACT      

It has been believed for a long time that employment can be generated by encouraging exports and 
eliminating high barriers to imports. Hence, the effects of international trade on employment are analyzed in the 
context of the ASEAN-5 nations. This study’s purpose is to apprehend and quantify the effects of increased trade 
on employment at the national level using two sets of annual panel data. The 22-year data set ranges from 1991 to 
2012 and is used to study ASEAN-5’s global trade. 

 

KEYWORDS: INTERNATIONAL TRADE, EMPLOYMENT, ASEAN, LABOUR DEMAND, FIXED-EFFECT, 
PANEL DATA MODEL 

 
1. Introduction 

In Bangkok, 1967, the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) was formed by five nations: 
Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore and Thailand. The aims and purposes set by the leaders were devised to 
raise their citizens’ living standards. One of the association’s strategies to fulfill that goal has been to expand trade. 
Many free-trade agreements were made and both tariff and non-tariff barriers were reduced. As a result, ASEAN-5 
trade grew by five percent, from US $2.3 trillion in 2011 to US $2.4 trillion in 2012. Meanwhile, employment 
increased 3.5 million persons, from 279.8 millions in 2011 to 283.3 millions in 2012. Exports, imports and 
employment of ASEAN have maintained an upward trend since the beginning of the 21st century (World Bank, 
2014). 

It has been believed for a long time that employment can be generated by encouraging exports and 
eliminating high barriers to imports. For example, Abraham and Brock (2003) believe that export growth is a key 
engine of job creation based on analysis of 10 EU countries. Feridhanusetyawan (1998) stated that international 
trade liberalisation moves labour from shrinking to expanding sectors and changes patterns of employment across 
ASEAN. However, no study has been found that focuses directly on the effects of international trade on 
employment in ASEAN. Therefore, this paper studies the effect of international trade on employment among the 
five founding nations of ASEAN by using a fixed-effect regression model based on a labour demand equation. 
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2. Objectives of the Study 
• To apprehend how employment in ASEAN-5 adjusts to increasing foreign trade, total output 

and national income per capita. 
• To quantify the effects of increased trade on employment at the country level 

 

3. Model and Data 
We use the labor demand model, derived by Greenway et al (1999), to study the labour demand in 

ASEAN-5 countries, which are Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore and Thailand. In this case, the 
dependent variable (Li,t), represents the total employment for the country (i) at year (t). For the independent 
variables in country (i) at year (t), import penetration is represented by (Mi,t) and export penetration is represented 
by (Xi,t). While, (wi,t) stands for wage,  (ri,t) is for cost of capital and (Qi,t) is for output. 

As mentioned before, adjusted net national income per capita (Ni,t) is used as replacement variable of 
wage (wi,t) since these are closely correlated according to Newfarmer and Sztajerowska (2012). In addition, our 
equation (7) suffers from unobserved variables, which are omitted from the employment model.  The biasedness 
estimators occurs when the unobserved variables correlates with an independent variable of the model.  Examples 
of the unobserved variables are advances in skill of labour, geography, language, and religion. These will be 
captured by (ai), country specific effect. This section relies mostly on work of Yasmin and Khan (2011). In fixed 
effect model, the existence of unobserved country effecting factors can be taken into account in the estimation 
procedure. The cost of capital cannot be assumed constant as literatures since there are more than one countries and 
to see the effect specifically, (ri,t) is separated as below  

    (1) 
ai indicates the country-specific or fixed effect which does not change over time. Two variables are added 

into the model in order to measure the effects of the ASEAN free trade agreement on total employment by means of 
export and import. The AFTA agreement was signed in 1992 however, tariff cutting exercise started in year 1993  ; 
hence a dummy (FTA) that is equal to one for all years from 1993 onwards is integrated in addition two variables as 
below equation (2) and this is our final regression model.  

 (2)  
 
Where Li,t  = total employment in country i in time t, 

Ni,t  = national income per capita in country i in time t,  
ri,t  = cost of capital in country i in time t, 
Qi,t = output in country i in time t, 
M = import, X = export  
FTA = agreement dummy, equal to zero before 1993 and equal to one from 1993 onwards 
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Based on previous literature such as Greenaway et al. (1999) and Kien and Heo (2009), the coefficient of 
import is expected to take on a negative sign. This means an inverse relationship exists between foreign 
competitiveness and employment. Vice-versa, the effect of exports on employment is expected to be a positive 
relationship. Regarding national income per capita, the expected effect on employment is negative because a decent 
standard of living can be maintained despite less work. This means that employment will be reduced when national 
income per capita is increased.  Since the cost of capital and labour can have a complementary or substitute effect 
on each other, the coefficient of cost of capital can be expected to be either positive or negative. The coefficient of 
output is expected to have a positive sign or direct relationship to employment as well. 
 
3.1 Data  

A 22-year panel data set used in this paper for ASEAN-5’s global trade is annual data between 1991 and 
2012 and obtained from the World Development Indicators of the World Bank. 

 
4. Results 

The estimation of this study’s final regression model is based on a labour demand model and then added 
fixed effect because unobserved variables correlate with an independent variable. The result of the parameters 
estimation of the final equation (2) can be seen in Table 4.1. 

 
Table 4.1:  Fixed-Effect Estimation of ASEAN-5 Global Trading Model 
Variables Coefficient Std. Error t-statistics p-value 
Constant 2.715401 0.592991 4.579158 0.0000 
ln(M) 0.429296 0.059896 7.167365 0.0000 
ln(X) -0.393825 0.061519 -6.401665 0.0000 
ln(N) -0.405146 0.050809 -7.973849 0.0000 
ln(Q) 0.991342 0.073706 13.44999 0.0000 
r -0.000521 0.000625 -0.834736 0.4064 
FTA* ln(M) -0.393002 0.054048 -7.271340 0.0000 
FTA* ln(X) 0.252629 0.051601 4.895804 0.0000 
Adjusted R2 = 0.999754 
F-statistic = 13817.27 
Prob(F-statistic) = 0.000000 

 
We obtain the estimates of coefficient of lnX, lnM, lnQ, lnN and r which are -0.393825, 0.429296, 

0.991342, -0.405146 and -0.000521. The estimated coefficient of lnX = -0.393825 means that an increase in 1 % of 
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Export led to decrease of about 0.393825% in total employment (Negative relationship). The effect is statistical 
significance at 1% level.  

The estimated coefficient of lnM = 0.429296 means that an increase in 1 % of Import led to increase of 
about 0.429296% in total employment (Positive relationship). The effect is statistical significance at 1% level. The 
estimated coefficient of lnQ = 0.991342 means that an increase in 1 % of Output led to increase of about 
0.991342% in total employment (Positive relationship). The effect is statistical significance at 1% level.  

The estimated coefficient of lnN = -0.405146 means that an increase in 1 % of National income per capita 
led to decrease of about 0.405146% in total employment (Negative relationship). The effect is statistical 
significance at 1% level. The estimated coefficient of r = 0.000521 means that an increase in 1 % of capital cost led 
to decrease of about 0.000521% in total employment (Negative relationship). However cost of capital’s estimated 
coefficient is statistically insignificant, indicating that capital cost has no effect on total employment. Therefore, 
cost of capital will be removed from our estimation model. The result of export and import show that the direct 
effects of these are opposite of our expectation while output and national income per capita are consistence with 
ours. 

The estimates of ß1 and ß2 are -0.393002 and 0.252629 and both of these are statistical significance at 1% 
level. This implies that the ASEAN free trade agreement effects on total employment by means of import and 
export. After ASEAN FTA, 1% increase in import reduces 0.393002% of total employment (Negative relationship) 
compare to before ASEAN FTA.   We found that after ASEAN FTA, 1% increase in export increase 0.252629% of 
total employment (Positive relationship) compare to before ASEAN FTA.  

After removing the cost of capital from the equation, Hausman test is used to compare the fixed versus 
random effects under the null hypothesis that the individual effects are uncorrelated with the other regressors in the 
model, Hausman (1978). However, our result of correlated random effects - Hausman test showed that probability 
of cross-section random is 1% (0.0000). Therefore, null hypothesis is rejected and a random effect model produces 
biased estimators. Fixed effect model is still preferred. 

The autocorrelation is tested by using the regression of et = ρet-1 + εt where et is the residuals of the OLS 
estimate of equation (2). P-value is 0.0006 which shows the residuals are significantly correlated. We also used the 
following equation to test the heteroskedasticity in the model . 

 
  
 

The probability of F-statistic of the result is 0.023268 which is very low level of significant level (5%). 
Then, we can say that there is heteroskedasticity in the model. Because we found both autocorrelation and 
Heteroskedasticity error in the model, we cannot use normal OLS estimation anymore. The statistics and variance 
formula we used to test hypothesis are no longer valid. We used the heteroskedasticity-robust t statistic for testing 
the hypothesis. Since capital cost (r) is the most insignificant variable, we removed it and estimated again as below. 
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(0.055326) (0.866488) (0.057086) (0.059756) (0.103664) (0.040492) 

(0.049792) 

Table 4.2:  Fixed Effect Estimation with Hetero. robust standard error 
Variables Coefficient Std. Error t-statistics p-value 
Constant 2.876962 0.866488 3.320257 0.0014 
ln(M) 0.441946 0.055326 7.988099 0.0000 
ln(X) -0.401124 0.057086 -7.026651 0.0000 
ln(N) -0.400861 0.059756 -6.708238 0.0000 
ln(Q) 0.968009 0.103664 9.337937 0.0000 
FTA* ln(M) -0.396298 0.040492 -9.787136 0.0000 
FTA* ln(X) 0.257530 0.049792 5.172147 0.0000 
Adjusted R2 = 0.999754 
F-statistic = 14318.63 
Prob(F-statistic) = 0.000000 
 

Accordint to Table 4.2, the effects of all independent variables are still statistical significance at 1% level. 
Using the statistical technique, we obtain the estimates and thus our estimated model is as below. 

 

 

 

 
We are using adjusted R2 instead of normal R2 to estimate the explanation for this model because we 

should imposes a penalty for having many independent variables in model. R2 = 0.999754 means that total 
employment in each ASEAN-5 country can be explained 99.98% by export, import, output, national income per 
capita and ASEAN free trade agreement of that country in the modified economic model. 
The result showed that export has negative effect and import has positive effect on total employment and that is not 
consistent with our assumption. The feasible explanation is that ASEAN-5’s both exports and imports are based 
mainly on capital-intensive sectors as we studied in chapter (2), such as Machinery / Electrical, Mineral Products, 
Plastics / Rubbers, Chemicals and Allied Industries. Therefore, increase export lead to expansion of business and 
capital and reduction of total employment of the main industries. Increase import leads to contraction of capital-
intensive sectors and increase employment via expansion of labour-intensive sectors.  

For the output, the result is consistent with our expectation and it has direct relationship with employment. 
Thus total employment will be increased when output is increased. The result is consistent with our expectation for 
national income per capita as well. This supports that a rise in national income per capita makes ease to maintain a 
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decent standard of living and leads to less employment. We had to take out the cost of capital from our final model 
since it has no significant effect on the total employment. 
 

5. Conclusion 
The effect of international trade on employment in ASEAN-5 countries, Indonesia, Malaysia, Philippines, 

Singapore and Thailand, is studied. A 22-year panel data set is used for ASEAN-5’s global trade. All data on 
employment, exports, imports and output show an upward trend since 1991 for ASEAN-5. It was expected that 
exports and output have positive effects on a country’s total employment, while imports, income per capita and 
employment would have negative effects. Based on the labour demand equation of Greenaway et al. (1999), a 
fixed-effect regression model is used to analyze the effects.  

Some results of the ASEAN-5 global trade model are inconsistent with expectations as to the effects of 
imports and exports on employment. Output and per capita income are affected as expected. 

In terms of the effects of international trade on employment, the results shows that exports have a 
negative effect and imports have a positive effect. Therefore, increased exports lead to expansion of business and 
capital and a reduction of total employment in the main industries. Increased imports lead to contraction of capital-
intensive sectors and increased employment via expansion of labour-intensive sectors. Output has a direct 
relationship with employment. Thus employment will increase when output is increased. A rise in per capita 
income helps maintain a decent standard of living and leads to less employment. 
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บทคดัย่อ 

 การศึกษาเร่ืองความสําคญัของภาษาองักฤษต่อการปฏิบัติงานของตาํรวจท่องเท่ียวมีวตัถุประสงค์ของ
การศึกษา ๑) เพ่ือศึกษาถึงความสําคัญของภาษาอังกฤษต่อการปฏิบัติงานของตาํรวจท่องเท่ียว ๒) ทักษะด้าน
ภาษาองักฤษของตาํรวจท่องเท่ียว ๓) นโยบายและแผนงานท่ีปฏิบติัจริงตามนโยบายและแบบแผนของสํานักงาน
ตาํรวจแห่งชาติ ๔) ศึกษาแนวทางการพฒันาภาษาองักฤษของกองบงัคบัการตาํรวจท่องเท่ียว เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ  
โดยเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง จากกองบงัคบัการตาํรวจท่องเท่ียว มีหน่วยงาน ดงัน้ี ฝ่ายอาํนวยการหรือกอง
บงัคบัการ และ ๖  กองกาํกบัการ ผูศึ้กษาจึงไดก้าํหนดกลุ่มตวัอยา่งจากประชากรเป้าหมายโดยเก็บจากกลุ่มตวัอยา่ง
เฉพาะในเขตกรุงเทพฯและสมุทรปราการ จาํนวน ๒๒๓ คน คือ กองกาํกับการ ๑ ตาํรวจท่องเท่ียว (กรุงเทพฯ) 
จาํนวน ๑๕๙ คน, กองกาํกบัการ ๖ ตาํรวจท่องเท่ียว (ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ) จาํนวน ๔๗ คน และ ฝ่าย
อาํนวยการกองบังคับการตาํรวจท่องเท่ียว (สมุทรปราการ) จาํนวน ๑๗ คน และเม่ือนํามาแทนค่าในสูตร Taro 
Yamane พบว่าจะใช้กลุ่มตัวอย่าง คือ ๑๔๓.๑๗  หรือ ๑๔๔ คน โดยการใช้แบบสอบถามเจ้าหน้าท่ีตาํรวจ และ
วเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดยการแจกแจงเน้ือหาท่ีไดศึ้กษา  
 ผลการศึกษา พบวา่ ในภาพรวมเก่ียวกบัทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษและทศันคติของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจต่อ
ความสาํคญัของการใชภ้าษาองักฤษ มีระดบัความคิดเห็นระดบัมากท่ีสุด ทกัษะดา้นภาษาองักฤษของตาํรวจท่องเท่ียว
มีการนําภาษาองักฤษเข้ามาใช้ในระหว่างการปฏิบัติงานปานกลาง และตาํรวจท่องเท่ียวมีความคิดเห็นเก่ียวกับ
นโยบายและแผนงาน (แผนปฏิบติัจริงตามนโยบายและแบบแผน) อยูใ่นระดบัมาก  
 ขอ้เสนอแนะ สํานักงานตาํรวจแห่งชาติ ควรเน้นความสําคญักบัการฝึกอบรมและพฒันาความรู้มากยิ่งข้ึน 
และควรมีการประเมินผลการใชภ้าษาองักฤษ ในการเล่ือนขั้นดว้ย 
คาํสําคญั: ความสาํคญัของภาษาองักฤษ, ตาํรวจท่องเท่ียว 
 

Abstract 

 This is a research on the importance of the English language to the operation of the Thai Tourist Police. 
The objective of this research was ๑ ) to study the importance of the English language to the operation of the Thai 
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Tourist Police. ๒) aims to study the English language skills. ๓) importance of English in the policy-making. ๔) the 
development of the English Tourist Police Division within the organization. This research is a Quantitative 
research. The researcher collected sample data from the Division of Tourist Police, Department Director of the 
Division and ๖ Divisions. The target population samples were collected from only in Bangkok ๑๕๙, Suvarnabhumi 
Airport ๔๗  and Samutprakarn ๑๗  total ๒๒๓ . And after use the Taro Yamane’s statistic, showed the example 
group ๑๔๓.๑๗ or ๑๔๔ by using questionnaires. The data were then analyzed by content analysis in this study. 
 The results showed the English communication skills of the Thai tourist Police and attitude of the Thai 
tourist Police towards the importance of the English language in their work on most levels. The English language 
skills of a policeman are often regarded as a performance medium. The National Police has opinions about the 
policies and plans to be communicated in English at a high level. 
 Feedback from the study has suggested that the National Police should focus more on the training and 
development of policemen in the use of English. The feedback also suggested that policemen should be evaluated 
using English and Promoted too.  
KEYWORDS: THE IMPORTANCE OF ENGLISH, THE TOURIST POLICE  
 
1. บทนํา  
 ปัจจุบนัเป็นท่ีตระหนักว่าอุตสาหกรรมท่องเท่ียวไดก้ลายมาเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความสําคญัอย่างยิ่งต่อ
ระบบเศรษฐกิจของโลก ซ่ึงอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของประเทศไทยในช่วงตลอดทศวรรษท่ีผา่นมาถือวา่เป็นพลงัขบั
เคล่ือนท่ีมีบทบาทชดัเจน เป็นส่วนกระตุน้ให้เกิดการขยายตวัทางเศรษฐกิจ ซ่ึงนาํไปสู่การจา้งงาน สร้างอาชีพ การ
กระจายรายได ้และการลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองมากมาย เป็นการสร้างความมัง่คัง่ใหก้บัประชาชนและประเทศชาติ
ซ่ึงจะนําไปสู่ความสําเร็จในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันพบว่า 
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของโลกมีการแข่งขันสูง (http://tourismawards.tourismthailand.org/th/history.php, 
๒๕๕๗) 
 ปี ๒๕๕๘ ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) จะเกิดข้ึนอย่างเป็นทางการ ซ่ึงหมายความว่า ๑๐ 
ประเทศในภูมิภาคอาเซียน ไดแ้ก่ บรูไน กมัพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และ
ไทย จะมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกนั ประชาชนในภูมิภาคน้ีจะเดินทางไปมาไดอ้ยา่งสะดวก รวมถึงแรงงานท่ี
สามารถโยกยา้ยไปมาอย่างอิสระ ซ่ึงคาดว่าความเปล่ียนแปลงท่ีกาํลงัจะเกิดข้ึนจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยใน
ทุกๆ ด้าน ทั้ งเร่ืองเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และความมั่นคงของประเทศ การคาดการณ์ว่าเม่ือประตูประชาคม
อาเซียนเปิดข้ึน สังคมไทยจะเกิดความเปล่ียนแปลงในทุกๆ ด้าน สํานักงานตาํรวจแห่งชาติต้องมีการปรับตัว
ค่อนขา้งมากเพื่อรองรับความเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน โดยเฉพาะปัญหาท่ีจะตามมาซ่ึงอาจจะกระทบต่อความมัน่คง
ของประเทศ และปัญหาอาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ ซ่ึงขณะน้ีกองบญัชาการศึกษาไดรั้บคาํสั่งจากผูบ้ญัชาการ
สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) (http://www.oknation.net/blog/print.php?id=803932, ๒๕๕๗) ใหศึ้กษารวบรวม
ขอ้มูลดา้นต่างๆ เพ่ือจดัทาํยทุธศาสตร์ เพ่ือเตรียมความพร้อมใหก้บัตาํรวจไทยก่อนการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ซ่ึงถูก
กาํหนดไว ้๔ ยทุธศาสตร์ดงัน้ี 
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 ๑) ยทุธศาสตร์แรก คือ เพ่ิมขีดความสามารถในดา้นการใชภ้าษาองักฤษใหก้บัตาํรวจไทยใหมี้ความทดัเทียม
กบัตาํรวจในกลุ่มสมาชิกทั้ง ๑๐ ประเทศ รวมทั้งมุ่งเนน้ใหมี้ความรู้ในการใชภ้าษาของประเทศในกลุ่มสมาชิกดว้ย 

๒) ยทุธศาสตร์ท่ีสอง คือ การจดัทาํโครงการหรือกิจกรรมท่ีจะเป็นกลไกในการสร้างความกลมกลืนระหวา่ง
ตาํรวจไทยกับตาํรวจในประเทศกลุ่มสมาชิก เพ่ือลดภาวะการแบ่งแยก โดยกิจกรรมนั้ นจะส่งเสริมให้เกิดความ
กลมกลืนทั้งดา้นภาษา ศาสนาและวฒันธรรม 

๓) ยทุธศาสตร์ท่ีสาม คือการผลกัดนัใหเ้กิดความร่วมมือกนัระหวา่งตาํรวจและตาํรวจในกลุ่มสมาชิกทั้ง ๑๐ 
ประเทศ ใหเ้กิดกระบวนการพฒันาหลกัสูตร พฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ การสร้างเครือข่ายทางวิชาการและ
เทคโนโลยีสมยัใหม่ เพ่ือเปิดโลกทศัน์ให้กบัตาํรวจในประเทศสมาชิกอาเซียน ทาํให้เกิดการเรียนรู้วิชาการใหม่ๆ 
ควบคู่ไปกบัการเรียนรู้ดา้นการส่ือสารขา้มวฒันธรรมซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการทาํงานในอนาคต โดยจะจดัให้มีการ
เดินทางไปดูงานเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั คลา้ยกบันกัเรียนแลกเปล่ียน  

๔) ยทุธศาสตร์ท่ีส่ี คือ การจดัทาํโครงการพฒันาฝึกทกัษะภาษาองักฤษและภาษาเพ่ือนบา้นในประเทศกลุ่ม
อาเซียนใหก้บัตาํรวจไทย ซ่ึงขณะน้ีกาํลงัจดัทาํโครงการตน้แบบข้ึนเพ่ือหน่วยงานอ่ืนอาจนาํไปใชต่้อยอดได ้

ปัจจุบนั ไดมี้การตั้งคณะทาํงานเรียกวา่ "คณะทาํงานเพ่ือเตรียมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนปี ๒๕๕๘” โดยมี 
พล.ต.อ.พงศพศั พงษ์เจริญ รองผูบ้ญัชาการตาํรวจแห่งชาติ เป็นประธานคณะทาํงานเพื่อเตรียมการเขา้สู่ประชาคม
อาเซียนปี ๒๕๕๘ (http://www.oknation.net/blog/print.php?id=๗๓๔๙๗๑, ๒๕๕๗) และรองผูบ้ ังคบัการตาํรวจ
แห่งชาติหลายท่าน ร่วมอยูใ่นคณะทาํงานดงักล่าว อีกทั้งยงัมีการจดัทาํหลกัสูตรส่ือการเรียนการสอนภาษาองักฤษ มี
การตั้งคณะทาํงานจดัทาํคู่มือภาษาองักฤษสาํหรับตาํรวจไทย ตั้งคณะกรรมการเพ่ือจดัสร้างห้องปฏิบติัการทางภาษา 
ซ่ึงจะจดัสร้างกระจายอยูท่ ัว่ทุกภูมิภาคของประเทศ พิจารณามาตรฐานระดบัเกณฑค์วามรู้ดา้นภาษาองักฤษในการรับ
สมคัรบุคคลภายนอกเพ่ือบรรจุ และแต่งตั้งเป็นขา้ราชการตาํรวจ กล่าวง่ายๆ คือ ผูท่ี้จะประกอบอาชีพตาํรวจนบัจากน้ี
เป็นตน้ไป ตอ้งมีความรู้ภาษาองักฤษพอสมควร ซ่ึงขอ้สอบท่ีจะนํามาใช้ในการสอบคดัเลือกจะเพ่ิมสัดส่วนของ
ภาษาองักฤษมากข้ึนถึงร้อยละ ๒๐ ของขอ้สอบทั้งหมด 

ตาํรวจท่ีตอ้งฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเป็นลาํดบัตน้ๆ คือ ตาํรวจตรวจคนเขา้เมือง ตาํรวจท่องเท่ียว ตาํรวจ
ตระเวนชายแดน และตาํรวจภูธร ท่ีมีพ้ืนท่ีรับผิดชอบใกลก้บัประเทศเพ่ือนบา้น และโรงเรียนนายร้อยตาํรวจ เป็น
หน่วยงานลาํดบัตน้ๆ ท่ีตอ้งเร่งเตรียมความพร้อม เพราะหน่วยงานเหล่าน้ีจะตอ้งสัมผสักบัประชาชนของประเทศ
เพ่ือนบา้น เน่ืองจาก ปัจจุบนัมีนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทยเป็นจาํนวนมาก และบ่อยคร้ังท่ี
นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติต่างๆ ตอ้งประสบหรือพบเหตุการณ์ท่ีเป็นอนัตรายต่อตนเอง หรือทรัพยสิ์นต่างๆ และ
บ่อยคร้ังท่ีนักท่องเท่ียวต่างชาติดงักล่าว ไดติ้ดต่อขอความช่วยเหลือและร้องเรียนต่อเจา้หน้าท่ีตาํรวจ แต่ประสบ
ปัญหาท่ีสาํคญั คือ การส่ือสารระหวา่งตาํรวจและนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ไม่มีความเขา้ใจท่ีตรงกนั เพราะเจา้หนา้ท่ี
ตาํรวจบางท่าน ยงัขาดความรู้ดา้นการติดต่อส่ือสารภาษาองักฤษ ประกอบกบัปัจจุบนัโรงพกัหรือสถานีตาํรวจ ยงัขาด
แนวทางการนาํผูท่ี้มีความรู้ในการติดต่อส่ือสารทางดา้นภาษาองักฤษ เขา้ประจาํไวใ้นโรงพกัหรือสถานีตาํรวจ ดงันั้น 
สํานักงานตาํรวจแห่งชาติ จึงเห็นความจาํเป็นและมีการกาํหนดแนวทางในการพฒันา โดยอาศยัความร่วมมือจาก
หน่วยงานต่างๆ ท่ีเป็นทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนเขา้มามีส่วนร่วม ซ่ึงขณะน้ีมีทั้งหลกัสูตรประจาํและหลกัสูตรพิเศษ 
รวมถึงหลกัสูตรระยะสั้ น เร่งให้ความรู้กบัตาํรวจ 4 หลกัสูตร คือ หลกัสูตรสารวตัร หลกัสูตรผูก้าํกบัการ หลกัสูตร
บริหารงานชั้นสูงหรือโรงเรียนผูก้าร และหลกัสูตรฝ่ายอาํนวยการ ส่วนหลกัสูตรพิเศษหรือหลกัสูตรระยะสั้น ทนัต่อ
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สภาพปัญหาเฉพาะหนา้ และหลกัสูตรระยะยาว เช่น การก่อการร้ายในโลกไซเบอร์ อาชญากรรมขา้มชาติ การก่อการ
ร้ายสากล และการก่อวนิาศกรรม เป็นตน้  
 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

๑. เพ่ือศึกษาถึงความสาํคญัของภาษาองักฤษต่อการปฏิบติังานของตาํรวจท่องเท่ียว 
๒. เพ่ือศึกษาถึงทกัษะดา้นภาษาองักฤษของตาํรวจท่องเท่ียว 
๓. เพ่ือศึกษาถึงนโยบายและแผนงาน ท่ีปฏิบติัจริงตามนโยบายและแผนงานของสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 
๔. เพ่ือศึกษาแนวทางการพฒันาทกัษะดา้นภาษาองักฤษของกองบงัคบัการตาํรวจท่องเท่ียว  

 
3. การดาํเนินการวจิัย 
 เป็นการศึกษาเร่ืองความสาํคญัของภาษาองักฤษต่อการปฏิบติังานของตาํรวจท่องเท่ียว เพ่ือศึกษาทกัษะดา้น
ภาษาองักฤษของตาํรวจท่องเท่ียว ทศันคติของตาํรวจท่องเท่ียวต่อความสาํคญัของภาษาองักฤษในการปฏิบติังาน และ
แนวทางพฒันาภาษาองักฤษของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจในกองบงัคบัการตาํรวจท่องเท่ียว ผูศึ้กษาจึงไดก้าํหนดกลุ่มตวัอยา่ง
จากประชากรเป้าหมาย โดยเก็บจากกลุ่มตวัอย่างเฉพาะในเขตกรุงเทพฯและสมุทรปราการ คือ กองกาํกบัการ ๑ 
ตาํรวจท่องเท่ียว (กรุงเทพฯ) ๑๕๙ คน, กองกาํกบัการ ๖ ตาํรวจท่องเท่ียว (ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ) ๔๗ คน 
และ ฝ่ายอาํนวยการกองบงัคบัการตาํรวจท่องเท่ียว (สมุทรปราการ) ๑๗ คน จาํนวนทั้งหมด ๒๒๓ คน เม่ือนาํมาแทน
ค่าในสูตรTaro Yamane จะพบว่า ใชจ้าํนวนกลุ่มตวัอย่าง คือ ๑๔๓.๑๗ คน หรือประมาณ ๑๔๔ คน เพ่ือนาํขอ้มูล
เหล่านั้น ไปวเิคราะห์ในขั้นตอนต่อไป 
 สถิติท่ีใชใ้นการศึกษา ประกอบดว้ย (๑) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าความถ่ี 
(จาํนวนคน) ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (๒) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ได้แก่ ค่า t-test ค่า 
ANOVA และสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน 

 
4. ผลการวจิัย 
ส่วนที ่๑ ข้อมูลภูมหิลงัของประชากรตํารวจสังกดักองบังคับการตาํรวจท่องเทีย่ว 
              ขอ้มูลภูมิหลงัของประชากรตาํรวจสังกดักองบงัคบัการตาํรวจท่องเท่ียว ผูศึ้กษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย จาํนวน ๘๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๕๖ มีอายเุฉล่ีย ๓๐ ปี หรือ ตํ่ากวา่ มากท่ีสุด จาํนวน ๔๕ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๓๑.๒๕ มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มากท่ีสุด จาํนวน ๙๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ มี
สาขาวิชาท่ีจบมา คือ รัฐศาสตร์ มากท่ีสุด จาํนวน ๕๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๘๙ มีรายไดต่้อเดือน คือ ๑๕,๐๐๑-
๒๕,๐๐๐ บาท มากท่ีสุด จาํนวน ๕๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๗๒ มีชั้นยศ คือ ตํ่ากวา่ร้อยตาํรวจตรี จาํนวน ๙๓ คน คิด
เป็นร้อยละ ๖๔.๕๘ มีสายงาน คือ งานอาํนวยการ จาํนวน ๖๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๓๖ และมีประสบการณ์การใช้
ภาษาองักฤษ คือ บางวนั บางเวลา (๑-๒ วนัต่อสัปดาห์) จาํนวน ๘๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๒๕  
ส่วนที ่๒: ทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษและทศันคตขิองเจ้าหน้าที่ตาํรวจต่อความสําคญัของการใช้ภาษาองักฤษ 
              ในดา้นความคิดเห็นเก่ียวกบัทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษและทศันคติของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจต่อความสําคญั
ของการใชภ้าษาองักฤษ พบวา่ ในภาพรวมเก่ียวกบัทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษและทศันคติของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจต่อ
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ความสําคญัของการใชภ้าษาองักฤษ มีระดบัความคิดเห็นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = ๔.๒๔๐) โดยเฉพาะดา้นสถานี
ตาํรวจท่องเท่ียวและกองกาํกบัการทุกแห่ง ควรมีเจา้หนา้ท่ีท่ีสามารถส่ือสารภาษาองักฤษ และภาษาองักฤษมีความจาํ
เป็นในการปฏิบติังาน ประกอบกบัการบริการนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ เป็นหนา้ท่ีท่ีกลุ่มตวัอยา่งจะตอ้งมีการปฏิบติั 
จึงทาํใหค้วามสาํคญัของการใชภ้าษาองักฤษอยูใ่นระดบัมาก 
ส่วนที ่๓: ทกัษะด้านภาษาองักฤษของตาํรวจท่องเที่ยว 
              ความคิดเห็นเก่ียวกับทักษะด้านภาษาอังกฤษของตาํรวจท่องเท่ียว พบว่า ด้านภาษาอังกฤษของตาํรวจ
ท่องเท่ียวต่อตนเองมีการนําภาษาองักฤษเขา้มาใช้ในระหว่างการปฏิบัติงานปานกลาง ประกอบกบักลุ่มตวัอย่าง
สามารถติดต่อ ส่ือสารภาษาองักฤษอยูใ่นระดบัปานกลาง จึงทาํใหท้กัษะดา้นภาษาองักฤษของตาํรวจท่องเท่ียว อยูใ่น
ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = ๓.๑๔๑) 
ส่วนที ่๔: ความคดิเห็นต่อนโยบายและแผนงาน (แผนปฏิบัตจิริงตามนโยบายและแบบแผน) 
              ความคิดเห็นเก่ียวกบันโยบายและแผนงาน (แผนปฏิบติัจริงตามนโยบายและแบบแผน) อยู่ในระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย = ๓.๖๑๙) และสํานกังานตาํรวจแห่งชาติมีการมุ่งพฒันาให้เจา้หนา้ท่ีตาํรวจ มีความรู้ มีความเขา้ใจเก่ียวกบั
ภาษาองักฤษเพิ่มมากข้ึน และมีการกาํหนด กรอบนโยบายเพื่อสนบัสนุนใหบุ้คลากรมีการนาํภาษาองักฤษมาใชใ้นการ
ปฏิบติังาน เป็นตน้ 
  
6. บทสรุป 
              เพ่ือศึกษาถึงความสําคัญของภาษาอังกฤษต่อการปฏิบัติงานของตาํรวจท่องเท่ียว ผูศึ้กษาพบว่า ในการ
วิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ ความสําคญัของภาษาองักฤษต่อการปฏิบติังานของตาํรวจท่องเท่ียว อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
เน่ืองจาก ปัจจุบนัเจา้หน้าท่ีตาํรวจ โดยเฉพาะตาํรวจท่องเท่ียว จาํเป็นท่ีจะตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัภาษาองักฤษ เพราะ
ภาษาองักฤษ จาํเป็นท่ีจะตอ้งใชใ้นการปฏิบติังานในแต่ละวนั ประกอบกบัปัจจุบนัประเทศไทย ถือไดว้า่ เป็นประเทศ
หน่ึงท่ีมีอุตสาหกรรมหลกั คือ การท่องเท่ียว ดงันั้น นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ จึงเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทยเป็น
จาํนวนมาก และจากจาํนวนนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเขา้มานั้น ถือไดว้่า มีปริมาณท่ีมาก จึงทาํให้เกิดปัญหาต่างๆ 
เพ่ิมมากข้ึน และทาํให้ตาํรวจท่องเท่ียว จาํเป็นจะตอ้งมีการปรับตวัและปรับเปล่ียนทศันคติ ความคิดเห็นและทกัษะ 
ต่อการใชภ้าษาองักฤษท่ีเพ่ิมมากข้ึน ประกอบกบั นอกเหนือจากภาระงานท่ีตาํรวจท่องเท่ียวตอ้งใชภ้าษาองักฤษแลว้ 
ปัจจุบนั ภาษาองักฤษ ไดเ้ขา้มามีบทบาทและมีความสาํคญัต่อการดาํรงชีวิตของประชาชนในปัจจุบนัดว้ย  
              จากการศึกษาพบว่าปัจจุบันสํานักงานตํารวจแห่งชาติได้มีการกําหนดนโยบายและแบบแผนด้าน
ภาษาองักฤษ เช่น การจดัโครงการอบรมภาษาองักฤษให้กบัเจา้หน้าท่ีตาํรวจ เพ่ือการพฒันาตนเองให้มีทกัษะและ
ความรู้ดา้นภาษาองักฤษเพิ่มมากข้ึนเพ่ือนาํเขา้มาใชใ้นการปฏิบติังานและมีประสิทธิภาพในการทาํงานมากยิ่งข้ึน 
นอกจากน้ีเจา้หนา้ท่ีตาํรวจยงัสามารถพฒันาทกัษะดา้นภาษาองักฤษไดเ้อง เช่น การชมรายการโทรทศัน์ ภาพยนตร์ 
วิทย ุอ่านบทความ หนังส่ือพิมพ ์ฯลฯ ท่ีเป็นภาษาองักฤษ สามารถส่งผลให้เจา้หนา้ท่ีตาํรวจเกิดทกัษะต่างๆทางดา้น
ภาษาองักฤษ ทั้ง ฟัง พดู อ่าน เขียน ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เป็นตน้ 
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ตลอดจนพ่ีๆ เพ่ือนๆ นกัศึกษาหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง (ระบบ
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สลากกนิแบ่ง : การพนันหรือการเส่ียงโชค 
Conventional Lottery : Gambling or Risk-taking  

 

นายศรัณย์  ธิตลิกัษณ์  
1 อาจารยป์ระจาํ สาขาผูน้าํสงัคม ธุรกิจและการเมือง วทิยาลยันวตักรรมสงัคม มหาวทิยาลยัรังสิต 

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

บทคดัย่อ      

การศึกษาวิจยัเร่ืองสลากกินแบ่ง : การพนนัหรือการเส่ียงโชค มีวตัถุประสงคข์องการศึกษา คือ 1) ศึกษาการ
ตีความหมายของการพนนั และ การตีความหมายของการเส่ียงโชคในสังคมไทย 2) ศึกษาวา่สลากกินแบ่งรัฐบาลเป็น
การเส่ียงโชคหรือการพนัน 3) ศึกษาโครงสร้างผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการทาํธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพนันหรือ
ออกแบบธุรกิจเพ่ือแสวงหากาํไรจากการเส่ียงโชค การศึกษาน้ีวธีิการวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) 
โดยการศึกษาจากเอกสาร การสัมภาษณ์ การประชุมกลุ่มย่อย และการเก็บขอ้มูลจากแบบสํารวจ จาํนวน 2,400 
ตัวอย่างทั่วประเทศ  ใช้เคร่ืองมือในทางสถิติ  ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานในการวิเคราะห์                 
ผลการศึกษา พบว่า 1) การตีความความหมายของการพนัน การชิงโชค หรือ การเส่ียงโชค มีลักษณะการให้
ความหมายท่ีแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัประสบการณ์การรับรู้และการตีความของแต่ละบุคคล องคป์ระกอบของการชิงโชค 
เส่ียงโชค หรือการพนนั รูปแบบ ( Model) กิจกรรมการพนนัหรือการมอบสิทธ์ิชิงรางวลั เงินไขธุรกรรมทางการเงิน 
และความตั้งใจของบุคคลต่อเกม 2) สลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นการเส่ียงโชค 3)  ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการทาํธุรกิจท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการพนนัหรือออกแบบธุรกิจเพ่ือแสวงหากาํไรจากการเส่ียงโชค มีมูลค่ารางวลัรวมเฉล่ียเท่ากบั 15 ลา้น
บาท มูลค่ายอดขายเฉล่ีย 1,500 ลา้นบาท และมีมูลค่าตลาดสูงถึง 1.4-1.5 หม่ืนลา้นบาท   

คาํสําคญั: สลากกินแบ่ง, การพนนั, การเส่ียงโชค 
 

Abstract 

 This is a research paper Conventional Lottery : Gambling or  Risk-taking study as following.  The 
objectives of this study were 1) to study the Thai Defiinition of Gambling and  Risk-taking, 2) to study the Thai 
Conventional Lottery is Gambling or  risk-taking, 3) to study Benefit from risk-taking of Business. This research 
used the Mixed Methods Research, The populations of this study were 2,400 employees form all local area in 
Thailand. The statistical tools used for analysis such as percentage, means, standard deviation.  
  The result of this study indicated that 1) Thai Definition of gambling and risk-taking base on Taste of 
individual respective, Model of Gambling or  risk-taking, Financial transaction, and Declaration of intention 2) 
Conventional Lottery is  risk-taking, 3) Benefit from  risk-taking of Business had Performance level was high to the 
performance at 15 million Bath and total value of sales 1,500 billion Bath and Market Value 1.4-1.5 ten billion Baht. 
KEYWORDS: CONVENTIONAL LOTTARY, GAMMBLING, RISK-TAKING  
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1. บทนํา 
การเล่นพนันถือได้ว่าเป็นประเด็นท่ีมีความสําคญัและนับว่าเป็นประเด็นท่ีมีความอ่อนไหวประเด็นหน่ึง

สําหรับสังคมไทย กล่าวคือ การพนันเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมท่ีทุกคนรู้จักกนัดีแต่การท่ีจะวินิจฉัยว่าส่ิงใดหรือ
กิจกรรมใดเป็นการพนนัอาจไม่ใช่เร่ืองท่ีง่ายนกั เพราะตอ้งคาํนึงถึงบริบททางสังคม ประวติัศาสตร์และองคป์ระกอบท่ี
เก่ียวขอ้ง เช่น จุดมุ่งหมาย เง่ือนไข หรือ วิธีการเล่น เป็นตน้ (สังศิต พิริยะรังสรรค,์ 2546 :2) นิยามของการพนันจึงเป็น
ประเดน็ท่ีมีขอ้ถกเถียงกนัมากในสังคม  โดยเฉพาะประเดน็ในการพิจารณาวา่กิจกรรมใดเป็นการพนนั บนเง่ือนไขหน่ึงๆ 
ท่ีอาจถูกตีความแตกต่างกันตามเง่ือนไขของบริบทสังคม เง่ือนไขของการได้ผลตอบแทน หรือบนเง่ือนไขของ
ผลประโยชน์ทางธุรกิจ เป็นตน้  
 อยา่งไรก็ตาม เม่ือเราพิจารณาลงลึกถึงขอ้เท็จจริงท่ีเป็นสาเหตุของการพนนัท่ีเกิดข้ึนในสังคมทั้งในแง่ของ
มานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ก็จะเห็นได้ว่าการพนันเกิดข้ึนมาจากปรากฏการณ์ท่ีเป็นคู่ขดัแยง้ของผลลพัธ์ ใน
กิจกรรมท่ีวางอยูบ่นความไม่แน่นอนของผลลพัธ์สุดทา้ยท่ีปรากฏ ไม่วา่คู่ตรงขา้มจะมีเพียงสองฝ่ายหรือมากกวา่กต็าม 
โดยองค์ประกอบท่ีสําคญัของกิจกรรมการเล่น คือการมีการไดห้รือเสียเงินหรือทรัพยสิ์นท่ีใช้เดิมพนัในการทาย
ผลลพัธ์นั้นๆ “การเล่นพนนั” จึงมีมิติต่างๆ ท่ีซบัซอ้นมากกวา่การตีความเพียงวา่ “ดี - เลว” 
 ดว้ยเหตุน้ีการพนนั เกมการเส่ียงโชค หรือเกมการแข่งขนัจึงอาจเหมือนกนัในแง่ของรูปแบบและวธีิของการเล่น 
แต่แตกต่างกนัในแง่ของจุดมุ่งหมายและเง่ือนไข ท่ีมกัจะพิจารณาถึงประเด็นของผลประโยชน์ทางการเงินท่ีจะไดข้องผู ้
ชนะในกิจกรรมการพนันคร้ังนั้นๆ ทาํให้ประเด็นการพนนักลายเป็นเร่ืองท่ีสังคมไทยมีขอ้ถกเถียงกนัในการตดัสินว่า
กิจกรรมใดเป็นเกม หรือเป็นการพนนั นอกจากน้ี การพนนัยงัมีส่วนสัมพนัธ์กบัฐานคติดา้นศีลธรรมของสังคม โดยสังคม
อาจตีความแบบเหมารวมเอาวา่ กิจกรรมใดก็ตามท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเส่ียงทายผลท่ีมีผลประโยชน์ทางการเงินเป็นส่ิงตอบ
แทนถือวา่เป็นการพนนัทั้งส้ิน อิทธิพลของแนวคิด ทศันคติหรือความเขา้ใจใดๆ ในประเดน็ทางสังคมจึงมีความสาํคญัต่อ
การพิจารณาถึงคาํนิยามของการพนนั มากกวา่ธรรมชาติของการพนนัโดยตวัของมนัเอง  

ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบนัสังคมไทยมีความเก่ียวขอ้งกบัการพนนัเสมอมา โดยมีมาตรการในการจดัการกบัการพนนั
ท่ีแตกต่างกนัในแต่ละยคุสมยั อยา่งไรกต็าม เม่ือสภาพของสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยขีองประเทศต่างๆ ทัว่โลกไดมี้
การเปล่ียนแปลงไป การเล่นทายผลจากความไม่แน่นอนของเหตุการณ์หน่ึงๆ ของบุคคลสองฝ่ายในการตกลงร่วมกนัเพ่ือ
ทาํการเส่ียงผลเอาจากทรัพยสิ์นท่ีตนนาํมารวมร่วมกนัเพ่ือพนนักนั กมี็ความซบัซ้อนมากยิง่ข้ึน จากอดีตท่ีมีวิธีการเล่นท่ี
ไม่ซับซ้อน มีเคร่ืองมือและวิธีการเล่นทายผล แพ ้– ชนะอยา่งง่ายๆ มีรูปแบบของการเล่นพนนัไม่มาก จนถึงปัจจุบนัมี
วิธีการเล่นท่ีซับซ้อน มีรูปแบบเกมการพนนัท่ีหลากหลาย มีการใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์ในการเล่นท่ีมีการนาํอาเทคโนโลยี
เขา้มาประยกุตใ์ชม้ากข้ึนกวา่ท่ีผา่นมา ทาํใหก้ารขยายตวัของการเล่นพนนัของโลกและของประเทศไทยมีเพ่ิมมากข้ึนเป็น
ลาํดบั ทั้งในดา้นรูปแบบเกมพนนั จาํนวนของผูเ้ล่นการพนนั ตลอดจนนโยบายในการบริหารจดัการควบคุมการพนนัของ
ประเทศต่างๆ ท่ีมีการบริหารจดัการแตกต่างกนัไปตามบริบทของประเทศซ่ึงมีมุมมองต่อการเล่นพนันในรูปแบบท่ี
แตกต่างกนัไป 

สําหรับการควบคุมการพนันในประเทศไทยในปัจจุบนั ประเทศไทยใชพ้ระราชบญัญติัการพนัน พ.ศ. 2478 
บทบญัญติัในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์กฎกระทรวง และระเบียบต่างๆ ท่ีออกตามความในพระราชบญัญติัการ
พนนัฯ ในการควบคุมการเล่นพนนั ซ่ึงโดยกฎหมายไทยแลว้ ถือเอาวา่กิจกรรมการเล่นเกมเกือบทุกเง่ือนไขท่ีเก่ียวกบัผล-
ไดเ้สีย ไม่วา่จะเล่นสนุก เล่นเพ่ือผอ่นคลาย มีผลประโยชน์เป็นเงินจาํนวนมาก หรือ นอ้ย หรืออาจเป็นการแข่งขนัต่อสู้ท่ีมี

Ran
gs

it U
niv

ers
ity



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 9 ปีการศึกษา 2557 

 

วนัพฤหสับดทีี ่16 ตุลาคม พ.ศ.2557 หน้า  824  อาคาร Digital Multimedia Complex  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

ลกัษณะของกีฬา ก็ถือว่าเป็นการพนันในกฎหมายการพนันของไทยทั้ งส้ิน ในแง่น้ีคนจาํนวนมากในสังคมไทยจึงถูก
ครอบงาํหรือถูกกรอบความคิดเร่ืองการพนนัจากกฎหมายการพนนั พ.ศ.2478 ท่ีเหมารวมเอาวา่เกม การแข่งขนั และการ
เส่ียงโชค เป็นการพนนัไปดว้ยตามกฎหมายของไทย ซ่ึงลกัษณะของการตีความเช่นน้ีทาํใหข้าดมิติของประวติัศาสตร์ ไม่
มีการจาํแนกแยกแยะการจดักิจกรรมท่ีมีประโยชน์หรือโทษออกจากกนัอยา่งชดัเจน ซ่ึงในบางกรณีกลบักลายเป็นการ
ละเมิดสิทธ์ิของบุคคลในการพฒันาทกัษะ หรือกลายเป็นช่องทางแสวงหาผลประโยชน์ของเจา้หนา้ท่ีรัฐจากการบงัคบัใช้
กฎหมาย กอรปกบัในสภาพปัจจุบนัสังคมไดมี้การเปล่ียนแปลงไปดว้ยการพฒันาเทคโนโลยใีหม่ๆ ดว้ยแลว้ กฎหมายการ
พนนัท่ีมีอยูย่ิ่งจะตอ้งมีความชดัเจนมากยิ่งข้ึนเพ่ือใชใ้นการควบคุมกิจกรรมของคนในสังคมท่ีชดัเจนวา่กิจกรรมใดเป็น
กิจกรรมการพนนั หรือเป็นเกมการแข่งขนั หรือเป็นการเส่ียงโชค ท่ีชดัเจนมากข้ึน  

การศึกษาหาองค์ความรู้และถกเถียงถึงรายละเอียดของกิจกรรมท่ีมีลกัษณะคาบเก่ียวกับการพนัน เพ่ือ
กาํหนดความหมายของกิจกรรมเกมส์การพนนั การเส่ียงโชค การชิงโชค และการแข่งขนั จึงมีความสาํคญัเป็นอยา่งยิง่ 
เพราะการจาํแนกความหมายท่ีชดัเจนของกิจกรรมเหล่านั้นจกัไดน้าํไปสู่ความรู้ ความเขา้ใจท่ีแทจ้ริงของคนในสังคม 
ซ่ึงจะนาํไปสู่มาตรการในการกาํหนดนโยบายการกาํกบัหรือควบคุมการเล่นเกมส์ การแข่งขนั การเส่ียงโชค หรือเล่น
พนนัของไทยไดอ้ยา่งเหมาะสมต่อไป 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1) ศึกษาการตีความหมายของการพนนั และ การตีความหมายของการเส่ียงโชคในสังคมไทย โดยพยายาม

หามุมมองใหม่ท่ีจะจาํแนกความหมายระหวา่ง เกม การแข่งขนั การเส่ียงโชค และการพนนั  
2) ศึกษาวา่สลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นการเส่ียงโชคหรือการพนนั  
3) ศึกษาโครงสร้างผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการทาํธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพนันหรือออกแบบธุรกิจเพ่ือ

แสวงหากาํไรจากการเส่ียงโชค 
 

3. การดาํเนินการวจิัย 
การวิจยัน้ีเป็นการศึกษาวิจยัเชิงผสมผสาน (Mixed Methods) โดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Method) และการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Method) การวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) การดาํเนินการวิจยั
แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ การวิจยัเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูล จากการเอกสารส่ิงพิมพ ์
งานวิจยั และบทความต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพนนั การรับรู้ทางสังคมต่อสลากกินแบ่งรัฐบาล การชิงโชค การเส่ียง
โชค และการประชุมกลุ่มยอ่ย (Focus Groups) กบัผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียต่อสาํนกังานสลากกินแบ่งรัฐบาล การชิงโชค 
การเส่ียงโชค สาํหรับการศึกษาวิจยัเชิงปริมาณภาคสนาม ไดแ้ก่ การสาํรวจ (Survey Research) ประชาชนทัว่ไป โดย
กระจายตวัอยา่งทัว่ทุกภูมิภาค ทั้งน้ีจะมีการเก็บตวัอยา่ง ผูซ้ื้อ จาํนวน 2,000 ตวัอยา่ง และผูข้าย จาํนวน 400 ตวัอยา่ง
ทัว่ประเทศ รวม 2,400 ตวัอยา่ง เลือกกลุ่มตวัอยา่งแบ่งตามภาคท่ีมีประชากรสูงสุด 2 จงัหวดัแรก กาํหนดขนาดของ
กลุ่มตวัอยา่ง โดยคาํนวณจากสูตรของ Taro Yamane ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ค่าความคลาดเคล่ือนของการสุ่ม
ตวัอย่างร้อยละ 5 การสํารวจน้ีอาศยัระเบียบวิธีทางสถิติ โดยใชก้ารสุ่มตวัอย่างเชิงความน่าจะเป็นแบบผสมผสาน
ระหวา่งการสุ่มแบบกลุ่มและแบบมีชั้นภูมิ (Stratified Three - Stage Cluster Sampling) แบ่งพ้ืนท่ีการสํารวจออกเป็น 
3 ส่วน คือ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภูมิภาคในเขตเทศบาล และภูมิภาคนอกเขตเทศบาล ไดต้วัอย่าง ผูซ้ื้อ 
2,000 ตวัอย่าง ผูข้าย 400 ตวัอย่าง แบ่งออกเป็นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 200 ตวัอย่าง ผูข้าย 40 ตวัอย่าง 
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ภูมิภาคในเขตเทศบาล และภูมิภาคนอกเขตเทศบาล ส่วนของผูซ้ื้อ 1,800 ตวัอย่าง ของผูข้าย 360 ตัวอย่าง ผูว้ิจัย
ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล เร่ิมตั้งแต่ เดือนกนัยายน 2556 – พฤษภาคม 2557 รวมระยะเวลาทั้ งส้ิน 8 เดือน ใช้
รูปแบบเทคนิคการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใช้ค่าสถิติ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ในการวิเคราะห์ร่วมกบัการสัมภาษณ์และการ
ประชุมกลุ่มยอ่ย เพ่ือสรุปผลการวจิยั 
 

4. ผลการวจิัย 
ผลของการวิจยัสรุปไดว้า่ การตีความความหมายของการพนนั การชิงโชค หรือ การเส่ียงโชค มีลกัษณะการ

ให้ความหมายท่ีแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัประสบการณ์การรับรู้และการตีความของแต่ละบุคคล องคป์ระกอบของการชิง
โชค เส่ียงโชค หรือการพนนั รูปแบบ ( Model) กิจกรรมการพนนัหรือการมอบสิทธ์ิชิงรางวลั เงินไขธุรกรรมทางการ
เงิน และความตั้งใจของบุคคล กล่าวคือ  

ประการแรก ระหวา่งองคป์ระกอบของ “การชิงโชค” และ “การเส่ียงโชค” กบั “การพนัน” กคื็อ สาํหรับการ
ชิงโชคหรือการเส่ียงโชคแลว้ผูเ้ขา้เล่นไม่มีส่วนร่วมในเหตุอนัเป็นเง่ือนไขแห่งการแพช้นะกนั พูดอีกอยา่งหน่ึงกคื็อ ผู ้
เขา้เล่นเป็นฝ่ายถูกกระทาํ (Passive) มิใช่เป็นผูก้ระทาํ (Active) ในเกมการแข่งขนั ในทางตรงกนัขา้ม ผูจ้ดัการเกมการ
แข่งขนัต่างหากเป็นผูก้ระทาํการต่อเกมการแข่งขนั ซ่ึงแตกต่างจากการพนันท่ีผูเ้ล่นเป็นผูต้ดัสินใจเลือกกระทาํการ 
หรือเป็นตวักระทาํต่อเกม สําหรับเกมการเส่ียงโชคแลว้ ผลของการไดห้รือเสีย แพห้รือชนะข้ึนอยู่กบัเง่ือนไขท่ี
ผูบ้ริหารเกมกาํหนดไวแ้ต่ตน้แลว้ ผูเ้ขา้เล่นไม่สามารถเห็นแยง้ต่อผลลพัธ์ท่ีปรากฏข้ึนได ้
 ประการท่ีสอง กิจกรรมการพนนัจะตอ้งมีการวางเดิมพันของผลลพัธ์ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ระหวา่งผูเ้ล่นการ
พนันกบัผูรั้บการพนัน โดยมีเง่ือนไขสําคญัคือความไม่แน่นอนของผลลพัธ์ท่ีจะเกิดข้ึน ส่วน “สิทธิ” ในการชิงโชค
หรือการเส่ียงโชคไม่ไดเ้กิดจากการวางเงินเดิมพนั แต่เกิดจากการกาํหนดคุณสมบติัของผูจ้ดัการเกม ซ่ึงไม่ใช่การใช้
เงินไปซ้ือสิทธ์ิโดยตรงนั้นมา หากแต่เป็นการซ้ือสิทธ์ิโดยผา่นการซ้ือสินคา้หรือบริการแลว้จึงไดสิ้ทธ์ิ ซ่ึงอาจเรียกได้
วา่เป็นสิทธิทางออ้ม ตวัอยา่งเช่น สิทธิในการทายผลฟุตบอล เน่ืองจากเป็นสมาชิกของสโมสรฟุตบอลนั้นๆ อยู ่เป็น
ตน้ 

ประการท่ีสาม กิจกรรมการพนนัโดยทัว่ไป  มกัจะหมายรวมถึงกิจกรรมอะไรก็ไดท่ี้มีลักษณะเง่ือนไขท่ีมี
ธุรกรรมทางการเงิน (Financial transaction) ท่ีเก่ียวข้องกับผลลัพธ์ของความไม่แน่นอน โดยต้องมีการตรึกตรอง และ
คาดผล ระหว่างผู้ เล่นด้วยกัน อย่างไรก็ตาม ก็ยงัมีกิจกรรมท่ีข้ึนอยู่กบัความไม่แน่นอน อ่ืนๆ อีกจาํนวนหน่ึงท่ีมี
ลกัษณะคาบเก่ียวกบัการเล่นพนนั กล่าวคือ มีลกัษณะของเง่ือนไขท่ีมีธุรกรรมการเงินเช่นกนั แต่ไม่มีพฤติกรรมของ
การเล่นเพ่ือเอากาํไร ไม่เป็นธุรกิจ เช่น การพนนัท่ีเล่นกนัในแวดวงส่วนตวั ระหวา่งพ่ี - นอ้ง ในงานประเพณีตรุษจีน 
ท่ีมีธุรกรรมทางการเงินเช่นกนัแต่เป็นจาํนวนนอ้ย และการได ้- เสียกห็มุนเวียนในวงพ่ี - นอ้ง แลว้อาจมีการคืนเงินกนั
ในตอนทา้ย กิจกรรมเช่นน้ีควรถือวา่เป็นเพียงการเล่นเพื่อความสนุกสนาน และเพ่ือการมีปฏิสัมพนัธ์กนัในครอบครัว 
มากกว่าท่ีจะถูกเรียกว่าการเล่นพนัน เพราะผูเ้ล่นไม่ไดมี้การไดผ้ลประโยชน์กนัอยา่งแทจ้ริง แต่ใชก้ารเล่นเกมเป็น
กสุโลบายเพื่อทาํใหห้มู่ญาติไดมี้กิจกรรมท่ีสามารถอยูร่วมกนัไดอ้ยา่งสนุกสนานมากกวา่จะมุ่งเอาเงินกนั  

ประการท่ีส่ี การพนัน เป็นเร่ืองของความต้ังใจ (Declaration of intention) กล่าวคือ ผูเ้ล่น มีเจตนาหรือแสดง
ความจาํนงในการท่ีจะเขา้เล่นแข่งขนักนักบัฝ่ายตรงขา้มเพ่ือผลของการแพ ้– ชนะ กนัในเกมท่ีกาํหนดโดยมีการเดิม
พนัเป็นเงินหรือทรัพยสิ์นกนัอยา่งชดัเจน แต่การเส่ียงโชค จะแตกต่างกนั คือผูเ้ล่น ไม่มีเจตนา หรือความจาํนงต่อเกม
เพ่ือเอาแพ ้– ชนะกนัอย่างจริงจงั โดยพฤติกรรมของผูเ้ส่ียงโชค มีเจตนาเพียงแค่ร่วมเล่นกิจกรรมตามสิทธ์ิของตน
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ตามท่ีผูจ้ดัวางเง่ือนไขไว ้ซ่ึงผูเ้ส่ียงโชคอาจเลือกท่ีจะเล่นหรือไม่เล่น หรือเล่นโดยไม่ไดต้ั้งใจท่ีจะหวงัผลการตอบ
แทนจากการเขา้เล่นนั้นๆ เลยกไ็ด ้  
 จากการศึกษาวิเคราะห์ในเชิงความหมายของการพนัน การเส่ียงโชค และ เกมการแข่งขนั สามารถจาํแนก
เป็นองคป์ระกอบของความหมายท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ีคือ  

 
ตารางท่ี 1 องคป์ระกอบเชิงความหมาย การพนนั เส่ียงโชค เกมการแข่งขนั  
การพนนั การเส่ียงโชค เกมการแข่งขนั 

-มีเกมการแข่งขนั 
-มีสถานท่ีเฉพาะ 
-มีผูป้ระกอบการ/เจา้มือ 
-มีลกัษณะของการต่อรองกนัถึงผลได ้
– เสีย ของคนสองฝ่าย 
-มีเร่ืองของผลประโยชน์เก่ียวขอ้ง 
-มีธุรกิจ 

-ไม่มีการแข่งขนัต่อสู้ 
-ไม่มีต่อรองแพ ้ชนะ ไดเ้สีย 
-ไดโ้ดยผลจากการสุ่ม 
-แข่งกบัโชคตวัเอง ไม่มีเจตนาหวงั
ผลวา่จะได ้
-มีลกัษณะของการเส่ียงทายผล 
-ไม่มีผูแ้พ ้– ชนะท่ีชดัเจน 
-มีธุรกิจ 

- เล่นกนัเพ่ือความบนัเทิง ความ
สนุกสนาน 
-เพ่ือรักษา ฝึกสมอง ฝึกทกัษะ
การคิด   
-ไม่มีลกัษณะเป็นธุรกิจ 
-ไม่มีสถานท่ีท่ีแน่นอน 
-ไม่มีเจา้มือท่ีแทจ้ริง  
-ไม่เก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์
อยา่งจริงจงั  
-ไม่มีธุรกิจ 

 
 การพนนัเป็นเกมท่ีมีการแข่งขนั มีการวางเดิมพนัจากผูเ้ล่น แต่การเส่ียงโชคไม่มีการแข่งขนั ไม่มีการต่อสู้
แบบเผชิญหน้าระหว่างผูเ้ล่นกบัเจา้มือ ไม่มีการต่อรองผลของการแพห้รือชนะ และผลลพัธ์มกัเกิดจากการสุ่มเลือก
โดยผูป้ระกอบการหรือผูจ้ดัการโครงการ การพนันมกัจะมีเจา้มือหรือผูป้ระกอบการ และมีสถานท่ีเฉพาะ มีท่ีตั้งท่ี
แน่นอน ยกเวน้การพนันแบบอินเตอร์เน็ตท่ีผูเ้ล่นสามารถเลือกสถานท่ีเล่นได้ ส่วนการเส่ียงโชคไม่มีสถานท่ี
เฉพาะเจาะจงข้ึนอยูก่บัผูบ้ริหารจะเลือกสถานท่ีท่ีใชจ้บัรางวลั ซ่ึงเป็นสถานท่ีชัว่คราว เม่ือจบโครงการ สถานท่ีท่ีใชใ้น
การเส่ียงโชคจะถูกยกเลิกไปดว้ย การพนันมีลกัษณะของการต่อรองกนัถึงผลได ้– เสีย ของสองฝ่าย ผูเ้ล่นอาจเพ่ิม
จาํนวนเงินเดิมพนัไดใ้นระหวา่งการเล่น และการพนนัมีการใชท้กัษะและใชไ้หวพริบในการเล่น ส่วนการเส่ียงโชค ผู ้
เล่นมีความรู้สึกว่าผลลพัธ์จะข้ึนกบัโชคของตวัเองเป็นหลกั ไม่ตอ้งใชไ้หวพริบใดๆ ในการเล่นการพนันจะนาํไปสู่
การไดห้รือเสียในแต่ละเกมระหว่างกนักบัเจา้มือ ส่วนการชิงโชค ผูเ้ล่นจะมองว่าตนมีแต่ได ้ไม่มีเสีย เพราะถึงจะ
ไม่ไดร้างวลั ก็ไดสิ้นคา้นั้นมาใชอ้ยูแ่ลว้ การพนันเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ มีผลประโยชน์เขา้มาเก่ียวขอ้ง ส่วน
การเส่ียงโชคกเ็ป็นธุรกิจเช่นเดียวกบัการพนนั แต่คนจะไม่รู้สึกต่อตา้น เพราะคนมองวา่การเส่ียงโชคเป็นเกมท่ีมีความ
ไม่แน่นอนท่ีเป็นสีขาว ส่วนการพนนัเป็นการเส่ียงโชคท่ีเป็นสีเทาหรือสีดาํ การพนนัจะมีผลกระทบต่อปัจเจกบุคคล
และสังคม ไดท้ั้งทางดา้นลบและดา้นบวก หากรัฐไม่เขา้มาควบคุม การพนนัสามารถก่อผลดา้นลบต่อสังคมมากกวา่
ดา้นบวก ส่วนการเส่ียงโชคสามารถส่งผลดา้นบวกและดา้นลบต่อสังคมไดเ้ช่นเดียวกนั หากรัฐไม่เขา้มากาํกบัดูแล
ดว้ยความระมดัระวงั การเส่ียงโชคอาจก่อความเสียหายต่อสังคมอยา่งรุนแรงได ้
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ส่วนสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นการพนันหรือการเส่ียงโชค นั้นไดม้าจากมุมมองสองส่วนคือ มุมมองของ
นกัวิชาการท่ีตั้งคาํถามแรกท่ีสุดว่า ลอตเตอร่ีเป็นการเส่ียงโชคหรือการพนนัก็คือ ใครจะเป็นผูก้าํหนดความหมายว่า
ลอตเตอร่ีเป็นการเส่ียงโชคหรือการพนนั โดยมุมมองเชิงวชิาการ ท่ีนกัวชิาการเป็นผูก้าํหนดความหมายไม่ใช่ผูบ้ริโภค 
โดยอาศยัเกณฑผ์ลลพัธ์ท่ีมีผลต่อผูซ้ื้อ เกณฑพิ์จารณาจากเงินลงทุนท่ีทาํใหเ้กิดสิทธ์ิ เกณฑท์กัษะและประสบการณ์ใน
การเล่นพนัน และ เกณฑ์ความตั้งใจและความเอาจิงเอาจงักบัการทาํนายตวัเลข สรุปไดว้่า สลากกินแบ่งรัฐบาลอาจ
เป็นไดท้ั้งการเส่ียงโชคและเป็นการพนนั ข้ึนอยูก่บัทศันคติและพฤติกรรมของผูซ้ื้อแต่ละคนวา่เขาให้ความหมายต่อ
ลอตเตอร่ีท่ีเขาซ้ืออยา่งไร อยา่ไรกต็าม ขอ้มูลจากการสาํรวจ พบวา่ สลากกินแบ่งเป็นการเส่ียงโชค โดยกลุ่มตวัอยา่งมี
การเล่นสลากกินแบ่ง ร้อยละ 69.9 และใหเ้หตุผลของการเล่นวา่เป็นการเส่ียงโชคมากท่ีสุด ร้อยละ 52.8 จึงอาจสรุปได้
วา่ ตวัอยา่งของการสาํรวจเห็นวา่สลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นการเส่ียงโชค และ 

ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการทาํธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพนนัหรือออกแบบธุรกิจเพื่อแสวงหากาํไรจากการ

เส่ียงโชค มีมูลค่ารางวลัรวมเฉล่ียเท่ากบั 15 ลา้นบาท มูลค่ายอดขายเฉล่ีย 1,500 ลา้นบาท และมีมูลค่าตลาดสูงถึง 1.4-

1.5 หม่ืนลา้นบาท  ทั้งน้ีไดม้าจากการสาํรวจขอ้มูลสินคา้อุปโภคบริโภคท่ีมีการส่งเสริมการขายผา่นการใหร้างวลัดว้ย

การชิงโชคในช่วงวนัท่ี 1 เมษายน 2557 ถึง 30 เมษายน 2557 ท่ีโฆษณาผา่นส่ือโทรทศัน์ระดบัชาติ (Free TV) พบวา่ มี

สินคา้ท่ีส่งเสริมการขายผ่านการให้รางวลัดว้ยการชิงโชคทั้งหมด 23 ตราสินคา้ดว้ยกนั คือ ดชัมิลล์, Ichitan, KFC, 

ซอลส์, I-Chef, ดีวิดี วีซีดี บลูเรย,์ โอโม, คาราบาวแดง, มินิเมด, โออิชิ, นํ้าด่ืมสิงห์, เกลด สปอร์ต, เลย,์ วอลล ์ คอร์น

เนตโต, กระทิงแดง, นมขน้หวาน ตรานกเหยี่ยว Falcon, True  Move  H, แมคโดนัลด์, โคก้, พีจอย, ป๊อกก้ี, สก็อต 

เอ็กตร้า แคร์ โดย ประเด็นมูลค่า พบว่า มูลค่ารางวลัรวมท่ีสูงสุด เป็นของ ตราสินคา้ คาราบาวแดง  โดยมูลค่ารวม

เท่ากบั 80 ลา้นบาท บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั มูลค่ารางวลัท่ีหน่ึง (รางวลัใหญ่) ท่ีมีมูลค่ามากท่ีสุด เป็นของ 

ตราสินคา้ True  Move H บริษทั True Corporation Public Company Limited ประเภทรางวลั ท่ีธุรกิจนิยมนาํมาใชเ้ป็น

รางวลัท่ีหน่ึงมากท่ีสุดคือ   แพท็เกจ็ทวัร์ท่องเท่ียว รองลงมา คือ รถยนต ์ ประเภทรางวลัยอ่ยท่ีธุรกิจนิยมนาํมาใชเ้ป็น

รางวลัมากท่ีสุดคือ  ทองคาํรูปพรรณ รองลงมา คือ โทรศพัท์มือถือ I-Phone ประเด็นการชิงรางวลั พบว่า วิธีการชิง

รางวลั /ชิงโชค ท่ีธุรกิจนิยมนาํมาใช ้คือ  ส่ง SMS ตามดว้ยรหสัท่ีอยูบ่นผลิตภณัฑ ์ความถ่ีในการออกรางวลั โดยเฉล่ีย  

3-5  คร้ัง  การประกาศรางวลั  บน  www.facebook.com ,Webpage  และ หนังสือพิมพ์ และประเด็นระยะเวลาการ

ส่งเสริมการขาย พบวา่ ระยะเวลาการส่งเสริมการขายอยูใ่นช่วงระหวา่ง   3  เดือน ถึง   4  เดือน โดยช่วงเวลาท่ียงิ Spot 

โฆษณากิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยมากเป็นช่วงเวลา  09.00 น. - 16.00 น. และ 16.00 น. - 19.00 น.  

 
 
 

5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
ประเทศไทยใช้พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 บทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์

กฎกระทรวง และระเบียบต่างๆ ท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติการพนันฯ ในการควบคุมการเล่นพนัน ซ่ึงโดย
กฎหมายไทยแลว้ ถือเอาวา่กิจกรรมการเล่นเกมเกือบทุกเง่ือนไขท่ีเก่ียวกบัผล-ไดเ้สีย ไม่วา่จะเล่นสนุก เล่นเพ่ือผอ่นคลาย 
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มีผลประโยชน์เป็นเงินจาํนวนมาก หรือ นอ้ย หรืออาจเป็นการแข่งขนัต่อสู้ท่ีมีลกัษณะของกีฬา ก็ถือวา่เป็นการพนนัใน
กฎหมายการพนนัของไทยทั้งส้ิน ในแง่น้ีคนจาํนวนมากในสังคมไทยจึงถูกครอบงาํหรือถูกกรอบความคิดเร่ืองการพนนั
จากกฎหมายการพนัน พ.ศ.2478 ท่ีเหมารวมเอาวา่เกม การแข่งขนั และการเส่ียงโชค เป็นการพนนัไปดว้ยตามกฎหมาย
ของไทย ซ่ึงลกัษณะของการตีความเช่นน้ี ก่อให้เกิดปัญหาต่อสังคมในเร่ืองของการจาํแนกแยกแยะขอ้เทจ็จริงของการ
เล่นเกม การพนัน หรือวิธีการเส่ียงโชคท่ีมีลกัษณะคาบเก่ียวกบัการเล่นพนัน ตลอดจนจนการนําเอากลยุทธทาง
การตลาดมาสร้างเกมเส่ียงโชคเพื่อสร้างแรงจูงใจต่อการซ้ือสินคา้โดยแอบแฝงผลประโยชน์ ซ่ึงพลวตันของการ
เปล่ียนแปลงน้ีหากไม่มีการควบคุม หรือบริหารจดัการท่ีดีแลว้ยอ่มก่อใหเ้กิดปัญหาต่อสังคมโดยรวมได ้กล่าวคือการ
อนุญาตให้ธุรกิจมีการจดัให้มีการชิงโชคหรือเส่ียงโชคมากเกินไป จะทาํให้สังคมเกิดพฤติกรรมท่ีเคยชินต่อการเล่น
พนนัในท่ีสุด และตามท่ีกล่าวไปแลว้ในขา้งตน้ ประเทศไทยในปัจจุบนัยงัไม่มีการแยกแยะกฏหมายท่ีวา่ดว้ยการพนนั
ออกจากการชิงโชคแถมพกอยา่งเด็ดขาด ซ่ึงมีผลให้เกิดความลกัหลัน่กนัในแง่ของความหมายและความเขา้ใจของ
สาธารณะชนทัว่ไป ทั้งยงัเป็นการเปิดช่องทางในการแสวงหาผลประโยชน์ของเจา้หนา้ท่ีรัฐในการพิจารณาอนุญาตได ้ 

ขอ้เสนอแนะของผูว้จิยัคือ  
1.ควรมีการปรับปรุงพระราชญญัติัการพนันใหม่ให้ชดัเจน โดยยกเลิกบญัชีแนบทา้ย พระราชบญัญติัการ

พนนั พ.ศ.2478 และระบุประเภทเกมการพนนัใหม่ ใหช้ดัเจน และเป็นปัจจุบนัเพ่ือการควบคุมเล่นการพนนั 
2. ควรมีการบญัญติักฏหมายการท่ีว่าดว้ยการเส่ียงโชคแถมพก เพ่ือเป็นการจาํแนกหมวดของกิจกรรมให้

ชดัเจน  
 

6. บทสรุป 
 งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาหาองคค์วามรู้และถกเถียงถึงรายละเอียดของกิจกรรมท่ีมีลกัษณะคาบเก่ียวกบัการ
พนนั เพ่ือกาํหนดความหมายของกิจกรรมเกมส์การพนนั การเส่ียงโชค การชิงโชค และการแข่งขนั เพ่ือให้เกิดความ
ชัดเจนของกิจกรรม สร้างองค์ความรู้ ความเขา้ใจท่ีแท้จริงของคนในสังคม และนําไปสู่มาตรการในการกาํหนด
นโยบายการกาํกบัหรือควบคุมการเล่นเกมส์ การแข่งขนั การเส่ียงโชค หรือเล่นพนนัของไทย โดยใชว้ธีิการศึกษาวิจยั
เชิงผสมผสาน (Mixed Methods) ซ่ึงผลของการวจิยัสรุปไดด้งัน้ีคือ  

1) การตีความความหมายของการพนัน การชิงโชค หรือ การเส่ียงโชค มีลักษณะการให้ความหมายท่ี
แตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัประสบการณ์การรับรู้และการตีความของแต่ละบุคคล องคป์ระกอบของการชิงโชค เส่ียงโชค 
หรือการพนนั รูปแบบกิจกรรมการพนนัหรือการมอบสิทธ์ิชิงรางวลั เงินไขธุรกรรมทางการเงิน และความตั้งใจของ
บุคคล (จาํแนกองคป์ระกอบเชิงความหมายไวใ้นตารางท่ี 1)  

2) สลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นการพนันหรือการเส่ียงโชค นั้นได้มาจากมุมมองสองส่วนคือ มุมมองของ
นักวิชาการ ท่ีสรุปว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลอาจเป็นได้ทั้ งการเส่ียงโชคและเป็นการพนัน ข้ึนอยู่กับทัศนคติและ
พฤติกรรมของผูซ้ื้อแต่ละคนว่าเขาให้ความหมายต่อลอตเตอร่ีท่ีเขาซ้ืออย่างไร อย่าไรก็ตามผลของการสํารวจ
ภาคสนามระบุชดัเจนวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีทศันคติวา่สลากกินแบ่งเป็นการเส่ียงโชค และ  

3) ผลการศึกษาผลประโยชน์ของท่ีไดรั้บจากการทาํธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพนันหรือออกแบบธุรกิจเพื่อ
แสวงหากาํไรจากการเส่ียงโชค มีมูลค่ารางวลัรวมเฉล่ียเท่ากบั 15 ลา้นบาท มูลค่ายอดขายเฉล่ีย 1,500 ลา้นบาท และมี
มูลค่าตลาดสูงถึง 1.4-1.5 หม่ืนลา้นบาท  
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ขอ้เสนอแนะจากงานวิจยัน้ี คือ ควรมีการปรับปรุงพระราชญญัติัการพนันใหม่ให้ชดัเจน โดยยกเลิกบญัชี
แนบทา้ย พระราชบญัญติัการพนนั พ.ศ.2478 และระบุประเภทเกมการพนนัใหม่ ให้ชดัเจน และเป็นปัจจุบนัเพ่ือการ
ควยคุมเล่นการพนนั และ ควรมีการบญัญติักฏหมายการท่ีวา่ดว้ยการเส่ียงโชคแถมพก เพ่ือเป็นการจาํแนกหมวดของ
กิจกรรมใหช้ดัเจน  
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การเป็นผู้นําของนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เวนิ เจียเป่า 
LEADERSHIP OF WEN JIABAO OF  REPUBLIC OF CHINA 
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--------------------------------- 
 

บทคดัย่อ      

การวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการเป็นผูน้าํของนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เวนิ 
เจียเป่า ผูน้าํจีนใหม่ รุ่นท่ี 4 ในดา้นการบริหารประเทศ และบุคลิกภาพ ใชว้ธีิดาํเนินการศึกษาโดยการวิเคราะห์เอกสาร 
(Document Research) จากเอกสารทางวิชาการ หนงัสือพิมพ ์ วารสารต่างๆ และบทความท่ีเก่ียวขอ้งกบัประวติัการ
ทาํงานของเวนิ เจียเป่า อดีตนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน ช่วงเวลา ค.ศ.1942 – ค.ศ. 2013  

ผลการวิจยัพบว่า เวิน เจียเป่า เป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถ บริหารประเทศโดยใชค้วามรู้ความเช่ียวชาญ
ดา้นการเงินและเศรษฐกิจ  ผลงานท่ีโดดเด่นคือ การกาํหนดนโยบายและแผนงาน “ซานหนง” (เกษตรกรรม) ท่ีเป็น
จุดเร่ิมตน้ของการพฒันาเศรษฐกิจชนบท เวิน เจียเป่า ให้ความสาํคญัของประชาชนระดบัล่าง โดยเฉพาะประชาชนท่ี
อยูใ่นชนบท จนไดรั้บการยอมรับวา่เป็นผูน้าํแบบ Popularist และเป็นท่ียกยอ่งของชาวบา้นสามญัชน ดา้นบุคลิกภาพ
ท่ีแสดงออกถึง ความอ่อนนอ้มถ่อมตน เป็นผูน้าํท่ีมีเสน่ห์ มีรอยยิม้ท่ีอ่อนโยน มีความจริงใจ เสียสละความสุขส่วนตวั
เพ่ือดูแลประชาชน โดยจะเห็นไดจ้ากการท่ีเวิน เจียเป่าเดินทางไปเยี่ยมผูป้ระสบภยัในเมืองกุย้หลิน มณฑลกว่างซี
ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ซ่ึงเป็นช่วงท่ีทุกคนจะอยูฉ่ลองเทศกาลตรุษจีนกบัครอบครัว  แต่เวิน เจียเป่า ไดใ้ชเ้วลาน้ีกบั
การดูแลและเยี่ยมประชาชนท่ีประสบกับความเดือดร้อน การศึกษาบุคลิกภาพของเวิน เจียเป่า พบว่า เป็นคนมี
อุดมการณ์และความจริงใจ การบริหารประเทศของเวนิ  เจียเป่า ทาํใหป้ระเทศจีนประสบความสาํเร็จ เช่น  การส่งยาน
อวกาศพร้อมมนุษยอ์วกาศข้ึนสู่วงโคจรเป็นคร้ังแรก การพฒันาเครือข่ายรถไฟความเร็วสูง การเพ่ิมความแขง็แกร่งให้
กองทพั และการเป็นเจา้ภาพการแข่งขนักีฬาโอลิมปิกในปี ค.ศ. 2008 นอกจากน้ีเศรษฐกิจของจีนยงัขยายตวัมากกวา่ 
10% จนแซงหนา้ประเทศญ่ีปุ่นทาํใหเ้ศรษฐกิจของจีนอยูใ่นอนัดบั 2 ของโลกและมีบทบาทสาํคญัในเวทีโลก 
คาํสําคญั: การเป็นผูน้าํ, นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน,  เวนิ  เจียเป่า 

 
Abstract 

The purposes of this research were to study lerdership of Wen Jiabao of  Republic of China Wen Jiabao is 
new leaders the 4th Generation of China that management the country and personality.Study which applied 
descriptive document research from academic articles, newspapers, and journals Articles of the history for the work 
of Wen Jiabao of the former president of  Republic of China(1942-2013). 

The results demonstrated that Wen Jiabao who is possess knowledge and capability to management the 
country including the knowledge of Finance and Economy The prominent is designation Policy and Plan  “San 
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Nong”(Agriculture) that at the beginning of the development of the rural economy. Wen Jiabao have the 
importance of the lower levels . In particular, people who live in rural areas. It has been recognized as a leader of 
Popularist, and regarded as the common folk of personality that expresses.Modesty,leadership with a gentle smile , 
sincere, sacrificing personal happiness to care for people. Be seen that Wen Jiabao visited the victims in Guilin of 
Guangxi in Chinese New Year During which everyone will be celebrating Chinese New Year with family But Wen 
Jiabao were used the time to care and visit for the victims suffered. The study for the personality of Wen Jiabao 
found that is an idealist and sincerity. Management the country of Wen Jiabao makes China successful. For 
example, spacecraft with astronauts into orbit for the first time, the development of high-speed rail network, to add 
strength to the Army and to host the Olympics in the year 2008. In addition to, China’s economy has expanded by 
more than 10%, It was overtook Japan , the economy of China is ranked 2nd in the world and paly a important 
major role on the world stage. 
KEYWORDS: LEADERSHIP, AS PRIME MINISTER OF REPUBLIC OF CHINA, WEN JIABAO 
 
1. บทนํา 

ผูน้าํ เป็นบุคคลท่ีมีบทบาทสําคญัยิ่งในการนาํสมาชิกของกลุ่ม สังคม และประเทศชาติ ไปสู่เป้าหมายอยา่ง
แทจ้ริง โดยบุคคลท่ีเป็นผูน้าํนั้นจะตอ้งมีภาวะผูน้าํ (Leadership) อนัเป็นส่ิงท่ีตอ้งการของทุกสังคม รวมทั้งภาวะผูน้าํ 
เพราะถา้มีผูน้าํท่ีเพียบพร้อมดว้ยภาวะผูน้าํ ก็จะทาํให้องคก์ร หรือสังคมนั้นประสบความสําเร็จ ความเจริญกา้วหน้า 
ดงัเช่น สาธารณรัฐประชาชนจีนมีความพฒันา และเติบโตยาวต่อเน่ือง องคป์ระกอบหน่ึงความสาํเร็จคือผูน้าํ ในสมยัท่ี 
เวิน เจียเป่า เป็นนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ซ่ึงประชาชนจีน ประทบัใจเม่ือไดส้ัมผสัจนกลายเป็น
นายกรัฐมนตรีในดวงใจของใครหลายๆคน ไม่วา่รอยยิม้อนัอ่อนโยน และความสามารถแกปั้ญหาต่างๆ 

เวิน เจียเป่า ดาํรงตาํแหน่งนายกรัฐมนตรีร่วม 10 ปี แลว้หลงัจากท่านเวิน เจียเป่าบริหารประเทศมา 10 ปี ซ่ึง
ความสาํเร็จของจีนในช่วงท่ีเขาอยูใ่นอาํนาจนั้น มีอยา่งเช่นการส่งยานอากาศพร้อมมนุษยอ์ากาศข้ึนสู่วงโคจรเป็นคร้ัง
แรก การพฒันาเครือข่ายรถไฟความเร็วสูงขนาดใหญ่ท่ีสุดของโลก การเพ่ิมความแข็งแกร่งให้กองทพั และการเป็น
เจ้าภาพการแข่งขนักีฬาโอลิมปิกเม่ือปี พ.ศ. 2008 ในช่วงท่ีนายกรัฐมนตรี เวิน เจียเป่า บริหารประเทศนั้ นทาํให้
เศรษฐกิจจีนขยายตวัมากกวา่ 10% เป็นเวลาหลายปีจนกระทัง่แซงญ่ีปุ่นข้ึนเป็นเศรษฐกิจใหญ่อนัดบั 2 ของโลก ทั้งยงั
มีบทบาทสาํคญัในเวทีโลก 

การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจึงทาํการศึกษาคุณลกัษณะผูน้าํของเวิน เจียเป่า อดีตนายกรัฐมนตรีของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ท่ีเป็นทาํให้ประเทศจีนประสบความสําเร็จอย่างต่อเน่ืองในช่วงท่ีผ่านมา แลว้แรงบนัดาลใจในการ
ศึกษาวิจยัน้ีมาจากการพูดจาท่ีประชาชนจีนพูดถึงนายกสาธารณรัฐประชาชนจีนเวิน เจียเป่าเป็นคนท่ีเทา้ติดดิน ก็เลย
ทาํใหผู้ว้จิยันึกถึงการกระทาํต่างๆ ของท่านเวนิ เจียเป่า 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
ศึกษาการเป็นผูน้าํของนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เวนิ เจียเป่า ผูน้าํจีนใหม่รุ่นท่ี 4 
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3. ขั้นตอนการศึกษา/อุปกรณ์และวธีิการวจิัย 
การศึกษาคร้ังน้ี ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) วิธีการพรรณนาและวิเคราะห์ 

(Descriptive and Analytical Approach) จากขอ้มูลท่ีเกบ็รวบรวมมา และใชข้ั้นตอนการดาํเนินการดงัน้ี 
3.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และบทความท่ีเก่ียวขอ้งกบัประวติัการทาํงานของเวิน  เจียเป่า 
3.2 กาํหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา โดยการศึกษาคร้ังน้ีไดก้าํหนดตวัแปรท่ีศึกษาคือ ความสามารถใน

การบริหารประเทศ  ความอ่อนน้อมถ่อมตน  ความรับผิดชอบดา้นการงาน  ความเสียสละ ความมุ่งมัน่ในการสร้าง
ผลงาน  และดา้นการมีบุคลิกภาพท่ีดี 

3.3 การเก็บรวบรวมขอ้มูล ทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ ไดแ้ก่  ห้องสมุด  ขอ้มูลจากเวบ็
ไซด ์ และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.4 การนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล  ใชว้ิธีการนาํเสนอเชิงพรรณนา ดว้ยการเรียบเรียงขอ้มูลท่ีไดรั้บจาก
การวเิคราะห์เอกสาร 

3.5  กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 
กรอบแนวคิดในการวจิยัคร้ังน้ี  มีตวัแปรท่ีศึกษาดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ผลการวเิคราะห์ / ผลการวจิัยและการอภิปรายผล 

นายเวิน เจียเป่า อดีตนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ดาํรงตาํแหน่งต่อจากนายจู หรงจี เม่ือวนัท่ี 
16 มีนาคม ค.ศ.2003 สําเร็จการศึกษาจากสถาบันธรณีวิทยาปักก่ิง ค .ศ. 1960-1968 ศึกษาท่ีสถาบันธรณีวิทยาแห่ง
ปักก่ิง วิชาเอกการสํารวจธรณีวิทยาของภาควิชาธรณีวิทยาและทรัพยากรเหมืองแร่ ทั้ งระดับปริญญาตรี และ
บณัฑิตศึกษา วชิาเอกโครงสร้างธรณีวทิยา (วกิิพีเดีย, 2014)    

จากการวเิคราะห์เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัเวนิ เจียเป่า ตามความรู้ความสามารถและพฤติกรรมเฉพาะตวั มีดงัน้ี 
4.1 ดา้นความรู้ ความสามารถในการบริหารประเทศ พบวา่ เวิน  เจียเป่า  มีแนวทางในการบริหารประเทศท่ี

สืบทอดกนัมาตั้งแต่ยุคท่ี 1 ประธานาธิบดีเหมาเจ๋อตุง ท่ีเปล่ียนแปลงการปกครองเป็นระบอบคอมมิวนิสต์ ภายใต้
อุดมการณ์สังคมนิยมแบบจีนภายใตท้ฤษฎีช้ีนาํ ทศันะการพฒันาสังคมท่ีเป็นวิทยาศาสตร์และทฤษฎีสังคมกลมกลืน 

การเป็นผู้นําของเวนิ  เจียเป่า อดีตนายกรัฐมนตรีแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 ความสามารถในการบริหารประเทศ 
 ความอ่อนนอ้มถ่อมตน 
 ความรับผดิชอบดา้นการงาน 
 ความเสียสละ 
 ความมุ่งมัน่สร้างผลงาน 
 ความมีบุคลิกภาพท่ีดี 

รูปแบบของผู้นําจีนยุคใหม่ 
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(เหออู่ปู้ถงั) ท่ีอยูดี่กินดี (เส่ียวคงั) ตามความคิดของ “สังคมกลมกลืน” ไดใ้ห้ความสําคญัในการยกระดบัสํานึกแห่ง
การเป็นพลเมืองดีเป็นพิเศษ นัน่คือทาํอยา่งไรใหค้นจีนอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งกลมกลืน บนความแตกต่างทางฐานะ อาชีพ 
รสนิยม และค่านิยม ท่ีซับซอ้นมากข้ึน สามารถดาํรงชีวิตร่วมกนัไดใ้นสังคมท่ีกาํลงัพฒันาอยา่งรวดเร็วรอบดา้น โดย
ไม่ปีนเกล่ียวหรือขดัแยง้กนัจนเกินเหตุ  (สันติ  ตั้งรพีพากร, 2006) 

เวิน เจียเป่า เป็นผูท่ี้มีความรู้และเช่ียวชาญในดา้นการเงินและเศรษฐกิจชนบท จากประสบการณ์ในการดาํรง
ตาํแหน่งคณะทาํงานด้านการเงินการคลงัของคณะกรรมาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ จึงมีแนวคิดในการแก้ปัญหา
เศรษฐกิจ หรือปัญหาค่าเงินหยวน และไดป้ฏิรูประบบอตัราแลกเปล่ียนอย่างต่อเน่ือง พร้อมทั้ งผลกัดนัให้มีการ
บริโภคในประเทศเพ่ิมข้ึนเพ่ือสร้างความสมดุลใหก้บัดุลการชาํระเงินระหวา่งประเทศ (ววิฒัน์  พิทกัษธ์วชัชยั, 2012)       

4.2 ดา้นความอ่อนนอ้มถ่อมตน พบวา่ เวิน  เจียเป่า เป็นนายกรัฐมนตรีท่ีคนจีนส่วนใหญ่มีความประทบัใจ 
เป็นผูน้าํในดวงใจ มีรอยยิม้ท่ีอ่อนโยน พูดจาสุภาพ แตกต่างจากผูน้าํรุ่นก่อน มีท่าทีท่ีแสดงออกแบบติดดิน เยีย่มเยยีน
ประชาชนท่ีประสบภยัอยา่งไม่ถือตวั  

4.3 ด้านความรับผิดชอบด้านการงาน พบว่า เวิน  เจียเป่า จะลงพ้ืนท่ีเยี่ยมประชาชน ถึงแม้ว่าจะอยู่ใน
ช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองเทศกาลสําคญัๆ ด้วยความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีการงานทาํให้เวิน เจียเป่า ได้ก้าวสู่
ตาํแหน่งสาํคญัๆ จนกระทัง่กา้วสู่เวทีการเมือง 

4.4 ด้านความเสียสละ พบว่า  เวิน  เจียเป่า เป็นผูท่ี้เสียสละความสุขส่วนตวั เพ่ือดูแลความเป็นอยู่ของ
ประชาชน 

4.5 ดา้นความมุ่งมัน่ในการสร้างผลงาน พบว่า ในช่วง 10 ปีของการดาํรงตาํแหน่งนายกรัฐมนตรีของ เวิน  
เจียเป่า ประเทศจีนประสบความสาํเร็จในการส่งยานอวกาศพร้อมมนุษยอ์วกาศข้ึนสู่วงโคจรไดส้าํเร็จเป็นคร้ังแรก  มี
การพฒันาเครือข่ายรถไฟความเร็วสูงขนาดใหญ่ท่ีสุดของโลก  เพ่ิมความแขง็แกร่งให้กบักองทพั และการเป็นเจา้ภาพ
การแข่งขนักีฬาโอลิมปิกเม่ือปี ค.ศ. 2008 นอกจากน้ีเวิน  เจียเป่า ไดบ้ริหารประเทศโดยใชค้วามเช่ียวชาญดา้นการเงิน
และเศรษฐกิจ ทาํใหเ้ศรษฐกิจขยายตวัมากกวา่ 10%  

4.6 ดา้นการมีบุคลิกภาพท่ีดี พบวา่ เวิน  เจียเป่า เป็นคนท่ีมีความรู้ มีความจริงใจ และใชค้วามรู้ความสามารถ
ในการแกปั้ญหาต่างๆ ของประเทศ  พูดจาดว้ยนํ้ าเสียงสุภาพไม่แข็งกร้าว จากคุณลกัษณะดงักล่าวทาํให้ชาวบ้าน
สามญัชนพากนัยกยอ่ง เวนิ ใหเ้ป็นผูน้าํแบบ Popularist 

การบริหารปกครองประเทศของจีนไดมี้ประวติัศาสตร์ยุคใหม่มาแลว้ 4 ยุค ยุคท่ี 1 เร่ิมจากประธานาธิบดี 
เหมาเจ๋อตุง เป็นผูร้วมชาติจีนให้เป็นปึกแผ่น เปล่ียนการปกครองเป็นระบอบคอมมิวนิสตต์ามอุดมการณ์ของตนเอง  
เพ่ือสร้างความเท่าเทียมกันในสังคม  ยุคท่ี 2 เต้ิง เส่ียวผิง เป็นยุคท่ีประเทศจีนเร่ิมเปิดประเทศ เพ่ือรับมือกับการ
เปล่ียนแปลงของโลก โดยใช้นโยบายพฒันาเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และการ
ป้องกนัประเทศ ทาํใหจี้นอยูใ่นแนวหนา้ในดา้นการคา้และการลงทุน  ยคุท่ี 3 เป็นยคุของประธานาธิบดี เจียง เจ๋อหมิน 
เป็นยคุท่ีจีนเขา้สู่ระบบทุนนิยมของโลกอยา่งชา้ๆ  จีนไดรั้บเอาทุน ทกัษะและโครงสร้างทางเศรษฐกิจเสรีนิยมจาก
องักฤษมาใช ้ จนไดก้ลายเป็น 1 ประเทศ 2 ระบบเม่ือไดฮ่้องกงและมาเก๊าคืนมา  และยุคท่ี 4 เป็นรอยต่อของการถ่าย
โอนอาํนาจจากผูน้าํพรรคคอมมิวนิสตรุ่์นเก่าไปสู่การนาํของหู จ่ินเทา ทายาทของอดีตผูน้าํ เต้ิง เส่ียวผิง ในยุคน้ีจีน
ปราศจากการนองเลือด เป็นยคุท่ีจีนเขา้มาเป็นสมาชิกองคก์ารการคา้โลก (WTO) อยา่งสมบูรณ์ ยคุท่ี 4 เป็นช่วงท่ีนาย
เวิน เจียเป่า ดาํรงตาํแหน่งนายกรัฐมนตรี ไดมี้การกาํหนดนโยบายและแผนงาน “ซานหนง” (เกษตรกรรม) มีการ
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ปฏิรูประบบเศรษฐกิจดว้ยการผลกัดนัการปฏิรูปโครงสร้างทางการเงินของธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ เพ่ือความ
แขง็แกร่งดา้นการเงินลดอตัราความเส่ียง ผลกัดนัและสร้างกลไกอตัราแลกเปล่ียนสกุลเงินหยวนให้ไดรั้บการยอมรับ
ในเวทีนานาชาติ และไดล้งนามสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินแบบทวิภาคีกบั 14 ประเทศ คิดเป็นมูลค่ารวม 1.3 ลา้น
หยวน เป็นมูลค่าการคา้สกลุเงินหยวนถึง 2.6 ลา้นหยวน (สรุปข่าวเศรษฐกิจ, 2012)         

จากขอ้คน้พบดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นวา่ เวิน เจียเป่า เป็นผูน้าํยคุใหม่ท่ีมุ่งเนน้การพฒันาประเทศ โดยใชค้วามรู้
ความสามารถท่ีมีอยูพ่ฒันาประเทศ  มีความเสียสละ ไม่ถือตวั ใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาประเทศทางดา้นเศรษฐกิจ
และเทคโนโลย ี ดงัท่ี ศกัด์ิชยั  ภู่เจริญ (2013) กล่าววา่ คุณสมบติัของผูน้าํท่ีดีประกอบดว้ย  การครองตน ไดแ้ก่ มีความ
ประพฤติปฏิบติัตนดี  มีความรู้ความสามารถ เขา้ใจเหตุการณ์ ซ่ือสัตยสุ์จริต  อดทนอดกลั้น มีเหตุผล รู้จกัการควบคุม
อารมณ์ท่ีดี  การครองคน ไดแ้ก่ มีมนุษยสัมพนัธ์ดี มีความเสียสละ มีความจริงใจ  มีความสามารถในการจูงใจ  มีความ
ปรารถนาส่งเสริมให้ผูต้ามมีความกา้วหนา้  และการครองงาน ไดแ้ก่  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ มีความรับผิดชอบ  
มีความมุ่งมัน่ในการสร้างผลงาน  มีผลงานเป็นท่ีประจกัษ์  และมีความกลา้หาญ  ซ่ึงสอดคลอ้งแนวคิดของ วีรยุทธ  
จีนสีคง (2013)  กล่าววา่  คุณสมบติัของผูน้าํท่ีดี ประกอบดว้ย 1) ความรู้ (Knowledge)  2) มีความกลา้หาญและความ
เดด็ขาด (Courage and firmness)  3) มีความซ่ือสัตยสุ์จริต (Honesty)  และ  4) มีความสงบเสง่ียมไม่ถือตวั (Modesty)  

 

5. บทสรุป 
 ปัจจุบนัประเทศต่างๆในโลกมีการเปล่ียนแปลงทางดา้นสังคม ธุรกิจและการเมืองอยูต่ลอดเวลา หากการท่ี
ประเทศมีความเจริญ สังคมมีความสุขไดน้ั้น จะตอ้งอาศยับุคคลในสังคมดาํเนินไปในทิศทางเดียวกนั ส่ิงท่ีสาํคญัมาก
ท่ีสุดคือ ผูน้าํ แลว้ผูน้าํประเทศจึงตอ้งมีวิสัยทศัน์ท่ีดี มีความเป็นผูน้าํและภาวะผูน้าํสูง มองเห็นทิศทางในการบริหาร
ประเทศในปัจจุบนัและอนาคต มีความสามารถในการบริหาร และมีลกัษณะของตวัเองท่ีแตกต่างจากประเทศอ่ืนใน
การบริหารประเทศ เช่น ประเทศจีนเป็นหน่ึงประเทศ แต่มีสองระบบ ประกอบดว้ย มณฑล เขตปกครองตนเอง เขต
บริหารพิเศษ เทศบาลนคร อย่างนายเวิน เจียเป่าาธารณรัฐประชาชนจีนใชค้วามรู้ความเช่ียวชาญดา้นการเงินและ
เศรษฐกิจ มองเห็นความสาํคญัของประชาชนระดบัล่าง ทาํใหป้ระเทศจีนประสบความสาํเร็จเจริญเกา้หนา้ไปไดอ้ยา่ง
ดี และนายเวนิ เจียเป่าเป็นผูน้าํท่ีเทา้ติดดิน ทาํใหป้ระชาชนจีนน่าประทบัใจมาก  
                อยา่งไรก็ตามแมเ้ราจะมีความรู้ความเขา้ใจจากการวิจยัมามาก แต่ก็ยงัยากท่ีจะเขา้ใจเร่ืองภาวะผูน้าํไดอ้ยา่ง
สมบูรณ์ เพราะมีความรู้ใหม่เร่ืองใหม่และปรากฎการณ์ใหม่ๆเกิดข้ึนอยูต่ลอดเวลา เพราะภาวะผูน้าํเป็นปรากฎการณ์
ทางสังคมอยา่งหน่ึง โดยมีลกัษณะการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนตลอดเวลา ปัจจุบนัประเทศต่างๆมีการเปล่ียนแปลงผูน้าํ 
ปรับเปล่ียนนโยบายในการพฒันาบริหารประเทศอยา่งรวดเร็จ ฉะนั้นผูน้าํในการบริหารประเทศควรมีคุณลกัษณะท่ีดี
อย่างนายเวิน เจียเป่า นอกจากน้ี การเปล่ียนแปลงกบัภาวะผูน้าํจึงเป็นส่ิงคู่กนัในบริบทของการบริหารและพฒันา
ประเทศซ่ึงยงัคงตอ้งมีการศึกษาวจิยัในเร่ืองผูน้าํและภาวะผูน้าํต่อไปอยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด 
 
 กติตกิรรมประกาศ  
                 งานวิจยัฉบนัน้ี สาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี โดยไดรั้บความดูแลเอาใจใส่ และช่วยเหลืออยา่งดียิง่จาก ดร.ศรัณย ์
ธิติลกัษณ์ อาจารยท่ี์ปรึกษา ท่ีไดก้รุณาเสียสละเวลาใหค้าํแนะนาํ ช้ีแนะการดาํเนินการและความรู้ต่างๆท่ีเป็น
ประโยชน์ดว้ยดีตลอดมา จนทาํใหก้ารจดัทาํงานวจิยัน้ีเสร็จสมบูรณ์ ผูว้จิยัขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสู่งไว ้ณ โอกาสน้ี 

Ran
gs

it U
niv

ers
ity



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 9 ปีการศึกษา 2557 

 

วนัพฤหสับดทีี ่16 ตุลาคม พ.ศ.2557 หน้า  835  อาคาร Digital Multimedia Complex  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

                 ขอขอบคุณเพ่ือนๆนกัศึกษาร่วมสาขาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง ท่ีคอยใหค้วามช่วยเหลือในทุกส่ิง
ใด ขอขอบคุณครอบครัวอนัอบอุ่น ท่ีคอยเป็นกาํลงัใจมาตลอด  
                 ประโยชน์และคุณค่าของงานวจิยัน้ี ผูว้ิจยัขอขอบความดีทั้งหมดใหแ้ก่บิดา มารดาและอาจารยผ์ูใ้หค้วาม
ดูแลมาเป็นอยา่งดี  
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ความคาดหวงัและความพงึพอใจของมหาบัณฑิตและนักศึกษาต่อการศึกษาในหลกัสูตร 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาผู้นําทางสังคม ธุรกจิ และการเมือง มหาวทิยาลยัรังสิต 

EXPECTATION AND SATISFACTION FROM GRADUATED AND STUDENTS TOWARD 
THE DEGREE OF MASTER OF ARTS IN LEADERSHIP IN SOCIETY, BUSINESS AND 

POLITICS RANGSIT UNIVERSITY 
 

วโรดม ตรัยอุปถัมภ์, ดร.เกสรา สุขสว่าง 
1 นกัศึกษาปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง  

วทิยาลยันวตักรรมสังคม มหาวิทยาลยัรังสิต 
2 อาจารยท่ี์ปรึกษา สาขาวชิาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง วทิยาลยันวตักรรมสังคม มหาวิทยาลยัรังสิต 

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

บทคดัย่อ      

การศึกษาคน้ควา้อิสระ เร่ือง ความคาดหวงัและความพึงพอใจของมหาบณัฑิตและนกัศึกษาต่อการศึกษาใน
หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง มหาวิทยาลยัรังสิต มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ
ศึกษา ความคาดหวงัและความพึงพอใจของมหาบณัฑิตและนกัศึกษาต่อการศึกษาในหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง มหาวทิยาลยัรังสิต และเพ่ือเปรียบเทียบความคาดหวงัและความพึงพอใจ
ของมหาบณัฑิตและนักศึกษาต่อการศึกษาในหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจ และ
การเมือง มหาวิทยาลยัรังสิต จาํแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคล กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ มหาบณัฑิตและนักศึกษาหลกัสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง มหาวิทยาลยัรังสิต ตั้งแต่รุ่นท่ี 14 ถึงรุ่น 18 
ทั้งหมด จาํนวน 54 คน โดยใชแ้บบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือในการวิจยั และสถิติท่ีใชใ้นการวิจยั คือ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานการวิจยั โดยการใชค้วามแปรปรวนทางเดียว (One-
way ANOVA) โดยค่าที (t-test) และค่าเอฟ (F-test) โดยกาํหนดค่านัยสําคญัทางสถิติไวท่ี้ระดบั 0.05 จากผลการวิจยั 
พบว่า 1) มหาบณัฑิตและนกัศึกษาหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง ท่ี
เป็นกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายรุะหวา่ง 30-40 ปี มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มากกวา่ 40,000 บาท ส่วนใหญ่
เป็นมหาบัณฑิตและนักศึกษา M.A. รุ่นท่ี 14 - 16 และส่วนใหญ่เลือกแผนการศึกษาแผน ข. (การคน้ควา้อิสระ) 
ตามลาํดบั 2) ความคาดหวงัและความพึงพอใจของมหาบณัฑิตและนักศึกษาต่อการศึกษาในหลกัสูตรศิลปศาสตร 
มหาบณัฑิต สาขาวิชาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง มหาวิทยาลยัรังสิต โดยภาพรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบั
มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นเรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อย พบว่า มหาบณัฑิตและนักศึกษามีความคาดหวงั ดา้น
ผูส้อน มากท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้นการทาํวิจยั ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน ดา้นการวดัและประเมินผล และดา้น
การบริการและการจดัการทัว่ไป ตามลาํดบั ส่วนความพึงพอใจของมหาบณัฑิตและนกัศึกษา พบวา่ มหาบณัฑิตและ
นกัศึกษามีความพึงพอใจดา้นผูส้อน มากท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน ดา้นการทาํวิจยั ดา้นการ
วดัและประเมินผล และดา้นการบริการและการจดัการทัว่ไป ตามลาํดบั 3) ผลการเปรียบเทียบความคาดหวงัและความ
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พึงพอใจของมหาบณัฑิตและนักศึกษาต่อการศึกษาในหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาผูน้าํทางสังคม 
ธุรกิจ และการเมือง มหาวทิยาลยัรังสิต จาํแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคล โดยภาพรวม พบวา่ มหาบณัฑิตและนกัศึกษาท่ีมี 
เพศ อาย ุรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน รุ่นท่ีศึกษา และแผนการศึกษา ต่างกนั มีความเห็นต่อความคาดหวงัและความพึงพอใจ
ของมหาบณัฑิตและนักศึกษาต่อการศึกษาในหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจ และ
การเมือง มหาวทิยาลยัรังสิตโดยภาพรวม ไม่แตกต่างกนั 
คาํสําคญั: ความคาดหวงั, ความพึงพอใจ, หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง 

 
Abstract 

This independent study “Expectation and Satisfaction from Graduated and students toward the degree of 
Master of Arts in Leadership in Society, Business and Politics Rangsit University” has objective to investigate 
Expectation and Satisfaction from Graduated and students toward the degree of Master of Arts in Leadership in 
Society, Business and Politics Rangsit University and Comparisons Expectation and Satisfaction from Graduated 
and students toward the degree of Master of Arts in Leadership in Society, Business and Politics Rangsit University 
specify by personal data. The sample were Graduated and students toward the degree of Master of Arts in 
Leadership in Society, Business and Politics Rangsit University between class 14 to class 18 altogether 54 samples 
using questionnaire and Interviews Schedule. The Statistic used in this Research are Percentage, Mean and 
Standard deviation. Research hypothesis test using One-way ANOVA, T-test, F-test and the Statistical significance 
is set at 0.05. From the research found that: 1) Graduated and students toward the degree of Master of Arts in 
Leadership in Society, Business and Politics who were the samples mostly are male age between 30-40 year olds 
average earning per month more than 40,000 baht. Many of them were graduated and student of M.A. class 14 - 16 
that chosen Plan B (Independent Study) for their Study Plan. 2) Expectation and Satisfaction from Graduated and 
students toward the degree of Master of Arts in Leadership in Society, Business and Politics Rangsit University in 
Overall and each aspect are at High level. Considering in each aspect from high to low found that, Graduated and 
students had expected in Teaching aspect the most follow by Research aspect, Learning Activities aspect, 
Measurement and Evaluation aspect and Service and Administration aspect respectively. And 3) The result from 
comparison between Expectation and Satisfaction from Graduated and students toward the degree of Master of 
Arts in Leadership in Society, Business and Politics Rangsit University specify by personal data found that 
Graduated and students who were different in gender , age, earning per month, college years and study courses 
have no different in opinions toward Expectation and Satisfaction from Graduated and students toward the degree 
of Master of Arts in Leadership in Society, Business and Politics Rangsit University. 
 

KEYWORDS: EXPECTATION, SATISFACTION, THE DEGREE OF MASTER OF ARTS IN LEADERSHIP 
IN SOCIETY, BUSINESS AND POLITICS 
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1. บทนํา 
การพฒันาประเทศให้เจริญกา้วหนา้ทดัเทียมนานาประเทศทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวฒันธรรม 

จาํเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างประกอบกันและปัจจัยพ้ืนฐานท่ีสําคัญอย่างยิ่ง คือคุณภาพและศักยภาพของ
ทรัพยากรมนุษยใ์นประเทศนั่นเองซ่ึงการพฒันาคุณภาพและศกัยภาพของทรัพยากรมนุษยใ์นประเทศให้มีความรู้ 
ความสามารถเพียงพอและมีคุณค่าพร้อมต่อการตอบสนองการพฒันาประเทศในทุกดา้นไดน้ั้ นจาํเป็นตอ้งอาศยั
กระบวนในการจดัการศึกษา ดงัพระราชดาํรัสท่ีวา่การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ ทั้งน้ี เน่ืองจากการจดัการศึกษาเป็น
กระบวนการหน่ึงท่ีสําคญัอยา่งยิ่งในการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์ห้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้ และมีคุณธรรม มีจริยธรรม และวฒันธรรมในการดาํรงชีวติสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข  

อยา่งไรก็ตามในการจดัการศึกษาในระดบัท่ีสูงข้ึน เพ่ือให้ประชาชนไดมี้ความรู้ ความสามารถพียงพอต่อ
การพฒันาประเทศนั้น ในระยะแรกสถาบนัอุดมศึกษาไดด้าํเนินงานโดยรัฐเพียงฝ่ายเดียว จนไม่สามารถรับภาระใน
การจดัการศึกษาให้แก่ประชาชนไดอ้ยา่งมีคุณภาพเพียงพอและทัว่ถึง เน่ืองจากมีขอ้จาํกดั อาทิ มีความจาํกดัในดา้น
ทรัพยากรต่างๆ ของประเทศ อตัราการเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วของประชากร ความตอ้งการแรงงานของตลาดแรงงาน
หลากหลาย การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวิชาการ ตลอดจนความตอ้งการศึกษาในสาขาวชิาท่ีหลากหลาย 
ดงันั้น รัฐจึงเปิดโอกาสให้สถาบนัอุดมศึกษาของเอกชนเขา้มาดาํเนินการจดัการศึกษาในระดบัท่ีสูงข้ึน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในระดับบัณฑิตศึกษาโดยดาํเนินการควบคู่กับรัฐเพื่อรองรับความต้องการดังกล่าว และเพื่อสร้างความ
หลากหลายทางการศึกษาตอบสนอง ความต้องการของประชากร  สังคม  และตลาดแรงงาน  ซ่ึ งปัจจุบัน
สถาบนัอุดมศึกษาของเอกชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา เกือบทุกสาขาและทุกระดบั โดยกระจายอยู่
ทัว่ไปทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคทัว่ประเทศ 

สภาบนัอุดมศึกษาหลายแห่งของรัฐและเอกชน ต่างเลง็เห็นความสาํคญัของการจดัการศึกษาและการพฒันา
หลกัสูตรใหมี้คุณภาพและสามารถพฒันาไดอ้ยา่งต่อเน่ือง เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยเฉพาะ
ดา้นคุณภาพของผูส้ําเร็จการศึกษานั้น การติดตามผลเป็นวิธีการสําคญัท่ีจะทาํให้สถาบนัการศึกษาไดข้อ้เท็จจริง
เก่ียวกับคุณภาพและข้อบกพร่องของผูส้ําเร็จการศึกษาในการประกอบอาชีพ การศึกษาต่อ การนําความรู้และ
ประสบการณ์ ท่ีไดรั้บไปใชใ้นการทาํงาน ขอ้มูลเหล่าน้ีจะสะทอ้นให้เห็นขอ้เท็จจริงว่าหลกัสูตรและการเรียนการ
สอน ตลอดจนประสบการณ์ต่างๆ ท่ีผูเ้รียนไดรั้บ มีความเหมาะสมสอดคลอ้งตามความตอ้งการของผูเ้รียน สังคม และ
สภาพการทาํงานได้เพียงใดเพ่ือหน่วยงานท่ีจัดการศึกษาจะได้นําขอ้มูลมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและ
พฒันาการจดัการเรียนการสอน เพ่ือสามารถผลิตบณัฑิตให้มีคุณลกัษณะและสมรรถนะในการปฏิบติังานดา้นต่างๆ 
ตรงตามความต้องการของสังคมต่อไป  ดังปฏิญญาโลกว่าด้วยการอุดมศึกษา กล่าวถึงภารกิจและหน้าท่ีของ
สถาบนัอุดมศึกษาว่า “ภารกิจในการก่อให้เกิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืนและการปรับปรุงสังคมโดยรวมเพ่ือผลิตบณัฑิตท่ีมี
คุณภาพสูงและพลเมืองท่ีมีความรับผิดชอบ เพ่ือให้สามารถตอบสนองความตอ้งการดาํเนินภารกิจของทุกภาคของ
สังคม โดยการจดัการเรียนการสอนให้สอดคลอ้งกนัรวมทั้งการฝึกอบรมวิชาชีพซ่ึงประกอบดว้ยความรู้ และทกัษะ
ระดบัสูง โดยใชห้ลกัสูตรและเน้ือหาท่ีเหมาะสมและสอดรับกบัความตอ้งการของสังคมทั้งในปัจจุบนัและอนาคต
อยา่งต่อเน่ือง”  

สาขาวิชาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง จดัการเรียนการสอนทั้งในระดบัปริญญาตรี โท และเอก โดยมี
สาขาวิชาอยู่ภายใตค้วามรับผิดชอบของวิทยาลยัและคณะต่างๆดว้ยปรัชญาในการสร้างสรรค์ส่ิงท่ีดีสู่สังคมธรรม
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มาธิปไตย มหาวิทยาลยัไดพ้ยายามพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตรต่างๆท่ีมีความจาํเป็นต่อการพฒันาอย่างย ัง่ยืนของ
เศรษฐกิจและสังคมของทั้งประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย ตะวนัออกเฉียงใตท่้ามกลางกระแสความขดัแยง้ แตกต่าง 
และหลากหลายทางความคิด อุดมการณ์ และวฒันธรรมรวมถึงการวิวฒัน์อยา่งรวดเร็วของสภาวะแวดลอ้มดา้นต่างๆ 
มหาวิทยาลยัรังสิตมุ่งเน้นไม่แต่เฉพาะพฒันาบณัฑิต มหาบณัฑิตและดุษฎีบณัฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถในการ
ประกอบการงานในระดบัต่างๆเท่านั้น แต่ยงัมุ่งมัน่ในการพฒันาและปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมอนัดีงามให้แก่
บณัฑิต มหาบณัฑิต และดุษฎีบณัฑิตของมหาวทิยาลยัดว้ย 

จากเหตุผลดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาเร่ือง ความคาดหวงัและความพึงพอใจของมหาบณัฑิตและ
นกัศึกษาต่อการศึกษาในหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง มหาวิทยาลยั
รังสิต ท่ีจะสามสารถปรุง และพฒันาหลกัสูตร ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและการบริการอ่ืนๆใหดี้ยิง่ข้ึน 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1) เพ่ือศึกษาความคาดหวงัและความพึงพอใจของมหาบณัฑิตและนกัศึกษาต่อการศึกษาในหลกัสูตรศิลปศาสตร 

มหาบณัฑิต สาขาวชิาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง มหาวทิยาลยัรังสิต 
2) เพ่ือเปรียบเทียบความคาดหวงัและความพึงพอใจของมหาบณัฑิตและนกัศึกษาต่อการศึกษาในหลกัสูตร

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง มหาวทิยาลยัรังสิต จาํแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคล 
 

3. การดาํเนินการวจิัย 
ในการวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ือศึกษาความ

คาดหวงัและความพึงพอใจของมหาบณัฑิตและนกัศึกษาต่อการศึกษาในหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาผูน้าํทาง
สังคม ธุรกิจ และการเมือง มหาวิทยาลยัรังสิต และเพื่อเปรียบเทียบความคาดหวงัและความพึงพอใจของมหาบณัฑิต
และนักศึกษาต่อการศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผูน้ําทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง 
มหาวิทยาลยัรังสิต จาํแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคล ผูว้ิจยัไดก้าํหนดประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ มหาบณัฑิตและ
นักศึกษาในหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจ และการเมืองตั้งแต่รุ่นท่ี 14 ถึงรุ่น 18 
จาํนวนทั้ งส้ิน 54 คน กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน จึงใช้การกาํหนดขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่งแบบเจาะจง ใชแ้บบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือในการวิจยั แบบสัมภาษณ์ใชเ้พ่ือถามขอ้คิดเห็น
และขอ้เสนอแนะจากมหาบัณฑิตและนักศึกษา ส่วนแบบสอบถามในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ 
(Check List) และแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั (Rating Scales) แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของมหาบณัฑิตและนกัศึกษา ลกัษณะของแบบสอบถาม
เป็นแบบเลือกตอบ (Check List) 

ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบั ความคาดหวงัและความพึงพอใจของมหาบณัฑิตและนกัศึกษาต่อการศึกษา
ในหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง มหาวทิยาลยัรังสิต 

ลกัษณะของแบบสอบถาม เป็นแบบประเมินค่า 5 ระดบั ตามแนวประเมินของ Best (1981) ดงัน้ี 
  5 หมายถึง  มีความคาดหวงัและความพึงพอใจมากท่ีสุด  
  4 หมายถึง  มีความคาดหวงัและความพึงพอใจมาก 
  3 หมายถึง  มีความคาดหวงัและความพึงพอใจปานกลาง 

Ran
gs

it U
niv

ers
ity



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 9 ปีการศึกษา 2557 

 

วนัพฤหสับดทีี ่16 ตุลาคม พ.ศ.2557 หน้า  840  อาคาร Digital Multimedia Complex  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

  2 หมายถึง  มีความคาดหวงัและความพึงพอใจนอ้ย 
  1 หมายถึง  มีความคาดหวงัและความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

เกณฑก์ารแปลผลค่าเฉล่ีย 
1.00 – 1.49 หมายถึง มีความคาดหวงัและความพึงพอใจในระดบันอ้ยท่ีสุด 
1.50 – 2.49 หมายถึง มีความคาดหวงัและความพึงพอใจในระดบันอ้ย 
2.50 – 3.49 หมายถึง มีความคาดหวงัและความพึงพอใจในระดบัปานกลาง 
3.50 – 4.49 หมายถึง มีความคาดหวงัและความพึงพอใจในระดบัมาก 
4.50 – 5.00 หมายถึง มีความคาดหวงัและความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด 
ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด เพ่ือถามขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 
 
ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา ประกอบดว้ย ตวัแปรอิสระไดแ้ก่ ขอ้มูลส่วนบุคคลของมหาบณัฑิตและนกัศึกษา 

ประกอบดว้ย เพศ อาย ุรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน รุ่นท่ีศึกษา และแผนการศึกษา และตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความคาดหวงัและ
ความพึงพอใจของมหาบณัฑิตและนกัศึกษาต่อการศึกษาในหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาผูน้าํทางสังคม 
ธุรกิจ และการเมือง มหาวิทยาลยัรังสิต ในดา้นการบริการและการจดัการทัว่ไป ดา้นผูส้อน ดา้นกิจกรรมการเรียนการ
สอน ดา้นการวดัผลและประเมินผล และดา้นการทาํวจิยั 
 

กรอบแนวคดิในการวจิัย 
                                               ตวัแปรตาม 
 
                              ตวัแปรอสิระ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
4. ผลการวจิัย 

1) มหาบณัฑิตและนกัศึกษาหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง 
ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 57.4 มีอายรุะหวา่ง 30-40 ปี จาํนวน 26 คน คิด
เป็นร้อยละ 48.1 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน มากกว่า 40,000 บาท จาํนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 57.4 ส่วนใหญ่เป็น

ขอ้มูลส่วนบุคคล 
ของมหาบณัฑิตและนกัศึกษา 

- เพศ  
- อาย ุ
- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
- รุ่นท่ีศึกษา 
- แผนการศึกษา 

ความคาดหวงัและความพึงพอใจของมหาบณัฑิตและ
นกัศึกษาต่อการศึกษาในหลกัสูตรศิลปศาสตรมหา
บณัฑิต สาขาวชิาผูน้าํทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง 

มหาวทิยาลยัรังสิต 
 

- ดา้นการบริการและการจดัการทัว่ไป  
- ดา้นผูส้อน  
- ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน  
- ดา้นการวดัผลและประเมินผล 
- ดา้นการทาํวจิยั Ran
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มหาบณัฑิตและนักศึกษา M.A. รุ่นท่ี 14 – 16 จาํนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 53.7 และส่วนใหญ่เลือกแผนการศึกษา
แผน ข. (การคน้ควา้อิสระ) จาํนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 88.9 ตามลาํดบั 

2) ความคาดหวงัและความพึงพอใจของมหาบณัฑิตและนกัศึกษาต่อการศึกษาในหลกัสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาผูน้ําทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง มหาวิทยาลยัรังสิต พบว่า มหาบัณฑิตและนักศึกษามีความ
คาดหวงั โดยภาพรวมและรายดา้น อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นเรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อย พบว่า 
มหาบณัฑิตและนกัศึกษามีความคาดหวงั ดา้นผูส้อน มากท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้นการทาํวิจยั ดา้นกิจกรรมการเรียน
การสอน ดา้นการวดัและประเมินผล และดา้นการบริการและการจดัการทัว่ไป ตามลาํดบั ส่วนความพึงพอใจของ
มหาบณัฑิตและนกัศึกษา โดยภาพรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นเรียงลาํดบัจากมากไปหา
นอ้ย พบว่า มหาบณัฑิตและนักศึกษามีความพึงพอใจดา้นผูส้อน มากท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้นกิจกรรมการเรียนการ
สอน ดา้นการทาํวจิยั ดา้นการวดัและประเมินผล และดา้นการบริการและการจดัการทัว่ไป ตามลาํดบั 

3) ผลการเปรียบเทียบความคาดหวงัและความพึงพอใจของมหาบัณฑิตและนักศึกษาต่อการศึกษาใน
หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง มหาวิทยาลยัรังสิต จาํแนกตามขอ้มูล
ส่วนบุคคล โดยภาพรวม พบวา่ มหาบณัฑิตและนกัศึกษาท่ีมี เพศ อาย ุรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน รุ่นท่ีศึกษา และแผนการ
ศึกษา ต่างกนั มีความเห็นต่อความคาดหวงัและความพึงพอใจของมหาบณัฑิตและนกัศึกษาต่อการศึกษาในหลกัสูตร
ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง มหาวทิยาลยัรังสิตโดยภาพรวม ไม่แตกต่างกนั 

สรุปผลการสัมภาษณ์มหาบณัฑิตและบณัฑิต 
เหตุผลท่ีเลือกศึกษาหลกัสูตรน้ีเน่ืองจากสนใจในเร่ืองการพฒันาศกัยภาพของทรัพยากรมนุษย ์โดยเฉพาะ

ดา้นภาวะผูน้าํ โดยทัว่ไปจะพบหลกัสูตรผูน้าํในดา้นบริหารธุรกิจมากกวา่ศิลปศาสตร์ ในความเห็นส่วนตวัคิดวา่ การ
พฒันาดา้นภาวะผูน้าํตอ้งพฒันาความรู้เชิง สังคม เศรษฐศาสตร์และการเมืองให้รอบรู้เพ่ือนาํมาเป็นพ้ืนฐานในการ
ตดัสินใจและควบคุมพฤติกรรมมนุษยไ์ด้ นอกจากนั้ นการเรียนด้านภาวะผูน้ํายงัเป็นสหวิชาท่ีได้ใช้ความรู้และ
ประสบการณ์หลากหลายในการเรียน และอยากพฒันาโมเดลการพฒันาภาวะผูน้าํใหส้ังคมต่อไป 

ความคาดหวงัและความพึงพอใจของมหาบณัฑิตและนักศึกษาต่อการศึกษาในหลกัสูตรศิลปศาสตรมหา
บณัฑิต สาขาวชิาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง 

ดา้นการจดัการทัว่ไปมีความรู้สึกผิดหวงัในระบบการปฏิบติังานและการบริหารของผูอ้าํนวยการหลกัสูตร 
ท่ีมีวุฒิภาวะผูแ้ต่ไม่มีลกัษณะความเป็นผูน้าํในการจดัการการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพท่ีจะเกิดประโยชน์ต่อ
ความกระหายความรู้ของผูเ้รียน การติดต่อประสานงานระหว่างนักศึกษาและหลกัสูตรไร้มาตรฐานท่ีชดัเจน มีการ
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา โดยเฉพาะเจา้หนา้ท่ีหลกัสูตร (เลขา) ทาํงานชา้ การจดัการเอกสารสําคญัของนกัศึกษาล่าชา้
มากโดยไม่แจง้เหตุผล เอกสารหลกัฐานการศึกษาหายตอ้งส่งแลว้ส่งอีก แต่ส่ิงท่ีดีในการจดัการของหลกัสูตรคือ 
อาํนวยความสะดวกในดา้นเวลาไดดี้มาก อาคารสถานท่ีเรียนมีความสะดวกสบาย อินเตอร์เน็ตใชไ้ดดี้ ของวา่งในชั้น
เรียนและเคร่ืองด่ืมเป็นท่ีพอใจ 

ดา้นวิชาการมีความคาดหวงัว่าจะไดฝึ้กภาคปฏิบตัรเชิงผูน้าํ เช่น การฝึกบุคลิกภาพ การฝึกการพูดต่อหน้า
สาธารณะ การฝึกภาวะผูน้าํโดยการจาํลองสถานการณ์ มากกว่าจะให้เรียนเชิงทฤษฎี ตลอดระยะเวลาท่ีเรียน มีการ
กล่าวถึงทฤษฎีผูน้าํนอ้ยมาก  การแบ่งผูน้าํตามทฤษฏีผูน้าํท่ีเรียนกนัในระบบสากลไม่ไดพู้ดถึง และไดพู้ดถึงแก่นของ
แนวคิดผูน้าํวา่มีท่ีไปท่ีมาอยา่งไร แต่ในเน้ือหาท่ีไม่ไดเ้ก่ียวกบัผูน้าํเป็นเน้ือหาหรือความถนดัของผูส้อนจะถ่ายทอดได้
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ดี อาจารยส่์วนใหญ่ให้ความรู้เชิงวิชาการไดดี้ แต่บางคร้ังกใ็หข้อ้มูลผิดและไม่เป็นท่ียอมรับในสากล เช่น บางท่านมา
สอนอยา่งจริงจงัวา่เราตอ้งเตรียมตวัเป็นผูน้าํในอาเซียน และภาษาท่ีสําคญัของอาเซียนคือภาษาเยาวีของสามจงัหวดั
ภาคใตไ้ทย ในขณะท่ีอาจารยพ์ดูเร่ืองน้ีมีท่าทางเเละนํ้าเสียงจริงจงัแต่ขาดหลกัการท่ีเป็นท่ียอมรับ จนหลายคร้ังรู้สึกไม่
มัน่ใจวา่คุณวฒิุและองคค์วามรู้พ้ืนฐานของอาจารยท่์านนั้นยงัอ่อนไปหรือไม่ 

ผูใ้ห้สัมภาษณ์ เคยอบรมและฝึกปฎิบติัการดา้นผูน้าํทั้งในและต่างประเทศ ทาํใหเ้ห็นวา่การเรียนการสอนยงั
ขาดความเป็น practical หากมีการปรับใหเ้ป็นแบบ learning by doing หรือ on the job training จะสามารถสร้างและดึง
ศกัยภาพภายในของผูเ้รียนไดดี้ยิง่ข้ึน การเรียนการสอนยงัอ่อนเเละตามใจผูเ้รียนมากเกินไปจนความรู้ท่ีจะไดรั้บไม่ได้
อย่างเต็มท่ี แต่ว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนท่ีหลักสูตรบกพร่องก็ไม่ได้ทั้ งหมด เพราะเอกสารการเรียนทาง
หลกัสูตรใหไ้วทุ้กคร้ังก่อนเรียน ผูเ้รียนไม่ไดอ้่านเพ่ิมเติมดว้ยตนเอง ซ่ึงผูเ้รียนตอ้งศึกษาเองดว้ยส่วนหน่ึง 

ดา้นการทาํวิจยั การสอนวิชาวิจยั สาํหรับความเห็นของผูใ้ห้สัมภาษณ์มองวา่ค่อนขา้งลม้เหลว เพราะชัว่โมง
เรียนท่ีจาํกดัจนทาํใหส้อนไม่ไดท้ั้งหมด เช่น ในเร่ืองสถิติเบ้ืองตน้ของวิจยั ประเภทวิจยั การเขียนอา้งอิง การหาขอ้มูล
แบะการวิเคราะห์แหล่งท่ีมาของขอ้มูล การใชฐ้านขอ้มูลเพ่ือการวิจยั การใชโ้ปรแกรมเพ่ืองานสถิติ อาทิ โปรแกรม
SPSS ไม่ได้มีการสอน ทําให้มาตรฐานของความรู้ในการทําวิจัยฐานองค์ความรู้ไม่แน่นพอ อีกทั้ งการแนะนํา
แหล่งขอ้มูล ใหอ้่านบทความเพ่ือช่วยวเิคราะห์เสริมทกัษะของผูเ้รียนจะเหมาะสมยิง่ นอกจากนั้นน่าใหค้วามสาํคญักบั
การสอนเร่ืองการไม่โจรกรรมทางวรรณกรรม การไม่คดัลอกวรรณกรรมอยา่งไม่สร้างสรรคแ์ละ จริยธรรมในการวจิยั
เป็นตน้ 
 
5. การอภิปรายผล 

ในการวิจยัเร่ือง ความคาดหวงัและความพึงพอใจของมหาบณัฑิตและนักศึกษาต่อการศึกษาในหลกัสูตร
ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง มหาวทิยาลยัรังสิต มีประเดน็ท่ีน่าสนใจดงัน้ี 

1) ความคาดหวงัและความพึงพอใจของมหาบณัฑิตและนกัศึกษาต่อการศึกษาในหลกัสูตรศิลปศาสตรมหา
บณัฑิต สาขาวิชาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง มหาวิทยาลยัรังสิต ซ่ึงจากผลการวิจยั พบวา่ ความคาดหวงัและ
ความพึงพอใจโดยภาพรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อารีรักษ์ มีแจง้ (2552) ท่ีได้
ศึกษาถึงความคาดหวงัและความพึงพอใจของนิสิตท่ีมีต่อการศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยันเรศวร ซ่ึงการวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคาดหวงัและความพึงพอใจของ
นิสิตท่ีมีต่อการศึกษาในหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ และเปรียบเทียบความคาดหวงัและความ
พึงใจของนิสิตโดยจาํแนกตามเพศ ชั้นปี และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ นิสิต
หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยันเรศวร ชั้นปีท่ี 1-4 ในระบบปกติ จาํนวน 205 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน ผลการวิจยัพบวา่ ในภาพรวมนิสิตมีความคาดหวงัและ
ความพึงพอใจต่อการศึกษาในหลักสูตรน้ีอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกับผลงานวิจัยน้ี เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน
เรียงลาํดับจากมากไปหาน้อย พบว่า มหาบัณฑิตและนักศึกษามีความคาดหวงั ด้านผูส้อน มากท่ีสุด ทั้ งน้ีเพราะ
นกัศึกษาส่วนใหญ่คาดหวงัให้ผูส้อนมีความรอบรู้ในเน้ือหาวิชาการเป็นอยา่งดี และสามารถถ่ายทอดวิชา ช่วยให้เกิด
ความรู้ มีความรอบรู้ทนัต่อการเปล่ียนแปลง อีกทั้งยงัคาดหวงัให้ผูส้อบมีความเป็นกนัเอง ให้คาํแนะนาํและรับฟัง
ความคิดเห็นของนกัศึกษา และเปิดโอกาสให้นกัศึกษาไดอ้ภิปรายและซักถามปัญหาไดเ้สมอ รองลงมา คือ ดา้นการ
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ทาํวิจยั นกัศึกษาคาดหวงัวา่จะไดท้าํงานวิจยัในเร่ืองท่ีสนใจอยากทาํ มีอาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีมีความเหมาะสม ตรวจและ
เสนอแนะงานวิจยัไดเ้ป็นอยา่งดี ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน นกัศึกษามีความคาดหวงัวา่ กิจกรรมการเรียนมีความ
เหมาะสมกบั ความตอ้งการ และความสนใจ การของผูเ้รียน ดา้นการวดัและประเมินผล นักศึกษาคาดหวงัว่าการวดั
และประเมินผลการเรียน มีความชดัเจนและเปิดเผยใหน้กัศึกษาตรวจสอบได ้และมีการประเมินผลการเรียน การสอน 
ท่ีสอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ทางเน้ือหาวิชาการ และดา้นการบริการและการจดัการทัว่ไป นกัศึกษาคาดหวงัวา่
การส่ือสารในหลกัสูตรมีความชดัเจน สะดวกและถูกตอ้ง การประสานงานของเจา้หน้าท่ีไดรั้บความสะดวกสบาย 
ส่วนความพึงพอใจของมหาบณัฑิตและนักศึกษา พบว่า มหาบณัฑิตและนักศึกษามีความพึงพอใจดา้นผูส้อน มาก
ท่ีสุด ทั้งน้ีเพราะอาจารยผ์ูส้อนมีการเตรียมการสอนล่วงหนา้มาค่อนขา้งดี สามารถถ่ายทอดความรู้ไดล้ะเอียดชดัเจน 
เน่ืองจากอาจารยผ์ูส้อนมีความรู้ในเน้ือหานั้นๆ เป็นอยา่งดีมีความเป็นกนัเอง และรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา 
รองลงมา คือ ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน นกัศึกษามีความพึงพอใจเน่ืองจากอาจารยผ์ูส้อนมีการจดักิจกรรมต่างๆ
ใหป้ฏิบติัจริง มีการส่งเสริมใหมี้การอภิปราย มีการโตต้อบ ซกัถาม แสดงความคิดเห็นต่างๆซ่ึงช่วยใหผู้เ้รียนมีการเกิด
ทกัษะต่างๆ ในการแสวงหาความรู้ดว้ยตวัเอง อยา่งต่อเน่ือง ดา้นการทาํวิจยั นกัศึกษามีความพึงพอใจเน่ืองจาก ดา้น
การวดัและประเมินผลทั้งน้ีเพราะนกัศึกษามีส่วนร่วมในการกาํหนดเกณฑก์ารวดัและประเมินผลค่อนขา้งนอ้ย และนาํ
ผลท่ีไดจ้ากการวดัและประเมินผลมาใชใ้นการพฒันากิจกรรมการเรียนการสอน และดา้นการบริการและการจดัการ
ทัว่ไป ทั้งน้ีเพราะการติดต่อประสานงานระหว่างนักศึกษาและหลกัสูตรไร้มาตรฐานท่ีชัดเจน มีการเปล่ียนแปลง
ตลอดเวลา 

2) ผลการเปรียบเทียบความคาดหวงัและความพึงพอใจของมหาบณัฑิตและนกัศึกษาต่อการศึกษาในหลกัสูตร
ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง มหาวิทยาลยัรังสิต จาํแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคล 
โดยภาพรวม พบวา่ มหาบณัฑิตและนกัศึกษาท่ีมี เพศ อาย ุรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน รุ่นท่ีศึกษา และแผนการศึกษา ต่างกนั 
มีความเห็นต่อความคาดหวงัและความพึงพอใจของมหาบณัฑิตและนักศึกษาต่อการศึกษาในหลกัสูตรศิลปศาสตร      
มหาบณัฑิต สาขาวิชาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง มหาวิทยาลยัรังสิตโดยภาพรวม ไม่แตกต่างกนั ซ่ึง รมิดา             
คงเขตวณิช (2556) ศึกษาเร่ืองความคาดหวงัและความพึงพอใจของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี ท่ีมีต่อการเรียนการ
สอนวิชาการบญัชีการเงินของมหาวิทยาลยัศรีปทุม มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา ความคาดหวงัและความพึงพอใจท่ีมีต่อ
การเรียนการสอนรายวิชาการบญัชีการเงินของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัศรีปทุม ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการ
วิจัย คือ นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการบัญชีการเงิน  ปีการศึกษา 2/2555 จํานวน  227 คน  โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั โดยสอดคลอ้งกบัผลการทดสอบสมมติฐานของรมิดา คงเขตวณิช (2556) ท่ี
พบว่า นักศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีมีสาขาต่างกนั มีความคิดเห็นและความคาดหวงัต่อการเรียนการสอนวิชาบญัชี
การเงินไม่แตกต่างกนั และขดัแยง้กบัผลการทดสอบสมมติฐานของรมิดา คงเขตวณิช (2556) วา่นักศึกษามีความพึง
พอใจต่อการเรียนการสอนวชิาบญัชีการเงินของมหาวทิยาลยัศรีปทุมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 

 

6. ข้อเสนอแนะ 
1) ควรปรับปรุงด้านการบริการและการจัดการทั่วไป การส่ือสารในหลกัสูตรมีความล่าช้าในเร่ืองการ

ประสานงานต่างๆ ระหวา่งนกัศึกษากบัอาจารย ์ไม่มีความชดัเจนเท่าท่ีควร 
2) ดา้นผูส้อน ยงัขาดการใหค้วามรู้ในดา้นธุรกิจเน่ืองจากการเรียนการสอน ถูกเนน้ไปทางดา้นการเมืองและ

สังคมเป็นส่วนใหญ่ จึงควรจดัใหมี้การเรียนการสอนทางดา้นธุรกิจเพ่ิมเติม 
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3) ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน ควรส่งเสริมให้มีการจดักิจกรรมต่างๆ ให้ปฏิบติัจริง มีการส่งเสริมให้มี
การอภิปราย มีการโตต้อบ ซักถาม แสดงความคิดเห็นต่างๆ ซ่ึงจะช่วยให้นกัศึกษามีการเกิดทกัษะ และประสบการณ์
ต่างๆ ในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง อยา่งต่อเน่ือง 

4) ดา้นการวดัผลและประเมินผล ควรให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการกาํหนดเกณฑ์การวดัและประเมินผล 
เพราะจะไดน้าํผลท่ีไดจ้ากการวดัและประเมินผลมาใชใ้นการพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป 

5) ดา้นการทาํวิจยั ควรปรับปรุงปัญหาในเร่ืองอาจารยท่ี์ปรึกษาบางท่านเน่ืองจากไม่มีเวลาให้คาํแนะนาํ
ปรึกษากบันกัศึกษา จึงส่งผลทาํใหน้กัศึกษาบางคนไม่จบการศึกษาตามกาํหนด  
 

กติติกรรมประกาศ  
งานวิจัยฉบับน้ี สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผูศึ้กษาได้รับความกรุณาจากคณาจารย ์ท่ีไดใ้ห้การอบรมส่ังสอน

ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ เพ่ิมพูนประสบการณ์ให้แก่ผูศึ้กษาดว้ยความเมตตากรุณาเป็นอยา่งยิ่ง และไดรั้บความ
ช่วยเหลืออยา่งดียิ่งจากอาจารยท่ี์ปรึกษา ดร.เกสรา สุขสวา่ง ท่ีไดเ้สียสละเวลาอนัมีค่าให้คาํปรึกษาแนะนาํและช้ีแนะ
แนวทางท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูศึ้กษา รวมทั้งไดก้รุณาติดตามตรวจสอบปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ จนกระทัง่ผู ้
ศึกษามีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ผูศึ้กษารู้สึกซาบซ้ึงในพระคุณคร้ังน้ีเป็นอย่างสูง ขอขอบคุณพ่ีๆ น้องๆ 
นกัศึกษารุ่นท่ี 14-18 ท่ีให้การสนับสนุนตอบแบบสอบถาม คอยช่วยเหลือผลกัดนัเป็นกาํลงัใจให้การทาํวิจยั สําเร็จ
ลุล่วงดว้ยดีทุกประการ 
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การศึกษาปัญหาในการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการประมงทะเล กรณศึีกษา : การประมงทะเล
ในพืน้ที ่ อาํเภอกนัตัง จังหวดัตรัง 

Research concerning migrant laborer issues and fishery entrepeneurs :  case study of fisheries 
in Kantang distrct,Trang Province (South of thailand) 

 

ชลลดา  ชัยวิริยะกลุ และ ดร.ศรัณย์  ธิตลิกัษณ์   
1 นกัศึกษาปริญญาโทหลกัสูตรศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวชิา ผูน้าํทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง  มหาวทิยาลยัรังสิต 

2 อาจารยป์ระจาํ คณะ นวตักรรมสงัคม  มหาวทิยาลยัรังสิต 

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

บทคดัย่อ      

               การศึกษาปัญหาในการใชแ้รงงานต่างดา้วของผูป้ระกอบการประมงทะเล กรณีศึกษา : อาํเภอกนัตงั จงัหวดั
ตรัง เพ่ือใหท้ราบถึงปัญหาและเป็นแนวทางแกปั้ญหาในดา้นแรงงานต่างดา้วของผูป้ระกอบการประมงทะเล โดยเป็น
การศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ ผูว้จิยัไดศึ้กษาและลงพื้นท่ีเกบ็ขอ้มูลในเขต อาํเภอกนัตงั จงัหวดัตรัง ซ่ึงเป็นเมืองท่าท่ีสาํคญั
ของฝ่ังทะเลอนัดามนัตะวนัตก มีภูมิประเทศทางทะเลติดต่อกบัประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย โดยมีการ
ส่งสินคา้ทางทะเลมาชา้นาน และดาํเนินกิจการประมงเป็นธุรกิจประจาํอาํเภอมีรายไดแ้ละการกระจายอาชีพต่อคนใน
พ้ืนท่ี อยา่งกวา้งขวางอีกทั้งป็นพ้ืนท่ีท่ีมีอตัราในการใชแ้รงงานต่างดา้วในการทาํกิจการประมงเป็นส่วนใหญ่ 
 กิจการประมงของ อาํเภอกนัตงั ใชแ้รงงานต่างดา้วเป็นแรงงานหลกัซ่ึงแรงงานต่างดา้วอาจมีปัญหาต่อการ
ดาํเนินกิจการประมง ผูว้ิจยัไดท้าํศึกษาโดยใชว้ิธีการสัมภาษณ์ในประเดน็ของปัญหาต่างๆท่ีเก่ียวกบัแรงงานต่างดา้วท่ี
ผูป้ระกอบการไดป้ระสบปัญหาจริงในการดาํเนินธุรกิจจากนั้นวิเคราะห์และสรุปเพ่ือคน้พบปัญหาท่ีแทจ้ริงเก่ียวกบั
แรงงานต่างด้าวซ่ึงสามารถเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาต่อผูป้ระกอบการประมงทะเลในอาํเภอกันตงั โดยผล
การศึกษาพบวา่ กิจการประมงประสบปัญหาเก่ียวกบัแรงงานต่างดา้วจริง โดยผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์และแบ่งเป็นประเด็น
สาํคญัๆคือ 1) เร่ืองแรงงานหลบหนีทาํงานไม่ครบตามอายบุตัรท่ีนายจา้งทาํไวใ้ห้ โดยแรงงานเบิกเงินค่าแรงล่วงหนา้
แลว้หลบหนีไปอยูก่บันายจา้งคนใหม่ทาํใหน้ายจา้งเดิมตอ้งหาแรงงานมาทดทนใหม่ 2) เร่ืองการส่ือสารในดา้นการใช้
ภาษาและพฤติกรรมของแรงงานต่างด้าวเช่นการทะเลาะวิวาทกันระหว่างคนงานต่างด้าวด้วยกันเอง 3) ปัญหา
เจา้หนา้ท่ีของรัฐยงัขาดความเขา้ใจในเน้ืองานดา้นแรงงานต่างดา้วและไม่สามารถให้คาํปรึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ และ
มีความรู้ไม่เพียงพอต่อการให้คาํปรึกษา ปัญหาหลกัๆเหล่าน้ีส่งผลให้เกิดการชงกัของกิจการ เน่ืองจากแรงงานไม่
เพียงพอในการออกเรือ นายจา้งขาดรายไดท้ั้งท่ียงัตอ้งมีรายจ่ายสะสมมากข้ึน เช่นค่าการดูแลรักษาเรือ เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ประมง ค่าดูแลแรงงานท่ียงัไม่ได้ออกเรือ  จนนําไปสู่การหยุดดําเนินกิจการ และส่งผลกระทบไปสู่
อุตสาหกรรมอ่ืน เช่นโรงงานแปรรูปและการส่งออกอาหารทะเลเป็นตน้ เม่ือทราบปัญหาต่างๆของผูป้ระกอบการ
ประมงแลว้ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี  
1) ทางการควรมีการกาํหนดนโยบายและกฎหมายท่ีชดัเจน และลดขั้นตอนต่างๆในการทาํใหถู้กตอ้งตามกฎหมายเพ่ือ
ประโยชน์ทั้งผูป้ระกอบการและแรงงานต่างดา้วและเจา้หนา้ท่ีรัฐควรมีการเตรียมพร้อมและความเขา้ใจเพ่ือการบริการ
อยา่งเป็นขั้นเป็นตอนท่ีสะดวกและเขา้ใจง่าย และมีระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการเตรียมตวัของผูป้ระกอบการ  
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2) ควรเพ่ิมระยะเวลาในการทาํงานอยูก่บันายจา้งเดิมใหน้านข้ึนเพ่ือลดปัญหา การเปล่ียนงาน และหลบหนี ซ่ึงอาจจะ
ตอ้งมีองคก์รของรัฐทาํการอบรมทาํความเขา้ใจเร่ืองวฒันธรรม การใชชี้วติร่วมกนัอนัดีระหวา่งนายจา้งและแรงงาน
ต่างดา้ว เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงในการพฒันาดา้นพฤติกรรมของแรงงานต่างดา้วปรับใชใ้นการทาํงานระหวา่งกนั 
คาํสําคญั: แรงงานต่างดา้ว,ผูป้ระกอบการประมงทะเล,อาํเภอกนัตงั จงัหวดัตรัง  

 
Abstract 

 The purpose of this research about migrant laborers working for fisheries entrepreneurs is a case study of 
fisheries in Amphoe Kuntung, Trang Province, Thailand. Its aim is to become a guide for developing and solving 
issues regarding migrant laborers of fisheries entrepreneurs, and it is a qualitative research. The researcher has 
studied and been on site within the Amphoe Kuntung area of Trang Province, which is an important port in the west 
of the Andaman Sea, with maritime land attached to Malaysia, Singapore, and Indonesia. The maritime shipping 
and fisheries business of the Amphoe have produced incomes and careers for local people on a broad basis, and the 
rates of laboring by migrant workers for the fisheries business is quite high in this area. 
 In Amphoe Kuntung, there is a large force of migrant laborers, with the majority working within the 
fisheries business as its main workforce, and which may affect the processes of such a business. The researcher has 
interviewed entrepreneurs about real-life problems in the business, in order to analyze and find a proper solution for 
all in Amphoe Kuntung. This study displayed the main problems, which are: 1) migrant workers do not work at the 
level their contract stipulates, collecting wages in advance, before fleeing to a new employer, and thus the first 
employer has to find a replacement migrant worker, 2) language barriers and certain behaviors, such as affray and 
conflicts, between the migrant workers, 3) Misunderstanding among government’ officers in term of registration of 
migrant workers for working license. These aforementioned problems cause businesses to stumble, because there 
are not enough workers to set-sail with, the employer thus lacks income (with increasingly accumulated 
expenditure, such as boat maintenance costs and migrant worker wages) which eventually leads to business 
collapse, as well as affecting other industrial businesses, such as processing factories and the seafood exports 
business. 
 When being acknowledged for such problems by fisheries entrepreneurs, the researcher suggests the 
following: 1) government authorities should indicate clear policies and laws, and also reduce the process of 
legitimation for the benefit of entrepreneurs and migrant workers themselves, 2) working periods with the same 
employer should be increased, to avoid the problems with migrant workers changing the jobs or fleeing,  
government officers should be prepared and have a good understanding of processes, in order to provide convenient 
and easy services step by step for entrepreneurs, including enough time for them to prepare themselves. 
Keywords:  migrant workers, migrant laborer issues, fisheries, Amphoe Kuntung, Trang Province 
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1. บทนํา 
การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทยในช่วง พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบนั (พ.ศ.2557) ท่ีมีอตัราการขยายตวัสูงข้ึน

อยา่งต่อเน่ืองก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้างโดยเฉพาะปัญหาทางดา้นแรงงานท่ีไร้ทกัษะ ซ่ึงเป็นปัจจยัใน
การผลิตท่ีสําคญัของอุตสาหกรรมการประมงในประเทศไทย ปัญหาของการขาดแคลนแรงงานไร้ทกัษะในวงการ
อุตสาหกรรมประมงน้ีเกิดข้ึนโดยทัว่ไปและถือไดว้า่เป็นปัญหาท่ีเร้ือรังต่อเน่ืองกนัมาเป็นเวลานานโดยเฉพาะงานท่ี
คนไทยไม่นิยมทาํเพราะเห็นวา่เป็นงานท่ีตอ้งใชแ้รงงานหนกั สกปรก และรายไดน้อ้ยซ่ึงจากสาเหตุดงักล่าวขา้งตน้ได้
กลายเป็นท่ีมาของการจดัหาและการวา่จา้งแรงงานต่างดา้ว เขา้มาทาํงานเพ่ือทดแทนการทาํงานประเภทท่ีคนไทยไม่
นิยมทาํ การเขา้มารับทาํงานของแรงงานจากต่างถ่ินในแง่หน่ึงจึงถือไดว้า่มีประโยชน์ในประเด็นของการทดแทนการ
ขาดแคลนแรงงานท่ีคนไทยไม่ตอ้งการทาํ 

ปัจจุบนัเราคงไม่อาจปฎิเสธไดว้่าแรงงานต่างดา้วนั้นมีบทบาทสําคญัต่อภาคอุตสาหกรรมไทยโดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมท่ีตอ้งใชแ้รงงานเขม้ขน้อยา่งอุตสาหกรรมการประมงทั้งน้ีจากการสํารวจขอ้มูลเบ้ืองตน้ของผูว้ิจยัใน
ประเดน็ของการใชแ้รงงานต่างดา้วในอุตสาหกรรมประมงทะเลไดข้อ้เท็จจริงเบ้ืองตน้ สองประการ คือ ประการแรก
แรงงานไทยไม่นิยมทาํอุตสาหกรรมน้ี เพราะเป็นงานหนกั สกปรก และรู้สึกวา่ตนไดเ้งินนอ้ยเม่ือเทียบกบังานท่ีตอ้ง
ทาํและประการท่ีสองซ่ึงเป็นผลจากการประกาศนโยบายของรัฐบาลท่ีมีการประกาศใชน้โยบายปรับข้ึนค่าแรงขั้นตํ่า
300 บาท/วนั ทัว่ประเทศทาํให้เกิดเป็นแรงจูงใจให้แรงงานต่างดา้วหลัง่ไหลเขา้มาหางานทาํในประเทศไทยมากข้ึน 
ขอ้มูลล่าสุด ณ วนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 พบวา่ มีแรงงานต่างดา้วท่ีข้ึนทะเบียนกบักรมการปกครอง 1,824,500 คน 
แบ่งเป็น สัญชาติพม่า 1,704,711 คน   สัญชาติกมัพูชา 395,356 คน และสัญชาติลาว 95,888 คน (กรมการจดัหางาน 
พฤษภาคม 2557)  ซ่ึงแรงงานสัญชาติต่างๆ เหล่าน้ีเขา้มารับจา้งทาํงานในงานหลายๆประเภท ตั้งแต่งานในโรงงาน
อุตสาหกรรม งานก่อสร้าง งานแม่บา้น งานบริการ งานดา้นการเกษตร ตลอดจนงานในอุตสาหกรรมประมงทะเล 

อุตสาหกรรมประมงทะเลเป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมท่ีสําคญัในอนัดบัตน้ๆของประเทศไทย ซ่ึงวงจรของ
ธุรกิจน้ีก่อให้เกิดการจา้งงานสําหรับประชากรเป็นจาํนวนมาก และดว้ยความท่ีประเทศไทยมีความเช่ียวชาญในดา้น
การทาํประมงมาตั้งแต่อดีต จึงทาํใหป้ระเทศไทยเป็นหน่ึงในประเทศผูส่้งออกสัตวน์ํ้าทะเลรายใหญ่ของโลก (ถึงแมว้า่
อตัราการเติบโตของธุรกิจน้ีจะลดลงเน่ืองจากสัตวน์ํ้ าท่ีน้อยลงสวนทางกบันํ้ ามนัท่ีมีราคาเพ่ิมสูงข้ึน) ทาํให้ความ
ตอ้งการแรงงานเพื่อรองรับกบัอุตสาหกรรมการประมงทะเลมีอตัราสูง อยา่งไรก็ตามสืบเน่ืองดว้ยสภาพการทาํงานท่ี
หนกัและตอ้งออกทะเลเป็นระยะเวลานาน จึงทาํใหแ้รงงานส่วนใหญ่ปฎิเสธงานประมง 

 โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ก็ไดร้ะบุว่าปัจจุบนัอุตสาหกรรมภาคประมงทะเลกาํลงัประสบ
ปัญหาขาดเเคลนแรงงานประเภทลูกเรือประมงถึง 100,000 อตัรา (สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พฤษภาคม 
2557 ) 

ในส่วนของพื้นท่ีอุตสาหกรรมประมงทะเลในภาคใต  ้เช่น จังหวดัสงขลา จังหวดัระนอง จังหวดัภูเก็ต 
จงัหวดักระบ่ี เเละ จงัหวดัตรัง ปัญหาท่ีผูป้ระกอบการไดรั้บผลกระทบดา้นแรงงานก็มีลกัษณะปัญหาท่ีคลา้ยคลึงกบั
จงัหวดัอ่ืนๆ ท่ีประสบปัญหาดา้นแรงงานอยา่งรุนแรง เหตุเพราะเเรงงานประมงทะเลเป็นปัจจยัหลกัในการขบัเคล่ือน
ธุรกิจ ผลกระทบน้ีในบางจงัหวดั เช่น จงัหวดัสงขลา มีผูป้ระกอบการบางรายไดห้ยดุการออกเดินเรือประมงเน่ืองจาก
การขาดแคลนแรงงานและตน้ทุนราคาของนํ้ ามนัท่ีมีราคาสูงข้ึน (สัมภาษณ์ผูป้ระกอบการประมง)  โดยท่ีผ่านมา
แรงงานประมงทะเลส่วนใหญ่เป็นแรงงานมาจากประเทศเพ่ือนบา้น เช่น พม่า กมัพชูา เวยีดนาม เป็นตน้ 
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  จงัหวดัตรังนั้นเป็นอีกจงัหวดัหน่ึงทางภาคใตท่ี้ประกอบอาชีพประมง จึงตอ้งอาศยัแรงงานต่างดา้วในการ
ขบัเคล่ือนธุรกิจ ซ่ึงขอ้มูลจาํนวนแรงงานต่างดา้วในจงัหวดัตรังมีจาํนวน 8,866 คน (สาํนกังานบริหารแรงงานต่างดา้ว 
นาํเขา้และพิสูจน์สํญชาติ จากแบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายสารสนเทศฯกองแผนงานและสารสนเทศ ขอ้มูล ณ 
เดือนธนัวาคม ปี2555) เม่ือขาดแคลนแรงงานจึงทาํให้ธุรกิจชะลอตวัเป็นอยา่งมาก ผูป้ระกอบการบางรายจึงตดัสินใจ
หยุดการเดินเรืออนัเน่ืองมากจากขาดแคลนปัจจยัแรงงานในการผลิต ส่วนบางรายท่ียงัการทาํกิจการก็ตอ้งเส่ียงกบั
ปัญหาของการใชแ้รงงานต่างดา้วในแง่มุมต่างๆ อาทิ ขอ้ตกลง/สัญญาของการจา้งงาน การจดัหามาซ่ึงแรงงาน สวสัด์ิ
การและขอ้เรียกร้องของแรงงาน ตน้ทุนในการดาํเนินการทางธุรกิจ ตลอดจนความปลอดภยัของนายจา้ง ฯลฯ ซ่ึงเป็น
ปัญหาท่ีเป็นอีกดา้นหน่ึงของทางฝ่ายผูป้ระกอบการท่ีตอ้งดาํเนินการนอกเหนือจากกฎหมายท่ีกาํหนด 

   จากมูลเหตุและความสําคญัขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงตอ้งการท่ีจะศึกษาขอ้เท็จจริง ปัญหาท่ีแทจ้ริง จากทางดา้น
ผูป้ระกอบการประมงทะเล ในประเดน็ของการใชแ้รงงานต่างดา้ว ผลกระทบในดา้นต่างๆ ของการใชแ้รงงานต่างดา้ว 
การแกปั้ญหาการขาดแรงงานในอุตสาหกรรมตลอดจนความตอ้งการใชแ้รงงานต่างดา้วของผูป้ระกอบการ เพ่ือเป็น
ขอ้เสนอแนะและใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าว ท่ีมีผลนําไปสู่การพัฒนาและการขบัเคล่ือน
อุตสาหกรรมประมงต่อไป   

 

2.ขั้นตอนการศึกษา / อุปกรณ์และวธีิการวจิัย 

 การศึกษาวิจยั เร่ือง ปัญหาการใชแ้รงงานต่างดา้วในอุตสาหกรรมประมงทะเล น้ีเป็นการวิจยัโดยใชร้ะเบียบ
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้ข้อมูลจากเอกสาร อาทิ บทความทางวิชาการ ส่ือส่ิงพิมพ ์
บทความ เอกสารราชการ ระเบียบขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวกบัแรงงานต่างดา้ว และ ขอ้มูลขอ้เท็จจริงท่ีเป็นขอ้มูลในท่ีไดม้า
จากบทสัมภาษณ์จากผูป้ระกอบการจาํนวน 5 สถานประกอบการซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัปัญหาดา้นการใชแ้รงงานต่างดา้วของ
ประมงทะเลและนาํมาทาํการวเิคราะห์ในประเดน็ปัญหาตามท่ีไดต้ั้งวตัถุประสงคข์องการศึกษาไว ้

          การใชแ้นวคิดทฤษฎีในการวิจยัเชิงคุณภาพเป็นการศึกษาปรากฏการณ์สังคมสภาพแวดลอ้มตามความเป็นจริง
ในทุกมิติเพ่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ของปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนกบัสภาพแวดลอ้มเป็นการแสวงหาความรู้โดยเน้น
ความสําคญัของขอ้มูลดา้นความรู้สึกนึกคิดขอ้มูลท่ีทาํการศึกษาวิจยัแบบคุณภาพนับว่าสําคญัยิ่งโดยเฉพาะขอ้มูลท่ี
เป็นความรู้สึกนึกคิด เนน้การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการสร้างขอ้สรุปแบบอุปนยั (Induction) การสร้างขอ้สรุปน้ีทาํโดย
แหล่งขอ้มูลจาํนวนหน่ึง เป็นการมาจากจากความจริงเฉพาะชุดหน่ึงเนน้ขอ้มูลเชิงรูปธรรมหรือขอ้เท็จจริง (fact) ใน
ปรากฎการณ์เป็นท่ีมาของการไดค้วามรู้ความคิดผูว้ิจยัใช้วิธีการแบบอุปนัยสร้างขอ้สรุปเชิงนามธรรมข้ึนมาจาก
ขอ้เทจ็จริง 
        

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
เพ่ือศึกษาปัญหาในการใชแ้รงงานต่างดา้วจากผูป้ระกอบการประมงทะเลท่ีส่งผลต่อการขาดแคลนแรงงาน  

 

3. การดาํเนินการวจิัย 
การเกบ็รวบรวมขอ้มูลต่างๆในการศึกษาไดท้าํการเกบ็ขอ้มูลดงัน้ี 

1.ศึกษารวบรวมจากเอกสาร (Documentary) โดยศึกษาจากระเบียบขอ้บงัคบั หนงัสือ บทความ ตลอดจนเอกสาร
งานวจิยัต่างๆเก่ียวกบัปัญหาการจา้งแรงงานต่างดา้วของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมประมงทะเล 
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2.วธีิสัมภาษณ์   (Interview)   ผูว้ิจยัทาํการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการเก่ียวกบัปัญหาการใชแ้รงงานต่างดา้วของ
ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมประมงทะเล จาํนวน 5 สถานประกอบการ 
 
4. ผลการวจิัย 

จากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการ 5 สถานประกอบการในอาํเภอกนัตงั จงัหวดัตรัง ท่ีประกอบกิจการประมง
ทะเล มีความคิดเห็นส่วนใหญ่โดยเห็นวา่ปัญหาทางดา้นแรงงานเป็นปัญหาลาํดบัแรกๆท่ีผูป้ระกอบการประสบเจอ 
อีกทั้งยงัมีอุปสรรคทางดา้นตน้ทุนในการออกเรือประมง ซ่ึงตน้ทุนทางดา้นนํ้ ามนัมีราคาสูงข้ึน สวนทางกบัปริมาณ
สัตว์นํ้ าท่ีลดลง และค่าใช้จ่ายทางด้านอุปกรณ์ในการดาํเนินงานมีราคาสูงมากอาธิ เช่น ถงัดองปลา อวน เรดาร์ 
อุปกรณ์เคร่ืองยนตต่์างๆเป็นตน้ ซ่ึงการวจิยัในคร้ังน้ีผูว้จิยัไดท้าํการศึกษาในประเดน็ของปัญหาการใชแ้รงงานต่างดา้ว
เป็นแรงงานกิจการประมงเท่านั้น เน่ืองจากเป็นปัญหาท่ีเร้ือรังมาเป็นเวลานานและมีความสําคญัเป็นอนัดบัแรกๆท่ี
จาํเป็นตอ้งแกไ้ขให้แก่ผูด้าํเนินกิจการประมง ซ่ึงปัญหาของการใชแ้รงงานต่างดา้ว ส่งผลต่อการขาดแคลนแรงงาน 
และเป็นปัญหาสําคญัท่ีทาํให้การขบัเคล่ือนของธุรกิจประมงลดลง สืบเน่ืองจากงานประมงเป็นงานท่ีหนัก สกปรก
และตอ้งออกทะเลเป็นเวลานานแรงงานส่วนใหญ่จึงปฏิเสธงานประมง ผลจากการวิจยัยงัพบวา่ผูป้ระกอบการประมง
ประสบปัญหาเก่ียวกบัการใชแ้รงงานต่างดา้วจริง ซ่ึงมีปัญหาท่ีสาํคญัๆ ดงัน้ี 

ประการแรกคือเร่ืองแรงงานหลบหนี ทาํงานไม่ครบตามระยะสัญญาท่ีกาํหนด โดยแรงงานต่างดา้วมกัจะ
เบิกเงินล่วงหนา้ก่อนท่ีจะออกเรือ แต่เม่ือถึงเวลาตอ้งออกเรือนั้นกห็นีหายไปและไม่กลบัมาทาํงานอีกเลย นายจา้งตอ้ง
หาแรงงานใหม่มาทดแทนเพราะหากมีแรงงานไม่พอ เรือจะไม่สามารถออกจบัปลาได ้ทาํให้เกิดการลา้ชา้ในการ
ดาํเนินงานและสูญเสียโอกาส สูญเสียค่าใชจ่้ายเช่นค่าจา้งไต๋กง ค่าจา้งแรงงานท่ียงัไม่ไดอ้อกเรือ ค่านํ้ าแข็ง เป็นตน้
ปัญหาน้ีสร้างผลเสียเป็นลูกโซ่ต่องานในขั้นตอนต่างๆ ตลอดจนถึงธุจกิจการส่งออกอาหารทะเล   ปัญหาแรงงาน
หลบหนีเป็นปัญหาท่ีผูป้ระกอบการประสบอยูบ่่อยคร้ังทางผูป้ระกอบการไดก้ล่าววา่ ในระยะเวลาหน่ึงปีสูญเสียเงิน
ไปกบัปัญหาตรงน้ีมากเพราะไม่เคยตามแรงงานเหล่านั้นกลบัมาได ้และยงัตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการหาแรงงาน
ใหม่มาใหค้รบเพ่ือใหเ้รือสามารถออกหาปลาได ้ 

 ประการท่ีสอง คือ ปัญหาด้านพฤติกรรมของแรงงานต่างดา้วบางประการท่ีผูป้ระกอบการไม่สามารถ
ควบคุมได ้เช่น การทะเลาะวิวาทกนัเองในกลุ่มแรงงานเกิดความเสียหายถึงขั้นหยดุงาน อีกทั้งอุปสรรคทางดา้นภาษา
และวฒันธรรมการเป็นอยูร่่วมกนัระหว่างคนไทยกบัแรงงานต่างดา้ว เช่น มีความไม่เขา้ใจในภาษาทาํให้เมินเชยต่อ
ภาระหนา้ท่ีของตน  และยากต่อการสั่งงาน เกิดอุปสรรคต่อการทาํงานร่วมกนั  

ประการท่ีสาม คือ เร่ืองปัญหาดา้นขั้นตอนในการจดทะเบียนใบอนุญาติทาํงานท่ีไม่ชดัเจน สืบเน่ืองจากการ
ดาํเนินการในขั้นตอนต่างๆของหน่วยงานมีความซับซ้อน เขา้ใจยาก อีกทั้ งมีเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งเป็นจาํนวนมาก 
ก่อให้เกิดความยุง่ยากต่อผูป้ระกอบการ  อีกทั้งยงัมีหน่วยงานหลายหน่วยงานมาเก่ียวขอ้ง ทาํให้เกิดปัญหาการติดต่อ
ขอรับบริการ จากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการพบวา่ในการทาํใบอนุญาติการทาํงานมีระยะเวลานอ้ยและมีขั้นตอนท่ี
ยุง่ยากเน่ืองจากมีหลายหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเช่นโรงพยาบาล สํานักงานตรวจคนเขา้เมือง สํานักงานจดัหางานของ
จงัหวดั กรมการปกครองในพ้ืนท่ี  ไม่สะดวกต่อการเดินทางและมีค่าใชจ่้ายสูง อีกทั้งเจา้หนา้ท่ีรัฐบางคนยงัไม่เขา้ใจ
ในเน้ืองานและไม่ชดัเจนในขั้นตอนต่างๆ มีความล่าชา้ดา้นเอกสารไม่สามารถใหค้าํปรึกษาท่ีถูกตอ้งแก่ผูป้ระกอบการ 
ทาํใหต้อ้งแกเ้อกสารหลายคร้ัง ผูป้ระกอบการยงัเพ่ิมเติมอีกวา่บางคร้ังเกบ็ขอ้มูลของแรงงานไปแลว้อีกในไม่ก่ีสัปดาห์
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เจา้หนา้ท่ีเรียกขอขอ้มูลเพ่ิมเติมทอีก ซ่ึงระหว่างนั้นแรงงานไดอ้อกเรือไปแลว้ ผูป้ระกอบการจึงจาํเป็นตอ้งเรียกเรือ
กลบัเขา้ฝ่ังเพ่ือเกบ็ขอ้มูลเพ่ิมเติม เป็นการเสียเวลาและค่าใชจ่้ายมากและเส่ียงต่อการหลบหนีของแรงงาน  

 

6. บทสรุป 
 สรุปผลของการวิจยัเชิงคุณภาพโดยใชต้วัแบบการวิจยัเชิงปฏิบติัการ (Action Research) การศึกษาปัญหาใน
การใชแ้รงงานต่างดา้วของผูป้ระกอบการประมงทะเล กรณีศึกษา : การประมงทะเลในพ้ืนท่ี อาํเภอกนัตงั จงัหวดัตรัง 
เกิดข้ึนจากความพยายามท่ีจะหาสาเหตุของธุรกิจเรือประมงท่ีขาดแคลนแรงงานเป็นจาํนวนมากจนกระทัง่ไม่สามารถ
นาํเรือประมงออกทาํงานไดจึ้งทาํให้เรือประมงหลายๆท่ีนั้นเกิดวิกฤตการณ์ชงกังนัทางธุรกิจเป็นอย่างมากโดยการ
นําเอาบทสัมภาษณ์ท่ีได้จากการลงพ้ืนท่ีมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานของรัฐซ่ึงจะมีผลต่อ
ผูป้ระกอบการ พบวา่สาเหตุของปัญหาแรงงานต่างดา้วในการดาํเนินธุรกิจประมง เม่ือทาํการวิเคราะห์แลว้จะเห็นว่า
ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกนัในเร่ืองของความไม่ชดัเจนในขั้นตอนการดาํเนินการของ
หน่วยงานรัฐซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจประมง เจา้หนา้ท่ีรัฐยงัขาดความเขา้ใจ เม่ือผูป้ระกอบการตอ้งการ
ปรึกษาในเร่ืองของแรงงานมกัจะไดค้าํแนะนาํอยา่งไม่ถูกตอ้งจากเจา้หนา้ท่ีรัฐ เพราะเจา้หนา้ท่ีมีความรู้ไม่เพียงพอ ไม่
ถูกตอ้ง ทาํให้เกิดความล่าชา้ อีกทั้งปัญหาการทาํงานร่วมกนัระหวา่งนายจา้งและแรงงานต่างดา้วซ่ึงพบวา่มีอุปสรรค
ทางดา้นภาษา แรงงานทาํงานไม่เต็มประสิทธิภาพในหน้าท่ีของตน และเป็นแรงงานท่ีไม่มีคุณภาพมกัชกัชวนกนั
หลบหนี 

กิจการประมงมีปัญหาด้านแรงงานมานานส่งผลให้เกิดการชงกัของธุรกิจ อาจส่งผลต่อการเลิกกิจการ 
เน่ืองจากเจา้ของธุรกิจมีภาระรายจ่ายท่ีสะสมมากข้ึน เช่น การดูแลลูกจา้งท่ียงัคงเหลืออยูแ่ต่ไม่สามารถออกเรือได ้ค่า
ดูแลรักษาเรืออุปกรณ์ต่างๆเม่ือเรือตอ้งหยดุออกลาก จาํพวก อวนลาก เรดาร์ ถงัเก็บปลา เป็นตน้ อีกทั้งกระบวนการ
ขั้นตอนต่างๆท่ีซับซ้อนของรัฐเจา้หนา้ท่ีขาดความเขา้ใจและไม่สามารถให้คาํปรึกษานายจา้งไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
ไม่สามารถบรรลุผลท่ีเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจได ้ 
 ปัญหาต่างๆท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้น เกิดจากแรงงานในประเทศไม่นิยมทาํ จึงเป็นการหนัไปใชแ้รงงานต่างดา้ว 
ซ่ึงไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ อีกทั้งไม่ไดรั้บการสนบัสนุนอยา่งจริงจงัจากรัฐบาล มีนโยบายไม่เอ้ือประโยชน์แก่
ธุรกิจประมง อีกทั้งสัตวท์ะเลในปัจจุบนัไดล้ดน้อยลง จาํเป็นตอ้งออกไปลากปลาในพ้ืนท่ีท่ีไกลข้ึน มีค่าใชจ่้ายเพ่ิม
มากข้ึน ไม่คุม้ค่าต่อการลงทุนส่งผลใหเ้กิดหยดุดาํเนินการและส่งผลเสียเป็นลูกโซ่ต่อธุรกิจ อุตสาหกรรมในดา้นอ่ืนๆ
ดว้ย เม่ือผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์และสรุปปัญหาในประเด็นต่างๆแลว้ จึงมีขอ้เสนอแนะแนวทางในการแกปั้ญหาเบ้ืองตน้ 
ดงัน้ี 1) รัฐบาลควรมีนโบายท่ีเอ้ือประโยชน์และสอดคลอ้งกบัสภาพของธุรกิจประมง จดัหาแรงงานท่ีมีคุณภาพ
ขอ้ตกลงเร่ืองแรงงานระหวา่งประเทศ สร้างแรงจูงใจในการเป็นแรงงานประมงลดขั้นตอนท่ีซับซ้อนทาํความเขา้ใจ
ให้แก่ผูป้ระกอบกิจการและแรงงาน สร้างความมัน่ใจในโครงสร้างของนโยบาย มีการบูรณาการท่ีเหมาะสมเพ่ือ
ประโยชน์ระหวา่งผูป้ระกอบการประมงและแรงงาน พฒันาหน่วยงานและพนกังานของรัฐใหมี้ความเขา้ใจถ่องแท ้ใน
การแกปั้ญหาและการให้คาํปรึกษา  2) สร้างแรงงานประมงท่ีมีคุณภาพ โดยการสร้างการจดัอบรมเพ่ือปลูกฝังเร่ือง
วฒันธรรม ภาษา และการอยูร่่วมกนัระหว่างนายจา้งและลูกจา้ง เพ่ือลดการหลบหนีและการเอารัดเอาเปรียบซ่ึงกนั
และกนั มีนโยบายส่งเสริมสร้างค่านิยมในงานประมงของแรงงานในประเทศ เห็นคุณค่าและความคุม้ค่าในการเป็น
แรงงานประมง เพ่ือเป็นแรงงานท่ีมีประสิทธิภาพต่ออุตสาหกรรมประมงไทย 
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  หากแนวทางท่ีผูว้ิจยัไดน้าํเสนอ เป็นแนวทางในการปฏิบติัท่ีเป็นไปไดจ้ริงผูว้ิจยัมีความหวงัว่าอาจจะเป็น
หนทางหน่ึงท่ีสามารถแกปั้ญหาเร่ืองแรงงานต่างดา้วให้แก่ผูป้ระกอบการประมงทะเล และส่งผลให้เกิดการร่วมมือ
ระหวา่งกนั มีการพฒันาอุตสาหกรรมประมงของประเทศไทยใหก้า้วหนา้และยัง่ยนืต่อไป 
 
กติติกรรมประกาศ  

ในการทาํวจิยัคน้ควา้อิสระในคร้ังตอ้งขอกราบขอพระคุณ ดร.ศรัณย ์ธิติลกัษณ์ ท่ีเป็นท่ีปรึกษาในการทาํวจิยั
ทั้ งน้ี  รวมทั้ ง อ .ชาญชัย จิวจินดา ท่ีคอยให้ค ําปรึกษาในด้านต่างๆให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี  ขอขอบพระคุณ
ผูป้ระกอบการประมงทะเล /เจ้าของกิจการแพปลา / พนักงานท่ีเก่ียวขอ้งในอุตสาหกรรมประมงทะเล / ผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งกบัแรงงานต่างดา้ว ท่ีเปิดโอกาสใหค้าํสัมภาษณ์ สอบถาม จนงานวิจยันั้นสาํเร็จบรรลุเป้าหมาย และบุคคลท่ี
ขาดไม่ไดท่ี้สําคญันั้น คือ พ่ีชาย คุณพ่อ คุณแม่ ท่ีคอยติดต่อประสานงานในทุกๆเร่ืองทั้งอีกทั้งยงัคอยสนับสนุนใน
ดา้นการทาํวจิยัคน้ควา้อิสระอยูต่ลอดเวลา กราบขอบพระคุณค่ะ 
 
เอกสารอ้างองิ 
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ภาวะผู้นําของจักรพรรดิถังไท่จง ศึกษาช่วงครองราชย์ ค.ศ.626-649 
The Leadership of Emperor Taizong of Tang 

A Study of the Period of His Reign from A.D. 626-649 
 

อรอนงค์ ตั้งจิตกวนิ1  และ ดร.ศรัณย์ ธิตลิกัษณ์2 
1 นกัศึกษาปริญญาโท  หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาผูน้าํทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง มหาวทิยาลยัรังสิต 

2 อาจารยป์ระจาํ สาขาวชิาสาขาวชิาผูน้าํทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง วทิยาลยันวตักรรมสงัคม มหาวทิยาลยัรังสิต 

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

บทคดัย่อ      

การศึกษาวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาภาวะผูน้าํของจกัรพรรดิถงัไท่จง ช่วงครองราชย ์ ค.ศ.626-649 
โดยศึกษาหลกัการบริหารงาน หลกัการใชอ้าํนาจ หลกัในการปกครองประเทศ การรู้จกัใชค้น คุณธรรมและจริยธรรม
ของผูน้าํ ขนัติธรรมต่อลทัธิความเช่ือ และความสามารถพฒันาประเทศจีนใหเ้จริญรุ่งเรืองเป็นประเทศมหาอาํนาจใน
สมยันั้น 

การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ ใชว้ธีิพรรณนาและวเิคราะห์ โดยศึกษาวจิยัจากขอ้มูล ตาํรา บทความ
เชิงวชิาการ ผลงานการวจิยั วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในหนงัสือพิมพ ์วารสาร และบทความในอินเทอร์เน็ต 

ผลการศึกษาการวจิยัคร้ังน้ี ปรากฏวา่ ภาวะผูน้าํของจกัรพรรดิถงัไท่จง มีผลต่อความสาํเร็จในการปกครอง
ประเทศจีน เน่ืองจากพระองคใ์หค้วามสาํคญัแก่ประชาชนเป็นอนัดบัแรก จึงสามารถรวบรวมและปกครองอาณาจกัร
อนักวา้งใหญ่ใหเ้ป็นปึกแผน่ และจกัรพรรดิถงัไท่จงมีภาวะผูน้าํท่ีโดดเด่น ไม่วา่จะดา้นหลกัการบริหารงาน หลกัการ
ใชอ้าํนาจ หลกัในการปกครองประเทศ การรู้จกัใชค้น คุณธรรมและจริยธรรมของผูน้าํ สอดคลอ้งกบัทฤษฎีความเป็น
ผูน้าํและภาวะผูน้าํท่ีพึงมี โดยผูศึ้กษาไดว้เิคราะห์จากขอ้มูลต่างๆ ประกอบกนัไดป้ระเดน็สาํคญัในเร่ืองผลงานเห็น
เด่นชดั และการวางรากฐานในการปกครองประเทศ ใหร้าชวงศถ์งัเป็นประเทศมหาอาํนาจในสมยันั้น มัง่คัง่รํ่ ารวย
และทรงแสนยานุภาพทางทหารและการคา้ต่างประเทศ กล่าวไดว้า่สมยัราชวงศถ์งัเป็นยคุทองของศกัดินาและเป็นยคุ
ท่ีรุ่งโรจน์ท่ีสุดของจีน ส่งผลใหผู้ป้กครองและชนชั้นนาํหลายประเทศส่งบุตรหลานเดินทางมาศึกษาเล่าเรียน รวมถึง
เรียนรู้ขนบธรรมเนียมและศิลปะวทิยาการต่าง ๆ ของจีน เม่ือกลบับา้นเมืองของตนไดน้าํเอากลบัไปพฒันาบา้นเมือง
ของตนดว้ย ทาํใหป้ระเทศจีนไดรั้บการยอมรับจากนานาประเทศ 
คาํสําคญั: ภาวะผูน้าํ จกัรพรรดิถงัไท่จง ภาวะผูน้าํของจกัรพรรดิถงัไท่จง 

 

Abstract 

This research aims to study the leadership of Emperor Taizong of Tang, studied during the period of his 
reign from A.D. 626-649, by studying the administration, exercise of power, government, manpower utilization, 
virtue and morality principles of the leader, as well as toleration on his creed and the capabilities of developing. 
China to become civilized and a powerful country in such a period of time. 
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This research is a qualitative study which applied descriptive method and analysis. The data was collected 
from textbooks, academic articles, researches, and  related literature such as newspapers, journals, and several 
articles on the Internet. 

The results from this study show that the leadership of Emperor Taizong of Tang affected the success of 
his ruling China, due the fact that he gave precedence to his peoples first, and therefore was able to unite an 
immense kingdom as one, including that he had: outstanding leadership skills, administration skills, exercised 
power, utilized governments and manpower, and employed virtue and morality principles which conformed to the 
theories and the state of such a leader. The researcher has analyzed all information which supports that the great 
point of apparent work in leading China to arrive at its most civilized point in time, and became a country which 
was rich, mighty and powerful. That period was considered the golden age of feudality and the most prosperous 
time for China, and was thus a reason why rulers of many countries sent their descendant to China to study and 
learn about Chinese customs, in order that when they returned home they would apply Chinese culture to further 
develop their own countries. This made China acceptable and recognized by many countries. 
KEYWORDS: LEADERSHIP,EMPEROR TAIZONG OF TANG,THE LEADERSHIP OF EMPEROR   
                          TAIZONG OF TANG 
 

1. บทนํา 
จีนเป็นประเทศท่ีมีอารยธรรมยิ่งใหญ่  โดยเฉพาะประวัติศาสตร์ด้านการบริหารและปกครอง ใน

ประวติัศาสตร์จีนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัเป็นเวลาถึง 5,000 ปี ประวติัศาสตร์ของจีนจึงมีเร่ืองราวของผูน้าํชนชาติจีน
ในแต่ละยุคสมัย ท่ี มี คุณสมบัติของความเป็นผู ้นําและสะท้อนตัวแบบของผู ้นําในภาวะเห ตุการณ์นั้ นๆ 
         หล่ีซ่ือหมิน หลงัจากครองราชยแ์ลว้ มีพระนามวา่ฮ่องเตถ้งัไท่จง ทรงเสวยราชยต์ั้งแต่ปี ค.ศ.626 ถึงปี ค.ศ.
649 แผน่ดินจีนในระยะเวลานั้น แตกออกเป็นแควน้นอ้ยใหญ่ บา้นเมืองยงัไม่เป็นปึกแผน่ อาํนาจอยูท่ี่เจา้เมือง ยงัคงมี
ขนุนางท่ีติดสินบน ชาวบา้นไดรั้บความเดือดร้อนไปตามๆกนั แต่จกัรพรรดิถงัไท่จงทรงมีหลกัในการบริหารประเทศ
ท่ีดี ตามหลกัธรรมมาภิบาล (Good Development) ทรงนาํอดีตท่ีผิดพลาดของฮ่องเตอ้งคก่์อนๆมาเป็นบทเรียนในการ
ปกครองประเทศ ยกตวัอยา่งฮ่องเตสุ้ยหยางต้ี กล่าวคือทรงเป็นพระญาติกนัแต่ผลสุดทา้ยกลบัตอ้งลงเอยอยา่งอนาถ 
จกัรพรรดิถงัไท่จงไดพ้ยายามฟ้ืนฟูเศรษฐกิจข้ึนมาจนเจริญรุ่งเรือง แมแ้ต่การก่อสร้าง หรือปรับปรุงกาํแพงเมืองจีน มี
การปฏิรูปท่ีดิน ปฏิรูประบบเกณฑ์แรงงานไพร่ และภาษีส่วยสาอากร ตลอดจนปฏิรูปและบญัญติัประมวลกฎหมาย
สมัยราชวงศ์ถัง พระองค์ทรงเห็นประชาชนสําคัญเป็นท่ีหน่ึง พระองค์มักกล่าวภาษิตโบราณท่ีว่า "ประชาชน
เปรียบเสมือนนํ้า ฮ่องเตเ้ปรียบเสมือนเรือ นํ้าสามารถพยงุให้เรือลอยไดแ้ละจมเรือไดเ้ช่นกนั" จกัรพรรดิถงัไท่จงทรง
ครองราชยเ์ป็นระยะเวลารวมทั้งส้ิน 23 ปี แมว้า่จะปกครองแผ่นดินในระยะเวลาไม่นบัว่านานนกั แต่พระองคท์รงมี
พระราชกรณียกิจโดดเด่น ทาํให้นักประวติัศาสตร์จีนพร้อมใจกนัยกยอ่งให้พระองค์ทรงดาํรงตาํแหน่งเป็นสุดยอด
มหาราชของจีน 

การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจึงทาํการศึกษาภาวะผูน้าํของจกัรพรรดิถงัไท่จง โดยจะศึกษาช่วงครองราชย ์ค.ศ.626- 
649 ท่ีพระองคท์าํให้ประเทศจีนรวมกนัเป็นปึกแผน่ ประสบความสาํเร็จในการบริหารประเทศ และแรงบนัดาลใจใน
การศึกษาวิจยัน้ีมาจากการท่ียุคของพระองค์ มีการวางรากฐานในการปกครองประเทศ ซ่ึงทาํให้แผ่นดินจีนมีการ
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พฒันาอยา่งต่อเน่ืองตลอดมา ทาํใหค้นจีนมีความภาคภูมิใจในความเป็นจีนสืบมาจนกระทัง่ปัจจุบนัน้ี ซ่ึงเป็นเวลากวา่ 
1300 ปีมาแลว้  
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
เพ่ือศึกษาคุณลกัษณะความเป็นผูน้าํของจกัรพรรดิถงัไท่จง 
 

3. ขั้นตอนการศึกษา/อุปกรณ์และวธีิการวจิัย 
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research) ผู ้วิจัยจึงใช้การศึกษาจากเอกสารทาง

ประวติัศาสตร์ และวารสาร เพ่ือสังเคราะห์ขอ้มูลและศึกษารูปแบบของพฤติกรรมผูน้าํของจกัรพรรดิถงัไท่จง สาํหรับ
การเก็บรวบรวมขอ้มูลผูว้ิจยัไดศึ้กษาจากเอกสาร วารสารและขอ้มูลต่างๆ ท่ีมีการบนัทึกไวเ้พ่ือประกอบกระบวนการ
ศึกษาวจิยัดงัน้ี 

3.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และบทความท่ีเก่ียวขอ้งกบัจกัรพรรดิถงัไท่จง พร้อมสร้างกรอบแนวความคิด
สาํหรับการวเิคราะห์  

3.2 การเก็บรวบรวมขอ้มูล ทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ ไดแ้ก่  ห้องสมุด  ขอ้มูลจากเวบ็
ไซด ์หนงัสือพิมพ ์และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.3  การตรวจสอบขอ้มูล 
3.4  กรอบแนวคิดในการวจิยั 
3.5  การวเิคราะห์ขอ้มูลแบบสร้างขอ้สรุป  

 
กรอบแนวคิดในการวจิยัคร้ังน้ี   
 

 
ภาวะความเป็นผู้นําของจักรพรรดิถังไท่จง 
 

-การบริหารงาน 

-หลกัในการปกครองประเทศ                                           คุณลกัษณะความเป็นผู้นําของจักรพรรดิถังไท่จง       
-การรู้จกัใชค้น                                                           
-คุณธรรมและจริยธรรมดา้นการปกครอง 
-ขนัติธรรมต่อลทัธิความเช่ือ 

 
 
 
 

สรุปในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจะใชรู้ปแบบการรวบรวมขอ้มูล การตรวจสอบและการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยมี
กรอบการศึกษาประวติัของจกัรพรรดิถงัไท่จง ในช่วงดาํรงตาํแหน่งประมุขของประเทศจีน (ค.ศ.626-649) อย่าง
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ละเอียดในบทท่ี 4 โดยจะวิเคราะห์ร่วมกบัทฤษฎีท่ีไดมี้การศึกษาในบทท่ี 2 ซ่ึงจะทาํให้ทราบว่าช่วงเวลาใดมีการ
แสดงความเป็นผูน้ํา ภาวะผูน้าํ และวิสัยทศัน์อย่างไรท่ีไดส่้งผลหรือมีอิทธิพลอย่างไรต่อความเจริญกา้วหน้าของ
ประเทศจีน 
 

4. ผลการวเิคราะห์ / ผลการวจิัยและการอภิปรายผล 
จากวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาคุณลักษณะความเป็นผูน้ําของจักรพรรดิถังไท่จง ผลจากการศึกษาพบว่า 

จกัรพรรดิถงัไท่จง มีคุณลกัษณะความเป็นผูน้าํอยา่งสูงท่ีส่งผลให้ประเทศจีนเจริญรุ่งเรืองเป็นประเทศมหาอาํนาจใน
สมยันั้น จกัรพรรดิถงัไท่จงมีคุณลกัษณะความเป็นผูน้าํท่ีดีตามกรอบแนวคิดการวิจยัทั้งดา้นการบริหารงาน การใช้
อาํนาจ การปกครองประเทศ การรู้จกัใชค้น คุณธรรมจริยธรรมของผูน้าํ และการเผยแผ่หลกัธรรมคาํสอนของพุทธ
ศาสนา ดงัน้ี  

1. ภาวะความเป็นผูน้าํในดา้นการบริหารงาน มีการวางแผนงาน โดยปรึกษาเหล่าขุนนางและตกลงเป็นเอก
ฉันท์ว่า ตอ้งกระจายอาํนาจออกไป ทาํเมืองหลวงให้เล็กลง ทาํประเทศให้โตข้ึน โดยการแบ่งหน่วยราชการระดบั
กระทรวงออกเป็น  6 ปู้  หรือ 6 กระทรวง  ได้แก่ (1) ล่ี ปู้  กระทรวงข้าราชการ  ทําหน้าท่ีคล้ายกับสํานักงาน
คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน แต่มีอาํนาจมากกว่า  เพราะคุมอตัรากาํลงัของทหารดว้ย  เน่ืองจากสมยันั้นยงัไม่
แบ่งเป็นขา้ราชการพลเรือนและทหาร  เพราะขา้ราชการทุกคนมีหนา้ท่ีทั้งดา้นพลเรือนและทหารในคนเดียวกนั (2) 
ฮู่ปู้ กระทรวงมหาดไทย  ทาํหนา้ท่ีการทะเบียนราษฎร์  ตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในราชอาณาจกัร  
รวมถึงการประชาสงเคราะห์  และสวสัดิการ  ตลอดจนถึงเร่ืองบรรเทาสาธารณภยั (3) หล่ีปู้ กระทรวงพิธีการ  ทาํ
หน้าท่ีควบคุมระเบียบกฎเกณฑ์ในราชสํานัก  การประกอบพระราชพิธี  การออกกฎมณเฑียรบาลรวมถึงงาน
ศึกษาธิการ  ศิลปวฒันธรรม  ฯลฯ (4) ปิงปู้ กระทรวงกลาโหม  ทาํหนา้ท่ีการป้องกนัประเทศควบคุมบงัคบับญัชาการ
ทหารทั้งประเทศ  โดยจดัตั้งทุกจงัหวดัมีหน่วยทหารเป็นหน่ึงกรม  จงัหวดัใหญ่มีกาํลงัพล  1200  คน  จงัหวดักลางมี
กาํลงัพล  1000  คน  จงัหวดัเล็กมีกาํลงัพล  800  คน  ข้ึนการบงัคบับญัชาต่อผูว้่าราชการจงัหวดัโดยตรง (5) สิงปู้ 
กระทรวงราชทณัฑ์  ทาํหน้าท่ีงานราชทณัฑ์ และ (6) กงปู้ กระทรวงโยธาธิการ  ทาํหน้าท่ีงานก่อสร้างพระราชวงั  
พระราชตาํหนกั  ปราสาท  ราชมณเฑียรและงานก่อสร้างโครงการต่างๆ และแบ่งการปกครองออกเป็น 10  ตา้วหรือ  
10  มณฑล ดงัน้ี (1) กวานจง (2) เหอหนาน (3) เหอตง (4) เหอเป่ย (5) ซานหนาน (6) หลงโยว่ (7) หวายหนาน (8) 
เจียงหนาน (9) เจ้ียนหนาน และ (10) หล่ิงหนาน แลว้คดัเลือกขนุนางระดบัหัวกะทิออกไปปกครอง การทาํเช่นน้ีเป็น
การกระจายคนดีมีฝีมือออกไป คงเหลือขนุนางชั้นผูใ้หญ่ไวท่ี้ราชสาํนกัและรัฐบาลกลางเท่าท่ีจาํเป็นเพียง 643 คน  

2. จกัรพรรดิถงัไท่จงมีหลกัในการบริหารประเทศ เปิดโอกาสให้ประชาชนท่ีมีความรู้ความสามารถเขา้รับ
ราชการ พระองคท์รงย ํ้าเร่ืองการพฒันาบา้นเมือง และอนัดบัแรกสุดตอ้งพฒันาคน เนน้คนดี มีความสามารถมาบริหาร
ประเทศ  ทรงให้สร้างสถานศึกษาในทุกๆอาํเภอ ทุกๆเมืองนอ้ยใหญ่ มีการจดัสอบจอหงวนโดยให้สิทธิเท่าเทียมกนั 
ไม่แบ่งแยกฐานะ บรรดาศกัด์ิ  

3.  การรู้จักใช้คนของจักรพรรดิถงัไท่จง พระองค์มีหลกัการใช้คน ดังน้ี (1) ใช้คนมีความสามารถและ
เหมาะสมกบังาน (2) หลกัใชค้นเปิดกวา้ง เป็นคุณสมบติัของผูย้ิง่ใหญ่แบบจีน คือหลอมรวมความแตกต่างได)้ จึงรับ
ฟังความเห็นคดัคา้นแตกต่างได ้รวมทั้งไม่ถือสาประวติัแต่หนหลงั (3) พระองคเ์ป็นผูน้าํแบบ Charisma leader ชนะใจ
ศตัรูใหก้ลบัมาเป็นมิตรผูภ้กัดี  
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ท่ีปรึกษาเว่ยเจิง ขุนนางฝ่ายบุ๋น เดิมทีเป็นท่ีปรึกษารัชทายาทหล่ีเจ้ียนเฉิง ซ่ึงกล่าวได้ว่าเป็นศัตรูต่อ
จกัรพรรดิถงัไท่จง ภายหลงัรัชทายาทหล่ีเจ้ียนเฉิงถูกรัฐประหาร เวย่เจิงจึงตกเป็นเชลยถูกนาํตวัมาพบจกัรพรรดิถงัไท่
จง พระองค์ทรงพิโรธนักเม่ือทราบว่าเว่ยเจิงเป็นผูว้างแผนกาํจดัพระองค์หลายคร้ัง จกัรพรรดิถงัไท่จงทรงข่มขู่จะ
ประหารเว่ยเจิง แต่เว่ยเจิงไม่รู้สึกหวัน่เกรงแต่อยา่งใด และยงัยอ้นว่า ตนเองเป็นกุนซือของรัชทายาทหล่ีเจ้ียนเฉิงจึง
ตอ้งรับใชเ้จา้นายอยา่เตม็สติกาํลงั หากองครั์ชทายาททฟังคาํเตือนของผูน้อ้ยแลว้คงไม่เป็นเช่นน้ี เม่ือจกัรพรรดิถงัไท่
จงไดฟั้งคาํตอบกห็นัมาปฏิบติัต่อเวย่เจิงอยา่งใหเ้กียรติและนบัถือพร้อมกบัแต่งตั้งใหเ้ป็นมหาอาํมาตย ์ซ่ึงต่อมาเวย่เจิง
ไดช่้วยใหก้ารบริหารราชการแผน่ดินในรัชกาลของจกัรพรรดิถงัไท่จงเจริญกา้วหนา้   

หล่ีจ้ิง แม่ทพัคู่บลัลงัก ์เดิมท่ีเป็นผูช่้วยขา้หลวงใหญ่ในเมืองหม่าอ้ี ในเวลานั้น หล่ีหยวน (จกัรพรรดิถงัเกาจู่) 
คิดก่อการใหญ่ จึงยดึครองแผน่ดิน หล่ีจ้ิงจึงปลอมตวัเขา้เมือง หวงัจะส่งข่าวถึงจกัรพรรดิสุยหยางต้ี แต่เส้นทางถูกปิด 
ไม่สามารถเขา้เมืองได ้ภายหลงัหล่ีหยวนไดค้รองแผ่นดิน หวงัจะลงโทษหล่ีจ้ิง แต่หล่ีซ่ือหมิน (จกัรพรรดิถงัไท่จง) 
ขอความเมตตา  หล่ีหยวนจึงอภยัโทษให้ กล่าวไดว้า่จกัรพรรดิถงัไท่จงดูคนท่ีความสามารถโดยไม่ถือวา่อดีตเคยเป็น
ศตัรูกนัมาก่อน ต่อมาในสมยัจกัรพรรดิถงัไท่จง หล่ีจ้ิงสร้างความดีความชอบหลายคร้ัง ออกปราบกบฏไดรั้บชยัชนะ
เร่ือยมา  และเหตุการณ์ท่ีสําคญั คือสามารถบุกลึกเขา้ไปถึงวงัของถูเจวี๋ย กูเ้มืองต้ิงเซียงไวไ้ด ้แผ่แสนยานุภาพทาง
ทหารของอาณาจกัรตา้ถงัออกไป 

4. จกัรพรรดิถงัไท่จงมีคุณธรรมและจริยธรรมดา้นการปกครอง ประชาชนเคารพยกยอ่ง บา้นเมืองสงบสุข 
ไร้ศึกสงคราม จกัรพรรดิถงัไท่จงเห็นว่าประชาชนสําคญัเป็นอนัดบัหน่ึง ทรงมีคาํกล่าววา่ “ฮ่องเตเ้ปรียบเสมือนเรือ 
ประชาชนเปรียบเสมือนนํ้ า นํ้าสามารถพยงุเรือได ้กจ็มเรือไดเ้ช่นกนั” ถา้ฮ่องเตมี้คุณธรรมจริยธรรม กจ็ะเป็นฮ่องเตท่ี้
ประชาชนเคารพ แต่ถา้ฮ่องเตเ้ป็นทรราช ไร้คุณธรรม เหล่าประชาชนจะรวมตวัก่อกบฏ เหมือนดัง่ท่ีราชวงศ์สุยล่ม
สลาย เป็นเพราะฮ่องเตท้รงปกครองดว้ยความเห้ียมโหด ไม่ไดใ้จประชา  ในศกัราชเจินกวนปีท่ี 2 จกัรพรรดิถงัไท่จง
เห็นวา่ ขุนนางและประชาชนเร่ิมเคารพระเบียบวินยั รักษาจารีตกฏหมาย โจรผูร้้ายก็ค่อยๆลดลง ปัญหาท่ีสําคญัอยูท่ี่
การปกครอง เพราะฉะนั้นวิธีการปกครองตอ้งเนน้การปลอบขวญัประชาชนดว้ยเมตตาคลองธรรม รักษาสัจจะ สร้าง
บารมีใหเ้ป็นท่ีศรัทธายาํเกรง คลอ้ยตามความตอ้งการขแงประชาชน ยกเลิกกฏหมายและโทษทณัฑท่ี์โหดร้าย ไม่กดข่ี
ข่มเหงประชาชนหรือฉอ้โกงบา้นเมือง แผน่ดินกจ็ะสงบร่มเยน็  

5. ขนัติธรรมต่อลทัธิความเช่ือ ในยุคของจกัรพรรดิถงัไท่จงมี 3 ลทัธิศาสนาใหญ่ คือ ลทัธิหย ู(ลทัธิขงจ้ือ) 
ลทัธิเต๋า และลทัธิฝ ู(พุทธศาสนา) อยูร่่วมกนัอยา่งดีกบัลทัธิอ่ืนๆอีกมากมาย จกัรพรรดิถงัไท่จงใหเ้สรีภาพทางศาสนา
และอุปถมัภทุ์กๆศาสนาโดยไม่มีการแบ่งแยก  แต่พระองคย์ดึมัน่ในลทัธิหย ู(ลทัธิขงจ้ือ) ในศกัราชเจินกวนปีท่ี 2 เร่ิม
สร้างศาลขงจ้ือภายในราชวิทยสถาน เทิดทูนขงจ้ือเป็นบุรพปราชญ์ และเหยียนหุย (ศิษยข์องขงจ้ือ ผูมี้คุณธรรมและ
ความสามารถสูงส่ง) เป็นบุรพจารย ์ต่อมาจกัรพรรดิถงัไท่จงทรงพระราชทานผา้ไหม แพรพรรณ อาหารและรถมา้ แก่
ชาวหยูทั่วประเทศ อาํนวยความสะดวกให้พวกเขาเดินทางเขา้เมืองหลวง เพ่ือคดัเลือกส่งเสริมให้เป็นขุนนางใน
ตาํแหน่งต่างๆ เป็นกรณีพิเศษ ในราชสาํนกัจึงมีขนุนางหยมูากมาย 

จากขอ้คน้พบดงักล่าวแสดงให้เห็นว่าจกัรพรรดิถงัไท่จงมีภาวะความเป็นผูน้าํตามกรอบแนวคิดการวิจยั 
และประการสาํคญัท่ีพระองคแ์ตกต่างจากฮ่องเตอ้งคอ่ื์นๆ คือพระองคท์รงใชอ้าํนาจในทางท่ีถูก ไม่วา่จะเป็นในเร่ือง
หลกัการบริหาร หลกัในการปกครองประเทศ กล่าวคือไม่ใชอ้าํนาจบาตรใหญ่ ไม่เอาความคิดตนเป็นท่ีตั้ง ทั้งท่ีตนมี
อาํนาจอยู่ในมือ ทรงรับฟังความคิดเห็นของเหล่าขุนนาง เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็น และยึด
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ขอ้ตกลงตามเสียงส่วนมาก ตามหลกัประชาธิปไตยในปัจจุบนั ต่างกบัฮ่องเตอ้งคอ่ื์นๆ ท่ีหลงในอาํนาจ ไร้ซ่ึงคุณธรรม 
ใชค้นผดิ นาํความหายนะมาสู่บา้นเมือง 

 

5. บทสรุป 
จากวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาภาวะผูน้าํของจกัรพรรดิถงัไท่จง ช่วงครองราชย ์ค.ศ.626-649 สรุปไดว้า่ภายใต้

ระยะเวลาการปกครอง 23 ปีของจกัรพรรดิถงัไท่จง แมว้า่จะปกครองแผน่ดินนบัวา่ไม่นานนกั แต่พระองคท์รงมีพระ
ราชกรณียกิจท่ีโดดเด่น สมกบัเป็นมหาราชอนัยิง่ใหญ่ของประเทศจีนดัง่ท่ีจารึกไวใ้นประวติัศาสตร์จีน พระองคท์รงมี
คุณลกัษณะพิเศษและมีคุณสมบัติความเป็นผูน้ํา อย่างครบถว้น ประกอบด้วย หลกัการบริหารงาน หลักในการ
ปกครองประเทศ การรู้จกัใช้คน คุณธรรมและจริยธรรมของผูน้าํ ขนัติธรรมต่อลทัธิความเช่ือ และความสามารถ
พฒันาประเทศจีนให้เจริญรุ่งเรืองเป็นประเทศมหาอาํนาจในสมัยนั้น เจริญกา้วหน้ากว่าประเทศอ่ืนๆทั้ งในแถบ
ตะวนัออกและแถบตะวนัตก พระองค์สามารถรวมอาณาจกัรอนัยิ่งใหญ่ให้เป็นปึกแผ่น ประชาชนอยู่เยน็เป็นสุข 
ปราศจากภยัสงคราม ประเทศมัง่คัง่รํ่ ารวยและทรงอานุภาพท่ีสุด กล่าวไดว้่าสมยัราชวงศถ์งัเป็นยุคทองของศกัดินา
และเป็นยคุท่ีรุ่งโรจน์ท่ีสุดของจีน ส่งผลให้ผูป้กครองและชนชั้นนาํหลายประเทศส่งบุตรหลานเดินทางมาศึกษาเล่า
เรียน รวมถึงเรียนรู้ขนบธรรมเนียมและศิลปะวิทยาการต่าง ๆ ของจีน เม่ือกลบับา้นเมืองของตนไดน้าํเอากลบัไป
พฒันาบา้นเมืองของตนดว้ย ทาํใหป้ระเทศจีนไดรั้บการยอมรับจากนานาประเทศ 

 

กติตกิรรมประกาศ  
การศึกษาคน้ควา้อิสระ เร่ืองภาวะผูน้าํของจกัรพรรดิถงัไท่จง ช่วงครองราชย ์ค.ศ.626-649 สาํเร็จลุล่วงดว้ยดี

เพราะผูว้จิยัไดรั้บความเมตตาจาก ดร.ศรัณย ์ธิติลกัษณ์ ดร.รัตพงษ ์สอนสุภาพ ดร.เกสรา สุขสวา่ง และอาจารยช์าญชยั 
จิวจินดา กรุณาให้คาํปรึกษาแนะนาํ รวมถึงคณาจารยท่ี์ไดใ้ห้ความรู้ในการศึกษา ตลอดจนผูท้รงคุณวุฒิท่ีไดก้รุณา
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ขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ี  
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การดําเนินชีวติตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
กรณศึีกษา พนักงาน บริษัท เควพี ีออโต้เอน็เตอร์ไพรส์ จํากดั 

LIVING BY THE PHILOSOPHY OF SUFFICIENCY ECONOMY 
A CASEb STUDY OF EMPLOYEES AT KVP AUTO ENTERPRISES LIMITE 

 

กฤษฎิ์ชวินทร์  รตนบุญเสริฐ, ดร.ฉัตรวรัญ องคสิงห์ 
1 หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาผูน้าํทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง มหาวทิยาลยัรังสิต 

2 อาจารยท่ี์ปรึกษา สาขาวชิาผูน้าํทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง คณะวทิยาลยันวตักรรมสงัคม  มหาวทิยาลยัรังสิต 

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

บทคดัย่อ      

การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา 1) ศึกษาการรับรู้ ความเขา้ใจ และการใชป้ระโยชน์ของพนกังาน บริษทั 
เควพีีออโตเ้อน็เตอร์ไพรส์ จาํกดั ภายใตห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2) เสนอแนวทางการดาํเนินชีวิตใหเ้ป็นไปตาม
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเหมาะสมใหก้บัพนกังาน บริษทั เควพีีออโตเ้อน็เตอร์ไพรส์ จาํกดั  ในการวจิยัคร้ัง
น้ีเป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
 ผลการศึกษา พบวา่พนกังานบริษทัส่วนใหญ่เขา้ใจความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงวา่เป็นแนวทางในการ
ดาํเนินชีวติท่ีตอ้งยดึทางสายกลาง ซ่ึงประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ คือ ความพอเพียง ความมีเหตุผล และมีภูมิคุม้กนั
ในตวัท่ีดี โดยแนวทางในการนาํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชใ้นการดาํเนินชีวติคือ การรู้จกัอดออม ไม่ใช่จ่าย
สุรุ่ยสุร่าย ใชอ้ยา่งพอประมาณ การใชเ้หตุและผลในการดาํเนินชีวติ และตอ้งรู้จกัหกัหา้มใจตนเอง ซ่ึงพนกังาน
สามารถนาํเอาความรู้ความเขา้ใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขา้มาประยกุตใ์ชใ้นการดาํเนินชีวิตแมบ้างท่านจะมีระดบั
การศึกษานอ้ย ในดา้นการรับรู้และเขา้ใจและการนาํไปใชป้ระโยชน์ พนกังานมีการรับรู้ 5 ดา้นคือ ดา้นสังคม คือ การ
ช่วยเหลือเก้ือกลูต่อกนัของพนกังาน ดา้นเศรษฐกิจ คือ การจดัทาํบญัชีครัวเรือนใหส้มดุลต่อรายจ่าย การลดรายจ่ายใน
ชีวิตประจาํวนั ดา้นทรัพยากร คือการนาํเอาหลกัการเกษตรแบบผสมผสานมาปรับใชใ้นการทาํเกษตรของครอบครัว 
ดา้นเทคโนโลย ีคือ การนาํเอาเคร่ืองมือส่ือสาร Smart Phone ในการสืบคน้ขอ้มูลทาง อินเตอร์เน็ต เพ่ือหาขอ้มูลมาใช้
ใหเ้ป็นประโยชน์สาํหรับการทาํงาน และ ดา้นจิตใจ คือ การพยายามลดรายจ่ายท่ีไม่จาํเป็นคาํนึงถึงความจาํเป็นในการ
ใชง้าน ดา้นองคป์ระกอบการดาํเนินชีวติตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเหมาะสมกบัพนกังาน บริษทั เควพีี 
ออโตเ้อน็เตอร์ไพรส์ จาํกดั จาํนวน 6 ดา้น คือ ดา้นการพ่ึงตนเอง ดา้นความพอประมาณ ดา้นความมีเหตุผล ดา้นความ
มีภูมิคุม้กนั ดา้นความรู้ และดา้นคุณธรรม 
คาํสําคญั : การดาํเนินชีวติ, ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, บริษทั เควพีี ออโตเ้อน็เตอร์ไพรส์ จาํกดั 

 

Abstract 

 This research has the purpose as 1) Study about the perception, understanding and employee benefit of  
KVP AUTO ENTERPRISES LIMITE company under Sufficiency Economy principal 2) Propose the way of living 
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life following Sufficiency Economy theory that suitable for KVP Auto Enterprises Limited Company.  This 
research is Qualitative Research. 
 The study results show that most of companies understand Sufficiency Economy principal  which lead to 
how to live life in the middle way. There are three factors such as Sufficiency, Logics and Self immunity.  
To apply Sufficiency Economic principal into our lives by saving money, never spend money on useless things, live 
life on reasonable condition, having good self control. The employee can apply such theory into their lives even 
some people have less education.  
 The perception and understanding of employee divided into 5 categories such as social on helping each 
other, economic on managing family expense by reducing daily expenses, resources on sticking to agricultural 
principal, technology on using internet for useful work information, mentally on trying to reduce cost of works.  
Those factors will help KVP Auto Enterprises Limited Company employee understand all 6 dimensions such as self 
dependable, balance, logics, immunity, knowledge and moral. 
KEYWORDS: way of life, Sufficiency Economy philosophy, KVP Auto Enterprises Limited Company 

 
1. บทนํา 

ประเทศไทยไดมี้การพฒันาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั้งแต่ พ.ศ.2504 จนถึง
ปัจจุบนัรวมทั้งส้ิน 11 ฉบบัผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการพฒันาตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั้งแต่ ฉบบั
ท่ี 1-7 ทาํให้ประเทศไทยมีโครงสร้างพ้ืนฐานเช่นถนนไฟฟ้าและพลงังานเพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมมีการขยายตวัค่อนขา้งสูงส่วนในภาคเกษตรกรรมยงัขาดการพฒันาทาํให้แรงงานใน
ภาคเกษตรกรรมหลัง่ไหลเขา้สู่ภาคอุตสาหกรรมทั้งน้ีจากตวัเลขของสภาพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไดส้รุป
อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจจากปี พ.ศ. 2504–2535 อตัราเฉล่ียการขยายตวัอยูท่ี่ร้อยละ 7.8 ต่อปี การพฒันาท่ีผา่น
มาส่งผลให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตข้ึนอยา่งรวดเร็วโดยเฉพาะดา้นวตัถุแต่ทางดา้นจิตใจไม่พฒันาตาม ( วินฏัฐา วงศค์าํ
จนัทร์. 2540 : 1-19 ) 
 ในปี พ.ศ. 2545-2549 รัฐบาลไดป้รับเปล่ียนแนวทางการพฒันาจากการพฒันาท่ีเน้นการพฒันาทางดา้น
โครงสร้างพ้ืนฐานมาให้ความสําคญัทางดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบบัท่ี 9 โดยยดึแนวพระราชดาํรัสของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี 9 คือ แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
( ประเวศ วะสี. 2542 : 34 ) แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ( Sufficiency Economy ) เป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยู่หัวทรงมีพระราชดาํรัสช้ีแนวทางการดาํเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดเป็นปรัชญาท่ีช้ีแนว
ทางการดาํรงอยูแ่ละปฏิบติัตนของประชาชนทุกระดบัตั้งแต่ระดบัครอบครัวระดบัชุมชนจนถึงระดบัรัฐทั้งในการ
พฒันาและบริหารประเทศให้ดาํเนินไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจเพ่ือให้กา้วทนัต่อโลกยคุโลก
ภิวฒัน์ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผลรวมถึงความจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีระบบภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี
ต่อการมีผลกระทบใดๆ อนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้ งภายนอกและภายใน ทั้ งน้ีจะตอ้งอาศยัความรอบรู้ ความ
รอบคอบ และความระมดัระวงัอยา่งยิง่ในการนาํวิชาการต่างๆ มาใชใ้นการวางแผนและการดาํเนินการทุกขั้นตอนและ
ในขณะเดียวจะตอ้งเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของประชากรในชาติโดยเฉพาะเจา้หนา้ท่ีรัฐเอกชนองคก์รและประชาชน
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ทุกระดบัให้มีจิตสํานึกในคุณธรรมความซ่ือสัตยสุ์จริตและให้มีความรอบรู้ท่ีเหมาะสมดาํเนินชีวิตอยูไ่ดด้ว้ยความ
อดทนความเพียรมีสติปัญญาและความรอบคอบเพื่อให้สมดุลและมีความพร้อมรองรับวิวฒันาการดา้นวตัถุสังคม
ส่ิงแวดลอ้มและวฒันธรรมจากโลกภายนอกไดเ้ป็นอยา่งดี ( กรมการพฒันาชุมชน. 2549 : 1 ) 
 จากความสาํคญัของแนวพระราชดาํริดงักล่าวและตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 9 ( 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2548 : 10 ) จึงมีการนาํเอาแนวพระราชดาํริเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่ัวมาเป็นแนวทางสาํคญัต่อการวางกลยทุธ์เพ่ือพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศในนโยบายกระจายความเจริญสู่ชุมชนและทอ้งถ่ินโดยกาํหนดให้มีการจดัทาํแผนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม
ดว้ยการนาํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการกาํหนดยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเอง
ตามแนวทฤษฎีใหม่ 3 ขั้นคือ 

  1. ขั้นท่ีหน่ึงพออยูพ่อกิน 
  2. ขั้นท่ีสองรวมพลงัในรูปกลุ่ม/สหกรณ์ 
  3. ขั้นท่ีสามร่วมมือกบัแหล่งเงินแหล่งพลงังานเพ่ือแกไ้ขปัญหาความกินดีอยูดี่ของประชาชน 
 หลกัการเศรษฐกิจพอเพียงท่ีนํามาใช้กบัองค์กรภาคธุรกิจได้นั้ น คือ ความพอประมาณความมีเหตุผล
รวมถึงความจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีระบบภูมิคุม้กนัความมีสติสงบและมีหลกัการการพึ่งพาตนเองมานะอุตสาหะการพึ่งพา
อาศยัรู้รักสามคัคีภูมิสังคมอุดรอยร่ัวเพ่ิมรายไดข้ยายโอกาสเรียบง่ายไดป้ระโยชน์สูงสุดการเติบโตเป้าหมายทีละขั้น
อยา่งย ัง่ยนืเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของพนกังานใหแ้ก่องคก์รภาคธุรกิจโดยเฉพาะผูน้าํองคก์รตลอดจนพนกังานในทุก
ระดบัให้มีสํานึกในคุณธรรมความซ่ือสัตยสุ์จริตและให้มีความรอบรู้ท่ีเหมาะสมดาํเนินชีวิตดว้ยความอดทนความ
เพียรมีสติปัญญาและความรอบคอบเพื่อให้สมดุลและพร้อมท่ีจะรองรับการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วและกวา้งขวาง
ทั้งดา้นวตัถุดา้นสังคมดา้นส่ิงแวดลอ้มและดา้นวฒันธรรมจากโลกภายนอก 
 ดงันั้น การผลกัดนัองคก์รให้เป็นองคก์ารท่ีมีความรู้คู่คุณธรรมสมดุล และย ัง่ยืนการสะสมทุนมนุษย ์ทุน
ความรู้ จึงอยู่ท่ีการบริหารจดัการความรู้ซ่ึงประกอบดว้ยนโยบายในการพฒันาพนักงานอย่างต่อเน่ืองการเน้นให้
พนักงานมีคุณธรรมจริยธรรมในการทาํงานและในการดาํรงชีวิตคุณภาพชีวิตในการทาํงานกบัดุลยภาพของชีวิต
สุขภาพและความปลอดภยัในชีวิตทาํให้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาท่ีสามารถช้ีถึงแนวการดาํรงอยู่
และปฏิบติัตนของคนในทุกระดบัทั้งในการพฒันาและบริหารองคก์รให้ดาํเนินการบนพื้นฐาน"ทางสายกลาง"การ
พฒันาอยา่งเป็นขั้นตอนนาํไปสู่ความสุขความยัง่ยืนการรักษาธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มความกา้วหนา้อยา่งมัน่คงเพ่ือให้
กา้วทนัต่อโลกยคุโลกาภิวตัน์ 
 บริษทั เควีพีออโตเ้อ็นเตอร์ไพรส์ จาํกดั ตั้งอยูท่ี่105/1 หมู่ 7 อาํเภอเมืองอาํนาจเจริญ จงัหวดัอาํนาจเจริญ 
37000 เป็นบริษัทท่ีให้บริการซ่อมเคาะพ่นปะผุหม้อนํ้ าและประกันภัยมีพนักงานจาํนวนทั้ งส้ิน 12 คน ได้เปิด
ดาํเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 สาํหรับในดา้นการบริหารงานปริษทัฯไดน้าํหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขา้มาเป็น
นโยบายในการบริหารงานโดยไดว้างเป็นหลกันโยบายใหใ้ห้พนกังานปฏิบติั ดงันั้นในฐานะท่ีผูว้ิจยัเป็นผูบ้ริหารของ
บริษทัฯ จึงมีความตอ้งการศึกษาการใชชี้วิตของพนกังานบริษทัฯ ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพนกังาน 
บริษทั  เควีพีออโตเ้อ็นเตอร์ไพรส์ จาํกดั ”เพ่ือวิเคราะห์ถึงผลรูปแบบการดาํเนินชีวิตของพนกังานบริษทัดงักล่าวให้
บรรลุเป้าประสงคต์ามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งเป็นรูปธรรม 
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2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
2.1 เพ่ือศึกษาการรับรู้ ความเขา้ใจ และการใชป้ระโยชน์ของพนักงาน บริษทั เควีพีออโตเ้อ็นเตอร์ไพรส์ 

จาํกดั ภายใตห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.2 เพ่ือเสนอแนวทางการดาํเนินชีวิตให้เป็นไปตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเหมาะสมให้กบั

พนกังาน บริษทั เควพีีออโตเ้อน็เตอร์ไพรส์ จาํกดั 
 

3. การดาํเนินการวจิัย 
 ในการศึกษาเร่ือง การรับรู้ ความเขา้ใจ และการใชป้ระโยชน์ของพนกังาน บริษทั เควพีีออโตเ้อน็เตอร์
ไพรส์ จาํกดั ภายใตห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจผูศึ้กษาไดท้าํการการศึกษาตามระเบียบวิธีการวจิยัเชิงคุณภาพ ( Qualitative 
Research ) ซ่ึงมีแนวทางในการดาํเนินการดงัน้ี ดงัน้ี 
 3.1 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยั พนกังาน บริษทั เควพีีออโตเ้อน็เตอร์ไพรส์ จาํกดั จาํนวน 12 คน และ
ครอบครัว จาํนวน 3 คน 
 3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา เป็นแบบสัมภาษณ์  
 3.3 การเกบ็รวบรวมขอ้มูล ผูศึ้กษาใชว้ธีิการเกบ็ขอ้มูลเพียงคร้ังเดียว (One-shot Descriptive Study)  
 3.4 วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูล ผูศึ้กษาจะเขียนรายงานผลขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทาํวจิยัเชิงคุณภาพในรูปแบบ
พรรณนารายกรณีโดยผูว้จิยัจะนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์เน้ือหาและอาศยักรอบแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งร่วมวิเคราะห์
คาํตอบท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ 

 

4. ผลการวจิัย 
 ผูใ้ห้ขอ้มูลมี 2 กลุ่มคือ พนักงานบริษทัเควีพีออโตเ้อ็นเตอร์ไพรส์ จาํกดั จาํนวน  12 คน และผูศึ้กษาได้
สัมภาษณ์ครอบครัวของพนกังาน อีก 3 ท่าน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 4.1พนกังานบริษทัเควพีีออโตเ้อน็เตอร์ไพรส์ จาํกดั จาํนวน 12 คน ประกอบดว้ย 
  1. นายสุนทร  จนัทร์โคตร เคยไดย้ินเก่ียวกบัหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากในทีวี แต่ไม่ทราบ
แนวทางในการปฏิบติัตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทราบแต่เพียงวา่ หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือการท่ีตอ้ง
ประหยดั อดออมเงินทอง ไม่ใช่จ่ายสุรุ่ยสุร่าย โดยคิดวา่หน่วยงานท่ีจะตอ้งมีการนาํเอาหลกัเศรษฐกิจพอเพียงเขา้ไป
ใชคื้อ หน่วยงานรัฐ เช่น เทศบาล องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั องคก์ารบริหารส่วนตาํบล เป็นตน้ หน่วยงานรัฐในพ้ืนท่ี 
เช่น เกษตรจงัหวดั ประมงจงัหวดั ตาํรวจ ทหาร เป็นตน้ ซ่ึงควรนาํไปใชใ้นดา้นการประหยดังบประมาณในการใชจ่้าย 
เพราะในปัจจุบนัมีงบประมาณจากรัฐลงมาในการพฒันาทอ้งถ่ิน เช่น การสร้างถนน การวางท่อระบายนํ้ า การติดตั้ง
เสาไฟฟ้าเป็นตน้ ควรมีการตรวจสอบไม่ใหมี้การโกงกินงบประมาณ ซ่ึงจะทาํใหก้ารใชง้บประมาณเกิดประสิทธิภาพ 
และเพียงพอในการนาํไปพฒันาทอ้งถ่ินในดา้นอ่ืนๆ ทางบริษทัเอง เคยมีการนาํหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
อบรมให้ แต่ก็ไม่ไดน้าํเอาหลกันั้นมาปรับใชอ้ยา่งแทจ้ริง กล่าวคือ ไม่มีการปฏิบติัให้เห็นเป็นรูปธรรม นาํเอาเพียง
ทฤษฏีมาอบรม ทําให้ตนเองและเพ่ือนร่วมงานไม่รู้ว่าจะสามารถนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้กับ
ชีวติประจาํวนัอยา่งไร  
   ปัจจุบนัในครอบครัวของตนประกอบดว้ย ภรรยา และลูกสาว 2 คน โดยภรรยาประกอบอาชีพ
รับจา้งซ่อมเส้ือผา้ ซ่ึงรายไดส่้วนใหญ่ของภรรยาจะใชใ้นการซ้ืออาหารประจาํวนักิน ส่วนรายไดข้องตนจะใชใ้นการ
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จ่ายค่านํ้ าค่าไฟ  และค่าเล่าเรียนของบุตร แมว้า่ภรรยาจะช่วยหารายไดเ้พ่ิมแต่ก็ยงัไม่เพียงพอต่อค่าใชจ่้ายในปัจจุบนั 
เน่ืองจากตอนน้ีอยูใ่นยคุขา้วยากหมากแพง ทาํให้รายไดไ้ม่พอรายจ่าย ตอ้งไปกูย้มืกบัสถาบนัการเงินท่ีใหเ้งินกูบุ้คคล  
และเจา้หน้ีนอกระบบ  ในขณะน้ีก็ยงัไม่สามารถจ่ายเงินตน้ได ้เพียงแค่จ่ายเงินดอกประวิงเวลาไว ้เม่ือโบนสัออกกจ็ะ
นาํไปจ่ายเงินตน้คืน ส่วนตวัก็คิดว่าหากสามารถไดเ้รียนรู้แนวทางในการนาํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็คงจะเป็น
ประโยชน์ ตนและครอบครัวคงสามารถลืมตาอา้ปากได ้ กล่าวคือ ในการนาํเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชใ้น
การดาํเนินชีวติของตน ตนเองคิดวา่ตนเองไดน้าํเอาหลกั การพ่ึงตนเองดา้นเศรษฐกิจมาปรับใช ้เพ่ือนาํมาใชใ้นการลด
รายจ่ายใหส้มดุลกบัรายรับ และมีการหาอาชีพเสริมเพื่อเพ่ิมรายไดคื้อ ปลูกผกั รับเยบ็ผา้ เป็นตน้ นอกจากน้ี กย็งัมีดา้น
สังคม คือ การช่วยเหลือซ่ึงกนัและคนทั้งคนในหมู่บา้น และท่ีทาํงาน ในหมู่บา้นก็เช่นไปช่วยเหลือในส่วนของงาน
บุญ งานเทศกาลต่างๆ แมเ้ราจะช่วยเหลือดา้นเงินทองไดไ้ม่มาก กจ็ะช่วยในเร่ืองแรงงานเป็นส่วนใหญ่ นอกจากน้ียงัมี
ในดา้นทรัพยากร คือ การใชท้รัพยากรอยา่งรู้คุณค่าโดยเฉพาะของบริษทั เช่น การปิดไฟปิดแอร์ในห้องท่ีไม่มีการใช้
งาน การถอดปลกัเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีเสียบคา้งไว ้คอมพิวเตอร์ทุกคร้ังท่ีเลิกงาน เป็นตน้ 
  2. นายปรีดา  โล่สกุล เคยไดรั้บการอบรมเก่ียวกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยทราบจากเกษตร
จงัหวดั และจากบริษทั ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในความเขา้ใจของตนนั้น เป็นแนวทางในการดาํเนินชีวิตโดยการ
นาํเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดา้นการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจมาปรับใชใ้นการดาํเนินชีวิตประจาํวนั ซ่ึงยึดให้ผู ้
ปฏิบติัเดินทางสายกลาง โดยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางท่ีในหลวงไดใ้ห้ไว ้เน้ือหาส่วนใหญ่ตนกจ็าํไม่ได ้
จาํไดเ้พียงแค่วา่ตอ้งมีความพอประมาณ และมีเหตุผล ในการ กิน อยู ่ หรือพูดไดว้า่ควรใชชี้วิตอยา่งไม่ประมาท เช่น 
กินใหพ้อประมาณ อยา่ทาํกบัขา้วมากจนกินไม่หมด การใชจ่้ายซ้ือของ กค็วรซ้ือท่ีพอใช ้ไม่ใช่ซ้ือเผื่อวา่อนาคตจะตอ้ง
ใช ้ซ่ึงเราอาจจะลืมวา่เคยมีของส่ิงน้ี จนทาํให้เสียเปล่า เป็นตน้ ในขณะน้ีทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีเราใชใ้นการอุปโภค บริโภค 
กต็อ้งซ้ือเคา้ อะไรท่ีควรจะประหยดัไดเ้รากค็วรประหยดั ตวัอยา่งเช่น นํ้าด่ืม กค็วรรองเก็บไวใ้นฤดูฝน เม่ือเรารองนํ้ า
สาํรองเก็บไวด่ื้มกิน ก็ทาํให้เราไม่ตอ้งไปซ้ือนํ้ าเคา้ ก็จะช่วยให้เราประหยดัเงินไวไ้ด ้ผกัสวนครัวก็ควรมีการปลูกไว้
จาํพวก พริก หอม กระเทียม ขิง ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด ผกัตามธรรมชาติต่างๆ กจ็ะช่วยใหเ้ราสามารถประหยดัลงไปได ้
ส่งผลใหส้ามารถนาํเงินท่ีเหลือมาไวใ้ชเ้ป็นเงินออมเพ่ือใชใ้นยามลาํบากหรือฉุกเฉินได ้ปัจจุบนัครอบครัวมีสมาชิก  6 
คน คือ มารดา ภรรยา บุตรสาว 2 คน และบุตรชาย 1  นอกจากตนเองท่ีเป็นหวัหนา้ครอบครัวแลว้ ยงัมีภรรยาท่ีช่วยหา
รายไดม้าจุนเจือจากการทาํนา โดยตนเองมีท่ีนามรดกจาํนวน 5 ไร่ โดยบุตรสาวคนโต และมารดาตนจะเป็นผูช่้วยทาํ
นาดว้ย เน่ืองจากตนเองตอ้งมาทาํงานประจาํ จึงช่วยไดห้ลงัเลิกงาน ซ่ึงขา้วท่ีไดจ้ากการทาํนา ตนและภรรยาจะแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน คือ 1 แบ่งไวส้าํหรับกินเอง 2 แบ่งไวเ้ป็นพนัธ์ในปีต่อไป และ 3 สาํหรับขาย ในแต่ละปีรายไดจ้ากการ
ขายขา้วก็จะไม่เท่ากนั ข้ึนอยูก่บัจาํนวนของขา้วท่ีเก่ียวได ้โดยตนจะนาํเอาเงินท่ีขายไดม้าเก็บไวส้ําหรับเป็นค่าเล่า
เรียนของบุตรทั้ง 2 คือ บุตรสาวคนท่ี 2 และบุตรชายคนเลก็ นอกจากการทาํนา ภรรยาของตนจะปลูกพืชผกั เช่น ถัว่ 
แตงกวาไว ้หลงัส้ินฤดูทาํนา เพ่ือเป็นการบาํรุงดินและเป็นรายไดเ้สริม โชคดีท่ีจงัหวดัอาํนาจเจริญยงัมีความเจริญไม่
มาก พ้ืนท่ีส่วนใหญ่ยงัเป็นท่ีนา และมีความเป็นธรรมชาติ ทาํใหเ้กิดความอุดมสมบูรณ์เม่ือถึงฤดูฝน ตนและบุตรชายก็
จะออกไปหากบ อ่ึงอ่าง ปูนา เห็ดต่างๆ มาขายท่ีตลาด ทาํให้เป็นการเพิ่มรายไดเ้สริมให้แก่ครอบครัว นอกจากน้ี
ภายในบริเวณบา้นของตนยงัขดุบ่อเล้ียงปลาไวส้าํหรับขายและกินภายในครัวเรือนอีกดว้ย แต่อยา่งไรกต็ามตนเองและ
ครอบครัวกย็งัคงมีหน้ีสินจากการทาํนา เน่ืองจากเม่ือสมยัก่อนมีการระบาดของปุ๋ยเคมีทาํใหต้อ้งกูย้มืเงินจาก ธกส. มา
ใชเ้ป็นทุนในการทาํนา ผลผลิตท่ีไดไ้ม่คุม้กบัการลงทุน ทาํให้เป็นหน้ีสะสมมาจนถึงปัจจุบนั  ถือไดว้่าตนเองและ
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ครอบครัวนาํเอาหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช ้ทั้งในดา้นเศรษฐกิจคือ การประหยดัในส่วนท่ีควรประหยดั 
ลดรายจ่ายท่ีไม่จาํเป็น ในดา้นทรัพยากรคือ การรู้จกัใชท้รัพยากรของตนเองใหเ้ป็นประโยชน์ โดยการใชท่ี้ดินไวป้ลูก
ผกัสวนครัวเพ่ือบริโภคในครอบครัวนอกจากท่ีเราสามารถมัน่ใจไดว้่าผกัท่ีเรารับประทานเขา้ไปมีความปลอดภยัไร้
สาระพิษตกคา้ง และเรายงัสามารถประหยดัค่าอาหารไดอี้กดว้ย นอกจากน้ีกย็งัมีในดา้นจิตใจ ท่ีตนเองและครอบครัว
พยายามข่มใจไม่ให้ฟุ่งเฟ้อไปกบัส่ิงล่อตาล่อใจท่ีไม่จาํเป็น เช่น โทรศพัท์มือถือ เท็ปเล็ต เพราะเห็นวา่ไม่จาํเป็นตอ้ง
ซ้ือเคร่ืองท่ีมีราคาแพง อยา่งโทรศพัทมี์ออกมาหลากหลายแบบ แต่ตนเองกซ้ื็อเคร่ืองละ 590 ไวใ้ชค้นละเคร่ือง เพราะ
ราคาถูก สามารถโทรไดเ้หมือนกนั อีกทั้งแบตเตอร่ีกท็น เคร่ืองตกกไ็ม่เป็นไรประกอบเขา้มาใชใ้หม่ได ้ 
  3. นายฤทธิเดช  ศรีวะวงศ ์ มีความรู้เก่ียวกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากการถูกเกณฑโ์ดยผูใ้หญ่บา้น
ไปเขา้รับการอบรมจากทางเกษตรอาํเภอ ซ่ึงนายฤทธิเดช มีอาชีพทาํนาอีกอาชีพหน่ึง โดยทางเกษตรอาํเภอไดเ้ชิญ
วิทยากรเขา้มาให้ความรู้เร่ืองของการนาํเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการดาํเนินชีวิตประจาํวนั สอนการทาํ
บญัชีครัวเรือน การยึดหลกั พออยู ่พอกิน พอใช ้ และการนาํทางสายกลางเขา้มาปรับใชใ้นชีวิตประจาํวนั โดยตนเอง
และครอบครัวก็ไดย้ึดเอามาปฏิบติั เช่น การลดค่าใชจ่้ายท่ีฟุ่มเฟือยจ่ายๆ  ในการจดัทาํบญัชีครัวเรือนตนเองจะให้
ภรรยาเป็นคนทาํ คือ เม่ือตนได้เงินเดือนก็จะนําไปให้ภรรยาบริหารจัดการเงินเดือนทั้ งหมด โดยภรรยาจะแบ่ง
ออกเป็น 4 ส่วน คือ ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของตนท่ีตอ้งเดินทางมาทาํงาน   ค่าใชจ่้ายในบา้นทั้งค่าอาหารของใช ้ ค่าใชจ่้าย
ส่วนตวัของบุตร และเงินออม ซ่ึงส่วนใหญ่ในแต่ละเดือนจะไม่ค่อยเหลือออม เน่ืองจากขณะน้ีบุตรของตนเองกาํลงั
เรียนในระดบัปริญญาตรี 1 คน และประถมศึกษา 1 คน ทาํให้จาํเป็นตอ้งใชเ้งินมาก เม่ือมีการทาํบญัชีครัวเรือน ก็จะ
ทาํให้เรารู้วา่เรามีรายรับเท่าไร มีรายจ่ายเท่าไร แลว้เราเสียรายจ่ายไปกบัส่ิงใด มนัมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งจ่ายหรือไม่ 
ซ่ึงก็จะทาํให้เราสามารถกาํหนดไดว้า่สามารถตดัรายจ่ายดา้นใดไดบ้า้ง นอกจากน้ี ยงัมีดา้นการรู้จกัประหยดัพลงังาน 
เช่น นํ้ า เม่ือเราอาบนํ้ า จะอาบโดยรองกะละมงัไว ้เพ่ือเอาไปใชต่้อโดยภรรยาจะนาํนํ้ าท่ีอาบเสร็จไปใชใ้นการซักผา้ 
ลา้งจาน และรดนํ้ าตน้ไม ้เป็นตน้ ไฟฟ้าเม่ือไม่ใชง้านก็จะถอดปลัก๊ ก่อนออกจากบา้นก็จะสํารวจวา่มีเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า
ใดท่ียงัไม่ปิด นอกจากน้ีท่ีบา้นของตนยงัมีการนาํการเกษตรแบบผสมผสานเขา้มาปรับใช ้ซ่ึงในส่วนน้ีตอ้งสอบถาม
ภรรยาของตนเอง เพราะเป็นคนไปเขา้อบรมแลว้นาํมาปฏิบติั ซ่ึงโดยสรุปตนเองเองและครอบครัวมีการนาํปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชท้ั้งในดา้นเศรษฐกิจ  คือ การลดค่าใชจ่้ายฟุ่มเฟือย การทาํบญัชีครัวเรือน การรู้จกับริหารจดัการ
เงินเดือน ดา้นทรัพยากร คือ การประหยดันํ้ า โดยมีการหมุนเวียนนํ้ าให้สามารถใชป้ระโยชน์ไดห้ลายๆ อย่าง การ
ประหยดัไฟโดยการถอดปลัก๊ไฟท่ีไม่ไดใ้ช ้ดา้นจิตใจ คือ การข่มใจไม่ใชจ่้ายไปกบัส่ิงไม่มีประโยค นั้นเอง 
  4. นายอาทิตย ์ ไสยรส รู้จกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากการดูรายการทางโทรทศัน์ และการอบรม
ของบริษทั ส่วนตวัไม่เคยนาํเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการดาํเนินชีวิต เพราะไม่ทราบรายละเอียด เพียงแค่
ฟังผา่นๆ ทาํให้ไม่รู้วา่จะสามารถนาํมาปรับใชก้บัตนเองอยา่งไร  ส่ิงท่ีพอจะทราบเก่ียวกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
คือ เป็นปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว ท่ีทรงพระราชทานให้แก่ประชาชน  คนท่ีควรนาํปรัชญาน้ีไปปรับ
ใช้ก็น่าจะเป็นเกษตรกร หน่วยงานรัฐ ปัจจุบันครอบครัวท่ีจาํนวน 7 คน ประกอบดว้ย บิดา มารดาของตนเอง อา 
น้องสาว ตนเอง ภรรยา  และบุตรชาย  ดว้ยบิดาและมารดาของตนเองเป็นชาวนา แต่ไม่มีท่ีนาเป็นของตวัเอง ทาํนา
โดยการเช่าท่ีนาของผูใ้หญ่บา้นทาํ เม่ือไดข้า้วก็จะจ่ายค่าเช่าเป็นขา้วนั้นเอง ซ่ึงส่วนใหญ่ตนเองจะเป็นคนหาเงินเขา้
บา้น โดยจะแบ่งใหบิ้ดาและมารดาส่วนหน่ึง ภรรยาส่วนหน่ึง และของตนส่วนหน่ึง ภรรยาของตนเองกอ็ยูบ่า้นเล้ียงดู
บุตรโดยมีอาชีพเสริมคือการปลูกพริกขายเพ่ือหารายไดม้าจุนเจือครอบครัว ปัจจุบนัครอบครัวมีหน้ีสินกบัธนาคาร 

Ran
gs

it U
niv

ers
ity



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 9 ปีการศึกษา 2557 

 

วนัพฤหสับดทีี ่16 ตุลาคม พ.ศ.2557 หน้า  864  อาคาร Digital Multimedia Complex  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

ธกส. เพราะตอ้งกูม้าใชท้าํนา และมีหน้ีสินกบัร้านคา้ชุมชน ส่วนตวักคิ็ดอยากนาํเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับ
ใชเ้ช่นกนั แต่ไม่รู้วา่จะตอ้งทาํอยา่งไร และหากมีการเปิดอบรมกอ็ยากใหค้รอบครัวตนเองไดเ้ขา้อบรมดว้ย เพราะหาก
ปฏิบติัอยูค่นเดียวกจ็ะไม่เกิดผล ตอ้งอาศยัความร่วมมือของคนในครอบครัวดว้ย การนาํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
ตนและครอบครัวท่ีนาํมาปรับใช ้ก็คือการพ่ึงตนเองดา้นเศรษฐกิจ ซ่ึงนอกเหนือจากตนเองท่ีเป็นคนหาเงินเขา้บา้น
แลว้กจ็ะมีการปลูกพริกขายเพ่ือเป็นรายไดเ้สริม  
  5. นายปรบ   สาสาย  ตนเคยไดย้ินเก่ียวกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสมยัศึกษา แต่ไม่ไดส้นใจท่ีจะ
ศึกษาว่าเป็นปรัชญาเก่ียวกับอะไร ทราบเพียงเป็นปรัชญาท่ีส่งเสริมให้เรารู้จัก ประหยดั อดออม  รู้จักความ
พอประมาณ ซ่ึงหน่วยงานท่ีควรเอาไปใชก้คื็อ เกษตรกร ชาวนา ชาวไร่ ชาวสวน ต่างๆ ตนเองเห็นวา่ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์ หากมีการอบรม ให้ความรู้ตนเองกพ็ร้อมท่ีจะเขา้อบรม ปัจจุบนัอาศยัอยูบ่า้นตนเองกบั
บิดา มารดา ยงัไม่แต่งงาน   บิดา มารดา  ประกอบอาชีพทาํสวนพริก นอกจากน้ีก็มีการเล้ียงไก่ไข่ ไวเ้พ่ือใชบ้ริโภค
ภายในครัวเรือน  ปัจจุบนัครอบครัวมีหน้ีสิน ทั้งกบัเจา้หน้ีนอกระบบ และเอาท่ีดินไปจาํนองกบัธนาคาร ในความคิด
ของตนเห็นวา่หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยงัเป็นเร่ืองไกลตวั เพราะตนเองไม่มีความรู้ลึกซ้ึง เน่ืองจากขาดความรู้ 
แต่หากบริษทัหรือหน่วยงานรัฐจะช่วยเหลือในการให้ความรู้และมีแนวทางในการปฏิบติัตนก็ยินดีศึกษา เพ่ือนาํเอา
ความรู้ท่ีไดม้าใชใ้นการดาํเนินชีวิตให้สามารถพึ่งตนเองได ้ในดา้นการนาํปรัชญาเศรษฐกิจมาปรับใชใ้นการดาํเนิน
ชีวิตของตนนั้น ตนคิดวา่ตนเองมีการนาํเอาการพึ่งพาตนเองในดา้นเศรษฐกิจมาปรับใช ้คือ การเล้ียงสัตวไ์วบ้ริโภคใน
ครอบครัว ดา้นเทคโนโลย ีกคื็อ การใชโ้ทรศพัทมื์อถือ และคอมพิวเตอร์ในการสืบคน้ขอ้มูลการทาสีใหม่ๆ ทั้งในดา้น
การผสมสี เทคนิคการทาเพ่ือประหยดัสี เป็นตน้ 
  6. นายนนัธพร    วรวงษ ์รู้จกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสมยัเรียน ม. 3 ทางโรงเรียนไดเ้ชิญวิทยากรมา
ให้ความรู้ท่ีหอประชุมโรงเรียน  โดยทราบว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางท่ีส่งเสริมให้คนรู้จกัพ่ึงตนเอง 
รู้จกัความพอประมาณ ไม่โลภมาก เพราะความโลภทาํใหต้อ้งเบียดเบียนผูอ่ื้น ตอ้งรู้จกัยดึทางสายกลาง พอใจกบัชีวิต
ของตวัเอง มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กนั โดยการใช้ชีวิตของตนเองก็มีการนาํเอาหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
เช่นกนั คือ การทาํบญัชีรายรับรายจ่าย เพราะจะช่วยใหต้นสามารถรู้ไดว้า่ ในแต่ละวนัเราจ่ายอะไรบา้ง ซ่ึงจะทาํใหเ้รา
สามารถลดทอนรายจ่ายท่ีไม่จาํเป็นลงไปได ้เช่น รายจ่ายการด่ืมสุรา บุหร่ี ของกินเล่น ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีไม่จาํเป็น อีกทั้งยงั
ทาํให้เสียสุขภาพ โดยตนจะใชว้ิธีนานๆ ด่ืมคร้ัง เพ่ือสังสรรคก์บัเพ่ือนท่ีทาํงานเท่านั้น  เพราะถา้ด่ืมบ่อย ก็จะทาํให้
เงินเดือนไม่เพียงพอใชใ้นแต่ละเดือน ปัจจุบนัครอบครัว มี สมาชิก 5 คน คือ บิดา มารดา นอ้ยชาย ตนเอง และแฟน 
ซ่ึงบิดาและมารดา จะรับจา้งทาํงานทัว่ไป นอ้งชายประกอบอาชีพคา้ขาย และแฟนของตนเองประกอบอาชีพคา้ขาย ท่ี
บา้นตน บิดาและมารดา มีการปลูกพืชผกัสวนครัวไวรั้บประทานกนัเองภายในครอบครัว เช่น ตาํลึง มะเขือ มะกรูด 
มะนาว เป็นตน้ อีกทั้งยงัปลูกผลไมไ้วกิ้นตามฤดูกาล เช่น มะม่วง กลว้ย ลาํไย และชมพู่ ทาํให้ครอบครัวตนสามารถ
ลดค่าใชจ่้ายลงไดอี้ก ปัจจุบนัครอบครัวตนก็มีหน้ีสินบา้งเล็กนอ้ย จาํพวกหน้ีกบัร้านคา้ของหมู่บา้น หน้ีบตัรเครดิต
ของตนเอง แต่ก็สามารถบริหารจดัการจ่ายไดโ้ดยไม่เดือดร้อน ในการดาํเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
ตนเองนาํเอาหลกัการพึ่งตนเองในดา้นเศรษฐกิจมาปรับใช ้คือ ในการจดัทาํบญัชีรายรับรายจ่าย ทาํให้ช่วยลดการใช้
จ่ายท่ีไม่จาํเป็น ซ่ึงกต็รงกบัการพ่ึงตนเองในดา้นจิตใจอีกดว้ย คือ การลดการด่ืมสุรา ของมึนเมา ท่ีไม่มีประโยชน์  
  7. นายสาธิต ผลเพ่ิม รู้จกักบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านสารคดีในโทรทศัน์ และบริษทัมีการจดั
อบรม ซ่ึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาท่ีส่งเสริมใหเ้ราเดินทางสายกลาง รู้จกัพอเพียงพอประมาณ พอเพียงใน
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การกิน การอยู ่การดาํเนินชีวิต ไม่ฟุ่มเฟือยจนเกินไป ไม่เอาเทคโนโลยีมามีอิทธิพลต่อชีวิตประจาํวนัจนเกินไป โดย
ส่วนตวัตนเองเป็นผูท่ี้ชอบนําเทคโนโลยีมาใช้ เช่น โทรศพัท์มือถือ หากเป็นรุ่นท่ีออกใหม่แลว้ตวัเองชอบ ก็จะ
พยายามหาเงินมาซ้ือ โดยเฉพาะสมาทโฟน เม่ือมีรุ่นใหม่ออกมากจ็ะไปเปล่ียนทนัที เพราะตนเองคิดวา่ปัจจุบนัการใช้
โทรศพัท์ถา้รู้จกัใชก้็จะช่วยลดทอนในดา้นค่าใชจ่้ายให้แก่ตนเองได ้เช่น จากท่ีเคยโทรศพัท์คุยนานๆ ทาํให้แต่ละ
เดือนตนเองตอ้งเสียค่าโทรศพัท์ไม่ตํ่ากวา่ 2,000 บาท ก็หันมาใชก้ารแชทคุย ทาํให้สามารถลดค่าใชจ่้ายในส่วนน้ีได ้
นอกจากน้ีครอบครัวของตน คือ พอ่และแม่ มีอาชีพทาํสวนพริก กไ็ดน้าํเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชเ้พราะ
เคยเขา้รับการอบรมกบัเกษตรจงัหวดั โดยแม่ของตนเองจะแบ่งสวนออกเป็น 2 ส่วน ส่วนท่ี 1 จะเป็นสวนพริก ส่วนท่ี 
2 คือ จะปลูกผกัอ่ืนๆ เสริม เช่น มะเขือ แตงกวา ถัว่  เป็นตน้ เพราะสวนพริกราคามนัไม่แน่นอน ตอ้งดูราคาตลาด บาง
ปีราคาพริกไม่ดี หรือผลผลิตไม่ดี ก็ทาํให้รายไดล้ดลง จึงตอ้งมีการปลูกพืชชนิดอ่ืนเสริม เพ่ือใชใ้นการบริโภคภายใน
ครัวเรือน หากมีเหลือกน็าํไปแบ่งใหเ้พ่ือนบา้น หรือนาํไปขาย ปัจจุบนั ตนเองและครอบครัวมีหน้ีสินจากการกูย้มืเงิน
กบั ธนาคาร ธกส. มาใชใ้นการซ้ือปุ๋ยทาํสวน การนาํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชก้บัการดาํเนินชีวิตของตน 
ตนเองคิดว่ามีดา้นเศรษฐกิจ และดา้นเทคโนโลยี ในดา้นเศรษฐกิจคือ การลดรายจ่ายท่ีไม่จาํเป็น ดา้นเทคโนโลยี คือ 
ใชเ้ทคโนโลยใีนการติดต่อส่ือสารใหเ้ป็นประโยชน์เพ่ือลด การใชจ่้ายท่ีไม่จาํเป็นออกไป 
  8. นายอุทยั  เสาะแสวง มีความรู้เก่ียวกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่า มีคุณลกัษณะ 3 ประการ   คือ 
ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ไม่น้อยเกินไป ไม่มากเกินไป หรือไม่สุดโต่งไปขา้งใดขา้งหน่ึง และตอ้งไม่
เบียดเบียนตนเองและผูอ่ื้น ความมีเหตุผล หมายถึง ทุกการตดัสินใจ การกระทาํ การลงทุน ตอ้งเป็นไปอยา่งมีเหตุมีผล 
คาํนึงถึงเหตุปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งและผลท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนอยา่งรอบคอบ การมีภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวั หมายถึง การเตรียมตวั
ให้พร้อมท่ีจะเผชิญผลกระทบ และการเปล่ียนแปลงดา้นต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนจากทั้งภายในและภายนอก ซ่ึงท่ีทราบ
เน่ืองจากเคยเขา้รับการอบรมจากโรงเรียนเก่ียวกบัการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจาํวนั  โดย
ครอบครัวของตนเองก็รับการอบรมเช่นกนัจากหน่วยงานราชการจะมีการเกณฑ์ให้ชาวบ้านไปร่วมฟังและร่วม
กิจกรรม โดยจะเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ ซ่ึงพ่อแม่ของตนเองก็ไดเ้ขา้ร่วมฟังดว้ย ครอบครัวของตนอาศยัอยู่บา้น
ตวัเอง มีสมาชิก 7 คน คือ พ่อแม่ ตนเอง นอ้งชาย 2 คน นา้สาว 1 คน นา้เขย 1 คน และตน  โดยพ่อแม่ นา้สาว และนา้
เขยมีอาชีพทาํนา เป็นอาชีพหลกั และรับจา้งทัว่ไปเม่ือหมดฤดูทาํนา โดยในการทาํนาจะเป็นการทาํนาแบบผสมผสาน 
มีการปล่อยปลาเล้ียงในนา เพ่ือให้ปลาคอยดกักินแมลง และวชัพืชต่างๆ ทาํให้สามารถนาํปลาท่ีปล่อยไว ้ไปขายท่ี
ตลาดไดอี้กดว้ย ปัจจุบนัครอบครัวของตนมีหน้ีสินเฉพาะกบัธนาคาร ธกส. เพราะตอ้งกูย้ืมมาเป็นทุนในการทาํนา
ก่อน เม่ือขายขา้วไดก้็สามารถปลดหน้ีได  ้โดยตนเองนาํเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในดา้นทรัพยากร ดา้นความ
พอประมาณ ดา้นเศรษฐกิจ  ดา้นสังคม และดา้นจิตใจ ดา้นทรัพยากร คือ การใชท้รัพยากรของตนให้เป็นประโยชน์ 
คือ การการทาํนา โดยใช้แนวทางการทาํเกษตรแบบผสมผสาน ดา้นเศรษฐกิจ คือ การลดรายจ่ายท่ีไม่จาํเป็นเพ่ือ
นาํไปใชห้น้ี ดา้นสังคม คือ การช่วยเหลือเพ่ือนบา้นในการทาํนา การออกแรงช่วยงานบุญ และดา้นจิตใจ คือ เม่ือได้
เงินมาจากการขายขา้วกรี็บไปใชห้น้ี ไม่เอาเงินไปใชก้บัส่ิงท่ีไม่เป็นประโยชน์ 
  9. นายบญัชา ฝ่าฝน  รู้เก่ียวกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านการเขา้อบรมกบับริษทัและการดูจาก
ทีวี แต่ไม่เคยนาํมาปรับใชใ้นชีวิตประจาํวนั เพราะเห็นเป็นเร่ืองไกลตวัและทาํไดย้าก อีกทั้ ง ยงัไม่รู้ว่าจะสามารถ
นาํมาใชใ้นการดาํเนินชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่งไร แต่หากไดรั้บการสนบัสนุน และเสนอแนวทางในการเรียนรู้ให้ตนก็
พร้อมจะศึกษา ปัจจุบนัครอบครัวมีสมาชิก 3 คน คือ พอ่แม่ และตน พอ่แม่ตนประกอบอาชีพคา้ขายผกัท่ีตลาด โดยจะ
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รับเอาผกัจากตลาดคา้ส่งมาขายในตลาดแถวบา้น แต่ก็ยงัไม่เพียงพอกบัรายจ่าย ทาํให้พ่อแม่ตนตอ้งกูย้ืมเจา้หน้ีนอก
ระบบ มาใชห้มุน เพ่ือให้กิจการอยูร่อด โดยตนเองนาํเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในดา้นสังคม ก็มีการช่วยเหลือ
เพ่ือนร่วมงาน การรับผดิชอบในการทาํงาน 
  10. นายนิพล บุญรําไพ เคยเขา้รับการอบรมจากบริษทั และเคยดูจากโทรทศัน์แต่ก็ไม่รู้จะนาํมาใชก้บั
ชีวิตประจาํวนัตวัเองอยา่งไร เพราะตนเองไม่สามารถนาํเอาไปปฏิบติัเองไดถ้า้ไม่มีผูท้าํให้ดู ทราบเพียงแค่ปรัชญาน้ี
เป็นปรัชญาท่ีสอนให้เรารู้จกัเดินทางสายกลาง มีความพอเพียง พอดี ไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย  ปัจจุบันครอบครัวตน
ประกอบดว้ยสมาชิก 4 คน คือ ตน ภรรยา หลานชาย และบุตร ภรรยาของตนเองประกอบอาชีพเป็นลูกจา้งร้านขาย
โทรศพัท ์ดงันั้นตนและภรรยาจึงหาเงินมาจุนเจือทั้งสองคน แต่กย็งัไม่เพียงพอต่อค่าใชจ่้าย เน่ืองจากบุตรอาย ุ4 ขวบ 
กาํลงัอยูใ่นวยัท่ีตอ้งเขา้โรงเรียน ทาํใหมี้ค่าใชจ่้ายจาํพวก เส้ือผา้ ค่าเทอม ค่านม ค่าอาหาร ซ่ึงทาํใหต้นตอ้งกูห้น้ียมืสิน
กบัเจา้หน้ีนอกระบบมาใช ้เพ่ือให้เพียงพอต่อรายจ่ายของครอบครัว โดยตนเองก็ไม่รู้วา่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตน
นาํเอามาปฏิบติัดา้นใดบา้ง 
  11. นางสาววรรณวิสา  เสียงเพราะ เคยไดเ้ขา้รับการอบรมกบัพ่อแม่จากเกษตรอาํเภอเก่ียวกบัการ
นําเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาํเนินชีวิต ซ่ึงพ่อแม่ของตนแรกๆ ไม่เห็นความสําคญัของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ไปเขา้ฟังเพ่ือร่วมกิจกรรมกบัทางชุมชนเท่านั้น ภายหลงัมีเพ่ือนบา้นท่ีสามารถปลดหน้ีสินไดจ้าก
การนาํเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช ้ก็ทาํให้พ่อแม่ของตนสนใจ โดยเร่ิมจากการทาํบญัชีครัวเรือน เม่ือทาํนาใน
แต่ละฤดูกาลจะแบ่งขา้วออกเป็น 3 คือ ส่วนแรกขายเพ่ือนาํเงินมาปลดหน้ี ส่วนท่ีสองขายเพื่อนาํเงินมาใชเ้ป็นเงินออม
และค่าใชจ่้าย ส่วนท่ีสามใชส้าํหรับบริโภคภายในครัวเรือน โดยนอกจากการทาํนา มีการสร้างอาชีพเสริมข้ึน โดยการ
ทาํโรงเพาะเห็ด การปลุกกลว้ย นอกจากน้ี ยงัมีการขุดคูรอบสวนกลว้ย โดยปล่อยปลาให้เติบโตตามธรรมชาติ เม่ือ
ปลาโตเตม็ท่ีก็นาํมาบริโภค และแจกจ่ายใหแ้ก่เพ่ือนบา้นหรือส่งขายตลาดสด ในส่วนของตนจะเป็นผูช่้วยพ่อและแม่
เขียนบญัชี เพ่ือลงรายรับรายจ่ายในแต่ละเดือนไว ้ซ่ึงก็ไดน้าํวิธีน้ีมาใชก้บัการใชจ่้ายของตนเอง ทาํให้ตนเองสามารถ
ตดัทอนรายจ่ายท่ีไม่จาํเป็น เช่น เส้ือผา้ เคร่ืองสาํอาง ท่ีบางคร้ังซ้ือมาก็ไม่ไดใ้ส่ ทาํให้เส้ือผา้ลน้ตู ้เป็นตน้ ดา้นหน้ีสิน 
พ่อและแม่ของตนเม่ือคร้ังยงัไม่นาํเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชใ้นชีวิตประจาํวนันั้น มีหน้ีส้ินทั้งในระบบ
และนอกระบบ ในระบบคือกูย้มืกบัธนาคาร ธกส. มาใชเ้ป็นทุนในการทาํนา ซ่ึงในแต่ละปีขา้วจะใหผ้ลผลิตท่ีแตกต่าง
กนั ทาํให้ไม่สามารถชาํระหน้ีสินไดต้ามท่ีกาํหนด ส่งผลให้เกิดหน้ีสะสม อีกทั้งยงัไปกูย้ืมเงินกบัเจา้หนา้นอกระบบ 
ทาํให้เกิดภาวะหน้ีสินลน้พน้ตวั ส่งผลให้พ่อตอ้งขายท่ีนาจาํนวนหน่ึงเพ่ิงลดภาวะหน้ี แต่ปัจจุบนัเม่ือมีการทาํบญัชี
รายรับรายจ่าย และปลูกพืชผกักินเอง ทาํให้สามารถลดทอนรายจ่ายท่ีไม่จาํเป็น เกิดเป็นเงินออม รู้จกัใชชี้วิตอย่าง
พอเพียงไม่ฟุ่มเฟือย ส่งผลใหค้รอบครัวของตนเป็นหน้ีนอ้ยลง มีหน้ีสินเพียงกบัธนาคารเท่านั้น ในส่วนหน้ีนอกระบบ
ก็มีการชาํระครบหมดจึงทาํให้ครอบครัวมีความสุขเพ่ิมมากข้ึน การนาํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชก้บัการ
ดาํเนินชีวิตของครอบครัว มีดา้นเศรษฐกิจ คือ การลดรายจ่าย รู้จกัควบคุมรายจ่ายผ่านการทาํบัญชีครัวเรือน ดา้น
ทรัพยากร คือ รู้จกัการทาํการเกษตรแบบหมุนเวียน  ดา้นเทคโนโลยี คือ การท่ีตนเองไปสืบคน้ขอ้มูลการทาํบญัชี
ครัวเรือน เพ่ือมาปรับใชก้บัครอบครัว ดา้นสังคม คือ การแบ่งบนัอาหาร จาํพวก ผลไม ้ในสวน ปลา ใหแ้ก่เพ่ือนบา้น 
ดา้นจิตใจ คือ เม่ือครอบครัวเกิดความมัน่คงก็ไม่มีเร่ืองหน้ีสินมารบกวนจิตใจ ทาํให้มีความผอ่งใส เกิดความสุข และ
ความสงบ ครอบครัวอบอุ่น สามารถทาํงานได้อย่าลุล่วงไม่ต้องกังวลเก่ียวกับครอบครัว ส่งผลให้การทาํงานมี
ประสิทธิภาพ  
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  12. นางสาวอารยา  วาจาสัตย ์ มีความรู้เร่ืองของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอยา่งดี เพราะนอกจาก
จะไดรั้บการอบรมจากบริษทัแลว้ ตนยงัไดรั้บการอบรมจากเกษตรจงัหวดั ในการนาํเอาหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาปรับใชใ้นการดาํเนินชีวิตประจาํวนั เพราะทางบา้นมีอาชีพทาํนาและทาํสวน ซ่ึงผูเ้ป็นหัวเรียวหัวแรงในการทาํนา
และทาํสวน คือ สามีและน้องชาย ตน และครอบครัวได้รับเชิญจากเกษตรจังหวดั ให้ไปเขา้รับการอบรมการทาํ
การเกษตรแบบผสมผสาน ซ่ึงไดน้าํเอาหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขา้มาปรับใชใ้นการทาํการเกษตร โดยจะมีการ
เล้ียงสัตวจ์าํพวก ไก่ ปลา ววั และควาย และปลูกพืชผกัจาํพวกพืชผลไวส้าํหรับรับประทานในครอบครัว สามีของตน
จะทาํนาตามฤดูกาล โดยในระหวา่งการพกันาจะมีการปลูกพืชจาํพวกถัว่ดิน เพ่ือใหดิ้นมาแร่ธาตุและสารอาหาร ซ่ึงจะ
ส่งผลผลผลิตในปีต่อไปเพ่ิมข้ึน จะมีการปลูกพืช   นอกจากน้ีภายในบริเวณบา้นกจ็ะมีการปลูกผกัสวนครัว เพ่ือใชใ้น
การบริโภคภายในครัวเรือน หากเหลือก็จะนาํไปแลกเปล่ียนกบัผกัของเพ่ือนบา้น หรือนาํไปขายท่ีตลาด อีกทั้งยงัมี
การปลูกพืชท่ีใหผ้ล เช่น มะม่วง ล้ินจ่ี ลาํไย ชมพู ่    
 4.2 ครอบครัวและผูใ้กลชิ้ด 
  13. นางราตรี  จนัทร์โคตร (ภรรยานายสุนทร  จนัทร์โคตร) ไดก้ล่าววา่เคยเขา้อบรมกบัเกษตรจงัหวดั 
เก่ียวกบัการนาํเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดาํเนินชีวิต โดยตนจะใชว้ิธีการใชจ่้ายอย่างพอเพียง 
เพราะลาํพงัสามีตนเองก็มีรายไดไ้ม่เพียงพอในการใชจ่้ายตนเองก็ตอ้งหารายไดเ้พ่ิมเติมเพื่อมาจุนเจือครอบครัวโดย
การรับงานเยบ็ผา้จากเพ่ือนมาทาํ ซ่ึงก็พอไดใ้ชจ่้ายเป็นค่ากิน ตอนน้ีก็เป็นหน้ีทั้งนอกระบบทั้งในระบบก็ไม่รู้ว่าจะ
สามารถใชห้น้ีหมดเม่ือไหร่  
  14. นางบุญครอง  โล่ห์สกุล (ภรรยานายปรีดา  โล่ห์สกุล) กล่าววา่ถูกเกณฑ์โดยผูใ้หญ่บา้นไปเขา้รับ
การอบรมจากทางเกษตรอาํเภอกบัสามีท่ีศาลาประชาคมของหมู่บา้น   โดยทางเกษตรจะช่วยแนะนาํและสาธิตการ
ดาํเนินชีวิตโดยนาํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช ้ซ่ึงตนและสามีก็ไดจ้ดจาํมาปรับใชใ้นครอบครัวตนเอง เช่น 
การปลูกผกัไวรั้บประทานเองในครอบครัว พวกตาํลึง ผกัคะนา้ ผกักะเพรา แตงกวา ถัว่ มะนาว  นอกจากน้ีกจ็ะมีพวก
ผลไม ้เช่น กลว้ย มะขาม มะละกอ เป็นตน้ ซ่ึงกช่็วยใหเ้ราไม่ตอ้งไปซ้ือเคา้กินทาํใหป้ระหยดัรายจ่ายไปได ้ซ่ึงในท่ีนา
ของตนเองกจ็ะปลูกพืชตระกลูถัว่ไวใ้นระหวา่งรอทาํนา เพ่ือใหดิ้นมีอาหารเพ่ิมข้ึน ช่วยใหล้ดการใชปุ่้ย  พวกผกัผลไม ้
ถา้กินเหลือ กจ็ะนาํไปแจกจ่ายใหเ้พ่ือนบา้น หรือฝากเพ่ือนบา้นไปขายท่ีตลาด  
  15.  นางมีนา  ศรีวะวงศ์ (ภรรยานายฤทธิเดช  ศรีวะวงศ์) กล่าวว่าภายหลงัการนําเอาหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชใ้นครอบครัวกดี็ข้ึน จากท่ีเคยเป็นหน้ีนอกระบบตอนน้ีสามารถปลดหน้ีไดแ้ลว้ ท่ีมีก็จะมี
เพียงหน้ีกบั ธกส. ซ่ึงเม่ือขายขา้วไดก้็สามารถปลดหน้ีได ้ไม่มีหน้ีคา้งชาํระ โดยตนเองเป็น อสม.ตาํบล ทาํให้ไดเ้ขา้
รับการอบรมโครงการของทางเกษตรจงัหวดั ท่ีนาํเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชใ้นการทาํการเกษตรแบบ
ผสมผสาน นอกจากการทาํนาแลว้ ตนก็จะปลูกผกั และเล้ียงสัตวจ์าํพวก ไก่ไข่ หมู ววั และปลา  โดยจะให้สามีและ
ญาติช่วยขดุบ่อปลาหลงับา้น แลว้สร้างเลา้หมูยกสูงบริเวณบ่อปลา เพ่ือให้เม่ือเวลาหมูถ่ายออกมา เราก็สามารถนาํมูล
มาใชเ้ป็นอาหารปลาได ้นอกจากน้ี ตนยงันาํเอามูลสัตวต่์างๆ ทั้ง หมู ไก่ ววั มาใชห้มกัเพ่ือทาํเป็นปุ๋ยหมกั ซ่ึงปุ๋ยหมกั
น้ีตนก็สามารถนําไปใช้หว่านในนาขา้วได  ้ซ่ึงทาํให้ลดภาระปุ๋ยได ้นอกจากน้ีตนเองก็มีการปลูกพืชผกัต่างๆ ท่ีมี
ประโยชน์ เช่น กลว้ย กลว้ยถือเป็นพืชท่ีมีประโยชน์มาก ลูก ปลี ก็กินได ้ใบกส็ามารถมาใชเ้ป็นภาชนะรองอาหารได ้
ลาํตน้มันก็ใช้เป็นอาหารหมูได้อีกด้วย ภายหลงัการเก็บเก่ียวขา้ว ตนก็จะปลูกพืชจาํพวกถัว่ลิสง  เพ่ือเพ่ิมรายได้
ระหวา่งรอการทาํนาในฤดูถดัไป อีกทั้งยงัเป็นการช่วยเพ่ิมแร่ธาตุอาหารใหแ้ก่ดินอีกดว้ย 
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5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาเร่ือง การดาํเนินชีวิตของพนักงาน บริษทั เควีพีออโตเ้อ็นเตอร์ไพรส์ จาํกดั ภายใตห้ลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทาํให้ทราบว่าพนักงานบริษทัส่วนใหญ่เขา้ใจความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงว่าเป็น
แนวทางในการดาํเนินชีวิตท่ีตอ้งยึดทางสายกลาง ซ่ึงประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ คือ ความพอเพียง ความมีเหตุผล 
และมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี โดยแนวทางในการนาํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชใ้นการดาํเนินชีวิตคือ การรู้จกัอด
ออม ไม่ใช่จ่ายสุรุ่ยสุร่าย ใชอ้ยา่งพอประมาณ การใชเ้หตุและผลในการดาํเนินชีวิต และตอ้งรู้จกัหักห้ามใจตนเอง ซ่ึง
ความหมายของคาํวา่เศรษฐกิจพอเพียงสามารถสรุปไดเ้ป็น 2 ระดบั คือ  

  1. ทางกายภาพ ไดแ้ก่  การทาํมาหากินอยา่งพอเพียง รู้จกัเกบ็ออม ไม่ฟุ่มเฟือย สามารถตดัรายจ่ายท่ีไม่
จาํเป็นตอ้งใชอ้อก รู้จกัประหยดัพลงังาน ดึงปลัก๊ออกทุกคร้ังท่ีไม่ไดใ้ช ้ ไม่ตามเทคโนโลยจีนมากเกินไป พยายามลด
รายจ่ายใหน้อ้ยท่ีสุด ซ้ือแต่ของท่ีมีความจาํเป็นตอ้งใช ้รู้จกัพ่ึงพาตนเอง 

  2. ดา้นจิตใจ ไดแ้ก่ การยบัย ั้งชัง่ใจ รู้จกัสร้างภูมิตา้นทานใหก้บัตนเอง รู้จกัคุณค่าของเงิน ตอ้งรู้จกั
รักษาของใหส้ามารถใชไ้ดน้านท่ีสุด ซ้ือในส่ิงท่ีจาํเป็น อะไรท่ีสามารถทาํไดก้ท็าํ 

 ผลจากการสัมภาษณ์ทาํใหท้ราบไดว้า่พนกังานบางส่วนมีความรู้ความเขา้ในการนาํเอาปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเขา้มาประยกุตใ์ชใ้นการดาํเนินชีวติแมบ้างท่านจะมีระดบัการศึกษานอ้ย แต่กไ็ม่เป็นอุปสรรคเ์น่ืองจากมีความ
สนใจและเห็นตวัอยา่งจากผูท่ี้นาํเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบติัแลว้ประสบผลสาํเร็จ โดยพ้ืนฐานความรู้ของ
การทาํการเกษตรซ่ึงเป็นอาชีพหลกัของครอบครัวท่ีเป็นลกัษณะของการไดรั้บการสืบทอดความรู้มาจากบรรพบุรุษ 
โดยความรู้ในการนาํเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชจ้ะมาในรูปแบบของการอบรม ทั้งจากทางภาครัฐ และ
ทางบริษทั  

 แต่อยา่งไรกต็ามในการสัมภาษณ์ผลท่ีออกมาระบุวา่ พนกังานบางท่านยงัไม่มีความรู้ดา้นปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเลย หรือมีความรู้แต่กไ็ม่สามารถนาํเอาไปใชใ้หเ้ป็นประโยชน์กบัตนเองได ้ ทั้งน้ีเน่ืองจากพนกังานบางคนมี
การศึกษานอ้ย แต่ไม่รู้จกัขวนขวายหาความรู้ และบางคนแมจ้ะมีความรู้แต่ยงัเห็นวา่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
เร่ืองไกลตวั ปฏิบติัตามยาก อีกทั้งยงัไม่มีแบบอยา่งใหดู้ และเป็นเร่ืองท่ียุง่ยากถา้จะตอ้งมานัง่บนัทึกค่าใชจ่้ายทุกๆ วนั 
อีกทั้งไม่มีความรู้เร่ืองการเกษตร วา่การทาํปุ๋ยหมกัตอ้งทาํอยา่งไร  การทาํการเกษตรแบบผสมผสานจะตอ้งปลูก
อะไรบา้งถึงจะไดผ้ล ส่งผลใหพ้นกังานบางส่วนยงัไม่สามารถนาํเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขา้มาปรับใชใ้นการ
ดาํเนินชีวติได ้ 

 ดา้นการรับรู้และเขา้ใจและการนาํไปใชป้ระโยชน์พนกังานบริษทัมีการรับรู้และเขา้ใจ และการนาํไปใช้
ประโยชน์  เก่ียวกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดงัน้ี  

  1. ดา้นสังคม 
  พนกังานส่วนใหญ่พกัอาศยัอยูท่ี่บา้นตนเอง ซ่ึงบริเวณบา้นแวดลอ้มดว้ยญาติพ่ีนอ้ง ทาํใหเ้กิดการ

พ่ึงพาอาศยักนั ชาวบา้นในหมู่บา้นรู้จกักนัตั้งแต่สมยับรรพบุรุษจึงทาํใหมี้ความสนิทสนมกนั หากบา้นไหนมีงาน เช่น 
งานบวช งานข้ึนบา้นใหม่ งานแต่ง กจ็ะเสนอตวัเขา้ไปช่วยเหลือ นอกจากน้ี ในดา้นการทาํสาธารณะประโยชน์ใน
ชุมชนกจ็ะเป็นเร่ืองของการดูแลความสะอาดไม่ใหมี้ขยะหรือวสัดุท่ีทาํอนัตรายใหแ้ก่สัตวเ์ล้ียง และชาวบา้น อีกทั้งใน
ดา้นของประเพณีวฒันธรรมกจ็ะมีการเขา้ร่วมกบัชุมชนในการจดักิจกรรมทางศาสนาต่างๆ เช่น วนัเขา้พรรษา ก็
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ร่วมกบัชาวบา้นเขา้ไปทาํความสะอาดวดั ช่วยขบัรถรับส่งอุปกรณ์ในการทาํพิธีทางศาสนา ทาํบุญ ถวายสังฆทาน 
ถวายผา้อาบนํ้าฝน  เป็นตน้ นอกจากน้ี ในการนาํมาปรับใชก้บับริษทั พนกังานจะมีการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
นอกเหนือจากหนา้ท่ีท่ีไดรั้บผิดชอบแลว้ เช่น การขนอุปกรณ์เขา้โรงงาน กจ็ะร่วมกนัช่วยยก และเคล่ือนยา้ยเพ่ือให้
งานสามารถดาํเนินการไปไดอ้ยา่งรวดเร็ว เป็นตน้ นอกจากน้ี ในวนัข้ึนปีใหม่ จะมีการทาํความสะอาดโรงงานและ
ส่วนของสาํนกังาน กจ็ะร่วมกนัช่วยกนัทาํความสะอาดอยา่งพร้อมเพรียง เพราะสถานท่ีทาํงานถือเป็นส่วนท่ีสาํคญัใน
การสร้างความเช่ือมัน่ทั้งจากลูกคา้ และบุคคลภายนอก อีกทั้งยงัเป็นการสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีดี ทาํใหพ้นกังานไดอ้ยู่
ในท่ีสะอาด มีอนามยั ส่งผลใหไ้ม่เจบ็ป่วยง่าย 

  2. ดา้นเศรษฐกิจ 
  พนกังานส่วนใหญ่นาํแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชก้บัครอบครัว โดยคาํนึงถึงการลด

ภาระค่าใชจ่้าย เน่ืองจากบางคนมีบุตรและบิดามารดาท่ีตอ้งดูแล จึงทาํใหต้อ้งลดรายจ่ายท่ีไม่จาํเป็น ซ่ึงส่ิงท่ีมีบทบาท
อยา่งมากคือ การทาํบญัชีครัวเรือน เพ่ือกาํกบัการใชจ่้ายใหส้มดุลกบัรายรับ เพ่ือใหต้นครอบครัวไม่ลาํบาก หาก
รายจ่ายมีมากกวา่รายรับ กจ็ะมีการหาอาชีพเสริมเขา้มาช่วย เช่น การใหภ้รรยารับจา้งเยบ็ผา้  การปลูกผกัสวนครัวขาย 
สานตะกร้าขาย เป็นตน้ นอกจากน้ีบางท่านยงัมีอาชีพของครอบครัวคือ การเกษตรกมี็การนาํเอาการเกษตรแบบ
ผสมผสาน และเกษตรอินทรียเ์ขา้มาปรับใชใ้น เพ่ือใหเ้กิดความยัง่ยนื และช่วยลดตน้ทุนในการผลิต ส่งผลใหร้ายจ่าย
ลดลง สามารถนาํเงินไปใชห้น้ีไดเ้พ่ิมข้ึน แตกต่างจากพนกังานท่ีไม่นาํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชใ้นการ
ดาํเนินชีวติ ท่ีไม่มีการทาํบญัชีรายรับรายจ่าย ทาํใหมี้การใชจ่้ายเกินตวัจนนาํไปสู่การเป็นหน้ีสะสม  นอกจากน้ียงัมี
การลดรายจ่ายในการดาํเนินชีวิตประจาํวนั คือ การกินขา้วท่ีบา้น ทั้งเชา้และ เยน็ ในตอนกลางวนัจะห่อขา้วมาทาน นํ้า
ด่ืมกจ็ะด่ืมนํ้าของบริษทั ซ่ึงมีการหานํ้าเยน็และนํ้าอุ่นมาบริการ อีกทั้งยงัมีกาแฟและโอวนัตินมาเป็นสวสัดิการอีกดว้ย 
ซ่ึงการลดรายจ่ายดา้นอาหารทาํใหส้ามารถนาํเงินไปใชใ้นส่วนอ่ืน เช่น ใชห้น้ี เป็นค่าอุปกรณ์การศึกษาใหบุ้ตรได ้

  3. ดา้นทรัพยากร 
  ในการทาํการเกษตรก่อนการนาํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นครอบครัวของพนกังานบริษทัท่ีทาํ

การเกษตรมีการนาํเอาปุ๋ยอินทรียเ์ขา้มาใชเ้พ่ือเพ่ิมผลผลิต และการนาํสารเคมีมาใชใ้นการปราบศตัรูพืช แมว้ธีิการน้ีจะ
ทาํใหไ้ดผ้ลผลิตมากในปีแรก และไม่มีวชัพืชหรือแมลง มารบกวน แต่กส่็งผลอนัร้ายแรงทั้งดินท่ีมีการปนเป้ือนจาก
สารเคมี ทาํใหไ้ม่สามารถปลูกขา้วได ้การปนเป้ือนของยาฆ่าแมลงและวชัพืชในผลผลิต จาํพวก ผกั และผลไม ้ ส่งผล
ใหส้ารเคมีลงสู่แม่นํ้าลาํคลอง อนัเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของชาวบา้น จากท่ีเคยมีกุง้ หอย ปู ปลา เป็นจาํนวนมาก 
กลบัไม่มีเหมือนก่อน ระบบนิเวศท่ีเคยอุดมสมบูรณ์กลบัเสียหาย ผลผลิตราคาตกตํ่า เม่ือภายหลงัมีการทาํเกษตรแบบ
ผสมผสาน โดยเพ่ิมสารอาหารใหดิ้นโดยการปลูกพืชหมุนเวยีน พวกตระกลูถัว่ การทาํนํ้าหมกัสกดัเพ่ือใชใ้นการฆ่า
แมลงและวชัพืชแทนการใชส้ารเคมี การปลูกพืชผกัสมุนไพรหลายๆ ชนิด เพ่ือใชใ้นการบริโภค ส่งผลใหดิ้นดีข้ึน 
ชาวบา้นสามารถหาปลาไดจ้ากแม่นํ้าอีกคร้ัง ส่งผลใหเ้กิดลดค่าใชจ่้ายในกระบวนการผลิต อนัส่งผลใหชุ้มชนสามารถ
พ่ึงตนเองได ้ ไม่ตอ้งงอ้นายทุน พอ่คา้ปุ๋ยเคมี และสารอนัตราย มีเงินออมไปใชห้น้ี ก่อใหเ้กิดความพอเพียงและความ
ยัง่ยนืในการดาํเนินชีวติ นอกจากน้ีในการทาํงานท่ีบริษทัพนกังานกจ็ะคาํนึงถึงทรัพยากรของบริษทัโดยจะมีการคุม
อุปกรณ์การทาํงานทุกชนิด เพ่ือจาํกดัการเบิกจ่ายอุปกรณ์ เช่น สี จะมีการกาํหนดวา่ตอ้งใชใ้นปริมาณเท่าไหรต่องาน 1 
งาน หากสีเหลือกใ็หคื้นบริษทัเพ่ือนาํไปใชใ้นงานต่อไป ดา้นอุปกรณ์สาํนกังาน กจ็ะมีการคุมอุปกรณ์เช่น กระดาษ จะ
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มีการคุมกระดาษวา่ใชไ้ปการปร้ินงานอะไรบา้ง และมีการรียสูใชก้ระดาษหนา้เดียวในการปร้ินเอกสารท่ีไม่สาํคญั 
เป็นตน้ 

   4. ดา้นเทคโนโลย ี
  พนกังานบริษทัส่วนใหญ่เป็นผูสู้งอาย ุเกิดในยคุท่ีเทคโนโลยียงัเขา้ไม่ถึง ทั้งยงัมีการศึกษาตํ่า  รายได้

จากการทาํงานมีจาํนวนจาํกดั ทาํใหส่้วนใหญ่ไม่สามารถใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยใีนการสืบคน้ขอ้มูลดา้นปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือปรับใชใ้นการดาํเนินชีวิตได ้อาศยัการดูรายการทางโทรทศัน์ การอบรมกบัเกษตรจงัหวดั การ
อบรมจากบริษัท แต่อย่างไรก็ตามยงัมีพนักงานบางส่วนท่ีมีศึกษาในระดับสูงกว่าก็มีการใช้เคร่ืองมือส่ือสาร 
SmartPhone ในการสืบคน้ขอ้มูลทาง อินเตอร์เน็ต เพ่ือหาขอ้มูลมาใชใ้ห้เป็นประโยชน์ เช่น การคน้หาวิธีการทาํบญัชี
ครัวเรือน โดยจะศึกษาแนวทาง และวิธีการมาประยกุตใ์ชก้บัครอบครัวตน   การคน้หาวิธีการทาํนํ้ าหมกัชีวภาพ เพ่ือ
ใช้กับพืชสวน   วิธีการทําเกษตรอินทรีย์ ว่ามีแนวทางในการทําอย่างไร มีโครงการใดท่ีสนับสนุนทั้ งในด้าน
งบประมาณ การอบรมความรู้ เพ่ือนาํความรู้ท่ีไดม้าปรับใชก้บัการทาํเกษตรของครอบครัว นอกจากน้ีในการทาํงานท่ี
บริษทัพนกังานจะนาํเอาเทคโนโลยมีาปรับใช ้เช่น ก่อนเคยตอ้งขบัรถเดินทางไปประชุมงานกบัลูกคา้ตามต่างจงัหวดั
ทาํให้ส้ินเปลืองงบประมาณในการเดินทาง ทั้งค่านํ้ ามนั ค่าท่ีพกั ค่าเบ้ียเล้ียง ส่งผลให้บริษทัมีตน้ทุนสูง ก็นาํการใช้
วีดีโอคอนเฟอเรนซ์หรือ โปรแกรม Skype มาปรับใชใ้นการประชุม หรือการส่งเอกสารและจดหมาย ท่ีก่อนตอ้งส่ง
ทางไปรษณีย ์ปัจจุบนัก็จะส่งทางไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์โดยการแสกนเอกสารแนบไปพร้อมกนั ช่วยให้ลดตน้ทุน
และสามารถส่งงานไดอ้ยา่งรวดเร็ว เป็นตน้ 

  5. ดา้นจิตใจ 
  พนักงานส่วนใหญ่มีครอบครัวแลว้ ทาํให้ตอ้งรับผิดชอบในการหารายไดจุ้นเจือครอบครัว บางคน

ครอบครัวมีพ้ืนฐานในการทาํเกษตร ทาํใหส้ามารถปลูกพืชผกัผลไมม้าบริโภคในครอบครัว อนัส่งผลใหร้ายจ่ายลดลง 
โดยจะปลูกใหเ้พียงพอกบัการบริโภคหากมีเหลือกแ็จกจ่ายหรือใหภ้รรยาเอาไปขายท่ีตลาดเพื่อเพิ่มรายได ้ในยคุท่ีขา้ว
ยากหมากแพงการดาํรงชีวิตจะตอ้งประหยดัทุกอยา่ง เพ่ือนาํเงินไปใชใ้นการส่งเสียบุตรเขา้ศึกษา  อาหารกพ็ยายามทาํ
เอง ไม่ซ้ือ เคร่ืองใชใ้นบา้นชนิดไหนสร้างเองไดก้ใ็หส้ร้าง เช่น ตะกร้า กท็าํการสานเอง  เป็นตน้ พนกังานส่วนใหญ่มี
การจดัทาํบญัชีครัวเรือน เพ่ือกาํกบัใหร้ายจ่ายสมดุลกบัรายรับ และมีการหาอาชีพเสริมเพื่อเพ่ิมรายไดใ้หก้บัครอบครัว 
พยายามลดรายจ่ายท่ีไม่จาํเป็น เช่น อบายมุขต่างๆ สารเสพติดจาํพวกบุหร่ี เหลา้ เป็นตน้ แต่ยงัมีบางคนท่ียงัไม่มี
ครอบครัวทาํให้ยงัมีความโลภอีกมาก เช่น โทรศพัทมื์อถือเห็นเพ่ือนออกรุ่นใหม่ก็ไปซ้ือตาม โดยผ่อนชาํระกบับตัร
เครดิต   การด่ืมสุราเม่ือเพ่ือนชวนให้ด่ืมก็ด่ืมกบัเพ่ือน เป็นตน้ นอกจากน้ีในการทาํงานท่ีบริษทัพนักงานจะมีการ
ปรับเปล่ียนการทาํงานให้เขา้กบัสถานการณ์ปัจจุบนัท่ีลูกคา้ตอ้งการความรวดเร็วในการรับบริการ เม่ือมีอุปกรณ์หรือ
เทคโนโลยีใหม่ๆ มาก็จะคาํนึงถึงความจาํเป็นในการใชง้านและความสามารถของอุปกรณ์ท่ีจะตอ้งใชง้านไดอ้ย่าง
หลาก  

 ด้านข้อเสนอแนะ จากการศึกษาค้นคว้าในคร้ังนีผู้้วจิัยมข้ีอเสนอแนะดงันี ้
 1. ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการศึกษา ในการดาํเนินตามนโยบายแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

พนกังาน บริษทั เควีพีออโตเ้อน็เตอร์ไพรส์ จาํกดั แมส่้วนใหญ่พนกังานจะสามารถนาํเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้แต่กย็งัมีบางส่วนท่ีแมมี้ความรู้แต่กไ็ม่ทราบวา่จะนาํไปปฏิบติัไดอ้ยา่งไร เพราะไดรั้บ
ความรู้แค่ในดา้นทฤษฏีเท่านั้น จึงควรมีการสนับสนุนให้พนักงานทุกคนเขา้รับการอบรมกบัศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจ
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พอเพียงชุมชน เพ่ือให้พนักงานไดเ้รียนรู้จากผูมี้ความรู้ และควรมีการพาพนักงานไปศึกษาดูงานท่ีหมู่บา้นตน้แบบ
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้พนักงานได้รับทราบถึงแนวทางในการปฏิบัติ และสามารถนําความรู้ท่ีได้มา
ประยกุตใ์ชก้บัตนเองได5้ 
 2. ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป 

  2.1 ควรมีการศึกษาปัญหาและอุปสรรคข์องการดาํเนินตามนโยบายแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของพนักงานบริษทั เควีพีออโตเ้อ็นเตอร์ไพรส์ จาํกดั เพ่ือหาปัจจยัท่ีส่งผลให้พนักงานไม่สามารถดาํเนินชีวิตตาม
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได ้ 

  2.2 ควรมีการทาํวิจยัในหัวขอ้น้ีหลายๆ บริษทั เพ่ือนํามาใช้ในการเปรียบเทียบผลการ ดาํเนินตาม
นโยบายแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพนกังานบริษทั วา่พนกังานบริษทัใดสามารถดาํเนินงานตามเศรษฐกิจ
พอเพียงไดดี้กวา่กนั อนัจะทาํใหเ้กิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้แนวทางในการสนบัสนุนของแต่ละบริษทัแลว้นาํขอ้มูลมา
ใชเ้พ่ือปรับปรุงและพฒันาการสนบัสนุนการดาํเนินตามนโยบายแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพนกังานบริษทั
ต่อไป 
 
6. บทสรุป 

 จากผลการศึกษาผูว้ิจัยสามารถวิเคราะห์แนวทางในการดาํเนินชีวิตให้เป็นไปตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีเหมาะสมกบัพนกังาน บริษทั เควพีีออโตเ้อน็เตอร์ไพรส์ จาํกดั จาํนวน 6 ดา้น คือ 

  1. ดา้นการพ่ึงตนเอง โดยการพ่ึงตนเองเป็นการเคารพตนเอง เช่ือมัน่ในความสามารถท่ีจะกระทาํไดใ้ห้
สาํเร็จไดด้ว้ยตนเอง โดยไม่ทาํตวัใหเ้ป็นภาระของคนอ่ืน โดยในการพ่ึงตนเองผูป้ฏิบติัจะตอ้งมีการแสวงหาความรู้ ทั้ง
การศึกษาจากผูมี้ความรู้ ปราชญช์าวบา้น และการศึกษาจากเอกสาร เพ่ือนาํเอาความรู้ท่ีไดม้าใชใ้นการประกอบอาชีพ 
และพฒันาตนเองใหมี้ทกัษะความสามารถท่ีสูงข้ึน เช่น ช่างสี ควรมีการศึกษาหาความรู้ดา้นการผสมสี การทาํลาย
แบบใหม่ เพ่ือเป็นการเสริมทกัษะความสามารถใหแ้ก่ตนเอง ซ่ึงบริษทัควรมีการสนบัสนุนในดา้นงบประมาณเพื่อให้
พนกังานไดเ้ขา้รับการอบรมเพ่ือพฒันาทกัษะตามสายงาน อนัจะส่งผลใหก้ารทาํงานเป็นไปอยา่งรวดเร็ว ประหยดัทั้ง
เวลา และกาํลงัคน  

  2. ด้านความพอประมาณ คือ ความซ่ือตรง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข  ความพอเพียงน้ี 
อาจจะมี มีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได ้แต่ว่าตอ้งไม่ไปเบียดเบียนคนอ่ืน ตอ้งให้พอประมาณ พูดจาก็พอเพียง ทาํ
อะไรกพ็อเพียง ปฏิบติังานก็พอเพียง ซ่ึงในความพอเพียงจะตอ้งยดึความประหยดั ลดการใชจ่้ายลงในทุกดา้น ในการ
ประกอบอาชีพตอ้งเป็นอาชีพท่ีสุจริต แมจ้ะตกอยูใ่นภาวะท่ีขาดแคลนกต็อ้งหกัหา้มใจไม่ใหเ้บียดเบียนคนอ่ืน  
  3. ดา้นความมีเหตุผล เป็นการตดัสินใจเก่ียวกบัระดบัของความพอเพียงนั้น  จะตอ้งเป็นไปอย่างมี
เหตุผล โดยพิจารณาจากปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนคาํนึงถึงผลท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากการกระทาํนั้นๆ อยา่งรอบคอบ 
ซ่ึงในการกระบวนความคิดจะตอ้งเป็นเหตุผลเป็น เช่น การด่ืมเหลา้ เราจะตอ้งคิดวา่การด่ืมเหลา้มีความจาํเป็นตอ้งด่ืม
หรือไม่ เราจะตอ้งใชจ่้ายกบัค่าด่ืมเท่าไร หากเราด่ืมจะส่งผลอยา่งไรกบัตวัเราและครอบครัว และหากเราไม่ด่ืมเราจะ
สามารถนาํเงินไปใชก้บัส่ิงจาํเป็นดา้นอ่ืนได ้เป็นตน้ 
  4. ดา้นความมีภูมิคุม้กนั เป็นการเตรียมตวัใหพ้ร้อมรับผลกระทบและการเปล่ียนแปลงดา้นต่างๆ ท่ีคาด
ว่าจะเกิดข้ึนในอนาคตทั้ งใกลแ้ละไกล ทั้ งในดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือให้เกิดการวาง
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แผนการรับมือได ้เช่น ในฤดูแลง้ราคาผกัจะแพงข้ึน เราควรมีการปลูกพืชผกัสวนครัวไวรั้บประทานเองในครอบครัว
แทนท่ีจะไปซ้ือตามตลาด ซ่ึงกจ็ะทาํใหเ้ราสามารถลดค่าใชจ่้ายลงได ้หรือในช่วงเกิดภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า ผลประกอบ
ของบริษทัไม่ดี เรากค็วรหาอาชีพเสริมเพื่อป้องกนัหากถูกเลิกจา้ง เป็นตน้ 
  5. ด้านความรู้ เป็นการสร้างองค์ความรู้เก่ียวด้านวิชาการต่างๆ ท่ี เก่ียวข้องอย่างรอบด้าน ความ
รอบคอบท่ีจะนําความรู้เหล่านั้นมาปรับใชใ้นการดาํเนินชีวิตประจาํวนั เช่น ความรู้ในการพ่นสีใหม่ๆ การจดัซ้ือ
อุปกรณ์ในการทาํรถท่ีทนัสมยั เพ่ือลดระยะเวลาในการผลิต และช่วยลดตน้ทุน นอกจากน้ียงัมีในดา้นการวางแผน 
เช่น การวางแผนกาํลงัคน ให้เพียงพอในแต่ละแผนก การวางแผนการลงทุนเพ่ือให้ลดค่าใชจ่้ายของงานท่ีไม่จาํเป็น 
เป็นตน้ 
 6. ดา้นคุณธรรม เป็นการเสริมสร้างความตระหนักแก่พนักงานในดา้นการมีคุณธรรมจริยธรรมในการ
ปฏิบติังาน โดยควรมีความซ่ือสัตยสุ์จริต ขยนัหมัน่เพียรในการทาํงาน มีความรับผดิชอบต่องานของตนเอง 
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ความพร้อมด้านนวตักรรมของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 
กบัการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

INNOVATION READINESS OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES 
FOR ENTERING TO ASEAN COMMUNITY 

 

ศีรวสัส์ ตนัสุวรรณรัตน์,  ดร.ฉัตรวรัญ องคสิงห์ 
1 หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาผูน้าํทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง มหาวทิยาลยัรังสิต 

2 อาจารยท่ี์ปรึกษา สาขาวชิาผูน้าํทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง คณะวทิยาลยันวตักรรมสงัคม  มหาวทิยาลยัรังสิต 

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

บทคดัย่อ 

 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา 1) เพ่ือศึกษาความพร้อมของกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม กบั
การเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 2) เพ่ือศึกษานวตักรรมของกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม กบัการเขา้สู่ประชาคม
อาเซียน 3) เพ่ือเสนอแนวทางปฏิบติั และส่งเสริมการเตรียมความพร้อมดา้นนวตักรรมของกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม กบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ในการวิจยัคร้ังน้ีไดเ้ป็นการศึกษาตามระเบียบของการวจิยัเชิงคุณภาพ  
 ผลการศึกษาดา้นการเตรียมความพร้อมเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของกลุ่มผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่มพบว่า ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือเขา้สู่ประชาคม
อาเซียนในดา้นต่างๆ คือ 1) ความพร้อมดา้นองค์ความรู้ 2) ความพร้อมดา้นการผลิต 3) ความพร้อมดา้นลงทุน 4) 
ความพร้อมดา้นเทคโนโลย ีและผลการศึกษาดา้นนวตักรรมพบวา่ ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
มีการพฒันานวตักรรมเพื่อเตรียมความพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียนในดา้นต่างๆ คือ 1) นวตักรรมดา้นองค์การ 2) 
นวตักรรมดา้นแนวคิด 3) นวตักรรมดา้นการออกแบบ 4) นวตักรรมดา้นผลิตภณัฑ์ 5) นวตักรรมดา้นการบริการ 5) 
นวตักรรมดา้นเทคโนโลย ี 
คาํสําคญั: นวตักรรม, วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม, ประชาคมอาเซียน  
 

Abstract 

 The objective of this research are for 1 )  To study readiness of SME group in order to enter to Asean 
Economics Community. 2 ) To study innovation of SME group in order to enter to Asean Economics Community. 
3 )  To propose course and promote readiness of innovation of SME group in order to enter to Asean Economics 
Community. In this research, I conducted this research by following the quantitative research regulation. 
 The result of the study, SME entrepreneur has prepared themselves in various fields in order to enter to 
Asean Economics Community which are 1 )  Preparedness in knowledge. 2 )  Preparedness in production. 3 ) 
Preparedness in capital investment. 4) Preparedness in production technology in order to enter to Asean Economics 
Community. The result of the study in innovation, SME entrepreneur has developed an innovation in various fields 
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in order to enter to Asean Economics Community which are 1) Innovative organization. 2) Innovative concepts. 3) 
Innovative designs. 4) Innovative products. 5) Innovative services. 6) Innovative technology. 
KEYWORDS: Innovation, Small and Medium Enterprises, Asean Community  
 
1. บทนํา 
 การพฒันาของระบบโลกทุนนิยมมีความเคล่ือนไหวอยา่งรวดเร็วและขยายตวัไปในวงกวา้งไม่วา่จะเป็นดา้น
สังคม  ธุรกิจ หรือการเมือง ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชากรในสังคมท่ีต้องก้าวให้ทันกับกระแสการ
เปล่ียนแปลงของโลกยคุใหม่ ดงันั้น การรวมกลุ่มของประชาคมอาเซียนเพ่ือสร้างตลาดการคา้และการลงทุนจึงเกิดข้ึน 
มีประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ ไดแ้ก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย บรูไน เวียดนาม ลาว พม่า และ
กัมพูชา(ธิดารัตน์ โชคสุชาติ. 2555.) ซ่ึงต่างมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดทั้ งทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและ
วฒันธรรม ทั้งน้ี จากการเปล่ียนแปลงนั้น คงปฏิเสธไม่ไดว้า่ประเทศไทยกาํลงักา้วเขา้ไปเป็นหน่ึงในประเทศสมาชิก
ของประชาคมอาเซียนอย่างเต็มตวั ทาํให้ประเทศไทยมีทั้ งส่วนไดเ้ปรียบและเสียเปรียบจากลกัษณะทางกายภาพ 
ลกัษณะทางเศรษฐกิจและสังคม นอกจากน้ียงัรวมถึงความเปล่ียนแปลงท่ีตามมาอย่างกวา้งขวาง ครอบคลุมตั้งแต่
ระดบับุคคล ชุมชน ระดบัประเทศและระดบัต่างประเทศ 
 การเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (Small and Medium Enterprises: SMEs) 
เป็นกลุ่มธุรกิจท่ีสาํคญัของระบบเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน เน่ืองจากเป็นกลไกหลกัท่ีสนบัสนุน
การขบัเคล่ือนกิจกรรมและการเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมถึงเป็นแหล่งจ้างงานและการส่งออกท่ีสําคญัของระบบ
เศรษฐกิจเหล่าน้ี ดงัจะเห็นไดจ้ากตวัเลขเฉล่ียทางสถิติ พบว่า วิสาหกิจกลุ่มน้ีคิดเป็นร้อยละ 96 ของจาํนวนวิสาหกิจ
ทั้งหมดของระบบเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน และมีส่วนสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจประมาณร้อยละ 42 ของมูลค่ารวม
ทางเศรษฐกิจของภูมิภาค ส่งออกร้อยละ 25 ของมูลค่าการส่งออก ทั้งหมด และจา้งงานถึงร้อยละ 73 ของการจา้งงาน
ทั้งหมดในระบบเศรษฐกิจ(สดุดี วงศเ์กียรติขจร. 2556.)   
 จากรายงานการวิเคราะห์บทบาทของ SMEs ต่อเศรษฐกิจไทยและเปรียบเทียบศกัยภาพในเวทีอาเซียน จาก
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย (Export-Import Bank of Thailand) พบว่า ศกัยภาพของ SMEs 
ไทยเม่ือเทียบกบัประเทศในอาเซียนอยูใ่นระดบัปานกลางเป็นรองสิงคโปร์ และมาเลเซีย โดยจุดแขง็ของ SMEs ไทย
อยูท่ี่การเขา้ถึงตลาดในทอ้งถ่ินไดดี้ มีทกัษะและความเช่ียวชาญในธุรกิจบริการค่อนขา้งสูง ตลอดจนการเขา้ถึงแหล่ง
ทรัพยากรและวตัถุดิบ ดงันั้น ขอ้มูลเชิงสถิติจากธนาคารเพ่ือการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทยไดแ้สดงให้เห็น
การเปรียบเทียบศกัยภาพของกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศในกลุ่มอาเซียน 
ท่ีระดบัศกัยภาพกลุ่มวสิาหกิจของประเทศไทยยงัมีโอกาสพฒันาและเติบโตไดบ้นเวทีการแข่งขนัประชาคมอาเซียน   
 นอกจากน้ี การเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมยงัคงเผชิญกบัอุปสรรคต่อ
การพัฒนาในด้านต่างๆ อาทิ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน ทักษะของแรงงาน การเข้าสู่ตลาดระหว่างประเทศ และ
นวตักรรม ซ่ึงสาํหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของไทยท่ีอยูใ่นกลุ่มประเทศอาเซียนและเกือบทั้งหมดนั้น ยงั
ถูกจดัอยูใ่นระดบัดอ้ยสมรรถนะในดา้นนวตักรรม (สดุดี วงศเ์กียรติขจร. 2556.) ดงัจะเห็นไดจ้ากความสามารถในการ
บริหารจดัการและใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยเีชิงพาณิชย ์และศกัยภาพดา้นการวจิยัและการพฒันาลว้นยงัอยูใ่นระดบั
ตํ่า โดยท่ีนวตักรรมถือเป็นเคร่ืองมือสาํคญัของการบริหารจดัการกบัการเปล่ียนแปลงทางระบบเศรษฐกิจท่ีมีเป้าหมาย
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เพ่ือให้เกิดการสร้างมูลค่าเพ่ิม และประเทศไทยในฐานะหน่ึงในสมาชิกของประชาคมอาเซียนจาํเป็นตอ้งปรับตวัต่อ
การเปล่ียนแปลงดังกล่าว ทําให้ผูศึ้กษาสนใจศึกษาการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้าน
นวตักรรมท่ีเป็นปัจจยัต่อการพฒันาองคก์ารทาํใหเ้ป็นท่ีมาของการศึกษาเร่ือง ความพร้อมดา้นนวตักรรมของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่มกบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาความพร้อมของกลุ่ม SME กบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
 2.2 เพ่ือศึกษาการสร้างนวตักรรมของกลุ่ม SME กบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
 2.3 เพ่ือเสนอแนวทางปฏิบติั และส่งเสริมการเตรียมความพร้อมดา้นนวตักรรมของกลุ่ม SME กบัการเขา้สู่
ประชาคมอาเซียน 

 

3. การดาํเนินการวจิัย 
ในการศึกษาเร่ือง ความพร้อมดา้นนวตักรรมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มกบัการเขา้สู่ประชาคม

อาเซียน ผูศึ้กษาไดท้าํการการศึกษาตามระเบียบวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ ( Qualitative Research ) โดยใช้วิธีการสุ่ม
ตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  คือ เลือกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอ่มตามประเภทของกิจการเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั 12 ราย เพ่ือใหก้ลุ่มตวัอยา่งมีลกัษณะตามวตัถุประสงคข์องการศึกษา
และใชก้ารสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือเพื่อเกบ็รวบรวมขอ้มูลมาวเิคราะห์ ซ่ึงมีแนวทางในการดาํเนินการดงัน้ี 

3.1 ผูใ้หข้อ้มูลหลกัท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยัคือ กลุ่มตวัอยา่งผูป้ระกอบการ SMEs จาํนวน 12 ราย 
3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา เป็นแบบสัมภาษณ์  
3.3 การเกบ็รวบรวมขอ้มูล ผูศึ้กษาใชว้ธีิการเกบ็ขอ้มูลเพียงคร้ังเดียว  
3.4 วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูศึ้กษาจะเขียนรายงานผลข้อมูลท่ีได้จากการทาํวิจัยเชิงคุณภาพในรูปแบบ

พรรณนารายกรณีโดยผูว้ิจยัจะนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์เน้ือหาและอาศยักรอบแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งร่วมวิเคราะห์
คาํตอบท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ 
 

4. แนวคดิ/ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
 ผูศึ้กษาแบ่งแนวคิด/ทฤษฎีท่ีนาํมาประกอบการศึกษาออกเป็น 4 กลุ่มคือ  
 4.1 แนวคิดประชาคมอาเซียน 
 4.2 แนวคิดเก่ียวกบัวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
 4.3 แนวคิดเก่ียวกบันวตักรรมองคก์ารและองคก์รแห่งการเรียนรู้ 
 4.4 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
5. การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของผู้ประกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 
 5.1 ความพร้อมดา้นองคค์วามรู้ 
 5.1.1 ความพร้อมดา้นความรู้เก่ียวกบัการบริหารจดัการ โดยผูป้ระกอบการมีการพฒันาองค์ความรู้หรือ
ประสบการณ์เก่ียวกบัการบริหารจดัการธุรกิจเพ่ือเตรียมความพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ทั้งในดา้นการวางแผน
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นโยบาย การผลิต การตลาด การจดัสรรงบประมาณ และการลดตน้ทุน จากการศึกษาเพิ่มเติมจากสถาบนัการศึกษา
และการเรียนรู้จากประสบการณ์ของผูอ่ื้น โดยความรู้ดงักล่าวมิใช่ความรู้เฉพาะในส่วนของผูป้ระกอบการอยา่งเดียว  
แต่เป็นความรู้ท่ีตอ้งเช่ือมโยงกบัชุมชน สาํหรับการผลิตผลิตภณัฑใ์ห้อีกทอดหน่ึง โดยผูป้ระกอบการจึงตอ้งมีความรู้
ในการบริหารจดัการถ่ายทอดความรู้ใหก้บัชุมชนดว้ย  นอกจากน้ี ความพร้อมดา้นความรู้ท่ีดีสาํหรับผูป้ระกอบการยงั
รวมถึงความรู้ท่ีได้จากสถานการณ์ในประเทศเพื่อนบ้านท่ีจะเป็นคู่แข่งขันท่ีสําคัญของผูป้ระกอบการด้วยซ่ึง
เหมือนกบัการ “รู้เขา รู้เรา” 
 5.1.2 ความพร้อมด้านความรู้เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ โดยผูป้ระกอบการมีการพัฒนาองค์ความรู้เก่ียวกับ
ผลิตภณัฑ์เพ่ือเตรียมความพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ในดา้นองค์ความรู้ของการสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์และเพ่ิม
ความสามารถแก่ผลิตภณัฑ์ท่ีตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค โดยผูป้ระกอบการบางรายมีการศึกษาความรู้
เพ่ิมเติมจากสถาบนัการศึกษาจากสาขาท่ีเก่ียวขอ้งและมีความเฉพาะทางมากข้ึน  
 5.1.3 ความพร้อมดา้นความรู้เก่ียวกบัตลาด โดยผูป้ระกอบการมีการพฒันาองค์ความรู้เก่ียวกบัการตลาด
ระดบัประชาคมอาเซียน โดยศึกษาความตอ้งการผลิตภณัฑ์จากลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ลกัษณะทางกายภาพ 
วฒันธรรม และกระแสนิยมของผูบ้ริโภคในแต่ละประเทศนั้นๆ  
 5.1.4 ความพร้อมดา้นความรู้ของบุคลากร โดยผูป้ระกอบการตอ้งมีการพฒันาองคค์วามรู้เฉพาะดา้นให้แก่
บุคลากรเกิดความเช่ียวชาญเพ่ือรักษามาตรฐานของผลิตภณัฑ์เพ่ือการเตรียมความพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียนท่ีมี
คู่แข่งบนระดบันานาชาติ  
 5.1.5 ความพร้อมดา้นความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน โดยผูป้ระกอบมีการพฒันาองคค์วามรู้เก่ียวการคา้
ระหว่างไทยกบัประเทศในประชาคมอาเซียน และสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนท่ีจะมีความ
คล่องตวัและขยายตวัมากข้ึน โดยผูป้ระกอบการมองวา่ ประเทศสิงคโปร์ยงัมีขอ้ไดเ้ปรียบสาํหรับการเขา้สู่ประชาคม
อาเซียนมากกวา่ประเทศไทยในทุกดา้น เน่ืองจากเป็นประเทศท่ีมีความพร้อม ทั้งดา้นบุคลากร ดา้นภาษาองักฤษ ดา้น
เศรษฐกิจ ดา้นการเงิน ดา้นธนาคาร และเงินทุน  และดา้นภาษานั้นประเทศไทยยงัคงเป็นรองประเทศมาเลเซีย หรือ
แมแ้ต่ดา้นแรงงานประเทศไทยกย็งัเป็นรองประเทศอินโดนีเซียดว้ยค่าแรงงานท่ีสูงกวา่  
 5.2 ความพร้อมดา้นการผลิต 
 5.2.1 ความพร้อมการผลิตดา้นบุคลากร โดยผูป้ระกอบการมีการพฒันาทรัพยากรบุคคลจากทอ้งถ่ินสู่การ
ผลิตท่ีเป็นมาตรฐาน โดยการผสมผสานทรัพยากรในทอ้งถ่ินเขา้กบัแรงงานทอ้งถ่ิน และนาํองคค์วามรู้เขา้ไปพฒันา
กระบวนการผลิตของวสิาหกิจชุมชน  
 5.2.2 ความพร้อมการผลิตดา้นสถานท่ี โดยผูป้ระกอบการมีการพฒันาสถานท่ีเพ่ือส่งเสริมการผลิตสาํหรับ
การเตรียมความพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ทั้งการลงทุนขยายสถานท่ีการผลิตดั้งเดิม และการลงทุนพฒันาสถานท่ี
เป็นสถานการผลิตใหม่  
 5.2.3 ความพร้อมการผลิตดา้นมาตรฐาน โดยผูป้ระกอบการมีการพฒันามาตรฐานการผลิตและการปรับปรุง
เปล่ียนแปลงในกระบวนการให้สอดคลอ้งตามหลกัเกณฑ์ของ GMP และ HACCP โดยมีความตระหนักถึงความ
ปลอดภยัของผลิตภณัฑ์ต่อผูบ้ริโภคเป็นสําคญั ซ่ึงจะสามารถส่งเสริมศกัยภาพการแข่งขนักบัตลาดระดบัประชาคม
อาเซียนได ้
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 5.2.4 ความพร้อมดา้นการบริการ โดยผูป้ระกอบการมีการพฒันาการบริการทางการคา้และการอาํนวยความ
สะดวกเพ่ือส่งเสริมการผลิต การคา้ และการบริโภคใหเ้หมาะสมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน โดยมีการบริการส่งเสริม
การผลิตหรือการสอดแทรกการบริการในทุกกระบวนการผลิตผลิตภณัฑเ์พ่ือสร้างความเหน่ียวแน่นในกลุ่มผูบ้ริโภค
เอาไว ้ 
 5.3 ความพร้อมดา้นลงทุน 
 5.3.1 ความพร้อมดา้นการลงทุน โดยผูป้ระกอบการมีการพฒันาการลงทุนทั้งทางดา้นเทคโนโลยี การผลิต 
การจัดการ และการเงิน โดยใช้องค์ความรู้จากประสบการณ์ดั้ งเดิมมาก่อตั้ งกิจการและพฒันากาํลงัการผลิตให้มี
ศกัยภาพเพ่ิมข้ึน ทาํให้กิจการเกิดความเขม้แข็งสําหรับแข่งขนับนตลาดระดบันานาชาติ อยา่งไรก็ดี ผูป้ระกอบการ
ยงัคงตอ้งการกระบวนการช่วยเหลือในดา้นการส่งเสริม การสนับสนุน และมาตรการด้านสิทธิและประโยชน์ท่ี
เหมาะสมต่อการลงทุนจากหน่วยงานภาครัฐเพ่ือพฒันาศกัยภาพการผลิตและการเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายในตลาดระดบั
นานาชาติอยา่งต่อเน่ือง 
 5.4 ความพร้อมดา้นเทคโนโลย ี
 5.4.1 ความพร้อมดา้นเทคโนโลยส่ีงเสริมการผลิต โดยผูป้ระกอบการมีการพฒันาในส่วนของกาํลงัการผลิต
เพ่ือรองรับความตอ้งการของตลาดท่ียงัไม่สามารถผลิตสินคา้ไดอ้ยา่งเพียงพอในปัจจุบนั และตลาดท่ีกาํลงัจะขยาย
เพ่ิมข้ึนในอนาคตท่ีเขา้สู่ประชาคมอาเซียน นอกจากน้ี ผูป้ระกอบการยงัมีการกาํหนดแนวทางเพ่ือรองรับปัญหาการ
เคล่ือนยา้ยแรงงานเสรีท่ีจะเพ่ิมความตอ้งการแรงงานในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ โดยการหันมาลงทุนเคร่ืองจักร
สาํหรับการผลิตมากข้ึนดว้ย 
 5.5 การวเิคราะห์โอกาสและการแข่งขนัระดบัประชาคมอาเซียน   
 5.5.1 โอกาสดา้นองค์ความรู้และเอกลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์ โดยผูป้ระกอบการมองว่า การเขา้สู่ประชาคม
อาเซียนของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มตอ้งสร้างโอกาสและเง่ือนไขท่ีนาํพาผลิตภณัฑ์เขา้สู่
ความต้องการของตลาดท่ีซับซ้อนในด้านความแปลกใหม่ท่ีมีคุณภาพและการสร้างมูลค่าเพิ่มหรือคุณค่าให้กับ
ผลิตภณัฑห์รือทรัพยากรดั้งเดิม 
 5.5.2 โอกาสดา้นการลงทุนและกฎหมายท่ีเอ้ืออาํนวย โดยผูป้ระกอบการมองวา่ การเขา้สู่ประชาคมอาเซียน
ของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มสามารถใชโ้อกาสจากการคา้เสรีเขา้ไปลงทุนในประเทศเพ่ือน
บา้นสาํหรับการขยายสาขาของกิจการ หรือการต่อยอดกิจการใหเ้ป็นอีกธุรกิจใหม่และยงัเป็นโอกาสความสะดวกและ
ลดตน้ทุนการขนส่งได ้
 5.5.3 โอกาสจากการปรับตวัของวฒันธรรม โดยผูป้ระกอบการมองวา่ นอกเหนือจากโอกาสทางเอกลกัษณ์
ของผลิตภณัฑ์และโอกาสทางการลงทุนแลว้นั้น การเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่มยงัมีโอกาสเขา้ไปแทรกตวัระหว่างช่วงการเปล่ียนแปลงของวฒันธรรมในประเทศเพ่ือนบา้นท่ีกาํลงั
เปล่ียนผา่นวถีิชีวติพ้ืนบา้น มาเป็นวถีิชีวติคนเมือง เนน้ความเร่งรีบ สะดวก และรวดเร็ว 
 5.6 การวเิคราะห์อุปสรรคของการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
 5.6.1. อุปสรรคดา้นกฎหมาย โดยผูป้ระกอบการมองว่า การเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของผูป้ระกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มยงัมีอุปสรรคทางดา้นกฎหมายท่ีไม่ทนัสมยัและไม่เหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลง
ของสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ทาํให้มีผูป้ระกอบการบางส่วนยงัติดขดัเร่ืองการ
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นาํเขา้ การส่งออก และระบบมาตรฐานอะไรต่างๆ เช่น มาตรฐานมอก. ขอ้กาํหนดดา้นส่ิงแวดลอ้ม และการกีดกนัทาง
การคา้  
 5.6.2 อุปสรรคดา้นภาษีและเงินทุน โดยผูป้ระกอบการมองวา่ การเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของผูป้ระกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยงัประสบกบัอุปสรรคดา้นภาษีและเงินทุนทาํให้ผูป้ระกอบการยงัไม่สามารถ
เดินหนา้การกิจการใหค้รอบคลุมและสามารถแข่งขนักบันกัลงทุนต่างชาติได ้ 
 5.6.3 อุปสรรคดา้นทกัษะของบุคลากร โดยผูป้ระกอบการมองว่า นอกจากอุปสรรคท่ีไดก้ล่าวมานั้น การ
เตรียมความพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มให้สามารถรองรับ
การตลาดใหญ่ท่ีเติบโตมากข้ึน การลงทุนมากข้ึน การผลิตสินคา้เพ่ิมมากข้ึน ยงัรวมถึงอุปสรรคดา้นทกัษะการส่ือสาร
ของบุคลากรไทยและความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นของบุคลากรท่ีนบัวา่ยงัมีนอ้ยกวา่จาํนวนบุคลากรท่ีภาคอุตสาหกรรม
ตอ้งการ 
 5.6.4 อุปสรรคด้านองค์ความรู้และเทคโนโลยี โดยผูป้ระกอบการมองว่า การเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มตอ้งประสบกบัอุปสรรคอีกประการท่ีเห็นได้
อยา่งชดัเจน คือ อุปสรรคดา้นเทคโนโลยท่ีีสามารถแบ่งเป็น 2 ลกัษณะคือ เทคโนโลยส่ีงเสริมการผลิต และเทคโนโลยี
ผลิตภณัฑ์ โดยยงัมีผูป้ระกอบการภาควิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมส่วนใหญ่ยงัขาดการนําเทคโนโลยีมา
ส่งเสริมศกัยภาพการผลิตมาพฒันาศกัยภาพการผลิตผลิตภณัฑ์ ถึงแมว้า่ในระดบัอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของไทยจะ
เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยกีารผลิตในระดบัประชาคมอาเซียนแลว้ 
 5.6.5 อุปสรรคด้านการบริหารจัดการภายใตก้ารเขา้สู่ประชาคมอาเซียน โดยผูป้ระกอบการมองว่า การ
เตรียมความพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มยงัประสบกบัอุปสรรค
ดา้นการบริหารจดัการภายใตก้ารเขา้สู่ประชาคมอาเซียน โดยผูป้ระกอบการบางส่วนท่ียงัขาดการบริหารจดัการเพื่อ
เตรียมพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ทั้งดา้นการผลิต และจดัส่ง การตลาด และการติดต่อส่ือสารทางธุรกิจ 
 5.6.6 อุปสรรคดา้นการขนส่ง โดยผูป้ระกอบการมองวา่ การเตรียมความพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของ
ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มดา้นการขนส่งของประเทศไทยยงัเป็นปัญหาท่ีจาํเป็นตอ้งปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใหบ้ริการ และตน้ทุนในการดาํเนินงานใหต้รงกบัความตอ้งการแก่ผูป้ระกอบการภาควสิาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่มมากข้ึน เพ่ือให้สามารถแข่งขนักบัการขนส่งในระดบันานาชาติได ้และยงัเป็นการส่งเสริมการ
เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายของผูป้ระกอบการดว้ย 
 
6. นวตักรรมของกลุ่มวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมกบัการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 6.1 ความพร้อมนวตักรรมดา้นองคก์าร 
 6.1.1 ความพร้อมนวตักรรมองค์การ โดยผูป้ระกอบการมีความพยายามสร้างโอกาสและเง่ือนไขท่ีนาํพาสู่
การสร้างสรรคน์วตักรรม ดว้ยการนาํองคก์ารเขา้ตอบสนองความตอ้งการต่อตลาดหรือความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมี
ความซบัซอ้นมากข้ึน นอกจากน้ี ผูป้ระกอบไดน้าํแนวคิดดา้นนวตักรรมมากาํหนดเป็นกลยทุธ์เพ่ือสร้างเง่ือนไขใหก้บั
ผลิตภณัฑ์ตั้งแต่กระบวนการดาํเนินงานขององคก์ารท่ีคาํนึงการพฒันาความสามารถ ความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตย ์
และการพฒันาตนเองสู่การพฒันาองค์การให้มีศกัยภาพต่อการคิดคน้นวตักรรมและศกัยภาพการแข่งขนัในระดบั
นานาชาติได ้
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 6.2 ความพร้อมนวตักรรมดา้นแนวคิด 
 6.2.1 ความพร้อมนวตักรรมแนวความคิดใหม่ โดยผูป้ระกอบการมีการพฒันากระบวนการสร้างนวตักรรม
จากการเร่ิมตน้สร้างความคิดเพ่ือตอบสนองความตอ้งการและมีคุณค่าต่อผูบ้ริโภคภายใตทิ้ศทางการกาํหนดกลยทุธ์
ขององคก์าร นอกจากน้ี ผูป้ระกอบการใชแ้นวคิดใหม่เพ่ือพฒันาการบริหารจดัการทรัพยากรบุคคลใหมี้ความเขม้แขง็ 
มีศกัยภาพสําหรับการผลิตเพ่ือรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนจากการเร่ิมตน้พฒันารากฐานของชุมชนทอ้งถ่ินท่ี
ขาดองคค์วามรู้ ให้มีการเรียนรู้ถึงกระบวนการผลิตและเพิ่มมูลค่าให้กบัผลิตภณัฑ์ โดยการเรียนรู้และการพฒันาเพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าผลิตภณัฑ์ของผูป้ระกอบการจะอยู่ภายใตแ้นวคิดแบบองค์รวมท่ีมุ่งสร้างผลิตภณัฑ์เพ่ือตอบสนองความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภค  
 6.2.2 ความพร้อมนวตักรรมแนวความคิดจากภูมิปัญญา โดยผูป้ระกอบการมีการพฒันาองคค์วามรู้จากภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินมาต่อยอดเป็นการคิดคน้นวตักรรมภูมิปัญญาทอ้งถ่ินข้ึนให้เกิดเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีเพ่ิมมูลค่าและความ
ศกัยภาพการแข่งขนักบัผลิตภณัฑใ์นกลุ่มใกลเ้คียง  
 6.2.3 ความพร้อมนวตักรรมแนวความคิดแห่งความร่วมมือ โดยผูป้ระกอบการมีการพฒันาสร้างสรรคด์ว้ย
การร่วมทํางานระหว่างสายงาน  และการเพิ่มพันธมิตรในการพัฒนาองค์การเพ่ือท่ีจะเรียนรู้และแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ร่วมกนั นอกจากน้ี ผูป้ระกอบการยงัมีการช่วยเหลือพนัธมิตรในดา้นองคค์วามรู้ท่ีตนเองมีความถนัด
และพฒันาสู่การเป็นพนัธมิตรทางการคา้บนระดบันานาชาติท่ีเหน่ียวแน่น 
 6.3 ความพร้อมนวตักรรมดา้นการออกแบบ 
 6.3.1 ความพร้อมนวตักรรมการออกแบบดา้นบรรจุภณัฑ ์โดยผูป้ระกอบการมีการพฒันาการออกแบบบรรจุ
ภณัฑ์เพ่ือป้องกนัตวัผลิตภณัฑ์ให้อยูใ่นสภาพท่ีดี เหมาะสมต่อการขนส่ง การถนอมผลิตภณัฑ์ ภายใตค้วามสวยงาม
อยา่งทนัสมยัเพ่ือเหมาะสมต่อการส่งผลิตภณัฑ์ถึงผูบ้ริโภคภายใตก้ารคาํนึงถึงการส่งเสริมการตลาดเพื่อเตรียมความ
พร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียน โดยบรรจุภณัฑ์ตอ้งทาํหน้าท่ีในการส่ือสาร รายละเอียดต่างๆ ของผลิตภณัฑ์ท่ีจาํเป็น
ใหแ้ก่ผูบ้ริโภคในระดบัประชาคมอาเซียนได ้ 
 6.3.2 ความพร้อมนวตักรรมการออกแบบด้านผลิตภัณฑ์ โดยผูป้ระกอบการมีการพฒันาการออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ โดยการสร้างและพฒันาผลิตภณัฑ์ให้ดีและมีคุณสมบติัมากข้ึนเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 
นอกจากน้ี ผูป้ระกอบใชก้ารต่อยอดแนวความคิดใหม่สู่การสร้างสรรคน์วตักรรมการออกแบบผลิตภณัฑ์ให้มีความ
แปลก ความใหม่ และความมีเอกลกัษณ์จากการพยายามสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑท่ี์มีคุณสมบติัรอบดา้นและมีความสลบั 
ซบัซอ้นมากข้ึนสาํหรับผูบ้ริโภค  
 6.3.3 ความพร้อมนวตักรรมการออกแบบเพ่ือการขนส่งและการลดต้นทุน  โดยผูป้ระกอบการมีการ
พฒันาการออกแบบบรรจุภณัฑ์ดว้ยกระบวนการเทคโนโลยีทางเคมีภณัฑเ์ขา้มาประยกุตใ์นการออกแบบบรรจุภณัฑ ์
เพ่ืออาํนวยความสะดวกต่อการขนส่งและการจดัเก็บทาํให้การขนส่งสินคา้และการจดัเกบ็สินคา้ทาํไดร้วดเร็วและลด
ตน้ทุนแต่ยงัคงความสวยงามไว ้
 6.4 ความพร้อมนวตักรรมดา้นผลิตภณัฑ ์
 6.4.1 ความพร้อมนวตักรรมผลิตภณัฑด์า้นรักษโ์ลก โดยผูป้ระกอบการมีการพฒันาผลิตภณัฑรั์กษโ์ลก เพ่ือ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบัตวัผลิตภณัฑ์ และมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มทาํให้ผูป้ระกอบการสามารถส่งสินคา้ไปยงัหลาย
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ประเทศ โดยเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กบัผูบ้ริโภคไดมี้ตวัเลือกในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ในแบบช่วยส่งเสริมการไม่
ทาํลายโลก 
 6.4.2 ความพร้อมนวตักรรมผลิตภณัฑ์ดา้นสุขภาพ โดยผูป้ระกอบการมีการพฒันาผลิตภณัฑ์ดา้นสุขภาพ 
โดยการผลิตสินคา้ประเภทอาหารสุขภาพเพื่อรองรับความตอ้งการดาํเนินชีวิตของผูบ้ริโภคเกิดความเปล่ียนแปลงไป
ตามกระแสโลก โดยเลือกวิธีการพฒันากระบวนการผลิตท่ีแตกต่างจากผูผ้ลิตรายอ่ืนในรายละเอียดเร่ืองคุณค่าของ
ผลิตภณัฑท์าํใหส้ามารถเพ่ิมมูลค่าใหก้บัตวัผลิตภณัฑ ์
 6.4.3 ความพร้อมนวตักรรมผลิตภณัฑ์ดา้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน โดยผูป้ระกอบการมีการบูรณาการระหว่าง
นวตักรรมกระบวนการกบันวตักรรมผลิตภณัฑ์เป็นส่วนช่วยประยกุตอ์งคค์วามรู้ระดบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินนาํมาสู่การ
คิดคน้ การวจิยั และการต่อยอดเป็นนวตักรรมผลิตภณัฑจ์ากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเป็นผลิตภณัฑท่ี์มีมูลค่า 
 6.5 ความพร้อมนวตักรรมดา้นการบริการ 
 6.5.1 นวตักรรมการบริการเพ่ือส่งเสริมการตลาด โดยผูป้ระกอบการมีการพฒันาดา้นการบริการ ซ่ึงเป็นการ
บริการความตอ้งการท่ีหลากหลายของผูบ้ริโภคหรือท่ีเรียกวา่ การเจาะเขา้ไปในตลาดยอ่ย โดยการพฒันานวตักรรม
บริการท่ีส่งเสริมการผลิตสามารถเพ่ิมกลุ่มผูบ้ริโภคตลาดยอ่ยใหข้ยายตวัเพ่ิมข้ึน 
 6.6 ความพร้อมนวตักรรมดา้นเทคโนโลย ี
 6.6.1 ความพร้อมนวตักรรมเทคโนโลยีผลิตภณัฑ์ โดยผูป้ระกอบการมีการพฒันาเทคโนโลยีผลิตภณัฑ์ ท่ีมี
ความสลบั ซับซ้อนมากข้ึนเพ่ือเพ่ิมมูลค่าแก่ตวัผลิตภณัฑ์ โดยการพฒันาเทคโนโลยีผลิตภณัฑ์สามารถสร้างตลาดท่ี
แตกต่างจากผูป้ระกอบการรายอ่ืน ทาํใหผู้ป้ระกอบการสามารถดาํเนินการคา้ในกลุ่มตลาดใหม่  
 6.6.2 ความพร้อมนวตักรรมเทคโนโลยีส่งเสริมการผลิต โดยผูป้ระกอบการมีการพัฒนาเทคโนโลยี
เคร่ืองจกัรเพื่อส่งเสริมการผลิตสําหรับการเพิ่มศกัยภาพการผลิตของตนเองให้เหมาะสมกบัความตอ้งการของตลาด
ระดบัประชาคมอาเซียน ควบคู่กบัการพยายามหาหนทางสําหรับการลดตน้ทุนการผลิตในดา้นเทคโนโลยีการผลิต
และวตัถุดิบควบคู่กนัไป 
 
7. ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาเร่ือง “ความพร้อมด้านนวตักรรมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน” ผูศึ้กษามีการคน้พบขอ้เสนอแนะเร่ืองความพร้อมและนวตักรรมของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มกบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ดงัน้ี 
 7.1 ขอ้เสนอแนะเชิงปฏิบติัการ 
 ในส่วนของขอ้เสนอแนะเชิงปฏิบติัการ ผูศึ้กษามองว่า การส่งเสริมให้กลุ่มผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่มสามารถพฒันาศกัยภาพตนเองให้พร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ภาครัฐควรหารือร่วมกนักบักลุ่ม
วสิาหกิจสาํหรับการหาทางออกใหต้วักฎหมายหรือขอ้กาํหนดนั้น ไม่เป็นอุปสรรคต่อการพฒันาศกัยภาพ ส่งเสริมการ
เขา้ถึงแหล่งเงินเงินทุนและตลาดระดบันานาชาติ และพฒันาองคค์วามรู้และทกัษะของบุคลากร  
 7.2 ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ในส่วนของข้อเสนอแนะนโยบาย ผูศึ้กษามองว่า ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมี
ความสามารถสร้างสรรคน์วตักรรมดา้นต่างๆ เพ่ือพฒันาศกัยภาพของผลิตภณัฑใ์หมี้คุณสมบติัท่ีสลบั ซบัซอ้นมากข้ึน
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อยา่งต่อเน่ือง อยา่งไรก็ดี ผูป้ระกอบยงัขาดการสร้างสรรคน์วตักรรมดา้นการส่ือสารเพื่อประชาสัมพนัธ์เอกลกัษณ์
ของผลิตภณัฑ์จากประเทศไทยให้เป็นผลิตภณัฑ์ระดับสูง ด้วยวิธีการส่ือสารเชิงสัญญะสู่ผูบ้ริโภคในประชาคม
อาเซียนให้เกิดความเช่ือและทศันคติเชิงบวกต่อคุณภาพท่ีไดม้าตรฐานของผลิตภณัฑ์จากประเทศไทย หรือการสร้าง
ความศรัทธาต่อผูบ้ริโภคระดบันานาชาติวา่ ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีประชากรมีคุณภาพและการผลิตผลิตภณัฑท่ี์มี
มาตรฐานสูงผ่านวิธีการส่ือสารตั้งแต่กระบวนการคิด กระบวนการพฒันาผลิตภณัฑ์ และกระบวนการผลิตไปยงั
ผูบ้ริโภคในภูมิภาคประชาคมอาเซียน 
 7.3 ขอ้เสนอแนะเพ่ือการศึกษาคร้ังต่อไป 
 ในส่วนของขอ้เสนอแนะเพ่ือการศึกษาคร้ังต่อไปน้ี ผูศึ้กษามองวา่ การศึกษาเร่ืองความพร้อมดา้นนวตักรรม
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มกบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนเพ่ือต่อยอดผลการศึกษาให้มีความเฉพาะดา้น
มากข้ึนนั้ น  ผูศึ้กษาควรมีการเก็บข้อมูลการเตรียมความพร้อมด้านนวตักรรมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ
ผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดใหญ่เปรียบเทียบความแตกต่างกบัผูป้ระกอบการขนาดกลางวา่มีปัจจยัการเกิดนวตักรรม
ในองคก์าร และตวัแปรใดท่ีส่งผลต่อการพฒันานวตักรรมขององคก์าร รวมทั้งการศึกษาความแตกต่างกระบวนการ
ดาํเนินงาน ไดแ้ก่ การวางแผน การจดัองคก์าร การผลิต และการควบคุมมาตรฐาน โดยแยกเป็นการศึกษาเฉพาะดา้น
เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของกระบวนการดาํเนินการในแต่ละดา้นจากการเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างในกลุ่มงาน
นั้นๆ เพ่ือใหไ้ดผ้ลการศึกษาแบบเจาะลึก  
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ภาพลกัษณ์ของสมาคมกฬีาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
IMAGE OF ROYAL AERONAUTIC SPORTS ASSOCIATION OF THAILAND 

 

จิตสิรินท์ ดษิยะศริน, ดร.เกสรา สุขสว่าง 
1 นกัศึกษาปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง  
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2 อาจารยท่ี์ปรึกษา สาขาวชิาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง วทิยาลยันวตักรรมสังคม มหาวิทยาลยัรังสิต 

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

บทคดัย่อ 

การศึกษาคน้ควา้อิสระ เร่ือง ภาพลกัษณ์ของสมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย ในพระ
บรมราชูปถมัภ ์มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาภาพลกัษณ์ของสมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย ในพระ
บรมราชูปถมัภ์ ในมุมมองของนักกีฬาทางอากาศและการบิน และเพ่ือเปรียบเทียบภาพลกัษณ์ของสมาคมกีฬาทาง
อากาศและการบินแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์จาํแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคลของนกักีฬาทางอากาศและ
การบิน กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ นกักีฬาทางอากาศและการบิน ท่ีเป็นสมาชิกถาวรท่ีข้ึนทะเบียนกบัสมาคมกีฬาทางอากาศ
และการบินแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์จาํนวน 240 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั 
และสถิติท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานการวจิยั โดยการใชค้วาม
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) โดยค่าที (t-test) และค่าเอฟ (F-test) โดยกาํหนดค่านยัสําคญัทางสถิติไวท่ี้
ระดบั 0.05 จากผลการวิจัย พบว่า 1) นักกีฬาทางอากาศและการบิน ท่ีเป็นสมาชิกถาวร (effective member) ท่ีข้ึน
ทะเบียนกบัสมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย มีอายนุอ้ยกวา่ 30 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีรายไดร้ะหวา่ง 15,001-30,000 บาท และส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์ในการเป็นนกักีฬา 1-5 ปี ตามลาํดบั 2) ภาพลกัษณ์ของสมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศ
ไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์ในมุมมองของนกักีฬาทางอากาศ โดยภาพรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบัดี เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้นเรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อย พบว่า นักกีฬาทางอากาศและการบินมีความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ของ
สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ด้านภาพลักษณ์ผูบ้ริหารมากท่ีสุด 
รองลงมา นักกีฬาทางอากาศและการบินมีความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ของสมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภด์า้นภาพลกัษณ์ของการจดัการการกีฬา ดา้นภาพลกัษณ์ของสภาพแวดลอ้มในการ
ทาํงาน ด้านภาพลักษณ์ของเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ หรืออุปกรณ์กีฬา และด้านภาพลักษณ์ของกิจกรรมทางสังคม 
ตามลาํดบั และ 3) ผลการเปรียบเทียบภาพลกัษณ์ของสมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถมัภ ์ในมุมมองของนกักีฬาทางอากาศและการบิน จาํแนกตามขอ้มูลสถานภาพส่วนบุคคล ในภาพรวม พบว่า 
นกักีฬาทางอากาศและการบินท่ีมี เพศ อายุ ระดบัการศึกษา และระยะเวลาในการเป็นนกักีฬาของสมาคม ต่างกนั มี
ความเห็นต่อภาพลกัษณ์ของสมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์โดยภาพรวม 
แตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนนักกีฬาทางอากาศและการบินท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนั มี
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ความเห็นต่อภาพลกัษณ์ของสมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์โดยภาพรวม
ไม่แตกต่างกนั 
คาํสําคญั: ภาพลกัษณ์, สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย 

 
Abstract 

 This independent study of “Image of Royal Aeronautic Sports Association of Thailand” has objective to 
study Image of Royal Aeronautic Sports Association of Thailand from Athlete in Aeronautic Sports point of view 
and Image of Royal Aeronautic Sports Association of Thailand by personal data. The samples were Athlete in 
Aeronautic Sports who is effective member registered in Royal Aeronautic Sports Association of Thailand altogether 
240 persons. A tool use in the research is the questionnaire. The Statistic used in this Research are Percentage, Mean 
and Standard deviation. Research hypothesis test using One-way ANOVA, T-test, F-test and the Statistical 
significance is set at 0.05. From study found that: 1) The samples of Athlete in Aeronautic Sports who is effective 
member registered in Royal Aeronautic Sports Association of Thailand were mostly Male age under 30 year olds 
with Bachelor Degree earning between 15,001-30,000 baht per month and having 1-5 years of experience in 
Aeronautic Sports respectively. 2) The Image of Royal Aeronautic Sports Association of Thailand from Athlete in 
Aeronautic Sports point of view in Overall and each aspect are at High level. Considering by each aspect arrange 
from Highest to Lowest found that, Aeronautic Sports have opinion toward Image of Royal Aeronautic Sports 
Association of Thailand in Managements aspect at Highest level follow by Organize of Activities aspect, Working 
Environment aspect, Equipment and  Sporting goods aspect and Image of Social activities respectively. 3) The 
result from comparison between image of Royal Aeronautic Sports Association of Thailand toward the Athlete in 
Aeronautic Sports who is effective member registered in Royal Aeronautic Sports Association of Thailand specify 
by personal data found that Athlete in Aeronautic Sports with gender, age, education. And duration of the athletic 
association has a different opinion on the appearance of the Air and Aviation Sports Association of Thailand. 
Nationals overall difference is significant at the 0.05 level of Athlete in Aeronautic Sports who were different in 
earning per month have no different in opinions toward image of Royal Aeronautic Sports Association of Thailand 
from Athlete in Aeronautic Sports toward the image of Royal Aeronautic Sports Association of Thailand. 
KEYWORDS: IMAGE, AERONAUTIC SPORTS ASSOCIATION OF THAILAND 
 
1. บทนํา 

ปัจจุบนัมีองคก์รของประเทศต่างๆ ทัว่โลก รวมทั้งองคก์รในประเทศไทยทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่สมาคมกีฬาต่างๆ ไดส้นบัสนุนใหมี้กิจกรรมดา้นการกีฬา เน่ืองจากเห็นความสาํคญัต่อการพฒันาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน ทั้งในดา้นสุขภาพ และพลานามยั และดา้นจิตใจ เป็นปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีทาํให้ประชาชนสามารถพฒันา
คุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม นาํไปสู่การมีส่วนร่วมในการพฒันาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ กีฬาถูกนาํไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือ เพ่ือสร้างความเขม้แขง็ของครอบครัว และชุมชน ในประเทศท่ี
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พฒันาแลว้ทัว่โลกจะอาศยักระบวนการของกีฬา เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วม เพ่ือสร้างเครือข่ายชุมชน ตลอดจนการสร้าง
จิตสาํนึกในการดาํรงชีวติท่ีมีคุณธรรม มีวนิยั และมีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี เคารพในสิทธิของตนเองและผูอ่ื้น เป็น
รากฐานท่ีดีของสังคม 

อยา่งไรก็ตามแมห้ลายหน่วยงานจะให้ความสาํคญักบักิจกรรมดา้นกีฬา โดยเฉพาะอยา่งยิ่งสมาคมกีฬา
ประเภทต่างๆ แต่ยงัพบปัญหาอุปสรรคมากมาย อาทิ ความไม่โปร่งใสในการบริหารจดัการการกีฬา การขาดการ
พฒันาศกัยภาพของบุคลากรทางการกีฬา สมาคมไม่ให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เคร่ืองมือเคร่ืองใช้
หรืออุปกรณ์กีฬาที่ไม่เพียงพอหรือขาดประสิทธิภาพ หรือขาดการทาํกิจกรรมร่วมกบัสังคม ส่งผลกระทบต่อ
ภาพลกัษณ์ของสมาคม ซ่ึงเห็นไดจ้ากการปรากฏเป็นข่าวตามส่ือต่างๆ เน่ืองจากปัจจุบนัน้ีส่ือมวลชนมีเสรีภาพใน
การแสดงออกมากข้ึน ดงันั้น ส่ือมวลชนสามารถโจมตีองคก์รท่ีไม่สามารถสร้างความเขา้ใจต่อสาธารณชนได ้ 

สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์เป็นองคก์รท่ีจดัตั้งข้ึนโดยมี
พระเจา้หลานเธอพระองคเ์จา้สิริภาจุฑาภรณ์ ทรงเป็นประธานท่ีปรึกษา และองคน์ายกสมาคมฯ กิตติมศกัด์ิ และมี
นาวาอากาศเอก วีระยุทธ ดิษยะศริน เป็นนายกสมาคมฯ เร่ิมก่อตั้ง และดาํเนินกิจกรรมดา้นกีฬาทางอากาศและการ
บิน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 ไดรั้บการรับรองจากการกีฬาแห่งประเทศไทยให้เป็นองคก์รเดียวในประเทศไทยท่ีดาํเนิน
กิจกรรมดา้นกีฬาทางอากาศอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย มีวตัถุประสงคเ์พื่อสนบัสนุน พฒันายกระดบักีฬาทาง
อากาศและการบิน ให้ไดรั้บการดูแลอยา่งถูกตอ้ง เพื่อมาตรฐานความปลอดภยัและความเจริญกา้วหนา้ดา้นกีฬา
ทางอากาศและการบินทดัเทียมกบันานาประเทศ (สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย ในพระ
บรมราชูปถมัภ,์ http://www.rasat-faithailand.com/ประวติัความเป็นมา-สมาคม, 2556) สมาคมฯ ถือไดว้่าเป็นอีก
หน่วยงานหน่ึงที่เล็งเห็นความสําคญัของการกีฬา ในขณะเดียวกนัการดาํเนินงานของสมาคมฯ จาํเป็นตอ้งไดรั้บ
ความน่าเช่ือถือและไวว้างใจจากผูเ้ก่ียวขอ้ง หากสมาคมฯ มีภาพลกัษณ์ท่ีดี ย่อมไดรั้บความไวว้างใจ ไดรั้บความ
เช่ือถือทั้งในระดบัชาติ และนานาชาติ ในทางตรงกนัขา้มหากทางสมาคมฯ มีภาพลกัษณ์ท่ีไม่ดียอ่มส่งผลเชิงลบต่อ
ภาพลกัษณ์ของสมาคมฯ และส่งผลต่อภาพลกัษณ์ของประเทศไทยในเวลาเดียวกนั นอกจากน้ี อาจส่งผลให้เกิดการ
เสียเปรียบเชิงการแข่งขนั ท่ามกลางกระแสการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วของสังคมโลกในปัจจุบนั 

สาํหรับในปัจจุบนัการแข่งขนักีฬาทางอากาศและการบินทั้งในระดบัชาติ และระดบันานาชาติ มีการต่ืนตวั 
และเกิดแรงผลกัดนัท่ีจะแข่งขนักนัมากข้ึน และหลายประเทศยงัมีการนาํเทคโนโลยี หรือนวตักรรมกีฬาแบบใหม่ๆ 
มาใชใ้นการพฒันากีฬาทางอากาศและการบินอยา่งต่อเน่ือง การไดรั้บข่าวสารขอ้มูลและการส่ือสารมีความซบัซอ้น
มากข้ึน จึงทาํให้ทางสมาคมฯ จาํเป็นตอ้งปรับตวัให้ทนักบักระแสการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน เพ่ือให้องคก์รเกิดการ
พฒันาอยา่งต่อเน่ืองและมีภาพลกัษณ์ท่ีดีปรากฏสู่สายตาชาวไทย และชาวต่างประเทศ ดงัท่ี คอตเลอร์ (Kotler, 2003) 
ให้เหตุผลว่า ภาพลกัษณ์เป็นส่ิงท่ีมีความคงทนเหนียวแน่น เม่ือลูกคา้หรือบุคคลทัว่ไปเกิดภาพลกัษณ์อยา่งใดอย่าง
หน่ึงข้ึนแลว้ ก็จะรับรู้ถึงความต่อเน่ืองของภาพลกัษณ์นั้น การเปล่ียนแปลงภาพลกัษณ์จึงเป็นเร่ืองยาก ทั้งน้ี เพราะ
ภาพลกัษณ์ เป็นภาพท่ีเกิดจากความเช่ือ ความรู้สึก ทศันคติของบุคคลท่ีมีต่อองคก์ร หรือสินคา้และบริการ ซ่ึงอาจมี
ทั้งทางบวกและทางลบ ถึงแมว้า่องคก์รจะมีภาพลกัษณ์ดีอยูแ่ลว้ องคก์รก็ตอ้งมีกระบวนการในการรักษา หรือสร้าง
เสริมให้ดียิ่งข้ึน (Retain and Reinforce) หากภาพลักษณ์ไม่ดีก็จาํเป็นต้องมีการเปล่ียนแปลงแก้ไข (Change and 
Correct) 

Ran
gs

it U
niv

ers
ity



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 9 ปีการศึกษา 2557 

 

วนัพฤหสับดทีี ่16 ตุลาคม พ.ศ.2557 หน้า  886  อาคาร Digital Multimedia Complex  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

ดงันั้น ช่ือเสียงขององคก์รจึงตอ้งเร่ิมตน้ดว้ยการหยัง่เสียงของคนรอบขา้งวา่คิดเห็นอยา่งไรต่อองคก์ร เพ่ือ
มุมมองท่ีถูกตอ้ง รับรู้ทศันคติความคาดหวงัของผูเ้ก่ียวขอ้งโดยเฉพาะอยา่งยิ่งกลุ่มของนกักีฬาทางอากาศและการบิน 
ดงันั้น ขา้พเจา้จึงสนใจท่ีจะศึกษาภาพลกัษณ์ของสมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถมัภ ์โดยจะมุ่งเนน้ศึกษาภาพลกัษณ์ของผูบ้ริหาร ภาพลกัษณ์ของการจดัการการกีฬา ภาพลกัษณ์ของกิจกรรม
ทางสังคม ภาพลกัษณ์ของเคร่ืองมือเคร่ืองใชห้รืออุปกรณ์การกีฬา ภาพลกัษณ์ของสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ทั้งน้ี 
ขอ้มูลท่ีไดส้ามารถนาํมากาํหนดแนวทางการบริหารช่ือเสียงขององค์กร และเขา้ใจทศันะหรือความคาดหวงัของ
นกักีฬาทางอากาศและการบินท่ีมีต่อสมาคมฯ ตลอดจนสามารถใหข้อ้แนะนาํท่ีเป็นประโยชน์ในการกาํหนดแผนงาน
หรือยทุธศาสตร์การส่ือสารเพื่อปรับภาพลกัษณ์ และช่ือเสียงขององคก์รต่อไป 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1) เพ่ือศึกษาภาพลกัษณ์ของสมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์ใน

มุมมองของนกักีฬาทางอากาศและการบิน 
2) เพ่ือเปรียบเทียบภาพลักษณ์ของสมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถมัภ ์จาํแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคลของนกักีฬาทางอากาศและการบิน 
 
3. การดาํเนินการวจิัย 

การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
เพ่ือศึกษาภาพลกัษณ์ของสมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์ในมุมมองของ
นกักีฬาทางอากาศและการบิน และเพ่ือเปรียบเทียบภาพลกัษณ์ของสมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศ
ไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์จาํแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคลของนกักีฬาทางอากาศและการบิน ผูว้จิยัไดก้าํหนดประชากร
ท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ นักกีฬาทางอากาศและการบิน ท่ีเป็นสมาชิกถาวร (effective member) ท่ีข้ึนทะเบียนกบั
สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์จาํนวนทั้งส้ิน 600 คน (สมาคมกีฬาทาง
อากาศและการบินแห่งประเทศไทย, 2556ข) กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน จึงใชก้าร
กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใชสู้ตรการคาํนวณของยามาเน่ (Yamane, 1967) ดงันั้น ในการวิจยัคร้ังน้ีจาํแนกตาม
ระดบัความคลาดเคล่ือนในการประมาณค่าท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% และกาํหนดความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดท่ี้ .05 
จะไดก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 240 ตวัอยา่ง จากจาํนวนประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัทั้งส้ิน 

โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจัย แบบสอบถามในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามแบบ
เลือกตอบ (Check List) และแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั (Rating Scales) แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลของนักกีฬาทางอากาศและการบิน 
ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน และระยะเวลาในการเป็นนักกีฬาของสมาคม ลกัษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check List) 

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ของสมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย ใน
พระบรมราชูปถมัภ์ ซ่ึงแยกเป็น 5 ดา้น ประกอบดว้ย ภาพลกัษณ์ของผูบ้ริหาร ภาพลกัษณ์ของการจดัการการกีฬา 
ภาพลักษณ์ของกิจกรรมทางสังคม ภาพลักษณ์ของเคร่ืองมือเคร่ืองใช้หรืออุปกรณ์การกีฬา ภาพลักษณ์ของ
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สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบประเมินค่า 5 ระดบัตามแนวประเมินของ (Best, 
1981) 

ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะและขอ้คิดเห็นอ่ืนๆ 
 

ตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ย  
1) ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ สถานภาพส่วนบุคคลของนักกีฬาทางอากาศและการบิน ประกอบดว้ย เพศ อายุ 

ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน และระยะเวลาในการเป็นนกักีฬาของสมาคม  
2) ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ของสมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถมัภ ์ซ่ึงแยกเป็น 5 ดา้น ประกอบดว้ย ภาพลกัษณ์ของผูบ้ริหาร ภาพลกัษณ์ของการจดัการการกีฬา ภาพลกัษณ์
ของกิจกรรมทางสังคม ภาพลกัษณ์ของเคร่ืองมือเคร่ืองใชห้รืออุปกรณ์การกีฬา ภาพลกัษณ์ของสภาพแวดลอ้มในการ
ทาํงาน 
 
                        ตวัแปรอสิระ                                                                                      ตวัแปรตาม 
      

สถานภาพส่วนบุคคล 
ของนักกฬีาทางอากาศและการบิน 

- เพศ  
- อาย ุ
- ระดบัการศึกษา 
- รายไดต่้อเดือน 
- ระยะเวลาในการเป็นนกักีฬาของสมาคม 

 
 

รูปท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 
4. ผลการวจิัย 

สถานภาพส่วนบุคคลของนักกีฬาทางอากาศและการบินส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุน้อยกว่า 30 ปี มี
การศึกษาระดบัปริญญาตรี มีรายไดร้ะหวา่ง 15,001-30,000 บาท และส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการเป็นนกักีฬา 1-5 
ปี ตามลาํดบั 

ภาพลกัษณ์ของสมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์ในมุมมองของ
นักกีฬาทางอากาศ โดยภาพรวมและรายดา้น อยู่ในระดบัดี เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นเรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อย 
พบวา่ นกักีฬาทางอากาศและการบินมีความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ของสมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศ
ไทย ในพระบรมราชูปถมัภด์า้นภาพลกัษณ์ผูบ้ริหารมากท่ีสุด รองลงมา นกักีฬาทางอากาศและการบินมีความคิดเห็น
ต่อภาพลกัษณ์ของสมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภด์า้นภาพลกัษณ์ของการ

ภาพลกัษณ์ของสมาคมกฬีาทางอากาศและการบิน
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

- ภาพลกัษณ์ของผูบ้ริหาร  
- ภาพลกัษณ์ของการจดัการการกีฬา  
- ภาพลกัษณ์ของกิจกรรมทางสังคม  
- ภาพลกัษณ์ของเคร่ืองมือ เคร่ืองใชห้รืออุปกรณ์

การกีฬา 
- ภาพลกัษณ์ของสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 
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จดัการการกีฬา ดา้นภาพลกัษณ์ของสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ดา้นภาพลกัษณ์ของเคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้หรืออุปกรณ์
กีฬา และดา้นภาพลกัษณ์ของกิจกรรมทางสังคม ตามลาํดบั 

ผลการเปรียบเทียบภาพลักษณ์ของสมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถมัภ ์ในมุมมองของนกักีฬาทางอากาศและการบิน จาํแนกตามขอ้มูลสถานภาพส่วนบุคคล ในภาพรวม พบว่า 
นกักีฬาทางอากาศและการบินท่ีมี เพศ อายุ ระดบัการศึกษา และระยะเวลาในการเป็นนกักีฬาของสมาคม ต่างกนั มี
ความเห็นต่อภาพลกัษณ์ของสมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์โดยภาพรวม 
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนนกักีฬาทางอากาศและการบินท่ีมี รายไดต่้อเดือนต่างกนั มี
ความเห็นต่อภาพลกัษณ์ของสมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์โดยภาพรวม
ไม่แตกต่างกนั 
 

5. การอภิปรายผล 
ในการวิจยัเร่ืองภาพลกัษณ์ของสมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์

คร้ังน้ี มีประเดน็ท่ีน่าสนใจควรนาํมาอภิปรายผล ดงัน้ี 
1) ภาพลกัษณ์ของสมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ ในมุมมอง

ของนกักีฬาทางอากาศ โดยภาพรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบัดี เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย 
พบวา่ นกักีฬาทางอากาศและการบินมีความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ของสมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศ
ไทย ในพระบรมราชูปถมัภด์า้นภาพลกัษณ์ผูบ้ริหารมากท่ีสุด ทั้งน้ีเพราะ ผูบ้ริหารเป็นผูมี้วสิัยทศัน์กวา้งไกล มีความรู้
ความสามารถและมีบุคลิกภาพโดดเด่น มีความซ่ือสัตย ์และไม่หาประโยชน์ส่วนตวั จึงไดรั้บการยอมรับและความ
เช่ือถือจากองคก์รอ่ืนๆ ทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งผูบ้ริหารยงัสนบัสนุน ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมใหก้บับุคลากร
ทางการกีฬาเพ่ือส่งเสริมให้บุคลการทางการกีฬาไดป้ฏิบติัหน้าท่ีของตนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมและ
จริยธรรม รองลงมา นกักีฬาทางอากาศและการบินมีความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ของสมาคมกีฬาทางอากาศและการ
บินแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภด์า้นภาพลกัษณ์ของการจดัการการกีฬา โดยสมาคมมีการวางแผน กาํหนด
เป้าหมาย แนวทางในการจดัการการการแข่งขนักีฬาท่ีชดัเจน มีรูปแบบการจดัการการแข่งขนัท่ีไดม้าตรฐาน และให้
การรับรองผลในการจดัการการแข่งขนัต่างๆ อีกทั้งยงัมีการนาํนวตักรรม หรือนาํเอาวิธีการใหม่ๆ ในการจดัการการ
กีฬามาปฏิบติั เพ่ือส่งเสริม สนบัสนุนนกักีฬาท่ีมีคุณภาพ และมีความสามารถลงแข่งขนักีฬา มีการกาํหนดขอบข่าย
หนา้ท่ีความรับผิดชอบของบุคลากรทางการกีฬาไดอ้ยา่งเหมาะสม และประสานงานใหทุ้กฝ่ายมีความพยายามร่วมมือ
ในการจดัการการกีฬาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ในดา้นภาพลกัษณ์ของสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน สมาคมเป็นองคก์ร
ท่ีอบอุ่นและเอ้ือต่อการเรียนรู้ของบุคลากรทางการกีฬา มีสถานท่ีฝึกกีฬาท่ีดี สะดวก ร่มร่ืน สวยงาม และสะอาด มี
บรรยากาศในการทาํงานเป็นแบบพ่ีน้องเป็นกนัเองมีการดูแลสวสัดิการ หรือรายไดใ้ห้แก่บุคลากรทางการกีฬาท่ี
เหมาะสมเพียงพอ ในดา้นภาพลกัษณ์ของเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้หรืออุปกรณ์กีฬา สมาคมมีเคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้อุปกรณ์
กีฬาท่ีเพียงพอ สถานกีฬามีความพร้อม และมีส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีใชเ้พ่ือการกีฬาทางอากาศและการบิน มีการนาํ
ระบบเทคโนโลยท่ีีอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่นกักีฬาหรือผูรั้บบริการไดอ้ยา่งรวดเร็ว เคร่ืองมือ เคร่ืองใชแ้ละอุปกรณ์
กีฬาท่ีไดม้าตรฐาน เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้และอุปกรณ์กีฬามีความทันสมัย สวยงามและมีเอกลกัษณ์ มีระบบความ
ปลอดภยั (Safety) ท่ีเช่ือถือไดแ้ละมัน่คง และดา้นภาพลกัษณ์ของกิจกรรมทางสังคม สมาคมนาํนกักีฬาดา้นการบินไป
ช่วยสนบัสนุนการสาธารณะประโยชน์  เช่น การช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยั  การกูภ้ยั อีกทั้งยงัมีส่วนร่วมในการตรวจ
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สภาพแวดลอ้ม การรักษา/พฒันาส่ิงแวดลอ้ม ให้การช่วยเหลือท่ีดีมีคุณภาพแก่สังคมและชุมชนอย่างต่อเน่ือง มี
ความสัมพนัธ์ท่ีดีในการแลกเปล่ียนความรู้ทางการกีฬากบัหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และจากผลการวิจยัน้ีสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ อจัฉราพร แปลงมาลย ์(2552) ซ่ึงไดศึ้กษาเร่ือง ภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ลา้นนาเขตพ้ืนท่ีลาํปาง ในมุมมองของนกัเรียนในเมืองลาํปาง โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาถึงภาพลกัษณ์มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ผลการศึกษาพบวา่ ความคิดเห็นต่อการรับรู้ภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลลา้นนา เขตพื้นท่ีลาํปาง พบว่า การรับรู้ภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยกับด้าน
คุณสมบติั ดา้นคุณประโยชน์ ดา้นคุณค่า ดา้นวฒันธรรม ดา้นบุคลิกภาพ และดา้นผูใ้ช ้สามารถจาํแนกเป็นดา้นต่างๆ 
ตามค่าเฉล่ียสูงสุดในแต่ละดา้น คือ การรับรู้ภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัในดา้นคุณสมบติั อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย โดย
ปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มหาวิทยาลยัอยูไ่กลตวัเมือง การรับรู้ภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัในดา้นคุณประโยชน์ อยู่
ในระดับเห็นด้วย โดยปัจจัยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตท่ีเป็นคนดี การรับรู้ภาพลกัษณ์ของ
มหาวทิยาลยัในดา้นคุณค่า อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย โดยปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือมหาวทิยาลยัเป็นมหาวทิยาลยัท่ีมีความ
เก่าแก่ท่ีเปิดสอนวิชาชีพทางดา้นเกษตรกรรม การรับรู้ภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัในดา้นวฒันธรรม อยูใ่นระดบัเห็น
ดว้ย โดยปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มหาวทิยาลยัมีระบบการสอบคดัเลือกเพ่ือเขา้ศึกษาต่อท่ีเขม้งวด เป็นองคก์ารท่ีให้
การเคารพต่อผูท่ี้อาวุโสกว่า และการเรียนในมหาวิทยาลยัมีความเป็นระบบ ระเบียบ และตอ้งอยู่ภายใตก้ฎเกณฑ์ท่ี
เคร่งครัดการรับรู้ภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัในดา้นบุคลิกภาพ อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย โดยปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 
มหาวิทยาลยัเป็นมหาวิทยาลยัของผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยี การรับรู้ภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัในดา้นผูใ้ช ้อยูใ่น
ระดบัเห็นดว้ย โดยปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ นักศึกษาท่ีเขา้มาศึกษาในมหาวิทยาลยัเป็นผูมี้ความมุ่งหมายในการ
ทาํงานดา้นสายอาชีพ 

2) ผลการเปรียบเทียบภาพลกัษณ์ของสมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถมัภ ์ในมุมมองของนกักีฬาทางอากาศและการบิน จาํแนกตามขอ้มูลสถานภาพส่วนบุคคล ในภาพรวม พบว่า 
นกักีฬาทางอากาศและการบินท่ีมี เพศ อายุ ระดบัการศึกษา และระยะเวลาในการเป็นนกักีฬาของสมาคม ต่างกนั มี
ความเห็นต่อภาพลกัษณ์ของสมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์โดยภาพรวม 
แตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทั้งน้ีเพราะเพศ อายุ ระดบัการศึกษา และระยะเวลาในการเป็น
นักกีฬาของสมาคมมีส่วนสําคญัในการมองภาพลกัษณ์ของสมาคม เช่น การท่ีมีระยะเวลาในการเป็นนักกีฬาของ
สมาคมเป็นเวลานาน มีความผกูพนั และเห็นความเปล่ียนแปลงของสมาคมทั้งในดา้นภาพลกัษณ์ท่ีดีและภาพลกัษณ์ท่ี
ต้องการให้มีการปรับเปล่ียนแก้ไขให้ดียิ่งข้ึน แต่นักกีฬาท่ีพ่ึงเข้ามาเป็นนักกีฬาของสมาคมอาจจะมองไม่เห็น
ภาพลกัษณ์ของสมาคมดีนักจึงทาํให้มีความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ของสมาคมแตกต่างกนัไปตามระยะเวลา และ
ประสบการณ์ท่ีผา่นมา ส่วนนกักีฬาทางอากาศและการบินท่ีมี รายไดต่้อเดือนต่างกนั มีความเห็นต่อภาพลกัษณ์ของ
สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั เน่ืองจาก
รายไดข้องนกักีฬาเป็นเร่ืองส่วนบุคคล และการรับสมคัรนกักีฬาไดเ้ปิดโอกาสให้นกักีฬามาจากหลากหลายอาชีพทาํ
ให้มีความเห็นต่อภาพลกัษณ์ของสมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ไม่ว่า
นกักีฬาจะมีรายไดใ้นระดบัใด ความคิดเห็นจึงต่อภาพลกัษณ์ของสมาคมจึงไม่แตกต่างกนั 
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6. ข้อเสนอแนะ 
 1) ดา้นภาพลกัษณ์ของผูบ้ริหารควรมีการนาํเสนอการบริหารจดัการงานในดา้นต่างๆ เพ่ือเผยแพร่ให้ทราบ
โดยทัว่กนั ซ่ึงแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานของผูบ้ริหาร 
 2) ดา้นภาพลกัษณ์ของการจดัการการกีฬาควรกาํหนดขอบข่ายหนา้ท่ีความรับผิดชอบของบุคลากรทางการ
กีฬาใหเ้หมาะสม 
 3) ดา้นภาพลกัษณ์ของกิจกรรมทางสังคมควรมีส่วนร่วมในกิจกรรมการกศุลต่างๆ ใหม้ากข้ึน 

4) ดา้นภาพลกัษณ์ของเคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้หรืออุปกรณ์กีฬาควรมีการนาํระบบเทคโนโลยีท่ีอาํนวยความ
สะดวกใหแ้ก่นกักีฬาหรือผูรั้บบริการไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
 4) ดา้นภาพลกัษณ์ของสภาพแวดลอ้มในการทาํงานควรมีการดูแลสวสัดิการหรือรายไดใ้ห้แก่บุคลากร
ทางการกีฬาใหเ้หมาะสมและเพียงพอ 
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และใหก้าํลงัใจแก่ผูว้จิยัดว้ยดีเสมอมา 
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การเปลีย่นแปลงการเรียนการสอนภาษาฝร่ังเศส กรณศึีกษา จังหวดัสุราษฎร์ธานี 
FRENCH EDUCATION CHANGE: A CASE OF SURATTHANI PROVINCE 

 

วราพจน์  ดุริยานนท์, ผศ.ดร.มานวภิา อนิทรทตั 
1 นกัศึกษาหลกัสูตรศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาผูน้าํทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง (ระบบการศึกษาทางไกลผา่นอินเทอร์เน็ต)  

วทิยาลยันวตักรรมสงัคม มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรผูน้าํทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง วทิยาลยันวตักรรมสังคม มหาวทิยาลยัรังสิต 

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

บทคดัย่อ 

งานวิจยั“การเปล่ียนแปลงการเรียนการสอนภาษาฝร่ังเศส กรณีศึกษา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี” มีวตัถุประสงค์
เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุทาํให้การเรียนการสอนภาษาฝร่ังเศสลดจาํนวนลง ในโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา จงัหวดั
สุราษฎร์ธานี และเพื่อนาํเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีเหมาะสมแก่ผูน้าํระดบัศูนยเ์ครือข่ายพฒันาภาษาฝร่ังเศส 
ภาคใตต้อนบน โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยัแบบผสมผสาน ทั้งเชิงปริมาณ เก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามนักเรียนระดบั
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 และ 6 แผนการเรียนภาษาฝร่ังเศส ในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี จาํนวน 158 คน ซ่ึงเป็นประชากรทั้งหมด
และเชิงคุณภาพ เก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกครูผูส้อนภาษาฝร่ังเศสในจังหวดัสุราษฎร์ธานี หัวหน้าศูนย์
เครือข่ายพฒันาภาษาฝร่ังเศส ภาคใตต้อนบนและอุปนายกสมาคมครูภาษาฝร่ังเศสแห่งประเทศไทย รวมทั้งส้ิน 5 ท่าน
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 และ 6 แผนการเรียนภาษาฝร่ังเศส ในจังหวดัสุราษฎร์ธานี          
มีความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนการสอนวิชาภาษาฝร่ังเศสโดยรวมว่าเหมาะสมในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้นพบว่าทุกดา้น ซ่ึงประกอบดว้ยเน้ือหารายวิชา อาจารยผ์ูส้อน วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน     
การวดัผลประเมินผล และดา้นปัจจยัเก้ือหนุนการศึกษาวา่มีความเหมาะสมในระดบัมาก โดยนกัเรียนทั้งสองระดบัชั้น
มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาฝร่ังเศสไม่แตกต่างกัน ซ่ึงเม่ือพิจารณาด้านผลสัมฤทธ์ิ         
ทางการเรียนพบวา่นักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนวิชาภาษาฝร่ังเศส
ต่างกนัอยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติ และผลการวิจยัในส่วนของการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า กลุ่มตวัอยา่งทุกคนรับรู้ถึง
ปัญหาและแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ เป็นแนวทางเดียวกนั โดยระบุว่าปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนกบัการเรียน   
การสอนภาษาฝร่ังเศส เกิดข้ึนจากสามท่ีมาคือ คุณภาพนักเรียน คุณภาพผูส้อนและคุณภาพผูน้ํา สําหรับแนวทาง     
การแกไ้ขปัญหานั้น จาํเป็นตอ้งแกไ้ขใหต้รงจุดและไดรั้บความร่วมมือจากผูน้าํหรือผูมี้อาํนาจระดบัต่างๆประกอบกนั 
คาํสําคญั: การเปล่ียนแปลงการเรียนการสอนภาษาฝร่ังเศส 

 
Abstract 

The purposes of this research are to study the factors of which cause the reducing of teaching and learning 
the French language in Suratthani high schools and to propose appropriate means to solve the problem to head of 
the Southern French Regional Development Center by using the mixed methodology of research. The quantitative 
research gathered information from questionnaires for students of Mattayomsuksa 5 and 6 of the French program  
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in Suratthani province which has a total population of 158 people. The qualitative research gathered information 
from in-depth interviews French teachers in Suratthani province, head of the Southern French Regional 
Development Center and vice president of the association of Thailand French teachers total 5 persons. This research 
has found that Students of Mattayomsuksa 5 and 6 of the French program in Suratthani province agree that the 
overall teaching and learning of the French language that consisting of Course content, Teachers, Teaching methods 
and instructional activities, Evaluation and the supporting factors of the study are in the very appropriate levels. 
Both levels of students share the same perspective towards the overall and individual factors of teaching and 
learning of the French language. When examining the academic results of students, the research shows statistical 
significance in the students differing academically and having different opinions in the overall and individual 
factors of teaching and learning the French language. The in-depth interviews has found that all subject groups 
acknowledge the problems and have similar opinions towards pointing out the source of teaching and learning the 
French language to be 1. the quality of the students 2. the quality of the teachers 3. the quality of the leader.         
The solution to the problems must be resolved directly at its source and should have cooperation from the leaders 
and those in the position of power. 
KEYWORD: FRENCH EDUCATION CHANGE 
 
1. บทนํา 
 ภาษาฝร่ังเศสเคยเป็นภาษาต่างประเทศท่ีสอง ซ่ึงมีจาํนวนผูเ้ลือกเรียนในประเทศไทยมากเป็นอนัดบัหน่ึง  
ในแต่ละปี แต่ในปัจจุบนัมีจาํนวนนักเรียนท่ีเลือกเรียนภาษาฝร่ังเศสลดลง เน่ืองมาจากอิทธิพลของภาษาอ่ืนๆ และ
ความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีการคา้ อุตสาหกรรมและการเผยแพร่วฒันธรรมของต่างชาติเขา้มาสู่ประเทศไทย
มากข้ึน ทาํใหน้กัเรียนมีทางเลือกในภาษาต่างประเทศท่ีสองมากข้ึน สาเหตุล่าสุดคือ การท่ีประเทศไทยเตรียมตวัเขา้สู่
ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ทาํใหน้กัเรียนไทยใหค้วามสนใจภาษาของประเทศเพ่ือนบา้นเอเชียมากข้ึน เช่น ภาษาจีน 
ภาษาญ่ีปุ่น และภาษาเกาหลี นอกจากน้ี การเปล่ียนระบบการสอบเขา้มหาวิทยาลยัจากระบบเอนทรานซ์มาเป็นระบบ
แอดมิชชั่นในปีการศึกษา 2549 ทาํให้ภาษาฝร่ังเศสถูกลดบทบาทลงให้อยู่ในส่วนของการทดสอบความถนัดทาง
วิชาชีพและวิชาการหรือ PAT ซ่ึงไม่จาํเป็นในการใชส้อบเขา้ ข้ึนอยู่กบัแต่ละคณะขอให้มีการสอบเพิ่มเติม ทาํให้มี      
ผูต้อ้งการเลือกเรียนภาษาฝร่ังเศสในระดบัอุดมศึกษาลดลง สอดคลอ้งกบัจาํนวนผูผ้า่นการคดัเลือกฯระบบแอดมิชชัน่
จากมหาวทิยาลยัท่ีมีวชิาเอกภาษาฝร่ังเศสโดยระบบการคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในระบบคดัเลือก
รวมหรือ CUAS (Central University Admissions System) (2555 : 2556) ท่ีระบุว่าปีการศึกษา 2556 มีผูผ้่านการสอบ
คดัเลือกเขา้ศึกษาในสาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส ในมหาวทิยาลยัต่างๆลดลงจากปีการศึกษา 2555 ในทุกมหาวทิยาลยั 

นอกจากน้ีมีสถิติขอ้มูลการเปิดสอนภาษาฝร่ังเศสในสถาบนัการศึกษา โดยธิดา บุญธรรมและจงกล สุภเวชย์
(http://www.atpf-th.org/article_1.htm, 23 ตุลาคม 2556) ระบุว่าปีการศึกษา 2554 มีนักเรียนสนใจเรียนภาษาฝร่ังเศส
นอ้ยลงโดยมีโรงเรียนสังกดั สพฐ.ท่ีสอนภาษาฝร่ังเศสจาํนวน 221 โรงเรียน มีผูเ้รียน 35,490 คนและมีครูท่ีสอนภาษา
ฝร่ังเศสจาํนวน 383 คน ขณะท่ีสถิติปีการศึกษา 2556 พบวา่มีโรงเรียนสังกดั สพฐ.ท่ีสอนภาษาฝร่ังเศส 212 โรงเรียน 
ผูเ้รียน 23,000 คนและมีครูท่ีสอนภาษาฝร่ังเศสจาํนวน 350 คน โดยกว่าคร่ึงเป็นครูท่ีมีอายุอยูใ่นช่วง 50-60 ปี ทาํให้
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จาํเป็นตอ้งหาบุคลากรรุ่นใหม่มาทดแทนโดยเร็ว เพราะหลงัจากท่ีมีนกัเรียนสนใจเรียนนอ้ยลงทาํให้โรงเรียนตอ้งปิด
แผนการเรียนภาษาฝร่ังเศสไปเป็นจาํนวนมาก ดว้ยเหตุน้ีกระทรวงศึกษาธิการหรือบุคคลท่ีมีส่วนสาํคญัในการกาํหนด
ทิศทางการปฏิบติังานในสถานศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพตามเป้าหมายท่ีวางไวคื้อ ครูหรือผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงควรมี
ความรู้ความสามารถในการวางแผนกลยทุธ์ ตลอดจนมีคุณธรรมจริยธรรม ควรสร้างความสาํเร็จทั้งดา้นคุณภาพผูเ้รียน
ให้มีเกณฑ์มาตรฐานและเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงจาํเป็นตอ้งอาศยัผูน้าํท่ีมีศกัยภาพสูงท่ีจะนําพาองค์การสู่
เป้าหมายแห่งความสําเร็จตามท่ีคาดหวงั โดยการปรับตวัให้เขา้กบัสถานการณ์ต่างๆและตอ้งปรับเปล่ียนแนวคิดเพ่ือ
ก่อให้เกิดการปรับปรุงทั้งระบบทาํให้เกิดศกัยภาพเชิงองค์การ ขณะเดียวกนัควรฟ้ืนฟูและพฒันาความสามารถของ
สมาชิกในองคก์ารเพ่ือใหเ้กิดศกัยภาพเชิงบุคลากรไปพร้อมกนัดว้ย 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุทาํใหก้ารเรียนการสอนภาษาฝร่ังเศสลดจาํนวนลงในโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา 

จงัหวดัสุราษฎร์ธานี และเพื่อนาํเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีเหมาะสมแก่ผูน้าํระดบัศูนยเ์ครือข่ายพฒันาภาษา
ฝร่ังเศส ภาคใตต้อนบน 
 

3. การดาํเนินการวจิัย 
การวิจยัน้ีดาํเนินการวิจยัดว้ยวิธีผสมผสาน ทั้งรูปแบบการวิจยัเชิงปริมาณโดยวิธีสํารวจความคิดเห็นจาก

แบบสอบถามนกัเรียนแผนการเรียนภาษาฝร่ังเศส ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 และ 6 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 ในพ้ืนท่ี
จงัหวดัสุราษฎร์ธานีจาํนวน 158 โดยใชป้ระชากรทั้งหมด เน่ืองจากมีจาํนวนนอ้ย และการวิจยัเชิงคุณภาพโดยวิธีการ
สัมภาษณ์เชิงลึกผูน้ําครูระดับโรงเรียนในจังหวดัสุราษฎร์ธานี หัวหน้าศูนยเ์ครือข่ายพฒันาภาษาฝร่ังเศสภาคใต้
ตอนบน และอุปนายกสมาคมครูฝร่ังเศสฯ เน่ืองจากเป็นผูท่ี้ทราบถึงสถานการณ์ความเปล่ียนแปลงการเรียนการสอน
ภาษาฝร่ังเศสมากท่ีสุด จากนั้นนาํผลการวิจยัทั้งสองรูปแบบมาวิเคราะห์เน้ือหา แลว้นาํเสนอผลการวิจยัในรูปแบบ 
การวเิคราะห์ตารางและการพรรณนาวเิคราะห์ 
 

4. สรุปผลการวิจัย 
4.1 ปัจจัยที่ทําให้การเรียนการสอนภาษาฝร่ังเศสเกิดการเปลี่ยนแปลงลดจํานวนลง ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี สามารถสรุปผลในเชิงปริมาณ จากการสํารวจความคิดเห็นของนักเรียนแผนการเรียนภาษา
ฝร่ังเศสไดว้่า ในดา้นปัจจยัส่วนบุคคล นักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 และ 6 มีความเห็นต่อการจดัการเรียน      
การสอนภาษาฝร่ังเศสไม่แตกต่างกัน แต่ในกรณีของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนพบว่า นักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทาง       
การเรียนต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนภาษาฝร่ังเศสท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ ทั้งน้ีมาจาก
เหตุผลในการเลือกเรียนภาษาฝร่ังเศสท่ีแตกต่างกนั กลุ่มท่ีชอบภาษาฝร่ังเศสจะเลือกเรียนเน่ืองจากชอบประเทศ
ฝร่ังเศส รวมถึงภาษาและวฒันธรรมฝร่ังเศส ไดรั้บคาํแนะนาํถึงช่ือเสียงของหลกัสูตรและคณาจารยจ์ากผูป้กครอง 
เพ่ือน อาจารยห์รือส่ืออ่ืนๆ รวมถึงความตอ้งการศึกษาต่อและทาํงานท่ีใชภ้าษาฝร่ังเศสในอนาคต ขณะท่ีนกัเรียนกลุ่ม
ท่ีไม่ไดช้อบภาษาฝร่ังเศสแต่ตอ้งเลือกเรียนภาษาฝร่ังเศสเน่ืองจากไม่มีแผนการเรียนอ่ืนท่ีน่าสนใจกวา่  
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ดา้นการจดัการเรียนการสอนวิชาภาษาฝร่ังเศส นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนการสอนวิชาภาษา
ฝร่ังเศสโดยรวมว่าเหมาะสมในระดบัมาก แต่จากสัมภาษณ์อาจารยผ์ูส้อนภาษาฝร่ังเศสรวมถึงอุปนายกสมาคมครู
ภาษาฝร่ังเศสฯพบวา่ ปัจจยัท่ีทาํใหก้ารเรียนการสอนภาษาฝร่ังเศสลดจาํนวนลงเกิดจากหลายปัจจยั ดงัน้ี 
 ด้านเน้ือหารายวิชา โรงเรียนสังกัด สพฐ.จาํเป็นต้องตอบรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน        
พ.ศ. 2551 จากกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงมีผลทาํใหบ้ทบาทในการจดัการเรียนการสอนวิชาภาษาฝร่ังเศสลดลงเป็นเพียง
กลุ่มสาระวิชาเพิ่มเติม ผลก็คือผูบ้ริหารเห็นความสาํคญัลดลง จนมีการลดจาํนวนชั้นเรียนและมีการปิดแผนการเรียน
ในท่ีสุด เช่น โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เป็นตน้ นอกจากน้ี การท่ีแผนการเรียนภาษาฝร่ังเศสไม่มีการประชาสัมพนัธ์
หลกัสูตรหรือแผนการเรียนเพ่ือสร้างความน่าสนใจให้กลุ่มนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ทาํให้แผนการเรียนวิชา
ภาษาฝร่ังเศสไม่เป็นท่ีรู้จกัโดยทัว่ไป   

ดา้นคุณภาพนักเรียน พบว่ามีเพียงโรงเรียนสุราษฎร์ธานีเท่านั้นมีท่ีการคดัเลือกนักเรียนเขา้เรียนในแผน   
การเรียนภาษาฝร่ังเศสทาํให้ไดน้ักเรียนท่ีมีความตั้งใจเรียนภาษาฝร่ังเศส ส่วนโรงเรียนอ่ืนๆซ่ึงไม่มีการคดัเลือก
นกัเรียนก่อนเขา้เรียนทาํให้ไดน้กัเรียนท่ีไม่ค่อยมีคุณภาพมากนกั อนัเน่ืองมาจากหลายสาเหตุ เช่น ชอบภาษาฝร่ังเศส
ซ่ึงมีจาํนวนไม่มาก นกัเรียนส่วนใหญ่เลือกเรียนภาษาฝร่ังเศสเพราะไม่ชอบเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาจีน 
หรือแผนการเรียนอ่ืนๆท่ีโรงเรียนเปิด ทาํให้นักเรียนกลุ่มน้ีไม่ตั้งใจเรียน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่า นาํไปสู่การปิด
แผนการเรียนอยา่งท่ีเกิดข้ึนในหลายๆโรงเรียนของประเทศไทย ผลพวงคือ จาํนวนนกัเรียนท่ีเลือกเรียนภาษาฝร่ังเศส
ต่อในระดบัมหาวิทยาลยัลดลงไปดว้ย อนัมีสาเหตุมาจากความไม่แน่ใจเร่ืองต่างๆ เช่น ความยากของภาษาฝร่ังเศส   
ในระดบัมหาวทิยาลยั ช่องทางอาชีพท่ีใชภ้าษาฝร่ังเศส หรือภาษาองักฤษมีความสาํคญัมากกวา่ เป็นตน้ 
 ดา้นอาจารยผ์ูส้อน โรงเรียนในจงัหวดัสุราษฎร์ธานีมีอาจารยป์ระจาํวิชาภาษาฝร่ังเศส 1-2 คนต่อโรงเรียน 
ซ่ึงไม่มีโรงเรียนใดเลยท่ีมีอาจารยช์าวฝร่ังเศสมาสอน ทาํใหน้กัเรียนแผนการเรียนภาษาฝร่ังเศสในพ้ืนท่ีสุราษฎร์ธานี     
ขาดประสบการณ์ดา้นการศึกษาตามสภาพจริง ทาํให้การเรียนการสอนภาษาฝร่ังเศส ไม่ประสบความสาํเร็จเท่าท่ีควร 
นอกจากน้ีปัญหาสําคญัอย่างหน่ึงของอาจารยผ์ูส้อนชาวไทยคือ การขาดอาจารยท่ี์มีคุณสมบติัในการบรรจุเขา้รับ
ราชการ เน่ืองจากไม่มีตาํแหน่งเปิดรับ เพราะในปัจจุบนัการเรียนการสอนภาษาฝร่ังเศสในหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 
มีเฉพาะคณะอกัษรศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ซ่ึงไม่สามารถเทียบวุฒิเพ่ือเป็นครูไดโ้ดยตรงตามกระบวนการดา้น
มาตรฐานวิชาชีพครูท่ีมีหลายขั้นตอนและการทาํงานท่ีล่าชา้ของคุรุสภา ส่วนปัญหาบุคลากรอีกประการคือ นกัศึกษา 
ท่ีจบการศึกษาระดบัปริญญาตรีดา้นภาษาฝร่ังเศสส่วนใหญ่ขาดแรงจูงใจในการเป็นครู เน่ืองจากปัจจยัดา้นเงินเดือน
ในระบบราชการน้อยกว่ารายไดจ้ากธุรกิจโรงแรมและการท่องเท่ียว และปัญหาดา้นคุณภาพอาจารยผ์ูส้อนในบาง
โรงเรียน เช่น การสอนจากประสบการณ์โดยขาดการอบรมพฒันาคุณภาพการสอน ขาดการฝึกฝนจนขาดความมัน่ใจ  
 ดา้นส่ือเทคโนโลยีและห้องปฏิบัติการทางภาษา พบว่า ไม่มีอาจารยค์นใดนําส่ือการสอนท่ีเป็นของจริง 
(Authentic documents) ซ่ึงสามารถหาไดใ้นจงัหวดัสุราษฎร์ธานี เช่น นิตยสารภาษาฝร่ังเศส แผ่นพบัการท่องเท่ียว 
หรือภาพป้ายโฆษณาต่างๆท่ีเป็นภาษาฝร่ังเศสมาใชป้ระกอบการสอนเลย ในเร่ืองห้องปฏิบติัการทางภาษา พบว่า    
ทุกโรงเรียนในจงัหวดัสุราษฎร์ธานีมีห้องปฏิบติัการทางภาษา ซ่ึงภายในมีการติดตั้งเคร่ืองมือท่ีทนัสมยั แต่ยงัคง
ประสบปัญหาเร่ืองความพร้อมดา้นคอมพิวเตอร์สาํหรับนกัเรียนในการศึกษารายบุคคล  
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สาํหรับความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมจากนกัเรียนท่ีตอบแบบสอบถามปลายเปิดเก่ียวกบัแนวโนม้
การเรียนการสอนและการใชภ้าษาฝร่ังเศสในจงัหวดัสุราษฎร์ธานีในอนาคต ส่วนใหญ่เห็นว่า ภาษาฝร่ังเศสจะเป็น    
ท่ีตอ้งการนอ้ยลง เน่ืองจากกระแสความนิยมภาษาในทวีปเอเชียโดยเฉพาะภาษาจีน ภาษาฝร่ังเศสมีการใชใ้นวงจาํกดั 
และในปัจจุบนันกัเรียนยงัมีช่องทางการเรียนการสอนภาษาอ่ืนๆทัว่โลกเพิ่มข้ึน บวกกบัความสาํคญัของภาษาองักฤษ
ท่ีจาํเป็นสําหรับการส่ือสารไดท้ัว่โลก และมีนักเรียนบางกลุ่มท่ีคิดเห็นว่าจะไม่แนะนาํให้คนรู้จกัเรียนภาษาฝร่ังเศส 
เน่ืองจากหลกัภาษาฝร่ังเศสยากเกินไป รวมถึงมีนกัเรียนอีกกลุ่มท่ีเห็นว่าไม่ควรเปิดหลกัสูตรภาษาฝร่ังเศสในระดบั
โรงเรียนและระดบัมหาวทิยาลยั เน่ืองจากไม่เลง็เห็นถึงประโยชน์ของการนาํภาษาฝร่ังเศสไปใชส่ื้อสารในอนาคต 
 ดา้นปัจจยัแวดลอ้มภายนอกท่ีทาํให้การเรียนการสอนภาษาฝร่ังเศสมีจาํนวนผูเ้รียนลดลง จากการสัมภาษณ์
เชิงลึกอาจารยผ์ูส้อนภาษาฝร่ังเศสและอุปนายกสมาคมครูภาษาฝร่ังเศสฯพบวา่ มีสาเหตุหลกัมาจาก อิทธิพลของภาษา
เอเชียและอิทธิพลจากภาษาในประเทศเพื่อนบา้นอาเซียนซ่ึงกาํลงัเป็นกระแสนิยมขณะน้ี โดยรัฐบาลไทยก็ตอบรับ
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนักบัประเทศต่างๆ นอกจากน้ี
นกัเรียนไทยยงัใหค้วามสนใจภาษาของประเทศเพื่อนบา้นเอเชียมากข้ึน เช่น จีน ญ่ีปุ่น เกาหลี มาเลย ์เป็นตน้ ประกอบ
กบัการท่ีประเทศไทยไม่มีนโยบายดา้นการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศท่ีชดัเจน ทาํให้การเรียนภาษากลายเป็น 
การเรียนรู้ตามกระแสนิยมหมู่มาก ขาดการแนะแนวให้ผูเ้รียนตระหนักถึงทิศทางการศึกษาท่ีหลากหลายและ        
แนวทางการวเิคราะห์เส้นทางท่ีตรงตามความสนใจและศกัยภาพตน 

และการท่ีวิชาภาษาฝร่ังเศสถูกลดบทบาทลงในการสอบเขา้มหาวิทยาลยัจากระบบเอนทรานซ์เดิมมาเป็น
ระบบแอดมิชชัน่ในปีการศึกษา 2549 โดยสถาบนัทดสอบการศึกษาแห่งชาติหรือ สทศ. เห็นวา่ภาษาฝร่ังเศสมีจาํนวน
ผูเ้รียนเลือกสอบนอ้ยทาํใหไ้ม่คุม้ทุนในการเปิดการสอบ ส่งผลใหภ้าษาฝร่ังเศสถูกลดบทบาทลง ไม่ไดรั้บบรรจุอยูใ่น 
8 กลุ่มสาระพ้ืนฐานบงัคบัสาํคญัท่ีตอ้งใชใ้นการสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพ้ืนฐานหรือ O-NET ซ่ึงภาษาฝร่ังเศส
ถูกกาํหนดใหอ้ยูใ่นส่วนของการทดสอบความถนดัทางวิชาชีพและวิชาการหรือ PAT เป็นชุดความรู้พ้ืนฐานท่ีจะเรียน
ต่อในวิชาชีพท่ีแต่ละคณะในสถาบนัอุดมศึกษาขอให้มีการสอบเพ่ิมเติม ซ่ึงเม่ือนักเรียนท่ีเรียนแผนการเรียนภาษา
ฝร่ังเศสไม่จาํเป็นตอ้งใชภ้าษาฝร่ังเศสในการสอบเขา้มหาวทิยาลยัแลว้ ความสนใจในการเลือกเรียนภาษาฝร่ังเศสหรือ
ความตั้งใจศึกษาภาษาฝร่ังเศสในโรงเรียนจึงลดลง 

ดา้นการปิดแผนการเรียนภาษาฝร่ังเศสและปัญหาดา้นบุคลากรครูในโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา นับเป็น
สถานการณ์ค่อนขา้งวิกฤติ จากการสํารวจจาํนวนอาจารยผ์ูส้อนภาษาฝร่ังเศสท่ีเขา้ร่วมประชุมสัมมนาเพ่ือพฒันา
บุคลากรท่ีสมาคมครูภาษาฝร่ังเศสฯจดัข้ึนในแต่ละปีมีจาํนวนลดน้อยลง โรงเรียนระดบัมธัยมศึกษาท่ีเคยเปิดแผน  
การเรียนภาษาฝร่ังเศสก็จาํเป็นตอ้งปิดแผนการเรียนภาษาฝร่ังเศสลงเป็นจาํนวนมาก เน่ืองจากไม่มีผูส้นใจเลือกเรียน
และไม่มีการเปิดตาํแหน่งบรรจุขา้ราชการครูทดแทน หลงัจากท่ีอาจารยผ์ูส้อนท่ีเคยปฏิบัติหน้าท่ีอยู่เกษียณอาย ุ       
แต่สาเหตุหลกัแทจ้ริงของการปิดแผนการเรียนภาษาฝร่ังเศสคือ การไม่ไดรั้บการสนบัสนุนจากผูบ้ริหารสถานศึกษา 
เช่น งบประมาณ หรือการแข่งขนัทกัษะความสามารถผูเ้รียน นอกจากน้ีสถาบนัการศึกษาหลายแห่งยงัมีการสร้าง
ค่านิยมท่ีก่อให้เกิดปมเด่นในกลุ่มนกัเรียนสายวิทย ์และปมดอ้ยในกลุ่มนกัเรียนสายศิลป์ ทาํให้เกิดความไม่เป็นกลาง
ทางการศึกษาข้ึน อีกประการหน่ึงคือการขาดหน่วยงานส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการในการบริหารหลกัสูตร 
ควบคุม และติดตามการดาํเนินการของสถานศึกษา ทาํใหผู้บ้ริหารสถานศึกษาท่ีไม่มีวสิัยทศัน์ แต่มีอาํนาจเบด็เสร็จได ้
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ยกเลิกหลกัสูตรโดยมิไดว้ิเคราะห์ถึงผลเสียต่อประเทศท่ีจะเขา้สู่สภาวะการขาดดุลทางการศึกษาเม่ือเปรียบเทียบกบั
ประเทศอ่ืนๆภายในภูมิภาค กลายเป็นปัญหาระยะยาวท่ีทาํให้ภาษาฝร่ังเศสกาํลงักลายเป็นภาษาท่ีมีผูส้นใจเลือกเรียน
ลดลงอยา่งมากในปัจจุบนั 

4.2 แนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมแก่ผู้นําระดับศูนย์เครือข่ายพัฒนาภาษาฝร่ังเศส ภาคใต้ตอนบน   
จากผลการศึกษาดว้ยวธีิการเชิงปริมาณตามความคิดเห็นของนกัเรียน สามารถสรุปในแต่ละประเดน็ไดว้า่         
 ดา้นเน้ือหารายวิชา ผูน้าํควรให้ความสําคญักบัการจดัการเรียนการสอนทุกวิชา ควรรับฟังความคิดเห็น
ผูเ้รียน สําหรับรายวิชาภาษาฝร่ังเศสนั้ นควรเพ่ิมจาํนวนชั่วโมงเรียนให้มากข้ึน เน่ืองจากเป็นแผนการเรียนหลกั      
ควรเปิดวชิาภาษาฝร่ังเศสเป็นวิชาสาระเพิ่มเติมเพื่อเปิดโอกาสใหน้กัเรียนท่ีสนใจนอกแผนการเรียนภาษาฝร่ังเศสไดมี้
โอกาสเลือกเรียนดว้ย เน้ือหารายวิชาควรเนน้การสร้างความเขา้ใจในเน้ือหาท่ีสามารถประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริงและควรปรับ
เน้ือหาให้ทนัสมยั รวมถึงนกัเรียนร้องขอใหผู้น้าํท่ีมีอาํนาจในการพิจารณานโยบายของกระทรวงศึกษาธิการพิจารณา 
การตดัเน้ือหาวิชาท่ีไม่เก่ียวขอ้งออกบา้ง เช่น ฟิสิกส์ เคมี ชีวะในแผนการเรียนศิลป์เน่ืองจากในปัจจุบนันกัเรียนไทย  
มีจาํนวนวชิาเรียนมากเกินความจาํเป็น  

ดา้นอาจารยผ์ูส้อน ผูน้าํควรเอาใจใส่ดูแลเร่ืองมาตรฐานการจดัการเรียนการสอนให้ครบทุกทกัษะภาษาทั้ง
ฟัง พูด อ่านและเขียน ผูน้าํท่ีเป็นครูผูส้อนควรพร้อมท่ีจะให้ความรู้อยา่งเต็มท่ี สร้างบรรยากาศการเรียนการสอนให้
น่าสนใจ และการจดัจา้งครูชาวฝร่ังเศส เพ่ือใหผู้เ้รียนไดฝึ้กประสบการณ์จริงดา้นทกัษะการส่ือสารจากประสบการณ์ 

ดา้นวธีิการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน ผูน้าํควรมีนโยบายดา้นการศึกษาวิชาภาษาท่ีมากกวา่การวาง
ระบบ ควรศึกษาผลสัมฤทธ์ิผูเ้รียนโดยรวมและมีการพฒันาให้ดีข้ึนอยูเ่สมอ ควรเน้นกิจกรรมการเรียนแบบผูเ้รียน     
มีส่วนร่วม เน้นการปฏิบติัมากกว่าการเรียนแต่หลกัภาษาแบบท่องจาํ เช่น ควรมีการจดักิจกรรมเก่ียวกบัวฒันธรรม 
ควรเนน้การใชส่ื้อมากข้ึน การมีหนงัสืออ่านนอกเวลาเพื่อเพ่ิมคาํศพัท ์ควรปรับปรุงแบบฝึกหัดให้มีความหลากหลาย
น่าสนใจ และควรเพิ่มกิจกรรมภาษาฝร่ังเศสในระดบัโรงเรียนมากข้ึนเพ่ือใหแ้ผนการเรียนภาษาฝร่ังเศสเป็นท่ีรู้จกั  

ดา้นการวดัผลและประเมินผล ผูน้าํควรศึกษาและพิจารณาให้มีการวดัผลและประเมินผลท่ีเป็นมาตรฐาน
ระดับเดียวกันทั้ งประเทศ นอกจากน้ีนักเรียนยงัฝากความเห็นถึงผูน้ําด้านการศึกษาในระดับชาติว่าการจัดสอบ         
วดัมาตรฐานผูเ้รียนของกระทรวงศึกษาธิการผา่น สทศ. มีปริมาณมากเกินกวา่ความจาํเป็นและขอ้สอบไม่ไดม้าตรฐาน    

ดา้นปัจจยัเก้ือหนุน ผูน้าํควรให้การสนับสนุนทั้งดา้นงบประมาณในการจดัหาส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย
และน่าสนใจ มีการจดัค่ายภาษาและวฒันธรรมภาษาฝร่ังเศสทั้งในประเทศและประเทศฝร่ังเศส และทางโรงเรียน   
ควรให้ความสําคัญกับภาควิชาภาษาฝร่ังเศสมากข้ึน  เช่น ส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งบประมาณ 
หอ้งปฏิบติัการทางภาษาหรือหอ้งสมุดภาษาฝร่ังเศส เป็นตน้  
 และผลการศึกษาเชิงคุณภาพผา่นวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกอาจารยผ์ูส้อนภาษาฝร่ังเศสและอุปนายกสมาคมครู
ภาษาฝร่ังเศสฯ ดา้นการจดัการเรียนการสอนพบว่าส่ิงท่ีควรแกไ้ขคือ ผูน้าํสถานศึกษาควรมองเห็นความสําคญัของ
ภาษาฝร่ังเศสและมีวิสัยทศัน์ดา้นการบริหารภาษามากกว่าการปิดแผนการเรียนในสาขาท่ีตนไม่สนบัสนุน ทั้งท่ีจริง 
ในปัจจุบนัโรงเรียนส่วนใหญ่กาํลงัแข่งขนักนัยกระดบัโรงเรียนของตนให้เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล คือ นกัเรียน
ทุกคนจะตอ้งมีความรู้ภาษาต่างประเทศท่ีสองนอกเหนือจากภาษาองักฤษ ซ่ึงภาษาฝร่ังเศสท่ีมีอยูเ่ดิมควรมีแนวโนม้
การเลือกเรียนขยายตวัมากข้ึน แต่ผลกลบัตรงขา้ม เน่ืองจากในปัจจุบนัภาษาจีน ภาษาญ่ีปุ่นและภาษาเกาหลีกาํลงั
ไดรั้บความนิยมอยา่งมาก เพราะมีโอกาสในการทาํงานในประเทศไทยสูงกวา่ภาษาอ่ืนๆ ทาํให้ความนิยมในตวัภาษา
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ฝร่ังเศสลดนอ้ยลง และในปัจจุบนัทุนการศึกษาหรือทุนดา้นอ่ืนๆจากหน่วยงานฝร่ังเศสมีลดลงมาก เม่ือเทียบกบัทุน
จากประเทศอ่ืนๆทาํให้นกัเรียนหันไปนิยมเรียนภาษาอ่ืนๆมากข้ึน ผูน้าํในวงการภาษาฝร่ังเศสควรมีการกระตุน้เร่ือง
ทุนการศึกษาเหล่าน้ีกลบัมา เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้กบัผูส้นใจเลือกเรียนภาษาฝร่ังเศส ถือเป็นการประชาสัมพนัธ์
หลกัสูตรภาษาฝร่ังเศสให้เป็นท่ีรู้จกัโดยทัว่ไป รวมถึงดา้นคุณภาพนกัเรียน ผูน้าํควรให้ความสนใจเร่ืองการคดัเลือก
นกัเรียนเขา้ศึกษาแผนการเรียนภาษาฝร่ังเศสเพื่อให้ไดน้ักเรียนท่ีมีความตอ้งการเรียนภาษาฝร่ังเศสอยา่งแทจ้ริงและ
เป็นกลุ่มนกัเรียนท่ีมีคุณภาพมากข้ึน 

ดา้นอาจารยผ์ูส้อน ผูน้าํควรให้การสนับสนุนเร่ืองการเรียนภาษาจากประสบการณ์ตรงจากเจา้ของภาษา        
ควรมีการจดัจา้งครูชาวฝร่ังเศสเขา้มาสอนนกัเรียนโดยตรงเพ่ือเป็นการสร้างจุดแข็งให้ผูเ้รียนและผูส้อนในการเพ่ิม
โอกาสการใช้ภาษาฝร่ังเศสในชีวิตประจาํวนั นอกจากน้ีผูน้ําควรให้การสนับสนุนผูส้อนภาษาฝร่ังเศสชาวไทย          
ในการเปิดตาํแหน่งบรรจุเพ่ิมข้ึนและทบทวนกระบวนการเร่ืองใบประกอบวิชาชีพครูของคุรุสภาให้มีคุณภาพและ     
มีการจดัการท่ีรวดเร็วมากข้ึน รวมถึงการข้ึนเงินเดือนขา้ราชการ เน่ืองจากหากอาจารยผ์ูส้อนภาษาฝร่ังเศสหลายคน
ไดรั้บบรรจุและมีตาํแหน่งการงานท่ีมัน่คงแลว้ จะเป็นการดึงดูดให้นกัเรียนรุ่นหลงัสนใจเป็นผูส้อนภาษาฝร่ังเศสเพ่ิม
มากข้ึน ในดา้นคุณภาพของอาจารยผ์ูส้อน ผูน้าํควรให้การสนบัสนุนอาจารยผ์ูส้อนภาษาฝร่ังเศสในการอบรมพฒันา
ตนเองดา้นคุณภาพการเรียนการสอนซ่ึงสมาคมครูภาษาฝร่ังเศสฯจัดข้ึนบ่อยคร้ัง เป็นการฝึกฝนตนเองและสร้าง   
ความมัน่ใจในการใชท้กัษะภาษาฝร่ังเศสในการส่ือสาร 

สําหรับแนวทางแกไ้ขปัญหาท่ีเหมาะสมแก่ผูน้าํระดบัศูนยเ์ครือข่ายพฒันาภาษาฝร่ังเศส ภาคใตต้อนบน  
จากปัจจยัแวดลอ้มภายนอกพบวา่ ดา้นบทบาทของภาษาฝร่ังเศสและประเทศฝร่ังเศสในสังคมโลกและอาเซียน ผูน้าํ
ควรมีความรู้มากและเท่าทนัการเปล่ียนแปลงของโลก ตอ้งเป็นคนท่ีอ่านและวิเคราะห์ข่าวรวมถึงอ่านงานวิจยัท่ีมี
ประโยชน์กบัองคก์ารของตน เช่น ความสาํคญัของภาษาฝร่ังเศสในอนาคต ผูบ้ริหารหรือผูน้าํควรทราบวา่ มีผูใ้ชภ้าษา
ฝร่ังเศสทัว่โลกกวา่ 220 ลา้นคน โดยเฉพาะในทวีปแอฟริกาซ่ึงเศรษฐกิจและการคา้กาํลงัเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็วและ
ค่อนขา้งมีเสถียรภาพ ส่งเสริมให้จะมีจาํนวนผูส่ื้อสารภาษาฝร่ังเศสเพิ่มข้ึนในอนาคต นอกจากน้ีภาษาฝร่ังเศสยงัเป็น
ภาษากฎหมายสากล ภาษาทางการทูต ภาษาความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ ดงันั้นภาษาฝร่ังเศสจึงเป็นภาษาท่ีจาํเป็น
สําหรับการส่ือสารในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์ารระหว่างประเทศ รวมถึงการท่ีประเทศไทยกาํลงัจะกา้วเขา้สู่
ประชาคมอาเซียนนั้น ผูน้าํทางการศึกษาควรเลง็เห็นโอกาสน้ีในการผลิตบณัฑิตใหส้ามารถทาํงานในองคก์ารระหวา่ง
ประเทศท่ีใชภ้าษาฝร่ังเศสได ้ซ่ึงในปัจจุบนัมีประเทศสมาชิกอาเซียนบางประเทศมีการสร้างความร่วมมือกบัประเทศ
ฝร่ังเศสอยา่งต่อเน่ืองในหลายสาขาอยูก่่อนแลว้ 
 ดา้นอิทธิพลจากภาษาเอเชียและภาษาอาเซียนท่ีมีอิทธิพลต่อการเรียนการสอนภาษาฝร่ังเศส ปัจจุบนัคงยาก 
ท่ีจะปฏิเสธไดว้า่กระแสนิยมการเลือกเรียนภาษาจีนทะยานสูงสุดทัว่โลก และประเทศไทยก็ตอบสนองสถานการณ์
ดงักล่าวดว้ยการกาํหนดยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน รวมถึงภาษาญ่ีปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาพม่า 
ภาษามาเลย ์อีกดว้ย ส่งผลให้กระแสความนิยมภาษาตะวนัตก โดยเฉพาะภาษาฝร่ังเศสลดน้อยลง ดงันั้นผูน้าํควรมี
วิสัยทศัน์เร่ืองการจดัการเรียนการสอนภาษาท่ีเท่าเทียมกนั เห็นคุณค่าของประเทศท่ีมีความสัมพนัธ์ทางการทูตและ
การคา้ทุกประเทศมากกว่าการสนับสนุนประเทศท่ีจะสร้างผลประโยชน์และตามกระแสนิยม นอกจากน้ีผูน้าํควร       
มีนโยบายดา้นการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศท่ีชดัเจน ไม่โน้มเอียงง่ายจนกลายเป็นการเรียนรู้ตามกระแสนิยม
หมู่มาก ผูน้ําสถานศึกษาหรือผูน้ําท่ีเป็นอาจารยผ์ูส้อนควรแนะแนวให้ผูเ้รียนตระหนักถึงทิศทางและช่องทาง
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การศึกษาท่ีหลากหลายเพ่ือเป็นแนวทางการพฒันาศกัยภาพในอนาคต เป็นการเปิดโอกาสผูเ้รียนวิเคราะห์และเลือก
เส้นทางท่ีตรงตามความถนดั ความสนใจและศกัยภาพตน 

ดา้นคุณสมบติัผูน้าํหรือผูมี้อาํนาจในการแกไ้ขสถานการณ์การเรียนการสอนภาษาฝร่ังเศส ส่ิงแรกท่ีควร
เปล่ียนแปลงคือวิสัยทศัน์ การคิด การกระทาํของผูน้าํหรือผูบ้ริหาร เน่ืองจากเป็นผูมี้อาํนาจในการวางนโยบายและ 
เผยแพร่ออกไปประยกุตใ์ช ้ดงันั้นผูน้าํตอ้งมีความเขา้ใจในเร่ืองความสาํคญัของภาษา มีความเขา้ใจหลกัสูตรการเรียน
การสอน มีวิสัยทัศน์ท่ีหลากหลาย มีจรรยาบรรณของการเป็นครูท่ีตอ้งการให้ผูเ้รียนเรียนรู้ในส่ิงท่ีดีงามมากกว่า     
การบริหารท่ีเนน้ความคุม้ทุน มองเห็นความสามารถของบุคลากร มีการตดัสินใจท่ีแน่วแน่ รอบคอบและชาญฉลาด 
ผูน้าํไม่ควรน่ิงเฉยเม่ือเห็นปัญหาอยูต่รงหนา้ นอกจากน้ี ผูน้าํควรมีวสิัยทศัน์การใชว้กิฤติเป็นโอกาส เปิดโลกใหผู้เ้รียน
ไดซึ้มซับถึงความสวยงามของภาษาฝร่ังเศส เห็นถึงความสําคญัของภาษาฝร่ังเศสในกลุ่มเพ่ือนบ้านอาเซียน เช่น 
เวียดนาม กมัพูชา ซ่ึงตอนน้ีมีการจัดการเรียนร่วมภาษาฝร่ังเศสกับมหาวิทยาลยัจากประเทศฝร่ังเศส เพ่ิมโอกาส        
ในการศึกษาต่อและการพฒันาความรู้ของทั้งนกัเรียนและผูส้อนภาษาฝร่ังเศส และส่ิงท่ีสาํคญัคือ ผูน้าํควรเปิดโอกาส
และให้ความร่วมมือกบัสมาคมครูฯ ซ่ึงมีการจดัการอบรมส่งเสริมพฒันาแนวทางการพฒันาดา้นการเรียนรู้ภาษา
ฝร่ังเศสเพ่ือเป็นการเปิดโลกทศัน์ใหก้บัผูน้าํบ่อยคร้ัง แต่ผลปรากฏวา่ผูน้าํหรือผูบ้ริหารสถานศึกษาไม่ใหค้วามร่วมมือ
เข้าร่วมการสัมมนา มักจะให้เลขาหรือตัวแทนครูในการเข้าประชุม ทาํให้เห็นถึงความไม่ใส่ใจหรือความไม่มี
มาตรฐานของผูบ้ริหารสถานศึกษาซ่ึงไม่มีหน่วยงานใดดูแลและตรวจสอบ 
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ปัจจัยทีมี่ผลต่อการประกอบอาชญากรรมทีเ่กีย่วกบัชีวติ ร่างกาย และทรัพย์สินของแรงงานต่างด้าวใน
อาํเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวดัสมุทรปราการ 

FACTOR AFFECTING THE CRIME ON THE LIVES AND PROPERTY OF THE 
FOREIGN WORKERS AT MUANG SAMUTPRAKARN DISTRICT,  

SAMUTPRAKARN PROVINCE   
 

1ดนัยมาศ บุญวงศ์, 2อรรถพล ควรเลีย้ง และ 3,4 ปิยะพร ตันณีกลุ 

1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาอาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม มหาวทิยาลยัรังสิต 
2อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาอาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม มหาวิทยาลยัรังสิต 

3อาจารยป์ระจาํโปรแกรมวชิานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 
4อาจารยพ์ิเศษหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาอาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม มหาวิทยาลยัรังสิต 

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

บทคดัย่อ      
 

การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการประกอบอาชญากรรมท่ีเก่ียวกบัชีวิต ร่างกาย และทรัพยสิ์นของแรงงานต่าง
ด้าวในอาํเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวดัสมุทรปราการ มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการประกอบ
อาชญากรรมของแรงงานต่างดา้ว เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก โดยทาํการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง
จาํนวน 20 คนประกอบกอบดว้ยแรงงานต่างดา้วท่ีกระทาํผิด จาํนวน 10 คน  เจา้หน้าท่ีตาํรวจ จาํนวน 5 คน และ
เจา้ของสถานประกอบการ จาํนวน 5 คน ผลการศึกษาพบวา่ 1) ปัจจยัดา้นบุคคล พบวา่เป็นแรงงานสัญชาติพม่าและ
สัญชาติเขมร มีอายตุั้งแต่ 25 ปีถึงอาย ุ42 ปี ส่วนใหญ่แรงงานต่างดา้วท่ีกระทาํความผิดเป็นเพศชาย ไม่มีวฒิุการศึกษา 
และรายไดท่ี้แรงงานต่างดา้วไดรั้บตกวนัละ 200-300 บาท สถานภาพของแรงงานต่างดา้วส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส 
และสภาพสังคมของแรงงานต่างดา้วมีฐานะท่ียากจน ตอ้งหาเชา้กินคํ่าเพื่อเล้ียงคนในครอบครัว 2) ปัจจยัท่ีทาํให้
ตดัสินใจกระทาํความผิดพบวา่ ดา้นความกดดนั ท่ีเกิดจากการท่ีแรงงานต่างดา้วเดินทางมาแบบผิดกฎหมายหรือการ
ลกัลอบเขา้เมืองนั้นจากการท่ีตอ้งจ่ายเงินค่านายหนา้เขา้มาแลว้ตกงานไม่มีงานทาํถูกเพ่ือนแรงงานต่างดา้วดว้ยกนัเอา
รัดเอาเปรียบ กดดนัเร่ืองชูส้าว อยากมีอยากได ้เช่น อยากไดเ้งิน ดา้นช่วงเวลาท่ีแรงงานต่างดา้วกระทาํผดิส่วนใหญ่จะ
ก่อเหตุเพราะความเมา ช่วงเวลาไม่แน่นอน ถา้เป็นคดีเก่ียวกบัการฆ่าผูอ่ื้นจะกระทาํบ่อยคร้ังในช่วงเวลาท่ีมีอาการเมา 
ดา้นโอกาส แรงงานต่างดา้วไม่มีความรู้กฎหมายไม่รู้วา่โทษมีอะไรบา้งท่ีตอ้งไดรั้บความเมา อารมณ์ชั้ววบู เป็นเหตุให้
ตอ้งก่อเหตุ และ 3) ปัจจยัดา้นเหยือ่พบวา่ ดา้นเหยื่อทางตรง ส่วนใหญ่เหยื่อทางตรงจะไม่มีความรับผิดชอบชอบ เช่น 
ยืมเงินไม่จ่าย พูดจาว่าร้าย ดา้นเหยื่อทางออ้มไดแ้ก่ คนในครอบครัวของเหยื่อทางตรง ท่ีไดรั้บผลกระทบจากการ
เสียชีวิตของเหยื่อทางตรงหรือ ญาติ พ่ี น้อง เพ่ือน ผูป้ระกอบการซ่ึงอาจจะได้รับผลกระทบจากการประกอบ
อาชญากรรมท่ีเก่ียวกบัชีวติ ร่างกาย และทรัพยสิ์นของแรงงานต่างดา้ว 
คาํสําคญั: ปัจจยั, อาชญากรรม, แรงงานต่างดา้ว 
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Abstract 
 

The research towards factors affecting the crime on the lives and property of the foreign workers at 
Muang Samutprakarn District, Samutprakan Province was objectives to study about factors affecting the crime on 
the foreign workers. Questionnaire was using for data collecting instrument. The sample of this research was 
divided into 3 groups with 5 samples (10 foreign workers offenders, 5 policemen, and 5 entrepreneurs) in each 
group.  The results were showed as following: 1) For personal factor, most of sample in group of the offender are 
Burmese and Cambodian nationality, age range is between 24 to 42 years old, male gender, no degree of education, 
200-300 baths per day receipted for wage, marital status, and poverty. 2) For factor affecting the crime, the results 
were showed that in pressure side as: deception about commission charge for illegal immigrant by illegal agents, 
exploitation from their colleague, sexual scandal, needs for something as money. In period of crime side, the results 
were showed that most of crime was raised in uncertainly time, depending on level of alcoholic drinking of the 
offenders. Moreover, all crime was raised from ignorance of law in the offenders, drunkenness, and quick-temper in 
moment and 3) In victim factor: the results were showed that most of direct victim always acted up to the offenders 
for irresponsible matter as: break a money agreement and gossip. On the others side, family members; colleagues; 
friends; and employers were the indirect victim from the crime, particularly in the loss of life and property. 
KEYWORDS: FACTOR, CRIME, FOREIGN WORKERS 
 
1. บทนํา 

ปัจจุบนัอาชญากรรรมในจงัหวดัสมุทรปราการ มีจาํนวนเพิ่มมากข้ึน และหลากหลายในการก่ออาชญากรรม
ในพ้ืนท่ี ซ่ึงผูก้ระทาํผิดนั้นมีทั้งเป็นคนไทยและคนต่างดา้ว เหตุความตอ้งการแรงงานต่างดา้วเขา้มาทาํงานในประเทศ
ไทยมีจาํนวนเพ่ิมมากข้ึนตามสภาพการเจริญเติบโตของระบบอุตสาหกรรมในจงัหวดั แรงงานต่างดา้วมีหลายเช้ือชาติ
เช่น พม่า ลาว กมัพูชา และปากีสถาน มีการเดินทางเขา้มาคา้แรงงานในประเทศไทย แรงงานเหล่าน้ีจะกระจายตวัอยู่
ตามจงัหวดัต่างๆ ทัว่ทั้งจงัหวดั ส่วนจงัหวดัสมุทรปราการเป็นจงัหวดัท่ีมีโรงงานจาํนวนมากทาํใหส้ถานประกอบการ
ตอ้งการแรงงานต่างดา้วเพ่ิมมากข้ึน เน่ืองจากแรงงานต่างดา้วไม่เลือกประเภทงานและอตัราค่าจา้งยงัถูกกวา่แรงงาน
ไทยถึงเท่าตวั  ปัจจุบนัจึงมีการลกัลอบนาํแรงงานต่างดา้วท่ีผิดกฎหมายเขา้มาทาํงานในประเทศ และกระจายทัว่ไป
ตามจงัหวดัต่างๆ เป็นจาํนวนมาก ส่วนหน่ึงอาจจะมีแรงงานท่ีเขา้มาทาํงานอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมายบา้งแต่ไม่มาก
เท่ากบัแรงงานท่ีลกัลอบเขา้มาอยา่งผิดกฎหมาย ถึงแมว้า่รัฐจะให้ความสาํคญัในเร่ืองแรงงานต่างดา้วดว้ยการเปิดให้มี
การข้ึนทะเบียนแรงงานต่างดา้ว แต่กมี็ความยุง่ยากในขั้นตอนดาํเนินงาน จึงทาํใหน้ายจา้งละเลยไม่นาํแรงงานต่างดา้ว
ไปข้ึนทะเบียน ทาํให้ยากต่อการควบคุมดูแลและเป็นสาเหตุการนาํไปสู่ปัญหาอาชญากรรมท่ีนับวนัจะเพ่ิมมากข้ึน 
นอกจากน้ี ขอ้มูล ณ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2553 ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ยงัมีแรงงานต่างดา้วเป็นจาํนวน 58,953 คน โดย
แยกเป็นประเภท ดงัน้ี (หน่วยตรวจคนเขา้เมือง จงัหวดัสมุทรปราการ, 2555) 
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ตารางท่ี 1.1 แสดงจาํนวนแรงงานต่างดา้วในจงัหวดัสมุทรปราการ 

ประเภทแรงงานต่างดา้ว จาํนวน (คน) 
- ท่ีถูกกฎหมาย (มาตรา 9, มาตรา 12)  6,069 
-  นาํเขา้ระบบ (MOU)   2,106 
-  ท่ีมีการพิสูจน์สัญชาติ (พม่า, ลาว, กมัพชูา) 13,011 
- ท่ีผดิกฎหมาย (ชนกลุ่มนอ้ย, พม่า, ลาว, กมัพชูา) 37,767 

ท่ีมา: จงัหวดัสมุทรปราการ พ.ศ.2555 
 
จากอตัราการเขา้มาของแรงงานต่างดา้วจึงส่งผลต่อปัญหาอาชญากรรมในเขตอาํเภอเมืองสมุทรปราการ 

จงัหวดัสมุทรปราการ ปรากฏตามตารางท่ี 1.2 ดงัน้ี 
 

ตารางท่ี 1.2 สถิติการเกิดอาชญากรรมของคดีแรงงานต่างดา้วท่ีเก่ียวกบัชีวิต ร่างกาย และทรัพยสิ์น 

พ.ศ. ชีวิต ร่างกาย ทรัพยสิ์น 
2553 125 378 447 

2554 102 242 338 
2555 87 219 293 

ท่ีมา: สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ พ.ศ.2553-2555 
 

จึงเห็นไดว้่า แรงงานต่างดา้วกระทาํความผิดส่วนใหญ่เป็นคดีเก่ียวกบัชีวิต ร่างกายและทรัพยสิ์นจากการ
ประกอบอาชญากรรมของแรงงานต่างดา้ว จึงซ่ึงส่งผลกระทบต่อปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นอยา่งมาก ซ่ึงในปี 
พ.ศ. 2558 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตท้ั้ง 10 ประเทศก็รวมตวักนัเพ่ือเขา้สู่ประชาคมอาเซียน (AEC) 
ทาํใหป้ระเทศไทยมีการพฒันาทกัษะและมาตรฐานฝีมือแรงงานอาเซียนให้สามารถแข่งขนัไดเ้ป็นท่ียอมรับของนานา
ประเทศได ้นอกจากน้ี ยงัพฒันาสภาพความเป็นอยูแ่ละความปลอดภยัในการทาํงานของผูใ้ชแ้รงงานต่างดา้วให้ดีข้ึน 
สามารถทําให้ มีการเคล่ือนย้ายแรงงานอย่างเสรีได้ภายข้อตกลง ซ่ึงอาจทําให้อาชญากรรมท่ี เก่ียวกับชีวิต                  
และร่างกายและทรัพยสิ์นลดลงได ้ดงันั้น ปัจจยัท่ีส่งผลการประกอบอาชญากรรมของแรงงานต่างดา้วจึงเป็นเร่ือง
สาํคญัท่ีตอ้งศึกษาเพ่ือหาสาเหตุท่ีแทจ้ริง สาํหรับเป็นขอ้มูลเพ่ือประกอบการจดัทาํนโยบายรวมไปถึงการหาแนวทาง
ป้องกนัปัญหาอาชญากรรมท่ีเกิดจากแรงงานต่างดา้วในพ้ืนท่ีจงัหวดัสมุทรปราการโดยตอ้งอาศยัความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วนช่วยกนัดูแลไม่ใหค้นไทยหรือต่างดา้วประกอบอาชญากรรมต่อไป  

 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

2.1 เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการประกอบอาชญากรรมของแรงงานต่างดา้วในอาํเภอเมืองสมุทรปราการ 
จงัหวดัสมุทรปราการ 

2.2 เพ่ือศึกษาแนวทางการป้องกันปัญหาการประกอบอาชญากรรมของแรงงานต่างด้าวในอาํเภอเมือง
สมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 
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3. การดาํเนินการวจิัย 
3.1 รูปแบบการวจิัย 
การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ หน่วยในการวิเคราะห์คือ ระดบับุคคลไดแ้ก่ แรงงานต่างดา้วท่ีกระทาํผิด

ในจงัหวดัสมุทรปราการ พนักงานสอบสวน และผูป้ระกอบการท่ีมีแรงงานต่างดา้วอยูใ่นสถานประกอบการตวัเอง 
โดยมีจุดหมายเพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการประกอบอาชญากรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิต ร่างกาย และทรัพยสิ์นของ
แรงงานต่างดา้วในเขตอาํเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ โดยรูปแบบของการวิจยัคือ การใชเ้ทคนิคการ
เล่าเร่ือง (Storytelling)  ซ่ึง เป็นวิธีการหรือเคร่ืองมือประเภทหน่ึงของการจดัการความรู้ ในการดึงเอาประสบการณ์
หรือความรู้ท่ีฝังอยูภ่ายในตวัของผูเ้ล่า (Tacit Knowledge) ออกมาเล่าใหบุ้คคลอ่ืนฟัง ผูฟั้งสามารถนาํเอาประสบการณ์ 
หรือความรู้ท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ชก้บัการทาํงานของตนเองได ้โดยไม่ตอ้งเสียเวลาเร่ิมตน้ในการศึกษาเร่ืองนั้นๆ ใหม่ 

3.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูลการวจิัย 
3.2.1 การศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง กบัแรงงานต่างดา้วท่ีกระทาํความผิดเก่ียวกบัชีวิต ร่างกาย 

และทรัพยสิ์น รวมถึงพนกังานสอบสวน ผูป้ระกอบการ เพ่ือนาํมาวเิคราะห์เปรียบเทียบ 
3.2.2 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) โดยคดัเลือกจากแรงงานต่างดา้วท่ีกระทาํความผิดเก่ียวกบั

ชีวติ ร่างกาย และทรัพยสิ์น  พนกังานสอบสวน และผูป้ระกอบการท่ีมีแรงงานต่างดา้วอยูใ่นสถานประกอบการตวัเอง  
3.3 กลุ่มตวัอย่าง 
ผูว้ิจยัไดค้ดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งท่ีสามารถให้ขอ้มูลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ซ่ึงประกอบดว้ย แรงงานต่างดา้วท่ีกระทาํ

ผิดเก่ียวกบัชีวิต ร่างกาย และทรัพยสิ์น ผูป้ระกอบการและพนักงานสอบสวน โดยวิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive Sampling)  ดงัน้ี 

1. แรงงานต่างดา้ว ได้แก่ แรงงานต่างดา้วท่ีกระทาํความผิดเก่ียวกบัชีวิต ร่างกาย และทรัพยสิ์นท่ีอยู่ใน
จงัหวดัสมุทรปราการ ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่งหลกั จาํนวน 10 คน เกณฑใ์นการคดัเลือกคือ เป็นผูท่ี้กระทาํผดิเก่ียวกบัชีวิต 
ร่างกาย และทรัพยสิ์นท่ีถูกจาํขงัอยู่ในอาํเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ สามารถพูดภาษาไทยได ้และเป็น
แรงงานต่างดา้วท่ีอยูใ่นประเทศไทย  

2. ผูป้ระกอบการ ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่งรอง จาํนวน 5 คน เกณฑใ์นการคดัเลือกคือ ตอ้งเป็นผูป้ระกอบการท่ีมี
แรงงานต่างดา้วทาํงานในสถานประกอบการของตนเอง 

3. พนกังานสอบสวน จาํนวน 5 นาย เกณฑใ์นการคดัเลือกคือ ตอ้งมีประสบการณ์ในการสืบสวนสอบสวน
คดีท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวติ ร่างกาย และทรัพยสิ์นดว้ย 

3.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการประกอบอาชญากรรมท่ีเก่ียวกบัชีวิต ร่างกาย และ

ทรัพยสิ์น ของแรงงานต่างดา้วในเขตอาํเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ ไดแ้ก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกท่ี
ผูว้ิจัยได้สร้างข้ึน เพ่ือคน้หาปัจจัยท่ีมีผลต่อการประกอบอาชญากรรมท่ีเก่ียวกับชีวิต ร่างกาย และทรัพยสิ์นของ
แรงงานต่างดา้วในเขตอาํเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ พร้อมแนวทางในการแกไ้ขปัญหา 

3.5 ขั้นตอนการทาํวจิัย 
3.5.1 การสร้างแบบสัมภาษณ์ ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษา คน้ควา้เอกสาร ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง

เพ่ือนาํมาสร้างเป็นแบบสัมภาษณ์ 
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3.5.2 สร้างหรือทาํการออกแบบ แบบคาํถาม 
3.5.3 นาํแบบสัมภาษณ์ ส่งให้ผูท้รงคุณวุฒิทางดา้นอาชญาวิทยา ทาํการตรวจสอบจาํนวน 3 ท่าน เพ่ือให้

ผูท้รงคุณวฒิุตรวจสอบแบบคาํถามท่ีนกัวจิยัสร้างข้ึนมานั้นใชไ้ดห้รือไม่ หรือตอ้งปรับปรุงอยา่งไร 
3.5.4 นาํแบบสัมภาษณ์ ท่ีผูท้รงคุณวุฒิตรวจแลว้นั้น มาทาํการแกไ้ขให้ถูกตอ้งสมบูรณ์ ตามท่ีผูท้รงคุณวุฒิ

ทางดา้นอาชญาวทิยาแนะนาํ แลว้ส่งตรวจอีกหน่ึงคร้ัง 
3.5.5 เม่ือแบบสัมภาษณ์ถูกตอ้งสมบูรณ์แลว้ ผูว้ิจยัทาํการนดัเวลา สถานท่ี ในการสัมภาษณ์กบักลุ่มตวัอยา่ง

ทั้งกลุ่มตวัอยา่งหลกักลุ่มตวัอยา่งรอง 
3.5.6 ทาํการเกบ็ขอ้มูลและสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งเรียบร้อยแลว้ นาํขอ้มูลท่ีไดม้าตรวจสอบเพ่ือความถูกตอ้ง 
3.5.7 ขอ้มูลท่ีไดม้านั้นซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีไดม้าจากการอดัเทป เขียน ผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มูลท่ีไดม้าจากการอดัเสียง

และเขียนดว้ยลายมือนั้น มาทาํเป็นเอกสารเพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้ง และง่ายต่อการอ่านและวิเคราะห์ จากนั้นจึงทาํ
การวเิคราะห์ขอ้มูล สรุปผลการวจิยั 

3.6 การวเิคราะห์ข้อมูล 
ผูว้ิจยัใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา โดยนาํขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ประกอบกบังานวิจยัแนวคิดและ

ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือนาํไปสู่การสัมภาษณ์ตอบคาํถามและการวจิยั 
 

4. ผลการวจิัย 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการประกอบอาชญากรรมของแรงงานต่างด้าว ในเขตอําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวดั

สมุทรปราการ สามารถวเิคราะห์ปัจจยัต่างๆ ดงัน้ี 
1. ปัจจยัดา้นบุคคล พบว่า แรงงานต่างดา้วท่ีกระทาํความผิดส่วนใหญ่ มีอายุตั้งแต่ 25 ปี ถึงอายุ 42 ปี โดย

เป็นเพศชายมากกวา่หญิง ไม่มีวฒิุการศึกษา และรายไดท่ี้แรงงานต่างดา้วไดรั้บตกวนัละ 200-300 บาท สถานภาพของ
แรงงานต่างดา้วส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส และสภาพสังคมของแรงงานต่างดา้วมีฐานะท่ียากจน ตอ้งหาเชา้กินคํ่า
เพ่ือเล้ียงคนในครอบครัว 

2. ปัจจยัท่ีทาํให้ตดัสินใจกระทาํความผิด พบวา่ แรงงานต่างดา้วมีความกดดนัในชีวิตสูง โดยมีสาเหตุหลาย
ประการ เช่น ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจและทรัพยสิ์น  การตอ้งคอยหลบซ่อนเน่ืองจากเขา้เมืองมาอยา่งผิดกฎหมาย การตอ้ง
หาเงินมาจ่ายเงินค่านายหน้า เขา้มาแลว้ตกงานไม่มีงานทาํ ถูกเพื่อนแรงงานต่างดา้วดว้ยกนัเอารัดเอาเปรียบ ปัญหา
ดา้นชูส้าว ส่วนช่วงเวลาท่ีแรงงานต่างดา้วกระทาํผิดส่วนใหญ่จะไม่แน่นอน ถา้เป็นคดีเก่ียวกบัการฆ่าผูอ่ื้นจะกระทาํ
บ่อยคร้ังในช่วงเวลาท่ีมีอาการมึนเมา และมีโอกาส การกระทาํผิดนั้นส่วนใหญ่มีความประสงคต่์อทรัพย ์การฉ้อโกง 
วิ่งราวทรัพย ์ยกัยอกทรัพย ์และทาํร้ายร่างกาย เพราะไม่มีกฎระเบียบมารองรับ แรงงานต่างดา้วไม่มีความรู้กฎหมาย 
ไม่รู้วา่โทษมีอะไรบา้งท่ีตอ้งไดรั้บ ประกอบกบัมีโอกาสท่ีเหมาะสม จึงลงมือกระทาํความผดิ   

3. ปัจจยัดา้นเหยื่อ พบวา่ เหยือ่ทางตรงมีส่วนยัว่ยเุป็นเหตุให้เกิดการกระทาํความผิด เช่น ยืมเงินแลว้ไม่จ่าย
คืน เหยื่อไม่มีความรับผิดชอบเป็นเหตุทาํให้ผูก้ระทาํผิดเดือดร้อน เร่ืองชูส้าว เล่นการพนนักนัเป็นหน้ีพนันไม่ยอม 
พูดจาวา่ร้าย และจากการกระทาํความผิด ก่อให้เกิดเหยื่อทางออ้ม ไดแ้ก่ คนในครอบครัวของเหยื่อทางตรง ท่ีไดรั้บ
ผลกระทบจากการเสียชีวติของเหยือ่ทางตรงหรือ ญาติ พ่ี นอ้ง เพ่ือน ผูป้ระกอบการซ่ึงอาจจะไดรั้บผลกระทบจากการ
ประกอบอาชญากรรมท่ีเก่ียวกบัชีวติ ร่างกายและทรัพยสิ์นของแรงงานต่างดา้ว 
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5. อภิปรายผลการวจิัยและข้อเสนอแนะ 
5.1 อภิปรายผลการวจิัย 
ปัจจยัดา้นบุคคล แรงงานต่างดา้วท่ีกระทาํความผิดพบวา่ ผูก้ระทาํผิดส่วนใหญ่ มีอายตุั้งแต่ 25 ปี ถึงอาย ุ42 

ปี  เป็นเพศชาย ไม่มีวุฒิการศึกษา และรายไดท่ี้แรงงานต่างดา้วไดรั้บตกวนัละ 200-300 บาท สถานภาพของแรงงาน
ต่างดา้วส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส และสภาพสังคมของแรงงานต่างดา้วมีฐานะท่ียากจน ตอ้งหาเชา้กินคํ่าเพ่ือเล้ียง
คนในครอบครัว ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จนัทนา  ห่านรุ่งชโรทร (2541) ศึกษาเก่ียวกบัการปรับตวัของแรงงาน
ต่างชาติ : ศึกษาเฉพาะกรณีแรงงานในจงัหวดัสมุทรสาคร ผลการวิจยัพบวา่แรงงานต่างชาติส่วนใหญ่สามารถปรับตวั
ไดใ้นระดบัปานกลาง จากการทดสอบสมมติฐานพบว่าแรงงานชายกบัแรงงานหญิงมีการปรับตวัแตกต่างกนั ส่วน
ปัจจยั อายุ รายได ้การสนับสนุนทางสังคม ระยะเวลาท่ีอยูอ่าศยัมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการปรับตวั และพบว่า
แรงงานต่างชาติท่ีมีกลุ่มชาติพนัธ์ุ สถานภาพสมรส และท่ีพกัอาศยัในชุมชนแตกต่างกนัมีการปรับตวัแตกต่างกนั กลุ่ม
อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีการปรับตวัไม่แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เพทาย จนัทรไพร (2547) ศึกษาความ
คิดเห็นของผูป้ระกอบการในจงัหวดัสมุทรสาคร ต่ออาชญากรรมท่ีเกิดจากแรงงานต่างดา้ว ผลการวิจยัพบว่า ความ
คิดเห็นของผูป้ระกอบการต่ออาชญากรรมท่ีเกิดจากแรงงานต่างดา้วอยูใ่นระดบัปานกลาง นอกจากนั้นยงัสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของวิชญะ สังขเ์งิน (2554) ศึกษาการรับรู้การป้องกนัตนเองจากอาชญากรรมของแรงงานต่างดา้วในเขต
จงัหวดัชายแดนภาคตะวนัตก: ศึกษาจงัหวดัราชบุรี กาญจนบุรี และตาก ผลการศึกษาพบวา่ ส่วนใหญ่เป็นชนชาติพม่า 
เพศชาย อายรุะหวา่ง 16-30 ปี ไม่ไดรั้บการศึกษาและการศึกษาสูงสุดชั้นมูลเกรด (1-4) สมรส มีบุตร 1-2 คน การเขา้
มาในพ้ืนท่ีคร้ังแรกอายุ 16-30 ปี อยู่ในพ้ืนท่ีไม่ตํ่ากว่า 5 ปี ประกอบอาชีพรับจา้ง ก่อสร้างและอ่ืนๆ มีรายได ้3,001 
บาทข้ึนไป อาศยัอยู่กบันายจา้ง นอกจากน้ี ยงัสอดคลอ้งกบัความคิดเห็นกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นเจา้หน้าท่ีตาํรวจ ท่ีให้
ความเห็นเก่ียวกบัแรงงานต่างดา้วดา้นปัจจยัส่วนบุคคลวา่ แรงงานต่างดา้วท่ีเขา้มาทาํงานในประเทศส่วนใหญ่มีอายุ
ระหว่าง 25-45 ปี โดยส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างดา้วจากประเทศ พม่า ลาว กมัพูชา ซ่ึงแรงงานต่างดา้วส่วนใหญ่มี
สถานะโสด มีครอบครัว มาทาํงานคนเดียว หรือมาทั้งครอบครัว และยงัสอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของ ผูป้ระกอบการ
ท่ีกล่าวว่า แรงงานต่างดา้วท่ีเขา้มาทาํงานในสถานประกอบการณ์นั้นจะมาจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น พม่า ลาว 
กมัพูชา ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นสัญชาติพม่า อายุส่วนใหญ่อยู่ในวยัทาํงานมีอายุระหว่าง 25-45 ปี มีสถานะภาพโสด มี
ครอบครัว  การมาทาํงานมีทั้งมาคนเดียว และมาทั้งครอบครัว การวา่จา้งแรงงานต่างดา้ว เพราะไม่เร่ืองมาก แรงงาน
ต่างดา้วเขา้มาทาํงานเพราะตอ้งการเงิน สาเหตุน้ีผูป้ระกอบการจึงจา้งแรงงานต่างดา้ว 

ปัจจยัท่ีทาํให้ตดัสินใจกระทาํความผิด พบว่า แรงงานต่างดา้วมีความกดดนัในชีวิตสูง โดยมีสาเหตุหลาย
ประการ เช่น ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจและทรัพยสิ์น การตอ้งคอยหลบซ่อนเน่ืองจากเขา้เมืองมาอยา่งผิดกฎหมาย การตอ้ง
หาเงินมาจ่ายเงินค่านายหน้า เขา้มาแลว้ตกงานไม่มีงานทาํ ถูกเพ่ือนแรงงานต่างดา้วดว้ยกนัเอารัดเอาเปรียบ ปัญหา
ดา้นชูส้าว ส่วนช่วงเวลาท่ีแรงงานต่างดา้วกระทาํผิดส่วนใหญ่จะไม่แน่นอน ถา้เป็นคดีเก่ียวกบัการฆ่าผูอ่ื้นจะกระทาํ
บ่อยคร้ังในช่วงเวลาท่ีมีอาการมึนเมา และดา้นโอกาส  การกระทาํผิดนั้นส่วนใหญ่มีความประสงค์ต่อทรัพย ์การ
ฉ้อโกง วิ่งราวทรัพย ์ยกัยอกทรัพย ์และทาํร้ายร่างกาย เพราะไม่มีกฎระเบียบมารองรับ แรงงานต่างดา้วไม่มีความรู้
กฎหมาย ไม่รู้วา่โทษมีอะไรบา้งท่ีตอ้งไดรั้บ ประกอบกบัมีโอกาสท่ีเหมาะสม จึงลงมือกระทาํความผิด  ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของกุศล สุนทรธาดาและอุมาภรณ์ ภทัรวาณิชย ์(2540) ศึกษาพบวา่ แรงงานต่างชาติท่ีเขา้มานั้นก่อให้เกิด
ปัญหา ยาเสพยติ์ด การลกัขโมย รวมทั้งนาํโรคติดต่อเช่น โรคมาลาเลีย โรคเทา้ชา้งมาสู่คนไทย โดยเฉพาะผูท่ี้อยูอ่าศยัตาม
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แนวชายแดน สมพร พรทิพยเ์สถียร (2546) ศึกษาปัญหาสังคมท่ีเกิดจากการจ้างแรงงานต่างด้าวท่ีตลาดส่ีมุมเมือง 
จงัหวดัปทุมธานี การศึกษาพบวา่ แรงงานต่างดา้วท่ีมีรายไดต้ ํ่าจะก่อปัญหาสังคมสูงกวา่แรงงานต่างดา้วท่ีมีรายไดสู้ง 
ระยะเวลาการทาํงานนานจะก่อปัญหาสังคมสูงกว่าแรงงานต่างดา้วระยะเวลาการทาํงานไม่นาน และสอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของ บุษญารัตน์ วงศ์ลกัษณพนัธ์ (2548) ศึกษาการกระทาํความผิดของลูกจ้างชาวพม่าเก่ียวกับชีวิตและ
ร่างกายของนายจา้ง: ศึกษากรณีผูต้อ้งขงัในเรือนจาํในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจยัพบว่า สาเหตุ
สาํคญัของการกระทาํความผิดของลูกจา้งชาวพม่าเก่ียวกบัชีวิตและร่างกายของนายจา้งเกิดจากพฤติกรรมของนายจา้ง
ผูต้กเป็นเหยื่ออาชญากรรมท่ีเอารัดเอาเปรียบ ไม่ยอมจ่ายค่าจา้ง และทาํร้ายร่างกายลูกจา้งชาวพม่าก่อนจนลูกจา้งเกิด
บนัดาลโทสะและกระทาํความผิดข้ึน นอกจากน้ียงัเกิดจากปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจ อนัเน่ืองจากครอบครัวของลูกจา้ง
ชาวพม่าส่วนใหญ่มีรายไดต้ ํ่า เม่ือขาดแคลนเงินค่าจา้งท่ีพึงจะไดรั้บ จึงเกิดความคบัแคน้ใจเป็นผลให้มีความตอ้งการ
ในทรัพยข์องนายจา้ง เพ่ือนาํมาทดแทนรายไดท่ี้สูญเสียไปรวมทั้งเกิดจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ทาํให้คึก
คะนองจนไม่สามารถยบัย ั้งการกระทาํผดิของตนเองได ้

ปัจจยัดา้นเหยือ่ พบวา่ เหยือ่ทางตรงมีส่วนยัว่ยเุป็นเหตุให้เกิดการกระทาํความผิด เช่น ยมืเงินแลว้ไม่จ่ายคืน 
เหยือ่ไม่มีความรับผิดชอบเป็นเหตุทาํใหผู้ก้ระทาํผิดเดือดร้อน เร่ืองชูส้าว เล่นการพนนักนัเป็นหน้ีพนนัไม่ยอม พูดจา
ว่าร้าย และจากการกระทําความผิด ก่อให้เกิดเหยื่อทางอ้อม ได้แก่ คนในครอบครัวของเหยื่อทางตรง ท่ีได้รับ
ผลกระทบจากการเสียชีวติของเหยือ่ทางตรงหรือ ญาติ พ่ี นอ้ง เพ่ือน ผูป้ระกอบการซ่ึงอาจจะไดรั้บผลกระทบจากการ
ประกอบอาชญากรรมท่ีเก่ียวกบัชีวิต ร่างกายและทรัพยสิ์นของแรงงานต่างดา้ว ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด ทฤษฎีการ
แบ่งประเภทอาชญากรรมของบองเกอร์ (1969) ท่ีกล่าวไวว้่า อาชญากรรมแกแ้คน้ (Vengeful Crime) เกิดจากสภาพ
สังคมทางเศรษฐกิจที่กระตุน้หรือจูงใจให้บุคคลตอ้งต่อสู้แข่งขนัทางการคา้ตลอดเวลา นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบั
ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นเจา้หน้าท่ีตาํรวจ ให้ความเห็นว่า การกระทาํผิดของแรงงานต่างดา้วส่วนใหญ่มี
ความประสงค์ต่อทรัพย ์ เช่น การฉ้อโกง วิ่งราวทรัพย ์ยกัยอกทรัพย ์และทาํร้ายร่างกาย เพราะไม่มีกฎระเบียบมา
รองรับ แรงงานต่างดา้วกลุ่มท่ีเขา้มาถูกตอ้งตามกฎหมายจะมีการกระทาํผิดท่ีน้อย และแรงงานต่างดา้วท่ีทาํงานใน
สถานประกอบการจะมีนายจ้างคอยดูแลพฤติกรรมตลอดเวลา มีการตรวจสอบจากเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ซ่ึงเป็นการ
ปราบปรามทางหน่ึง นอกจากน้ี การอยูร่วมกนัของแรงงานไทยและแรงงานต่างดา้วมกัจะมีปัญหาบางประการ เช่น 
การส่ือสาร การกิน ความเป็นอยูใ่นเร่ืองของความสะอาด และวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั ในสถานประกอบการนั้นหาก
มีปัญหาการลกัขโมยของแรงงานต่างดา้ว หัวหนา้คนไทยจะกล่าวตกัเตือน แต่แรงงานต่างดา้วมกัไม่เช่ือฟัง เพราะถือวา่
ตนเองไม่ใช่คนไทย  ส่วนแรงงานผูห้ญิงกมี็เร่ืองจุกจิกบา้ง โดยเฉพาะการนินทา 
 
6. บทสรุป 

แนวทางการป้องกนัปัญหาการประกอบอาชญากรรมของแรงงานต่างดา้วในอาํเภอเมืองสมุทรปราการ 
จงัหวดัสมุทรปราการ 

1. ควรเนน้การบงัคบัใชก้ฎหมายเป็นสาํคญั โดยกฎหมายตอ้งมีอตัราโทษท่ีสูงข้ึนเพ่ือให้เกิดความเกรงกลวั 
ผูป้ฏิบติัควรปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามนโยบาย ไม่เลือกปฏิบติั และควรให ้ผูป้ระกอบการหรือนายจา้งท่ีรับแรงงานงานต่าง
ดา้วท่ีเขา้เมืองผดิกฎหมายมาทาํงานตอ้งร่วมรับผดิในความเสียหายท่ีเกิดข้ึน   

2. ควรมีแยกแยะประเภทของการกระทาํความผดิเพ่ือกาํหนดแนวทางป้องกนัเป็นรายประเภท  

Ran
gs

it U
niv

ers
ity



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 9 ปีการศึกษา 2557 

 

วนัพฤหสับดทีี ่16 ตุลาคม พ.ศ.2557 หน้า  906  อาคาร Digital Multimedia Complex  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

3. ควรประสานความร่วมมือกบัทุกภาคส่วนในการป้องกนัจบักมุแรงงานต่างดา้วท่ีลกัลอบเขา้เมืองผดิกฎหมาย 
4. ควรมีการฝึกอบรมให้ความรู้ทางดา้นกฎหมายพ้ืนฐานแก่แรงงานต่างดา้วและผูป้ระกอบการให้รู้ถึงสิทธิ

และหนา้ท่ีของตนเอง รวมถึงรับรู้ถึงโทษท่ีเกิดจากกการประกอบอาชญากรรมดว้ย 
5. ควรมีการบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งจริงจงั บงัคบัใชอ้ยา่งถูกตอ้ง และบงัคบัใชอ้ยา่งเท่าเทียมกนัไม่วา่จะเป็น

ต่างชาติหรือคนไทย  
6. ผูป้ระกอบการตอ้งมีจรรยาบรรณและสาํนึกในความรับผดิชอบต่อสังคม โดยไม่รับแรงงานต่างดา้วท่ีไม่มี

ใบอนุญาตทาํงานเขา้มาทาํงานในสถานประกอบการของตน และคอยเป็นหูเป็นตาให้แก่เจา้หนา้ท่ีในการป้องกนัและ
จบักมุแรงงานต่างดา้วท่ีลกัลอบเขา้เมืองโดยผดิกฎหมาย 

 
7. ข้อเสนอแนะ 

7.1 ควรศึกษาถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัอาชญากรรมของแรงงานต่างดา้ว ในเขตอาํเภอ
เมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ หรือในเขตทอ้งท่ีอ่ืนๆ 

7.2 ควรสัมภาษณ์เชิงลึกผู ้ท่ี เก่ียวข้องหลายๆ  ฝ่าย เพ่ือนําข้อมูลท่ีได้ไปเป็นแนวทางในการป้องกัน
อาชญากรรมของแรงงานต่างดา้ว 

7.3 ควรไดมี้การศึกษาในเชิงปริมาณควบคู่กบัเชิงคุณภาพ ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการป้องกนัอาชญากรรมของแรงงานต่างดา้ว อยา่งครอบคลุม 
 
8. กติติกรรมประกาศ  

ผูว้ิจัยขอขอบคุณ ดร.ปิยะพร ตันณีกุล  อาจารยป์ระจาํ โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม และ ผศ.ดรอรรถพล ควรเล้ียง อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยติุธรรม มหาวิทยาลยัรังสิต ซ่ึงเป็นท่ีปรึกษางานวิจยัคร้ัง ผูว้ิจยั
ขอขอบคุณท่ีให้คาํแนะนาํในการศึกษาวิจยัในทุกขั้นตอน ให้คาํปรึกษาในทุกดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํงานวิจยัคร้ังน้ี  
และผูว้ิจยัขอขอบคุณกลุ่มตวัอยา่งทุกท่านท่ีใหค้วามร่วมมือในการใหข้อ้มูลเชิงลึกทาํใหง้านวจิยัในคร้ังน้ีสาํเร็จลุล่วงไป
ดว้ยดี 
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สาเหตุการเกดิอาชญากรรมภายในวดั: กรณศึีกษาวดัในอาํเภอวฒันานคร จังหวดัสระแก้ว  
THE CAUSE OF CRIME IN AREA OF TAMPLE: A CASE STUDY IN THE 

 AMPHOE WATTANANAKORN, SA KAEO PROVINCE 
 

1พระครูสมุห์เผนิ โจมรัมย์, 2อรรถพล ควรเลีย้ง และ 3,4กมล สุปรียสุนทร 

1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาอาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม มหาวทิยาลยัรังสิต 
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3 อาจารยพ์ิเศษ หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาอาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม มหาวทิยาลยัรังสิต 
4 ผูพ้ิพากษา ประจาํศาลภาษีอากรกลาง 

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

บทคดัย่อ      
 

การศึกษาเร่ืองสาเหตุของการเกิดอาชญากรรมภายในวดั: กรณีศึกษาวดัในอาํเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ 
มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา 1) สาเหตุปัญหาและลกัษณะการเกิดอาชญากรรมภายในวดั 2) ศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของวดั
ระหว่างสภาพแวดลอ้มกบัสาเหตุการเกิดอาชญากรรมภายในวดั และ 3) ศึกษาหามาตรการและแนวทางป้องกนัและ
แก้ไข โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคือแบบสัมภาษณ์เชิงลึก จาํนวนกลุ่มตัวอย่างมีทั้ งหมด 15 คน ประกอบด้วย 
ประชาชนจาํนวน 5 คน พระลูกวดั จาํนวน 5 คน และเจา้อาวาสวดั จาํนวน 5 คน คดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive Sampling) ผลการศึกษาพบว่า 1) สาเหตุของการเกิดอาชญากรรมในวดั ไดแ้ก่ วดัใกลแ้หล่งชุมชน คนใน
ชุมชนมีการด่ืมของมึนเมา ด่ืมสุรา วดัเป็นสถานท่ีท่ีมีบุคคลเขา้ออกตลอดเวลาง่ายต่อการเขา้ถึง เป็นสถานท่ีไม่มียาม
รักษาความปลอดภยัสามารถเขา้ออกไดง่้าย เป็นสถานท่ีท่ีมีคนมาทาํบุญมากมีตูบ้ริจาคท่ีมีเงินมากมาย และท่ีสาํคญัวดัมี
ทรัพยสิ์นมีค่า 2) ลกัษณะของการเกิดอาชญากรรมในวดัโดยส่วนใหญ่จะเป็นการการลกัขโมยทรัพยสิ์นมีค่าวตัถุโบราณ 
พระพุทธรูป การตดัเศียรพระพุทธรูป การขโมยเงินบริจาค ความขดัแยง้ภายในของบุคลากรท่ีทาํงานในวดั การทะเลาะ
วิวาท และการฆาตกรรม และ 3) ความสัมพนัธ์ของวดัระหวา่งสภาพแวดลอ้มกบัสาเหตุการเกิดอาชญากรรมภายในวดั 
พบว่า สภาพแวดลอ้มมีความสัมพนัธ์กบัสาเหตุการเกิดอาชญากรรมภายในวดั 4) มาตรการและแนวทางป้องกนัและ
แกไ้ข พบว่า ในมาตรการและแนวทางป้องกนัและแกไ้ขควรมีการจดัเวรยามรักษาความปลอดภยัและรักษาทรัพยสิ์น
ของวดั มีการควบคุมทางออกทางเขา้ เกบ็รักษาพระพทุธรูปท่ีมีค่าใหป้ลอดภยั ไม่ล่อตาล่อใจโจร ประชาชนช่วยกนัดูแล 
เป็นหูเป็นตา เพ่ือช่วยรักษาสมบัติของวดั เจ้าหน้าท่ีตาํรวจควรเข้ามาดูแลตรวจตราอย่างสมํ่าเสมอ ควรมีการนํา
เทคโนโลยมีาใชเ้ช่น สัญญาณ CCTV การติดตั้งงวงจรปิด  นอกจากน้ีอาจใชว้ิธีการกวดขนั คดักรองผูท่ี้เขา้มาในวดั เพ่ือ
ป้องกนับุคคลท่ีจะมาแสวงหาผลประโยชน์ในวดัหรือเขา้มาประกอบอาชญากรรมต่างๆ รณรงคใ์ห้ผูท่ี้เขา้มาทาํบุญใน
วดัช่วยกนัสอดส่องดูแล บุคคลท่ีทาํงานในวดัก็มีส่วนในการช่วยเหลือป้องกนั 5) ความคิดเห็นในดา้นอ่ืนๆ พบว่า วดั
ไม่ใช่สมบติัของพระหรือของผูใ้ดผูห้น่ึง ซ่ึงทุกคนตอ้งช่วยกนัรักษา เป็นหูเป็นตา ไม่ใช่เฉพาะเร่ืองอาชญากรรม ซ่ึง
รวมถึงการดูแล บาํรุงรักษาทุกอยา่งในวดั ประชาชนท่ีอยูบ่ริเวณโดยรอบวดัควรช่วยกนัสอดส่องดูแล เพราะวดัเป็นท่ียดึ
เหน่ียวจิตใจของประชาชนในชุมชน  ทางวดัควรมีวิธีการตรวจสอบในดา้นต่างๆ เพ่ือป้องกนัปัญหาต่างๆ ควรมีองคก์ร
ต่างๆ เขา้มาช่วยเหลือสนบัสนุนในการป้องกนัอาชญากรรม 
คาํสําคญั: อาชญากรรม, วดั, อาํเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ 
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Abstract 
 

 The cause of crime in area of temple: a case study in the Amphoe Wattananakorn, Sakaeo Province is the 
research with objectives to study about 1) cause and characteristics of crime in area of temple 2) the correlation 
between environment in the temple and the cause of crime, and 3) preventing measures and ways to prevent 
problem from the crime. In-depth interview was used for data collection instrument. The sample of this research 
was selected by purposive sampling method, and divided into 3 groups with 5 samples in each group such as: 5 
samples for general peoples, 5 samples for monk, and 5 samples for reverends monk.  The results were finding as 
followed: 1)  cause of crime in area of the temple was alcoholic drinking people that residents in the crown 
community area around the temple, not prohibit to enter for all time, no security guard, much of kind-hearted 
person that cause to expanding of donation box around the area of the temple, and properties gathering in some 
place in the temple. 2) Characteristics of crime in the temple were to steal ancient objects or image of Buddha, cut 
and stole the head of image of Buddha, stole the donation, conflict between staffs of temple as liaison, brawl 
between the peoples, and murder 3) Environment in the temple was correlated to the cause of crime. 4) About 
preventing measures and ways to prevent problem from the crime, appropriated way were providing of security 
guard for preventing crime in area of the temple, in-out people screening and control, keeping the valuable image of 
Buddha in security place, investigation around the area of the temple by peoples resident in the crown community, 
ask for co-operation from police to area security, using of investigation technology as CCTV installation in the 
temple, using campaign for ask kind-hearted person and staff of temple for investigation about crime accused 
person and 5) For other suggestion, everyone have responsibility to secure and prevention the temple, because of 
the temple is not property that belongs to monk or peoples. Not only to secure and prevention in issue of crime, but 
in everything. Moreover, the temple should have some preventing measures, including co-operating with related 
organization to prevent problem from the crime.    
KEYWORDS: CRIME, TAMPLE, AMPHOE WATTANANAKORN, SA KAEO PROVINCE 
 
1. บทนํา 

อาชญากรรมเป็นปัญหาท่ีเก่ียวเน่ืองมาจากปัญหาในสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ เป็นส่ิงซ่ึงทาํลายชีวิต
ทรัพยสิ์นของประชาชนและพระสงฆ์ทั้งท่ีอาศยัอยูใ่นตวัเมืองและชนบททาํให้ผูค้นเกิดความหวาดกลวั มีผลกระทบ
ต่อการดาํเนินชีวิตทาํใหบุ้คคลไม่เขา้ร่วมกิจกรรมของสังคมยอมสละโอกาสในการหาความสุข การติดต่อสัมพนัธ์กนั
และความไวว้างใจกนัมีนอ้ยลง สถานท่ีสาธารณะขาดความปลอดภยัหรือมีความปลอดภยันอ้ยกวา่ท่ีควรจะเป็นสภาพ
สังคมโดยทัว่ไปขาดความสงบสุข โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในปัจจุบนัอาชญากรรมไดมี้การพฒันาควบคู่ไปกบัความเจริญ
ของสั งคมและเทคโนโลยีและผลของการกระทําของบุคคลในสั งคมนั้ น เองสั งคมยิ่ง มีความ เจ ริญมา
เท่าใด อาชญากรรมก็จะเจริญเติบโตมากข้ึนเป็นเงาตามตวัซ่ึงเป็นพฤติกรรมท่ีไม่อาจหลีกเล่ียงได ้การป้องกนัและ
ปรามปรามอาชญากรรมจึงตอ้งอาศยัความร่วมมือจากทุกฝ่ายและท่ีสําคญัท่ีสุดก็คือจะตอ้งไดรั้บความร่วมมือจาก
ประชาชนเป็นอยา่งดี เป็นหลกัการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมซ่ึงจะไดผ้ลและก่อใหเ้กิดความสงบเรียบร้อย
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ในสังคมได ้อาชญากรรมในปัจจุบนัมีแนวโนม้ของความรุนแรงและซับซ้อนมากข้ึนตามความเจริญของเทคโนโลยี
และความทนัสมยัของการส่ือสารแขนงต่างๆ ส่ิงท่ีจะยืนยนัไดก้็คือ สถิติคดีอาชญากรรมท่ีเพ่ิมข้ึนในแต่ละปีข่าว
อาชญากรรมตามหน้าหนังสือพิมพห์รือจากส่ือต่างๆ หน่วยงานทางดา้นกระบวนการยุติธรรมท่ีตั้งข้ึนมาใหม่หรือมี
การปรับปรุงระบบการทาํงานแบบใหม่เพ่ือรองรับปัญหาอาชญากรรมและจาํนวนนกัโทษท่ีเพ่ิมข้ึนในแต่ละปีจนเรียก
ได้ว่า ล้นคุก  ขอบเขตและปริมาณความรุนแรงของอาชญากรรมเป็นเร่ืองท่ีอยู่ในความสนใจของบุคคล
โดยทัว่ไป เพราะขอบเขตของอาชญากรรมเป็นตวับ่งช้ีถึงความรุนแรงของอาชญากรรมท่ีสามารถนาํไปเปรียบเทียบ
กับจํานวนอาชญากรรมในอดีตหรือคาดคะเนปัญหาอาชญากรรมในอนาคต ทุกสังคม ทุกชุมชนจะมีปัญหา
อาชญากรรมแตกต่างกนัไป ปัญหาอาชญากรรมท่ีคุน้ปากกนัคือ ลกั วิ่ง ชิง ปลน้ ฉุดคร่า อนาจาร ปัญหาอาชญากรรม 
มีผลพวงมาจากปัญหาเศรษฐกิจของสังคมดว้ยสภาวะการวา่งงานความยากจนไร้การศึกษาสภาพสถาบนัครอบครัวท่ี
แตกแยก ช่องวา่งระหวา่งชนชั้น คนจนมาก คนรวยไม่สนใจคนจน ขาดจริยธรรม เป็นตน้ อาชญากรรมท่ีเกิดมกัพาด
หัวข้อข่าวในหน้าหน่ึงของหนังสือพิมพ์แทบทุกฉบับเน่ืองจากเป็นอาชญากรรมท่ีอยู่ในกลุ่มคดีอุกฉกรรจ์และ
สะเทือนขวญัประชาชนในฐานะผูรั้บส่ือนั่นก็คือการฆาตกรรมหรือการฆ่าผูอ่ื้นอนัเป็นภยัคุกคามต่อชีวิตและความ
เป็นอยู ่การดาํรงชีวิตของประชาชนและพระสงฆ์โดยทัว่ไป และเก่ียวขอ้งกบัความสงบเรียบร้อยของบา้นเมืองการ
พฒันาและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ระดบัความเจริญหรือความเส่ือมโทรมทางสังคม ตลอดจนความเสียเปรียบ
ทางการเมืองและภาพพจน์ของประเทศแมปั้จจุบนัไดเ้นน้การควบคุมการเกิดอาชญากรรมดงักล่าวแต่ก็ยงัคงมีปรากฏ
ให้พบเห็นกนัอยูบ่่อยๆ และลกัษณะการเกิดอาชญากรรมประเภทน้ีของคนร้ายในปัจจุบนัยงัมีความรุนแรงอุกอาจทา้
ทายประกอบกบัมีการนาํอาวุธสงครามร้ายแรงมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเกิดอาชญากรรมอย่างไม่เกรงกลวัอาํนาจ
กฎหมาย  สร้างความสะเทือนขวญัแก่ประชาชนทัว่ไป สภาพสังคมไทยในปัจจุบนัส่งผลกระทบต่อการดาํเนินชีวิต
ของประชาชนและพระสงฆ์มากข้ึนทุกวนัทั้งทางดา้นการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การปรับตวั ทุกอยา่งดาํเนินไปอยา่ง
รวดเร็วทาํใหป้ระชาชนหนัไปพ่ึงวตัถุเพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ตนเอง จนเป็นความเคยชินคิดวา่วตัถุ
เคร่ืองมือใชเ้คร่ืองต่างๆเหล่าน้ีคือส่ิงจาํเป็นของการดาํรงชีวิต โดยลืมนึกถึงศกัยภาพของร่างกายและจิตใจตนเองซ่ึงมี
พลงัและศกัยภาพมากกวา่วตัถุหลายๆ ช้ินความทนัสมยัของโลกในปัจจุบนั  

การเกิดอาชญากรรมในบริเวณวดัเร่ิมมีมากข้ึนตามวดัต่างๆ ซ่ึงมีสาเหตุปัจจัยหลายอย่างในการเกิด
อาชญากรรมในบริเวณวดัจึงทาํให้มีผลกระทบต่อความเป็นอยูข่องพระสงฆ์และประชาชนการเกิดอาชญากรรมเป็น
ภยัท่ีใกลต้วัและนบัไดว้า่เป็นปัญหาสังคมท่ีส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชนและพระสงฆ ์หลายปีท่ี
ผา่นมาสถิติการเกิดอาชญากรรมในประเทศไทยมีแนวโนม้เพิ่มสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ืองปัจจุบนัอาชญากรรมมีความรุนแรง
เพ่ิมมากข้ึนในวดัโดยทัว่ไปจะมีการเกิดอาชญากรรมท่ีแตกต่างกนัตามสาเหตุของการเกิดอาชญากรรม วดัเป็นสถานท่ี
สาํหรับประกอบกิจกรรมทางศาสนาของพระสงฆแ์ละผูท่ี้นบัถือศาสนาพุทธ ภายในวดัจะมี กุฏิ ซ่ึงใชเ้ป็นเป็นท่ีอาศยั
ของนักบวชในศาสนาพุทธ อีกทั้งยงัมีเจดีย ์พระอุโบสถ ศาลาการเปรียญ เมรุ ซ่ึงใชส้ําหรับประกอบกิจกรรมทาง 
ศาสนพิธีต่างๆ เช่น การสวดมนต์ การทําสมาธิ วดัโดยส่วนใหญ่นิยมแบ่งเขตภายในวดัออกเป็นสองส่วนคือ 
พุทธาวาสและสังฆาวาส  ส่วนพุทธาวาสจะเป็นท่ีตั้ งของสถูปเจดีย์ อุโบสถ  สถานท่ีประกอบกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา ส่วนสังฆาวาส จะเป็นส่วนกุฏิสงฆส์าํหรับพระภิกษุสงฆส์ามเณรจาํพรรษา และในปัจจุบนัแทบทุก
วดัจะเพ่ิมฌาปนสถานเขา้ไปดว้ย เพ่ือประโยชน์ในดา้นการประกอบพิธีทางศาสนาของชุมชนเช่น การฌาปนกิจศพ 
ปัจจุบนัวดัในเมืองและชนบทยงัคงเป็นศูนยร์วมของคนในชุมชน สภาพสาเหตุของการเกิดอาชญากรรมในสังคม จะ
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รุนแรงมากน้อยหรือไม่ ข้ึนอยู่กับสภาพปัจจัยเก้ือหนุนในสาเหตุของการเกิดอาชญากรรม สาเหตุของการเกิด
อาชญากรรมนบัไดว้า่เป็นปัญหาสังคมท่ีส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชนและพระสงฆ์ในประเทศ
หลายปีท่ีผ่านมาสถิติการเกิดอาชญากรรมในประเทศไทยมีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง ในอาํเภอวฒันานคร 
จงัหวดัสระแกว้ การเกิดอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนแต่ละปีมีการเพิ่มข้ึนดงัตารางท่ี 1.1   
 
ตารางท่ี 1.1 แสดงสถิติการเกิดคดีอาญาทั้ง 5 กลุ่มตั้งแต่ พ.ศ.2551-2555 

ประเภทคดี 
จาํนวนคร้ังท่ีเกิดข้ึน 

2551 2552 2553 2554 2555 

1. คดีอุจฉกรรจแ์ละสะเทือนขวญั 10 15 16 18 20 

2. คดีชีวิตร่างกายและเพศ 27 29 30 30 31 

3. คดีประทุษร้ายต่อทรัพย ์ 88 72 90 92 129 

4. คดีโจรกรรมรถ 45 42 50 37 60 

5. คดีท่ีรัฐเป็นผูเ้สียหาย 878 970 960 1,430 1,920 
ท่ีมา: สถานีตาํรวจภูธรอาํเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้, 2555 
 

 จากตารางท่ี 1.1 พบว่า สถิติของการเกิดอาชญากรรมทั้ ง 5 กลุ่มของอาํเภอวฒันานคร จังหวดัสระแก้ว  
ส่วนใหญ่มีแนวโนม้เพ่ิมมากข้ึนในแต่ละปีเน่ืองจากการป้องกนัปราบปรามของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจมีนอ้ยซ่ึงอาจเป็นผล
มาจากดา้นจาํนวนของบุคคลากรท่ีน้อยเกินไปซ่ึงแปรผนักบัอตัราการเกิดอาชญากรรม การมีส่วนของประชาชนใน
พ้ืนท่ีมีน้อยไม่คอยสอดส่องส่องดูแลช่วยเหลือเจา้หน้าท่ีของรัฐหรือแมแ้ต่เทคโนโลยีต่างๆ ท่ีนาํเขา้มาช่วยในการ
ป้องกนัปราบปรามอาชญากรรมมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอทาํให้เป็นปัญหาอุปสรรคในการป้องกนัและปราบปราม
อาชญากรรรม  ดงันั้นการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงสาเหตุการเกิดอาชญากรรมภายในวดั: กรณีศึกษาวดัใน
อาํเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ ซ่ึงผูว้ิจยัมีความสนใจเก่ียวกบัปัญหาและความสัมพนัธ์การเกิดอาชญากรรมท่ี
เกิดข้ึนในวดัซ่ึงเป็นสถานท่ีประกอบกิจกรรมทางศาสนาและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนรวมทั้งหามาตรการแนวทางการ
ป้องกนัการเกิดอาชญากรรม ตลอดจนเป็นการรักษาภาพลกัษณ์ของสถานท่ีประกอบกิจกรรมทางศาสนาให้คงอยู่
สืบไป  
 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

2.1 ศึกษาสาเหตุปัญหาและลกัษณะการเกิดอาชญากรรมภายในวดั 
2.2 ศึกษาความสัมพนัธ์ของวดัระหวา่งสภาพแวดลอ้มกบัสาเหตุการเกิดอาชญากรรมภายในวดั 
2.3 ศึกษาหามาตรการและแนวทางป้องกนัและแกไ้ข 
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3. การดาํเนินการวจิัย 
3.1 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิัย 
การศึกษาวิจยัเร่ืองสาเหตุการเกิดอาชญากรรมภายในวดั: กรณีศึกษาวดัในอาํเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ 

ผูว้ิจัยทําการศึกษาบุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับวดัโดยการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 
Sampling) ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัมีจาํนวนทั้งหมด 15 คน 

 

3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็ข้อมูล 
การศึกษาวจิยัเร่ือง สาเหตุการเกิดอาชญากรรมภายในวดั: กรณีศึกษาวดัในอาํเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
ศึกษาวิจยัคร้ังน้ีอยา่งแทจ้ริง ผูว้จิยัจึงเกบ็ขอ้มูลในส่วนน้ีดว้ยตนเอง โดยการนดัสัมภาษณ์ก่ึงสนทนากบักลุ่มเป้าหมาย 
เพ่ือมุ่งท่ีจะไดค้าํตอบจากผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั (Key Informants) เป็นรายบุคคลโดยประเดน็ท่ีศึกษาคือ 

1) สาเหตุและลกัษณะการกระทาํความผดิเก่ียวกบัการเกิดอาชญากรรมภายในวดั  
2) ความสัมพนัธ์สภาพแวดลอ้มกบัสาเหตุการเกิดอาชญากรรมภายในวดั 
3) มาตรการและแนวทางการป้องกนัการเกิดอาชญากรรมภายในวดั 
 

3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 
การศึกษาวิจยัเร่ือง สาเหตุการเกิดอาชญากรรมภายในวดั: กรณีศึกษาวดัในอาํเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ 

ผูว้ิจัยวิเคราะห์ผลการวิจัยโดยใช้การพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) โดยแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 
3 ส่วนคือ 1) ผูว้ิจยัเลือกเฟ้นขอ้มูลท่ีไดจ้ากเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 2) ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ จะนาํมาทาํสรุป
ยอ่ประเด็น จดัแบ่งกลุ่ม ประเด็นเน้ือหาท่ีได ้เพ่ือนาํมาวิเคราะห์ลกัษณะและสาเหตุการเกิดอาชญากรรมภายในวดั 
และความสัมพนัธ์ระหว่างสภาพแวดลอ้มกบัการเกิดอาชญากรรมภายในวดั และ 3) นาํขอ้มูลท่ีไดรั้บจากทั้ง 2 ส่วน
ข้างต้น มาสังเคราะห์และสรุปรวมกัน เพ่ือนําไปพรรณนาผลการศึกษาให้ทราบถึงลักษณะและสาเหตุการเกิด
อาชญากรรมภายในวดั และความสัมพนัธ์ระหวา่งสภาพแวดลอ้มกบัการเกิดอาชญากรรมภายในวดั 

 
4. ผลการวจิัย 

4.1 สาเหตุของการเกิดอาชญากรรมภายในวดั จากผลการสัมภาษณ์เชิงลึก ประชาชน พบวา่ สาเหตุของการ
เกิดอาชญากรรมภายในวดั เพราะวดัใกลแ้หล่งชุมชน มีการด่ืมของมึนเมา ด่ืมสุรา เป็นสถานท่ีท่ีมีบุคคลเขา้ออก
ตลอดเวลาง่ายต่อการเข้าถึง เป็นสถานท่ีไม่มียามรักษาความปลอดภัยสามารถเข้าออกได้ง่าย มีบริเวณบริเวณ
กวา้งขวางทาํให้เกิดอาชญากรรมไดง่้าย วดัมีทรัพยสิ์นมีค่า เป็นสถานท่ีท่ีมีคนมาทาํบุญมากมีตูบ้ริจาคมากมายจึงเป็น
ท่ีล่อตาล่อใจ  

4.2 ลกัษณะของการเกิดอาชญากรรมในวดัผลการสัมภาษณ์เชิงลึก ประชาชน ให้ความเห็นวา่ ลกัษณะของ
การเกิดอาชญากรรมในวดัโดยส่วนใหญ่จะเป็นการลกัขโมยทรัพยสิ์นมีค่า วตัถุโบราณ เช่น การขโมยเงินบริจาค 
พระพทุธรูป การตดัเศียรพระพุทธรูป การมาแสวงหาผลประโยชน์ในวดั การทุจริตของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ความขดัแยง้ภายในของ
บุคลากรท่ีทาํงานในวดัเอง ก่อใหเ้กิดการทะเลาะววิาท และการฆาตกรรมเช่น โจรฆ่าพระ เป็นตน้ 

4.3 ความสัมพนัธ์ของวดัระหวา่งสภาพแวดลอ้มกบัสาเหตุการเกิดอาชญากรรมภายในวดั ผลการสัมภาษณ์
เชิงลึก ประชาชน ใหค้วามเห็นวา่ ส่วนใหญ่มีความเห็นวา่สภาพแวดลอ้มมีความสัมพนัธ์กบัสาเหตุการเกิดอาชญากรรม
ภายในวดัเพราะถา้วดัท่ีมีประชาชน บา้นเรือน อยูโ่ดยรอบการป้องกนัอาชญากรรมกจ็ะดีกวา่เพราะมีคนดูแล สอดส่อง 
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หากแต่เป็นท่ีโล่ง อยูไ่กลจากชุมชน ไม่มีการป้องกนัโดยสภาพแวดลอ้ม ก็จะทาํให้วดัมีการเกิดอาชญากรรมมากและ
อีกอยา่ง อีกทั้งในเวลากลางคืนบริเวณจะเงียบ ไม่มีคนเขา้ออก ไม่มียามรักษาการณ์ ไม่มีคนช่วยสอดส่องดูแล ทาํให้
ง่ายต่อการปลน้ทรัพย ์การก่อเกิดอาชญากรรมในรูปแบบอ่ืนๆ ตามมาท่ีไม่ใช่การปลน้ทรัพยอ์ยา่งเดียว โดยเฉพาะ
สภาพแวดลอ้มของวดัในต่างจงัหวดัเป็นสถานท่ีเปิด มีคนเร่ร่อนมานอน มาอาศยั อาชญากรรมมกัเกิดจากคนภายนอก
หรือในระแหวกใกลเ้คียง เพราะมีปัจจยัทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นสภาพแวดลอ้มในการเกิดอาชญากรรมเก้ือหนุนเช่น 
เงียบ มืด ไม่มีคนสอดส่องดูแล ทางเขา้ออกสะดวก ไม่มีการติดตั้งกลอ้ง จึงทาํให้เหมาะแก่การเกิดอาชญากรรมเช่น 
การปลน้ทรัพย ์การชิงทรัพย ์การเขา้ไปขโมยของเคร่ืองใชต่้างๆ รวมถึงการตดัเศียรพระ 

4.4 มาตรการและแนวทางป้องกนัและแกไ้ขผลการสัมภาษณ์เชิงลึก ประชาชน ให้ความเห็นว่า มาตรการ
และแนวทางป้องกนัและแกไ้ขควรมีการจดัเวรยามรักษาความปลอดภยัและรักษาทรัพยสิ์นของวดั ควรใชกุ้ญแจลอ็ค
อยา่งหนาแน่น ควรมีคนเฝ้าในตอนกลางคืน มียามรักษาการณ์ควบคุมทางออกทางเขา้ เกบ็รักษาพระพุทธรูปท่ีมีค่าให้
ปลอดภยั ไม่ล่อตาล่อใจโจร ประชาชนช่วยกนัดูแล เป็นหูเป็นตา เพ่ือช่วยรักษาสมบติัของวดั เจา้หนา้ท่ีตาํรวจควรเขา้
มาดูแลตรวจตราอยา่งสมํ่าเสมอ ควรมีการนาํเทคโนโลยมีาใชเ้ช่น สัญญาณ CCTV การติดตั้งงวงจรปิด นอกจากน้ีอาจ
ใชว้ิธีการกวดขนั คดักรองผูท่ี้เขา้มาในวดั เพ่ือป้องกนับุคคลท่ีจะมาแสวงหาผลประโยชน์ในวดัหรือเขา้มาประกอบ
อาชญากรรมต่างๆ รณรงค์ให้ผูท่ี้เข้ามาทําบุญในวดัช่วยกันสอดส่องดูแล บุคคลท่ีทํางานในวดัก็มีส่วนในการ
ช่วยเหลือป้องกนั 

4.5 ความคิดเห็นในดา้นอ่ืนๆ ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก ประชาชน ไดใ้ห้ความคิดเห็นอ่ืนๆ ไวว้่า วดัไม่ใช่
สมบติัของพระหรือของผูใ้ดผูห้น่ึง ซ่ึงทุกคนตอ้งช่วยกนัรักษา เป็นหูเป็นตา ไม่ใช่เฉพาะเร่ืองอาชญากรรม ซ่ึงรวมถึง
การดูแล บาํรุงรักษาทุกอย่างในวดั ประชาชนท่ีอยู่บริเวณโดยรอบวดัควรช่วยกนัสอดส่องดูแล เพราะวดัเป็นท่ียึด
เหน่ียวจิตใจของประชาชนในชุมชน ทางวดัควรมีวธีิการตรวจสอบในดา้นต่างๆ เพ่ือป้องกนัปัญหาต่างๆ ควรมีองคก์ร
ต่างๆ เขา้มาช่วยเหลือสนบัสนุนในการป้องกนัอาชญากรรม 

 
5. อภิปรายผลการวจิัย 

สาเหตุของการเกิดอาชญากรรมภายในวดั ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก ประชาชน พบว่า สาเหตุของการเกิด
อาชญากรรมภายในวดั เพราะวดัใกล้แหล่งชุมชน มีการด่ืมของมึนเมา ด่ืมสุรา เป็นสถานท่ีท่ีมีบุคคลเข้าออก
ตลอดเวลาง่ายต่อการเขา้ถึง เป็นสถานท่ีไม่มียามรักษาความปลอดภยัสามารถเขา้ออกไดง่้าย มีบริเวณกวา้งขวางทาํให้
เกิดอาชญากรรมไดง่้าย วดัมีทรัพยสิ์นมีค่า เป็นสถานท่ีท่ีมีคนมาทาํบุญมากมีตูบ้ริจาคมากมายจึงเป็นท่ีล่อตาล่อใจ 
สอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของ สามเณร พระลูกวดั ท่ีใหค้วามเห็นวา่ สาเหตุของการเกิดอาชญากรรมในวดัเพราะเป็น
สถานท่ีท่ีใครกไ็ดส้ามารถมาอาศยัอยูห่ลบันอน วดับางแห่งไม่มีคนดูแลไม่มีระบบรักษาความปลอดภยัท่ีเพียงพออาจ
เกิดการลกัขโมยจากบุคคลเหล่าน้ีได้ ในบางคร้ังคนร้ายมาในคราบของพระท่ีปลอมตวัมาหลอกชาวบ้านเพื่อหา
ผลประโยชน์ พระปลอมอาจมีการขดัผลประโยชน์กนัเองหรือเพราะแท้ๆ  ในวดักมี็การขดัผลประโยชน์กนัเป็นเหตุให้
ก่อเหตุท่ีทาํใหเ้กิดอนัตรายแก่ชีวิตได ้นอกจากน้ียงัใหมี้ผูใ้หค้วามเห็นวา่ วดัเป็นสถานท่ีท่ีคนมาทาํบุญเป็นจาํนวนมาก 
พวกมิชาชีพอาจแฝงตวัมากบัผูท่ี้มาทาํบุญ เป็นโอกาสก่ออาชญากรรมต่างๆ ข้ึนในวดัได  ้การจัดงานวดัหรืองาน
ประจาํปีของวดัทาํให้มีผูค้นมาเท่ียวมากมายจึงเป็นสาเหตุทาํให้เกิดการทะเลาะวิวาทและชิงทรัพยไ์ด ้การทาํงานของ
เจา้หนา้ท่ีตาํรวจยงัขาดความรับผิดชอบและละเลยทาํให้วกับางแห่งกลายเป็นแหล่งมัว่สุมของวยัรุ่นและเป็นแหล่งมัว่
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สุมของอบายมุขต่างๆ เช่น การด่ืมสุรา เล่นพนนั หวยใตดิ้น ยาเสพติด สาเหตุท่ีสาํคญัอีกประการคือ พฤติกรรมทางดา้น
ลบของพระสงฆ์ ไม่ปฏิบัติตามศีล เช่น เสพส่ิงเสพติดจนนําไปสู่การทะเลาะวิวาทและการฆ่ากันตาย เป็นต้น 
นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของ เจา้อาวาส ท่ีไดใ้ห้ความเห็นไวว้า่ สาเหตุของการเกิดอาชญากรรมในวดั
อาจเกิดจากทรัพยสิ์นเงินทองของทานท่ีอยูใ่นวดั วดัมีคนมาทาํบุญมากมายทาํใหเ้กิดความโลภ ท่ีเกิดจากความตอ้งการ
หรือความไม่รู้จกัพอของแต่ละบุคคล หรืออาจเกิดจากพฤติกรรมของพระสงฆ์ท่ีอยูใ่ตร่้มกาสาวพกัตร์แต่ไม่มีจิตท่ี
สงบจริง กลบัมีแต่โลภะ ความอยากได ้อยากมีไม่มีท่ีส้ินสุด เกิดจากความคึกคาํนอง ส่วนใหญ่มกัเกิดในวยัรุ่นท่ีมกั
ชอบทา้ทายและลองในส่ิงท่ีแปลกใหม่ ซ่ึงอาจรวมไปถึงความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ขาดการคิดไตร่ตรองจึงทาํให้กระทาํ
ความผิดได ้สภาวะเศรษฐกิจท่ีตกตํ่า สภาพครอบครัว เช่น ครอบครัวยากจน ครอบครัวแตกแยก สภาพสังคมท่ีเป็นอยู่
มีการแข่งขนักนัตลอดเวลา แยง่ชิงอาํนาจหน้าท่ี การเงิน หลงในวตัถุเงินตรา ขาดคุณธรรมในจิตใจ จนนาํไปสู่การ
กระทาํท่ีผิดกฎหมายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงวตัถุเงินทองท่ีเป็นส่ิงปรารถนา นอกจากน้ียงัมีสาเหตุมาจากความเช่ือทางไสย
ศาสตร์ท่ีผิดๆ ท่ีๆ มีความเช่ือในเร่ืองของเวชมนต์ คาถา ทาํให้เกิดการขโมยช้ินส่วนในร่างกายของผูต้าย เพ่ือไป
ประกอบพิธีกรรมทางความเช่ือเหล่านั้น สอดคลอ้งกบัแนวคิด ทฤษฎีการเกิดอาชญากรรมของ โกศล วงคส์วรรคและ
คณะ  (2543: 16) ท่ีกล่าวไว้ว่า สาเหตุของปัญหาอาชญากรรม  เกิดจากส่ิงแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม
ประกอบดว้ยการวา่งงาน การติดยาเสพติด การเปล่ียนแปลงทางสังคม ความเส่ือมทรามทางศีลธรรม ค่านิยมท่ีผดิ การ
ยา้ยถ่ินของประชากร สภาพแวดลอ้มท่ีอยูอ่าศยั ทาํใหเ้กิดสาเหตุของการก่ออาชญากรรม และยงัสอดคลอ้งกบั แนวคิด 
ทฤษฎีสาเหตุของการเกิดปัญหาอาชญากรรมของ อรัญ สุวรรณบุพผา (2518: 79) กล่าวไวว้า่ สาเหตุของการเกิดปัญหา
อาชญากรรมวา่มีสาเหตุจากทางดา้นสังคมวิทยา คือลกัษณะโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคม ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วฒันธรรม สภาพเศรษฐกิจ และการศึกษาท่ีเป็นตวัขดัเกลาทางสังคม เกิดความอ่อนแอไม่สามารถช่วยเหลือ อบรมสั่ง
สอนบุคคลในสังคมได ้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มาณิศ พิมพดี์ (2533) ศึกษาเร่ืองการเกิดอาชญากรรมในจงัหวดั
มหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า มีการกระทาํผิดขณะด่ืมสุรา ทาํผิดเพราะความหิว อยากไดอ้ยากมี ทาํผิดเพราะถูก
ชกัชวน และหลงผิด ปัจจยัทางดา้นบิดามารดาเขม้งวดกวดขนั บิดามารดาทะเลาะกนัประจาํ บิดามารดารักลูกไม่
เท่ากนั ปัจจยัทางดา้นความยากจน มีอาชีพทาํนา มีหน้ีสิน จากผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัทางดา้นความยากจนและดา้น
วฒันธรรม เป็นส่วนประกอบท่ีสําคญัท่ีก่อให้เกิดอาชญากรรมมากกวา่ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ ชนะทิศ แกว้อมัพร (2538) ศึกษาเร่ืองลกัษณะสภาพแวดลอ้มทางกายภาพในกรุงเทพมหานครท่ีเอ้ืออาํนวยใหเ้กิด
คดีอาชญากรรม กรณีศึกษา เขตสถานีตาํรวจนครบาลพญาไท ผลการศึกษาพบวา่ ในพ้ืนท่ีศึกษามีบริเวณท่ีเอ้ืออาํนวย
ให้เกิดคดีอาชญากรรมมีการกระจุตวัอยู่ในบริเวณใดบริเวณหน่ึงท่ีมีสภาพแวดลอ้มท่ีมีส่ิงปลูกสร้างหนาแน่นเช่น 
ชุมชนแออดั จะมีสถิติสูง และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สิทธิศกัด์ิ พนัธ์ุพิชญานนท์ (2545) ศึกษาเร่ืองการศึกษา
สภาพของชุมชนในการมีส่วนร่วมป้องกนัอาชญากรรม ผลการศึกษาพบวา่ ลกัษณะชุมชนเมือง มีประชากรอาศยัอยู่
อยา่งหนาแน่น ประชากรส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้อพยพมาจากต่างถ่ิน ไม่มีความสัมพนัธ์ทางเครือญาติ มีการสร้างบา้นเรือน
อยูใ่นท่ีดินสาธารณประโยชน์ของทางราชการ สภาพปัญหาของชุมชนส่วนใหญ่เป็นเร่ืองท่ีอยูอ่าศยัและทางเขา้ออก
คบัแคบ ปัญหาความแออดัของคนในชุมชน ปัญหาอาชญากรรม มีคดียาเสพติดเกิดข้ึนในชุมชนมากท่ีสุด  

ลกัษณะของการเกิดอาชญากรรมในวดัผลการสัมภาษณ์เชิงลึก ประชาชน ให้ความเห็นวา่ ลกัษณะของการ
เกิดอาชญากรรมในวดัโดยส่วนใหญ่จะเป็นการลักขโมยทรัพย์สินมีค่า วตัถุโบราณ เช่น การขโมยเงินบริจาค 
พระพทุธรูป การตดัเศียรพระพุทธรูป การมาแสวงหาผลประโยชน์ในวดั การทุจริตของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ความขดัแยง้ภายในของ
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บุคลากรท่ีทาํงานในวดัเอง ก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท และการฆาตกรรมเช่น โจรฆ่าพระ เป็นตน้ สอดคลอ้งกบัความ
คิดเห็นของ สามเณร พระลูกวดั ท่ีกล่าวว่า ลกัษณะของการเกิดอาชญากรรมในวดัในมุมมองของสามเณร พระลูกวดั
ให้ความเห็นวา่มีการขดัผลประโยชน์กนัเองระหวา่งพระกบัพระ การลกัขโมย การจ้ี การลกัขโมย การปลน้ทรัพย ์การ
ทะเลาะวิวาท บุคคลภายนอกมาหลวกหลวงให้พระในวดัหลงเช่ือและตกเป็นเหยื่อของบุคคลเหล่านั้น มีการมัว่สุม
ต่างๆ เช่น การด่ืมสุรา เล่นการพนัน และยาเสพติด ตลอดจนพฤติกรรมดา้นชูส้าวของพระสงฆ์ท่ีมีเพศสัมพนัธ์กบั
หญิงสาวหรืออุบาสิกา นอกจากน้ียงัสอดคล้องกับความคิดเห็นของ เจ้าอาวาส ท่ีกล่าวว่าลักษณะของการเกิด
อาชญากรรมในวดัท่ีพบบ่อยมากจะเป็นการขโมยเช่น การขโมยเงินบริจาค การตดัเศียรพระ พระพุทธรูป และการ
ขโมยรองเทา้ การทะเลาะวิวาทจะพบเม่ือในวดัมีงานมหรสพหรืองานวดั การปลอมตวัเขา้มาเป็นนักท่องเท่ียวเป็น
นกับุญท่ีเขา้มาในวดั และทาํการลว้งกระเป๋าของนกัท่องเท่ียวท่ีมาทาํบุญในวดั การท่ีมีบุคคลท่ีไม่ใช่พระปลอมตวัเขา้
มาในวดัมาลกัขโมยส่ิงของในวดั นอกจากน้ียงัพบการมัว่สุ่มของคนในชุมชนท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณวดัจนนาํไปสู่การก่อ
อาชญากรรม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด ทฤษฎีการจาํแนกสาเหตุอาชญากรรมของ โสภา ชปีลมนัน์ (2537: 7-9) โดย
กล่าวไวว้่า อาชญากรรมท่ีมีผลกระทบร้ายแรงต่อบุคคลทัว่ไปและต่อทรัพยสิ์นอนัไดแ้ก่ การฆาตกรรม การข่มขืน
กระทาํชาํเรา การปลน้ฆ่า ปลน้ชิงทรัพย ์การลกัทรัพย ์การขโมยรถ เป็นตน้ ส่วนงานวจิยัท่ีรองรับลกัษณะของการเกิด
อาชญากรรมในวดัไดแ้ก่ งานวิจยัของ สิทธิศกัด์ิ พนัธ์ุพิชญานนท ์(2545) ศึกษาเร่ืองการศึกษาสภาพของชุมชนในการ
มีส่วนร่วมป้องกนัอาชญากรรม ผลการวิจยัพบวา่ อาชญากรรมท่ีพบเป็นคดียาเสพติด คดีการพนนั และคดีลกัทรัพย ์
และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ไกรวิน วฒันสิน (2546) ศึกษาเร่ืองความหวาดกลวัภยัอาชญากรรมของประชาชนท่ี
พกัอาศยัในชุมชนแออดัคลองเตย ผลการศึกษาพบวา่ อาชญากรรมท่ีประชาชนส่วนใหญ่มีความหวาดกลวัภยัมากท่ีสุด
ไดแ้ก่ เพลิงไหมโ้ดยประมาท การลอบวางเพลิง และชิงทรัพย ์ 

ความสัมพนัธ์ของวดัระหว่างสภาพแวดลอ้มกบัสาเหตุการเกิดอาชญากรรมภายในวดั ผลการสัมภาษณ์เชิง
ลึก ประชาชน ให้ความเห็นว่า ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าสภาพแวดลอ้มมีความสัมพนัธ์กบัสาเหตุการเกิดอาชญากรรม
ภายในวดัเพราะถา้วดัท่ีมีประชาชน บา้นเรือน อยูโ่ดยรอบการป้องกนัอาชญากรรมกจ็ะดีกวา่เพราะมีคนดูแล สอดส่อง 
หากแต่เป็นท่ีโล่ง อยูไ่กลจากชุมชน ไม่มีการป้องกนัโดยสภาพแวดลอ้ม ก็จะทาํให้วดัมีการเกิดอาชญากรรมมากและ
อีกอยา่ง อีกทั้งในเวลากลางคืนบริเวณจะเงียบ ไม่มีคนเขา้ออก ไม่มียามรักษาการณ์ ไม่มีคนช่วยสอดส่องดูแล ทาํให้
ง่ายต่อการปลน้ทรัพย ์การก่อเกิดอาชญากรรมในรูปแบบอ่ืนๆ ตามมาท่ีไม่ใช่การปลน้ทรัพยอ์ยา่งเดียว โดยเฉพาะ
สภาพแวดลอ้มของวดัในต่างจงัหวดัเป็นสถานท่ีเปิด มีคนเร่ร่อนมานอน มาอาศยั อาชญากรรมมกัเกิดจากคนภายนอก
หรือในระแหวกใกลเ้คียง เพราะมีปัจจยัทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นสภาพแวดลอ้มในการเกิดอาชญากรรมเก้ือหนุนเช่น 
เงียบ มืด ไม่มีคนสอดส่องดูแล ทางเขา้ออกสะดวก ไม่มีการติดตั้งกลอ้ง จึงทาํให้เหมาะแก่การเกิดอาชญากรรมเช่น 
การปลน้ทรัพย ์การชิงทรัพย ์การเขา้ไปขโมยของเคร่ืองใชต่้างๆ รวมถึงการตดัเศียรพระ สอดคลอ้งกบัความคิดเห็น
ของ สามเณร พระลูกวดั ท่ีกล่าววา่ สภาพแวดลอ้มมีความสัมพนัธ์กบัสาเหตุการเกิดอาชญากรรมภายในวดั ซ่ึงวดัส่วน
ใหญ่ท่ีเกิดอาชญากรรมตั้งอยูใ่นท่ีชนบทห่างไกลผูค้น เงียบเหงา โดยเฉพาะวดัในต่างจงัหวดัอีกทั้งยงัขาดคนสอดส่อง 
ดูแลทรัพยสิ์นของวดัเพราะชาวบ้านคิดว่าเป็นวดับ้านนอกไม่มีทรัพยสิ์นท่ีมีราคาแพง จะแตกต่างจากวดัในเขต
กรุงเทพท่ีมีผูค้นมากมายเดินผา่นตลอดเวลาและบางวดัยงัมีการติดกลอ้งวงจรปิดเพ่ือป้องกนัการก่ออาชญากรรมต่างๆ 
ท่ีจะส่งผลใหเ้กิดความเสียหายแก่วดัได ้จึงสรุปไดว้า่สภาพแวดลอ้มในสังคมชนบทและสังคมเมืองมีความแตกต่างกนั 
จึงส่งผลใหมี้ความสัมพนัธ์กนัท่ีจะทาํใหเ้กิดอาชญากรรมความแตกต่างกนั และเส่ียงท่ีจะมีโอกาสเกิดอาชญากรรมใน
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รูปแบบท่ีแตกต่างกนัอีกดว้ย และถา้สภาพแวดลอ้มภายในบริเวณวดั ท่ีมืด เปล่ียว ซ่ึงก็มีความเส่ียงท่ีจะเป็นแหล่งมัว่
สุมของวยัรุ่นหรือเป็นท่ีหลบซ่อนของเหล่ามิจฉาชีพไดอ้ยา่งดี สภาพแวดลอ้มก็อาจจะเป็นสาเหตุหลกัท่ีทาํให้เกิดคดี
อาชญากรรมต่างๆ มากมายภายในวดั นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกับความคิดเห็นของ เจ้าอาวาส ท่ีให้ความเห็นว่า
สภาพแวดลอ้มมีความสัมพนัธ์กบัสาเหตุการเกิดอาชญากรรมภายในวดั เพราะสภาพแวดลอ้มของแต่ละชุมชนบริเวณ
รอบๆวดั เช่น ในชุมชนท่ีห่างไกลจากผูค้น ชุมชนท่ีอยูต่ามชนบท หรือชุมชนแออดั ท่ีมีวยัรุ่นวนัคึกคะนองและอาจมี
การมัว่สุ่มเสพยาเสพติด ก็อาจมีโอกาสเกิดอาชญากรรมไดม้ากกวา่ชุมชนท่ีอยูใ่นเมืองท่ีโล่งแจง้และผูค้นพลุกพล่าน 
ในสังคมของบุคคลระดบัล่างท่ีมีความเป็นอยูแ่บบขดัสนกอ็าจมีการก่ออาชญากรรมไดม้ากข้ึนหรือมากกวา่ สังคมท่ีมี
ความเป็นอยูท่ี่ดี แต่ก็ในอีกมุมกลบักนัในวดัเป็นท่ีสงบ ร่มร่ืน มิดชิด ผูค้นไม่พลุกพล่าน ดงันั้นพวกมิชาชีพเขา้มาก่อ
อาชญากรรมไดง่้ายกวา่ท่ีท่ีมีคนเยอะๆ และพระสงฆ ์กไ็ม่มีอาวุธป้องกนัโจรขโมย โดยความสัมพนัธ์ของวดัระหวา่ง
สภาพแวดลอ้มกบัสาเหตุการเกิดอาชญากรรมภายในวดัซ่ึงมีแนวคิดทฤษฎีทางอาชญาวิทยาท่ีรองรับไดแ้ก่ ทฤษฎีการ
ป้องกนัอาชญากรรมโดยสภาพแวดลอ้ม (Theory of Crime Prevention through Environmental Design) ของ Jeffery 
(1977) โดยมีหลกัการวา่สภาพแวดลอ้มทางกายภาพจะทาํใหค้นร้ายพฒันาแรงกระตุน้ในการประกอบอาชญากรรมซ่ึง
มีทั้งความพึงพอใจหรือความหวาดกลวัจากการประกอบอาชญากรรมเช่น คนร้ายจะถูกกระตุน้ใหล้งมือกระทาํผดิหาก
พบเห็นบา้นเรือนท่ีตั้งอยูใ่นซอยเปล่ียวซ่ึงไม่มีไฟส่องสวา่งหรือไม่ค่อยมีผูค้นสัญจรผ่านไปมาหรือคนร้ายจะทาํการ
ลักรถจักรยานยนต์ท่ีจอดไวใ้นห้างสรรพสินค้าท่ีไม่มีระบบควบคุมการเข้าออกของยานพาหนะท่ีดี  ดังนั้ น
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพของสถานท่ีจึงเป็นปัจจยัสาํคญัในการควบคุมพฤติกรรมของคนร้ายได ้และยงัเช่ือวา่การท่ี
คนร้ายจะตดัสินใจไม่กระทาํผิดนั้นข้ึนอยูก่บั “โอกาส” ในขณะกระทาํผิดว่ามีโอกาสถูกจบักุมสูงหรือถูกตรวจสอบ
พบไดง่้าย และสอดคลอ้งกบั แนวคิด ทฤษฎีการจาํแนกสาเหตุปัญหาอาชญากรรมของ โกศล วงค์สวรรคและคณะ 
(2543: 16) ท่ีกล่าวไวว้่า ส่ิงแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมประกอบด้วยการว่างงาน  การติดยาเสพติด การ
เปล่ียนแปลงทางสังคม ความเส่ือมทรามทางศีลธรรม ค่านิยมท่ีผิด การยา้ยถ่ินของประชากร สภาพแวดลอ้มท่ีอยูอ่าศยั 
ลว้นแลว้แต่มีความสัมพนัธ์กนัและเป็นปัจจยัทาํให้เกิดสาเหตุของการก่ออาชญากรรม ส่วนงานวิจยัท่ีรองรับเร่ือง
ความสัมพนัธ์ของวดัระหว่างสภาพแวดลอ้มกบัสาเหตุการเกิดอาชญากรรมภายในวดัซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
มาณิศ พิมพดี์ (2533) ศึกษาเร่ืองการเกิดอาชญากรรมในจงัหวดัมหาสารคามา ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัทางดา้นความ
ยากจนและด้านวฒันธรรม เป็นส่วนประกอบท่ีสําคัญท่ีก่อให้เกิดอาชญากรรมมากกว่าปัจจัยด้านอ่ืนๆ และยงั
สอดคล้องกับงานวิจัยของ  ชนะทิศ  แก้วอัมพร  (2538) ศึกษาเร่ืองลักษณะสภาพแวดล้อมทางกายภาพใน
กรุงเทพมหานครท่ีเอ้ืออาํนวยใหเ้กิดคดีอาชญากรรม กรณีศึกษา เขตสถานีตาํรวจนครบาลพญาไท ผลการศึกษาพบวา่ 
ผลการศึกษาพบว่า ความสัมพนัธ์ของคดีกบัการใชท่ี้ดินมีความสัมพนัธ์ในการเกิดคดีมาก น้อย แตกต่างกนั ภาพ
สะทอ้นของพฤติกรรมของคนในชุมชนท่ีแสดงให้เห็นไดด้ว้ยตาเปล่าเช่นการแสดงออกดว้ยการมีส่วนร่วมในการ
ดูแลพ้ืนท่ีในชุมชน มาตรการรักษาความปลอดภยั ความสะอาดเรียบร้อยของชุมชน ฯลฯ  

มาตรการและแนวทางป้องกนัและแกไ้ขผลการสัมภาษณ์เชิงลึก ประชาชน ให้ความเห็นว่า มาตรการและ
แนวทางป้องกนัและแกไ้ขควรมีการจดัเวรยามรักษาความปลอดภยัและรักษาทรัพยสิ์นของวดั ควรใชกุ้ญแจลอ็คอยา่ง
หนาแน่น ควรมีคนเฝ้าในตอนกลางคืน มียามรักษาการณ์ควบคุมทางออกทางเขา้ เก็บรักษาพระพุทธรูปท่ีมีค่าให้
ปลอดภยั ไม่ล่อตาล่อใจโจร ประชาชนช่วยกนัดูแล เป็นหูเป็นตา เพ่ือช่วยรักษาสมบติัของวดั เจา้หนา้ท่ีตาํรวจควรเขา้
มาดูแลตรวจตราอยา่งสมํ่าเสมอ ควรมีการนาํเทคโนโลยมีาใชเ้ช่น สัญญาณ CCTV การติดตั้งงวงจรปิด นอกจากน้ีอาจ
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ใชว้ิธีการกวดขนั คดักรองผูท่ี้เขา้มาในวดั เพ่ือป้องกนับุคคลท่ีจะมาแสวงหาผลประโยชน์ในวดัหรือเขา้มาประกอบ
อาชญากรรมต่างๆ รณรงค์ให้ผูท่ี้เข้ามาทําบุญในวดัช่วยกันสอดส่องดูแล บุคคลท่ีทํางานในวดัก็มีส่วนในการ
ช่วยเหลือป้องกนั สอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของ สามเณร พระลูกวดั ให้ความเห็นวา่มาตรการและแนวทางป้องกนั
และแกไ้ขสมควรจดัให้มีการรักษาความปลอดภยัในวดั มีผูดู้แลตูบ้ริจาค ควรติดตั้งระบบสร้างความปลอดภยัเพื่อ
เตือนภยัเม่ือเกิดอาชญากรรม ติดตั้งกลอ้งวงจรปิดในวดั กาํหนดเวลาในการเขา้ออกของแต่ละประตูวดั จดัเวรยามคอย
สอดส่องดูแลความเรียบร้อยภายในวดั กรณีท่ีมีการจดังานวดัหากมีการก่อเหตุข้ึนควรแจง้เจา้หนา้ท่ีตาํรวจดาํเนินคดี
ตามกฎหมายหรือตั้งกฎให้ทราบก่อนวา่มีโทษปรับหรือจาํคุกเท่าไหร่ ออกกฎหมายและบทลงโทษให้เคร่งครัดมาก
ข้ึน เช่น การเล่นพนัน การด่ืมสุรา การทะเลาะวิวาท ท่ีเกิดข้ึนภายในวดัรวมถึงบริเวณนอกวดั ควรสังเกตพฤติกรรม
ของภิกษุอยู่สมํ่าเสมอ มีการทดสอบความประพฤติของพระสงฆ์ท่ีมาบวชอยูใ่นวดั กาํหนดมาตรการการบวช เช่น 
กาํหนดคดัเลือกบุคคลท่ีจะบวช เหมือนคดัเลือกทหารจะทาํใหพ้ระมีปะสิทธิภาพ น่าเล่ือมใส วงการพระสงไทยกจ็ะดี
ข้ึน นอกจากน้ียงัตอ้งปลูกฝังจิตสาํนึกในการเป็นคนดี ให้รู้บาปบุญคุณโทษ มากข้ึนโดยเร่ิมจากพระสงฆ์ท่ีอยูภ่ายใน
วดันั้นๆ นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของ เจา้อาวาส ให้ความเห็นว่า มาตรการและแนวทางป้องกนัและ
แกไ้ขควรมีการส่งเสริมและปลูกฝังความคิดในทางท่ีดีให้กบัเยาวชน เพ่ือไม่ให้เกิดความคิดท่ีจะกระทาํเร่ืองท่ีไม่
สมควร มีการระวางโทษ มีขอ้กฎหมายครอบคลุม ชดัเจนและรุนแรงมากข้ึนมากข้ึน เพ่ือให้เกิดความหวาดกลวัท่ีจะ
กระทาํในความผิดนั้นๆ อาจมีผูดู้แลหรือมีหน่วยงานท่ีจะเก่ียวขอ้งเขา้ไปทาํหนา้ท่ีดูแลและจดัการความเรียบร้อยทั้ง
ในชุมชนรอบขา้งและในบริเวณวดัเองดว้ย มีการช่วยเหลือและพฒันาคุณภาพชีวติของผูค้นท่ียากไร้ ยากจน ขดัสน ให้
มีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนเพ่ือใหบุ้คคลนั้นมีความคิดและมีทางออกท่ีดีกวา่การก่ออาชญากรรม ขอความร่วมมือจากคนใน
ชุมชน ให้ช่วยการเป็นหูเป็นตา จัดอบรมเก่ียวกับการเกิดอาชญากรรมให้กับชาวบ้านและพระในวดัว่าการเกิด
อาชญากรรมนั้นสามารถเกิดในรูปแบบใดไดบ้า้งจะไดช่้วยกนัหาแนวทางป้องกนั จดัตั้งคณะกรรมการวดัเพื่อดูแล
สอดส่องกิจการของวดั จัดให้มีชุดสายตรวจของเจ้าหน้าท่ีตาํรวจเขา้มาดูแล สอดส่อง จัดเวรยามค่อยดูแลความ
ปลอดภยั และควรมีการนาํเงินท่ีมีคนมาบริจาคไปฝากธนาคารทุกวนั และจดักิจกรรมปลูกจิตสํานึกของเยาวชนใน
เร่ืองการกระทาํผิด การทาํอาชญากรรมต่างๆ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชนะทิศ แกว้อมัพร (2538) ศึกษาเร่ืองลกัษณะ
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพในกรุงเทพมหานครท่ีเอ้ืออาํนวยให้เกิดคดีอาชญากรรม กรณีศึกษา เขตสถานีตาํรวจนคร
บาลพญาไท ผลการศึกษา ผลการศึกษาพบวา่ การป้องกนัอาชญากรรมไดแ้ก่ การปรับปรุงสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ
ท่ีมีอยูด่ว้ยการปรับปรุงฟ้ืนฟูเพ่ือใหเ้กิดลกัษณะทางกายภาพท่ีเป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชญากรรมมากท่ีสุด เช่น 
เพ่ิมประสิทธิภาพในการเขา้ถึงพ้ืนท่ี การจดัระเบียบพ้ืนท่ีใหช้ดัเจนและ เสริมดว้ยการปลูกฝัง สร้างทศันคติ ความรู้สึก
ในการมีส่วนร่วมและรับผิดชอบของคนในชุมชนซ่ึงจะนาํไปสู่การควบคุมอาชญากรรมในชุมชน และยงัสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ สิทธิศกัด์ิ พนัธ์ุพิชญานนท์ (2545) ศึกษาเร่ืองการศึกษาสภาพของชุมชนในการมีส่วนร่วมป้องกนั
อาชญากรรม ผลการศึกษาพบวา่ การแกไ้ขปัญหาอาชญากรรมในชุมชนท่ีผา่นมาส่วนใหญ่ใชว้ิธีการแจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ี 
ตาํรวจเขา้ไปดาํเนินการ สาํหรับการแกไ้ขปัญหา โดยชุมชนมีนอ้ย ซ่ึงส่วนใหญ่ใชว้ิธีการ อบรมสั่งสอนและตกัเตือน
สมาชิกในครอบครัวของตนเอง การป้องกนัอาชญากรรมท่ีผ่านมา เจา้หน้าท่ีตาํรวจไดเ้ขา้ไปให้ความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัเร่ืองอาชญากรรมในชุมชนโดย ใชว้ิธีการจดัการฝึกอบรม การบรรยาย และการจดักิจกรรมต่างๆ ในส่วนการ
ป้องกนัอาชญากรรมของชุมชนเองไดมี้การสร้างปฏิสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัในระหวา่งสมาชิก มีการติดตั้งแสงไฟส่อง
สวา่งบริเวณทางเดินอยา่งทัว่ถึงในเวลากลางคืน มีการสร้างทางเขา้ออก ให้สะดวกรวดเร็ว มีการช่วยกนัสอดส่องและ
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แจง้เบาะแสของบุคคลท่ีน่าสงสัย มีการฝากบา้นให้ เพ่ือนบา้นดูแล ตลอดจนการตั้งคณะกรรมการจากเจา้หนา้ท่ีของ
รัฐและคนในชุมชนร่วมกนัเพื่อควบคุมดูแลการยา้ย เขา้ออกของคนในชุมชน ซ่ึงจะช่วยลดปัญหา และป้องกนัปัญหา
อาชญากรรมในชุมชนได้ และนอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ ไกรวิน วฒันสิน (2546) ศึกษาเร่ืองความ
หวาดกลวัภยัอาชญากรรมของประชาชนท่ีพกัอาศยัในชุมชนแออดัคลองเตย ผลการศึกษาพบวา่ การนาํแนวคิดเร่ือง
การมีส่วนร่วมของประชาชนมาใชเ้ป็นหลกัในกิจการตาํรวจ การปรับเปล่ียนทศันคติและรูปแบบการทาํงานของ
เจา้หนา้ท่ีตาํรวจ ในพ้ืนท่ีท่ีมุ่งเนน้การแกปั้ญหาและพฒันาปรับปรุงโครงการแกปั้ญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี รวมทั้งการ
ปรับปรุงสภาพแวดลอ้มของชุมชนใหดี้ข้ึน 

ความคิดเห็นในดา้นอ่ืนๆ ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก ประชาชน ไดใ้ห้ความคิดเห็นอ่ืนๆ ไวว้า่ วดัไม่ใช่สมบติั
ของพระหรือของผูใ้ดผูห้น่ึง ซ่ึงทุกคนตอ้งช่วยกนัรักษา เป็นหูเป็นตา ไม่ใช่เฉพาะเร่ืองอาชญากรรม ซ่ึงรวมถึงการ
ดูแล บาํรุงรักษาทุกอยา่งในวดั ประชาชนท่ีอยูบ่ริเวณโดยรอบวดัควรช่วยกนัสอดส่องดูแล เพราะวดัเป็นท่ียึดเหน่ียว
จิตใจของประชาชนในชุมชน  ทางวดัควรมีวิธีการตรวจสอบในดา้นต่างๆ เพ่ือป้องกนัปัญหาต่างๆ ควรมีองคก์รต่างๆ 
เขา้มาช่วยเหลือสนับสนุนในการป้องกนัอาชญากรรม สอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของ สามเณร พระลูกวดั ท่ีไดใ้ห้
ความคิดเห็นอ่ืนๆ ไวว้่า ปัจจุบันมีข่าวมากมายเก่ียวกับวงการทางพระพุทธศาสนาท่ีสร้างความเส่ือมเสียให้กับ
พระพทุธศาสนาและเกิดเป็นท่ีวพิากษว์จิารณ์ของบุคลทัว่ไปไม่วา่จะเป็นพระสงฆเ์สพยาเสพติด พระสงฆป์ระพฤติผิด
ศีล มีการทาํเวทมนต์คาถาเป็นตน้ ซ่ึงสาเหตุเหล่าน้ีเป็นผลท่ีทาํให้เกิดปัญหาต่างๆ มากมายต่อวดัและทาํให้ผูค้นท่ี
เล่ือมใสศรัทธาในวดัไม่อยากเขา้วดัทาํบุญเพราะเกรงกลวัต่ออนัตรายท่ีจะเกิดข้ึนกบัตนเองจึงทาํให้พุทธศาสนาของ
เราไม่ค่อยเป็นท่ีเคารพบูชาของผูค้นทัว่ไปเหมือนเช่นสมยัก่อนจึงทาํใหเ้ดก็วยัรุ่นไม่ค่อยเขา้วดัทาํบุญส่วนมากจะไปท่ี
อ่ืนมากกว่าจึงให้ขาดท่ีพ่ึงขาดหลกัธรรมคาํสอนท่ีดีจากพระพุทธศาสนา ควรมีเวรยามป้องกนัเพ่ือช่วยกนัสอดส่อง
ดูแล เก็บวตัถุส่ิงของมีค่าในท่ีท่ีมิดชิดกาํจดัหรือความสะอาดท่ีรกร้างติดตั้งแสงสวา่งให้เพียงพอเพ่ือป้องกนัการเกิด
อาชญากรรม ปรับสภาพแวดลอ้มภายในบริเวณวดั เช่น ให้มีแสงสวา่งในตอนกลางคืน จดักิจกรรมสร้างสรรค ์เช่น 
จดักลุ่มทาํงานสร้างรายไดใ้หส้าํหรับคนวา่งงานเพ่ือลดแหล่งมัว่สุมอบายมุขท่ีอยูภ่ายในวดัหรือการหารายไดใ้นทางท่ี
ผิดของคนในชุมชนและควรปลูกฝังคุณธรรมให้แก่ทุกคน นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของ เจา้อาวาส ได้
ให้ความคิดเห็นอ่ืนๆ ไวว้่าการก่ออาชญากรรมในวดัเป็นปัญหาสําคญัอีกอย่างหน่ึงท่ีสมควรไดรั้บการแกไ้ขอย่าง
เร่งด่วนและควรมีการนาํเสนอส่ิงดีให้บุคคลภายนอกให้เห็นถึงความสําคญัของการทาํความดีมากข้ึน เพ่ือลดการก่อ
อาชญากรรม ทั้งในวดัและในท่ีอ่ืนๆ ซ่ึงส่ือกเ็ป็นส่วนสาํคญัส่วนหน่ึงท่ีช่วยพฒันาสังคมได ้ทาํให้สังคมน่าอยู ่มนุษย์
ตอ้งรู้จกัความพอเพียง รู้จกัการใชชี้วิตโดยความพอเพียง เพราะถา้มีการทะเยอทะยานก็จะนาํไปสู่การการะทาํผิดและ
ประชาชนชนในสังคมควรมีความรักใคร่สามคัคีกนัเพ่ือผลกัดนัใหป้ระเทศมีความเจริญทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาว่างงาน อาชญากรรมอาจจะไม่เกิดข้ึน หากคนในสังคมนั่นๆ มีสํานึกท่ีดี ดงันั้นการ
ปลูกฝังความคิดหรือจิตสาํนึกใหแ้ก่เดก็และเยาวชน เพราะเดก็และเยาวชนเป็นกาํลงัของชาติต่อไป การเติบโตไปเป็น
ผูใ้หญ่ท่ีดียอ่มเกิดผลดีตาม ส่วนงานวิจยัท่ีรองรับซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชนะทิศ แกว้อมัพร (2538) ศึกษาเร่ือง
ลกัษณะสภาพแวดลอ้มทางกายภาพในกรุงเทพมหานครท่ีเอ้ืออาํนวยให้เกิดคดีอาชญากรรม กรณีศึกษา เขตสถานี
ตาํรวจนครบาลพญาไท ผลการศึกษาพบวา่ ภาพสะทอ้นของพฤติกรรมของคนในชุมชนท่ีแสดงใหเ้ห็นไดด้ว้ยตาเปล่า
เช่น การแสดงออกดว้ยการมีส่วนร่วมในการดูแลพ้ืนท่ีในชุมชน มาตรการรักษาความปลอดภยั ความสะอาดเรียบร้อยของ
ชุมชน ฯลฯ และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สิทธิศกัด์ิ  พนัธ์ุพิชญานนท ์(2545) ศึกษาเร่ืองการศึกษาสภาพของชุมชน
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ในการมีส่วนร่วมป้องกนัอาชญากรรม ผลการวิจยัพบวา่ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกนัอาชญากรรมท่ีผา่น
มาส่วนใหญ่เป็นการแสดง ความคิดเห็นและการตดัสินใจ แต่ไม่มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลของกิจกรรมหรือ
โครงการ การไม่ทราบถึงผลประโยชน์ท่ีได ้รูปแบบการมีส่วนร่วมป้องกนัอาชญากรรมท่ีเหมาะสมและชุมชนตอ้งการ
คือการสร้าง ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม การติดตั้งไฟส่องสว่าง ไวต้ามทางเดินและหน้าบา้นในเวลากลางคืน การฝากดูแล
บา้น การนาํสัตวเ์ล้ียงมาใชเ้ฝ้าบา้น การจดัตวัแทนชุมชนออกสอดส่องดูแล ความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน มีการ
แจ้งเบาะแสของบุคคลท่ีน่าสงสัยท่ีเข้าไปในชุมชนให้แก่สมาชิกและเจ้าหน้าท่ีตาํรวจทราบ และนอกจากน้ียงั
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ไกรวิน วฒันสิน (2546) ศึกษาเร่ืองความหวาดกลวัภยัอาชญากรรมของประชาชนท่ีพกั
อาศยัในชุมชนแออดัคลองเตย ผลการศึกษาพบวา่ การนาํแนวคิดเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนมาใชเ้ป็นหลกัใน
กิจการตาํรวจ การปรับเปล่ียนทศันคติและรูปแบบการทาํงานของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ ในพ้ืนท่ีท่ีมุ่งเนน้การแกปั้ญหาและ
พฒันาปรับปรุงโครงการแกปั้ญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี รวมทั้งการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มของชุมชนใหดี้ข้ึน 

 
6. บทสรุป 

สาเหตุของการเกิดอาชญากรรมภายในวดั: กรณีศึกษาวดัในอาํเภอวฒันานคร จังหวดัสระแก้ว ได้แก่ 
1) สาเหตุของการเกิดอาชญากรรมในวดั ไดแ้ก่ วดัใกลแ้หล่งชุมชน คนในชุมชนมีการด่ืมของมึนเมา ด่ืมสุรา วดัเป็น
สถานท่ีท่ีมีบุคคลเขา้ออกตลอดเวลาง่ายต่อการเขา้ถึง เป็นสถานท่ีไม่มียามรักษาความปลอดภยัสามารถเขา้ออกไดง่้าย 
เป็นสถานท่ีท่ีมีคนมาทาํบุญมากมีตูบ้ริจาคท่ีมีเงินมากมาย และท่ีสําคญัวดัมีทรัพยสิ์นมีค่า 2) ลกัษณะของการเกิด
อาชญากรรมในวดัโดยส่วนใหญ่จะเป็นการการลักขโมยทรัพย์สินมีค่าวตัถุโบราณ พระพุทธรูป การตัดเศียร
พระพุทธรูป การขโมยเงินบริจาค ความขดัแยง้ภายในของบุคลากรท่ีทาํงานในวดั การทะเลาะวิวาท และการฆาตกรรม 
และ 3) ความสัมพนัธ์ของวดัระหวา่งสภาพแวดลอ้มกบัสาเหตุการเกิดอาชญากรรมภายในวดั พบวา่ สภาพแวดลอ้มมี
ความสัมพนัธ์กบัสาเหตุการเกิดอาชญากรรมภายในวดั 

 
7. ข้อเสนอแนะ 

7.1 ควรศึกษาถึงสาเหตุของการเกิดอาชญากรรมภายในวดัในเขตอาํเภออ่ืนๆ ในจงัหวดัสระแกว้หรือจงัหวดั
ใกลเ้คียง 

7.2 ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาในเชิงปริมาณเปรียบเทียบตวัแปรต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาเหตุของ
การเกิดอาชญากรรมภายในวดัอยา่งครอบคลุม 

7.3 ควรมีศึกษาในเชิงปริมาณควบคู่กบัเชิงคุณภาพในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาเหตุการเกิดอาชญากรรม
ภายในวดั: กรณีศึกษาวดัในอาํเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ หรือจงัหวดัท่ีใกลเ้คียงอยา่งครอบคลุม 
 
8. กติติกรรมประกาศ  

ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณคุณ ดร.กมล สุปรียสุนทร อาจารยพิ์เศษ หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลยัรังสิต และผูพิ้พากษา ประจาํศาลภาษีอากร และ
ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.อรรถพล ควรเล้ียง อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาอาชญา
วิทยาและการบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลยัรังสิต ซ่ึงผูว้ิจยัขอขอบพระคุณอาจารยท์ั้ ง 2 ท่านท่ีให้ความกรุณา 
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ความช่วยเหลือในการทาํวิจยัใหเ้สร็จลุล่วงไปดว้ยดี ตลอดจนใหค้าํแนะนาํในการเขียนบทความในคร้ังน้ีเพ่ือใชใ้นการ
นาํเสนองานวจิยั ซ่ึงทาํใหบ้ทความบทน้ีมีความสมบูรณ์มากกยิง่ข้ึน  
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ปัญหาอุปสรรคการปฏิบตัิงานของอาสาสมคัรตํารวจชุมชน: กรณศึีกษาอาํเภอเมือง จังหวดัพษิณุโลก 

Problems and Obstacles on the Performance of Community Police Volunteer 
 : A Case Study of Mueang Phitsanulok District, Phitsanulok Province 

 

ร.ต.อ.สุรพรรณ นิลวลิยั, ผศ.ดร.อรรถพล ควรเลีย้ง และ พ.ต.ท.ดร.กฤษณพงค์ พูตระกลู 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวชิาอาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม มหาวทิยาลยัรังสิต 

2 อาจารยป์ระจาํ หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวชิาอาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม มหาวทิยาลยัรังสิต 
3 อาจารย ์(สบ 2) กลุ่มงานคณาจารย ์คณะตาํรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตาํรวจ 

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

บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) ศึกษาสภาพการปฏิบติังานในปัจจุบนัของอาสาสมคัรตาํรวจชุมชนใน
เขต พ้ืนท่ีอาํเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก 2) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานของอาสาสมคัรตาํรวจชุมชนใน
เขตพ้ืนท่ีอาํเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก และ 3) เสนอแนะแนวทางในการพฒันาการปฏิบติังานของอาสาสมคัรตาํรวจ
ชุมชนให้มีความเหมาะสม โดยการวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methodology) ทั้ งการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาในการ
วิจยัเชิงปริมาณ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม รวมทั้งส้ิน 1,946 คน ประกอบดว้ยอาสาสมคัรตาํรวจชุมชน จาํนวน 920 คน ผูน้าํ
ชุมชน จาํนวน 955 คน และเจา้หนา้ท่ีตาํรวจท่ีปฏิบติัหน้าท่ีตาํรวจชุมชน จาํนวน 71 คน กลุ่มตวัอยา่งกาํหนดโดยใช้
สูตรของยามาเน่ (Yamane) ท่ีระดบัความคลาดเคล่ือน 0.05 จากจาํนวนประชากร ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวนทั้งส้ิน 621 
คน ใชก้ารสุ่มอยา่งง่ายตามสัดส่วน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ แบบสอบถามซ่ึงผา่นการตรวจสอบความตรงตาม
เน้ือหาจากผูท้รงคุณวฒิุ 3 ท่าน และการหาค่าความเช่ือมัน่โดยวธีิของครอนบาค (Cronbach Coefficient Alpha)  ไดค้่า
ความเช่ือมัน่ 0.987 การวิจยัเชิงคุณภาพ ประกอบดว้ย ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีสําคญั (Key Informant) ประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร
ระดบัสูงของตาํรวจภูธรภาค 6 จาํนวน 1 คน ผูบ้ริหารระดบัสถานีตาํรวจ จาํนวน 1 คน ตาํรวจชุมชน จาํนวน 1 คน 
ผูน้าํชุมชน จาํนวน 1 คน และ อาสาสมคัรตาํรวจชุมชน จาํนวน 1 คน รวมจาํนวนทั้งส้ิน 5 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
วจิยัไดแ้ก่แบบสัมภาษณ์เชิงลึก  
 ผลการศึกษาพบวา่ในภาพรวมของปัญหาและอุปสรรคดา้นการปฏิบติังานของอาสาสมคัรตาํรวจชุมชนใน
ทุกดา้นมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบันอ้ย  ในขณะท่ีภาพรวมของปัญหาอุปสรรคในดา้นปัจจยัสนบัสนุนพบวา่มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบันอ้ยเช่นกนั  โดยมีขอ้มูลเชิงคุณภาพสนบัสนุนปัญหาและอุปสรรคในดา้นงบประมาณ การฝึกอบรม การมีส่วน
ร่วม การแจง้เหตุ การคดัเลือกบุคลากร การปราบปรามอาชญากรรม การบริหารจดัการ สวสัดิการและแรงจูงใจ และ
ระเบียบกฎหมายอยา่งสอดคลอ้งกนั  
คาํสําคญั : อาสาสมคัรตาํรวจชุมชน 
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Abstract 

The purposes of the research were to 1) study the current community police volunteer performance in the 
area of Mueang Phitsanulok district, Phitsanulok province 2) study problems and obstacles on the community 
police volunteer performance in the area of Mueang Phitsanulok district, Phitsanulok province and 3) recommend 
more suitable ways to improve the community police volunteer performance. This research used mixed 
methodology consist of both qualitative and quantitative research. In quantitative research, there are 3 groups of 
people consist of 920 participants from community police volunteer, 955 participants from community leaders and 
71 participants from police officers working as community police in Mueang Phitsanulok district, Phitsanulok 
Province. The sample size was 621 people, computed by using Yamane formular and selected by a simple random 
sampling method. The tool used for data collection was a questionnaire. Validity of the questionnaire was assessed 
via a panel of 3 experts and used Cronbach’s Alpha Method to approve the reliable of questionnaire with score of 
0.987. The qualitative research method which interviewed five experts from several professional fields consists of 
higher rank commander of police provincial region 6, administrator of police station, police officers working as 
community police, community leader and community police volunteer by using in-depth interview technique. 
  The results showed that overall of problems and obstacles on the performance of community police 
volunteer in all aspects had mean in a low level. While the result of considering supporting factors also showed that 
overall have a low level of mean. For the qualitative data also supported the problems and obstacles on budget, 
training, participation, crime informing, selection, crime prevention, administration, welfare and motivation and 
regulation of law as well. 
KEY WORDS: COMMUNITY POLICE VOLUNTEER 
 
1. บทนํา 

สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ เป็นหน่วยงานท่ีมีภารกิจหลกัในการป้องกนัปราบปรามการกระทาํผิดทางอาญา 
รักษาความสงบเรียบร้อย และดูแลความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชน (สํานักงานตาํรวจแห่งชาติ 
[สตช.], 2554) แต่ในการปฏิบติังานของตาํรวจในปัจจุบนัพบวา่ มีปัญหาและอุปสรรคเกิดข้ึนมากมาย ท่ีสาํคญัๆ ไดแ้ก่ 
ดา้นกาํลงัพล ท่ีถึงแมว้า่จาํนวนของตาํรวจท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีอยูใ่นปัจจุบนัจะมีอยูถึ่งสองแสนกวา่คน แต่เม่ือเทียบสัดส่วน
กบัจาํนวนประชากรแลว้ ก็ยงันับว่าน้อยและไม่เพียงพอท่ีจะดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคมไดอ้ย่างทัว่ถึง 
(เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน, 2553) อีกทั้งยงัมีปัญหาดา้นงบประมาณในการปฏิบติังาน ตลอดจนสวสัดิการต่างๆ ท่ียงัเป็น
ปัญหาตั้ งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นอกจากน้ีรูปแบบการปฏิบัติงานของตาํรวจร่วมกบัประชาชน ซ่ึงแต่เดิมจะเน้น
ปฏิบติัการดา้นจิตวทิยา เช่น การแจกจ่ายส่ิงของ พฒันาหมู่บา้น หรือการแสดงดนตรี ฯลฯ กเ็ป็นเพียงแค่วิธีการท่ีใชใ้น
การเขา้ถึงประชาชนเท่านั้น ยงัไม่ไดมี้การดาํเนินการในขั้นลงลึก และบูรณาการผสมผสานท่ีจะเสริมสร้างความ
ร่วมมือให้เกิดความยัง่ยืนอยา่งแทจ้ริง (รมยสิ์ทธ์ิ วีริยาสรร, 2555) และในบางคร้ังตาํรวจยงัมีทศันคติในทางลบต่อ
ประชาชน โดยเห็นวา่เป็นฝ่ายตรงขา้มท่ีมาตรวจสอบหรือจบัผิดพฤติกรรมของตาํรวจ (พงศพ์ฒัน์ ฉายาพนัธ์ุ, 2551) 
สํานักงานตาํรวจแห่งชาติไดก้าํหนด “ยุทธศาสตร์สํานักงานตาํรวจแห่งชาติ 2555-2564”  โดยกาํหนดระเบียบท่ีให้
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หน่วยงานปฏิบติัระดบัสถานีตาํรวจดาํเนินการตามกระบวนการการมีส่วนร่วมไดมี้ตวัแทนของประชาชนในหมู่บา้น
มาทาํหนา้ท่ีเป็น “อาสาสมคัรตาํรวจบ้าน” หมู่บา้นละ 5-10 คน เพ่ือใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมเป็นอาสาสมคัรท่ีอยู่
ในสายการปฏิบติัของตาํรวจโดยตรง (รมยสิ์ทธ์ิ, 2555) ต่อมาสํานักงานตาํรวจแห่งชาติไดมี้การเปล่ียนช่ือเรียกจาก 
“อาสาสมัครตํารวจบ้าน” เป็น “อาสาสมัครตํารวจชุมชน” มีภารกิจท่ีสําคญัอาทิเช่น การเป็นผูช่้วยเหลือเจา้พนกังาน
ตาํรวจตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา การรักษาความสงบเรียบร้อย การบริการและอาํนวยความสะดวก
ดา้นการจราจร  ตลอดจนการเป็นผูช่้วยเหลือเจา้พนักงานตาํรวจในการป้องกนัปราบปรามอาชญากรรม และเป็น
เครือข่ายแจง้เหตุเม่ือมีอาชญากรรม หรือความไม่สงบเรียบร้อยเกิดข้ึนในชุมชน (สตช., 2554) 

จังหวดัพิษณุโลกเป็นพ้ืนท่ีหน่ึงท่ีเป็นศูนยก์ลางการบริหารของภาคเหนือตอนล่าง ได้มีการดาํเนินการ
เก่ียวกบัการนาํอาสาสมคัรตาํรวจชุมชนมาช่วยเหลืองานของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจมาเป็นระยะเวลาพอสมควร  โดยเฉพาะ
ในพ้ืนท่ีอาํเภอเมือง มีสถิติแนวโนม้ของการเกิดอาชญากรรมโดยรวมมีการเปล่ียนแปลงทั้งเพ่ิมข้ึนและลดลงในแต่ละ
ประเภทในทุกๆ ปี ซ่ึงเกือบทุกคดีลว้นมีความสาํคญั และส่งผลกระทบต่อการดาํเนินชีวติประจาํวนัของประชาชนเป็น
อย่างมาก จึงเป็นประเด็นท่ีน่าสนใจว่าการปฏิบติังานของอาสาสมคัรตาํรวจชุมชนในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอเมือง จงัหวดั
พิษณุโลกในปัจจุบนั มีสภาพการดาํเนินการเป็นอยา่งไร มีปัญหา อุปสรรคท่ีส่งผลต่อการดาํเนินการอะไรบา้ง  ผูว้ิจยั
จึงสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัปัญหาอุปสรรคในการปฏิบติังานของอาสาสมคัรตาํรวจชุมชนดงักล่าว ตลอดจนเพื่อหา
ขอ้เสนอแนะและแนวทางในการพฒันาการปฏิบติังานของอาสาสมคัรตาํรวจชุมชนท่ีเหมาะสมต่อไป 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคด์งัน้ี 
2.1 เพ่ือศึกษาสภาพการปฏิบติังานในปัจจุบนัของอาสาสมคัรตาํรวจชุมชนในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอเมือง จงัหวดั

พิษณุโลก 
2.2 เพ่ือศึกษาปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบติังานของอาสาสมคัรตาํรวจชุมชนในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอเมือง 

จงัหวดัพิษณุโลก 
2.3 เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการพฒันาการปฏิบติังานของอาสาสมคัรตาํรวจชุมชนใหมี้ความเหมาะสม 

 

3. การดาํเนินการวจิัย 
 การวิจัยในคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed Methodology) ทั้ งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) และการวจิยัเชิงปริมาณ (Qualitative Research) โดยมีรายละเอียดสรุปไดด้งัน้ี 
 3.1 ประชากร กลุ่มตวัอย่าง และผู้ให้ข้อมูลสําคญั  
 การวิจัยเชิงปริมาณ - ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม  โดยใชสู้ตรของยามาเน่ 
(Yamane) ท่ีระดบัความคลาดเคล่ือน 0.05 จากจาํนวนประชากร สามารถสรุปไดด้งัตารางต่อไปน้ี 

 ประชากร (คน)  กลุ่มตัวอย่าง (คน)   

อาสาสมคัรตํารวจชุมชน 920 279 
ผู้นําชุมชน 955 282 
ตํารวจชุมชน 71 60 

รวม 1,946 621 
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การวิจัยเชิงคุณภาพ - มีผูใ้หข้อ้มูลท่ีสาํคญั (Key Informant) ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารระดบัสูงของตาํรวจภูธร
ภาค 6 จาํนวน 1 คน, ผูบ้ริหารระดบัสถานีตาํรวจ จาํนวน 1 คน, ตาํรวจชุมชน จาํนวน 1 คน, ผูน้าํชุมชน จาํนวน 1 คน 
และอาสาสมคัรตาํรวจชุมชน จาํนวน 1 คน รวมจาํนวนทั้งส้ิน 5 คน 
 3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
      1) การรวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพ ไดแ้ก่ แบบบนัทึกสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
      2) การรวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณ ใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire)  

3.3 การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 
      1) การตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) ผูว้จิยัไดน้าํเคร่ืองมือใหผู้ท้รงคุณวฒิุ 
จาํนวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหาดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิความสอดคลอ้ง (Index of Concordance: IOC) 
ทาํการปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะ 
      2) หาความเช่ือมัน่ (Reliability) ผูว้ิจยัไดน้าํแบบสอบถามท่ีผ่านการวิเคราะห์แลว้  ไปทดลองใช ้(Try 
Out) กับกลุ่มประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีจาํนวน 30 คน ได้ค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมั่น
แบบสอบถามทั้งฉบบั โดยวธีิของครอนบคั (Cronbach) เท่ากบั 0.987 

3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
     1) แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการศึกษาค้นควา้จาก กฎหมาย ระเบียบ  ต่างๆ ท่ี

เก่ียวขอ้ง รวมถึงหนงัสือทางวชิาการ บทความ สารนิพนธ์ วทิยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ และรายงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
     2) แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) จดัเกบ็ขอ้มูลจากตาํรวจภูธรภาค 6 จงัหวดัพิษณุโลก ดงัน้ี  

  2.1) การวิจยัเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีสําคญัใน
พ้ืนท่ีท่ีทาํการศึกษา จาํนวนทั้งส้ิน 5 คน 
  2.2) การวิจยัเชิงปริมาณ โดยใชแ้บบสอบถามเพ่ือเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างจาํนวนรวมทั้งส้ิน 
621 คน  
 3.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวจิยัเชิงปริมาณ - สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลในการวจิยัคร้ังน้ีไดแ้ก่  การคาํนวณค่าร้อยละ 
(Percentage)  ค่าเฉล่ียคะแนน (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

การวจิยัเชิงคุณภาพ – ผูว้จิยัไดร้ายงานผลขอ้มูลในรูปแบบพรรณนา 
 

4. ผลการวจิัย 
 4.1 ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง 

พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีไดท้าํการสาํรวจประกอบดว้ยชายและหญิง โดยส่วนใหญ่ (มากกวา่คร่ึงหน่ึง) เป็นเพศ
ชาย คิดเป็นร้อยละ 69.1 กลุ่มท่ีมีอายรุะหวา่ง 31-40 ปี มีจาํนวนมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 46.1  ดา้นวฒิุการศึกษา พบวา่
ส่วนใหญ่ (มากกวา่คร่ึงหน่ึง) มีการศึกษาอยูใ่นระดบัมธัยม/ปวช. คิดเป็นร้อยละ 52.8 รองลงมาเป็นกลุ่มท่ีมีการศึกษา
อยู่ในระดบัประถมศึกษา, ระดบั ปวส./ปวท./อนุปริญญา และระดบัสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 31.2 ดา้นตาํแหน่ง
หน้าท่ีในปัจจุบันเป็นผูน้ําชุมชน, อาสาสมัครตาํรวจชุมชน และตาํรวจชุมชน คิดเป็นร้อยละ 45.4, 44.9 และ 9.7 
ตามลาํดบั ดา้นรายไดเ้ฉล่ียส่วนใหญ่ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูร่ะหว่าง 5,001-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.2  และ
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ดา้นระยะเวลาในการปฏิบติังานส่วนใหญ่ (มากกวา่คร่ึงหน่ึง) มีระยะเวลาในการปฏิบติังานมากกวา่ 4 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 53.1 
 4.2 ปัญหาและอุปสรรคด้านการปฏิบัตงิาน และด้านปัจจัยสนับสนุน  
 ผลการวจิยัมีความสอดคลอ้งกนัทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สรุปไดด้งัน้ี 
 ด้านงบประมาณ มีแหล่งงบประมาณมาจากหลายแหล่ง ไดแ้ก่ งบจากทางราชการ งบประมาณจากองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน การบริจาค และงบประมาณส่วนตวัของผูป้ฏิบติังานเอง   ด้านการฝึกอบรม ในดา้นยุทธวิธี 
ระเบียบ กฎหมาย การเขา้ช่วยเหลือเจา้พนกังานในการจบักุม การอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบติัซ่ึงมีความถ่ีเพียงปีละ
คร้ัง ระยะเวลาการอบรมเพียง 1 วนั รวมถึงมีปัญหาด้านการขาดแคลนวิทยากรท่ีให้ความรู้เน่ืองจากการขาด
งบประมาณสนบัสนุนการฝึกอบรม   ด้านการมีส่วนร่วม ในความเห็นของผูบ้ริหารสถานีตาํรวจไดน้าํเสนอวา่ยงัมีการ
เขา้ร่วมกิจกรรมนอ้ย เน่ืองจากทุกคนมีอาชีพหลกัอยู ่ซ่ึงมีหลากหลายอาชีพ ด้านการปฏิบัติงาน ไดแ้ก่ ทศันคติในการ
เข้าร่วมปฏิบัติหน้าท่ีร่วมกับสายตรวจการเข้าร่วมทาํได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของจาํนวนอาสาสมัครตาํรวจชุมชน 
สามารถช่วยเหลือเจา้พนักงานไดใ้นระดบัหน่ึง แต่ความตอ้งการในการพกพาอาวุธปืนในการปฏิบติังาน ซ่ึงยงัไม่มี
กฎหมายรองรับ ตลอดจนปัญหาท่ีจะตามมาของการพกพาอาวธุปืนเน่ืองจากการไม่รู้บทบาทหนา้ท่ีตลอดจนระเบียบ
ท่ีเก่ียวขอ้ง  ด้านเครือข่ายแจ้งเหตุ ในความเห็นของผูบ้ริหารสถานีตาํรวจ ยงัมีขอ้จาํกดัในการตรวจ แจง้เหตุและแจง้
ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ซ่ึงเกินขีดความสามารถของหน่วยงาน ด้านการติดต่อประสานงาน ยงัมีปัญหาในการติดต่อ
ประสานงาน และฝ่ายปฏิบัติเม่ือประสานงานไปแลว้ตอ้งรอการตดัสินใจจากเจา้พนักงานก่อน  ด้านการคัดเลือก
บุคลากร  มีการคดัเลือกโดยผ่านการสอบประวติัจากสายตรวจตาํบลและตอ้งมีการรับรอง เพ่ือการคดักรองมาระดบั
หน่ึงและกาํหนดอายุ  ด้านการปราบปรามอาชญากรรม แผนการฝึกซ้อมยงัไม่เพียงพอเน่ืองจากขาดงบประมาณ 
ระดบัปฏิบติัจะทาํหน้าท่ีในการแจง้ให้เจา้พนักงานเพื่อทราบและดาํเนินการโดยฝ่ายเจา้พนักงาน ด้านการบริหาร
จัดการ การดูแลจากผูบ้ ังคบับัญชายงัไม่ทั่วถึง ฝ่ายปฏิบัติการตอ้งมีเจา้พนักงานดูแล ตอ้งมีการกาํกับดูแลจากเจ้า
พนักงานเป็นหลัก  ด้านสวัสดิการและแรงจูงใจ  การแต่งเคร่ืองแบบต้องดูแลค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง ด้านการ
รักษาพยาบาลใชสิ้ทธิปกติ 30 บาทรักษาทุกโรค ไม่มีงบประมาณดา้นค่าตอบแทน มีการกาํหนดให้มีการกาํหนดขีด
ชั้นยศ เพ่ือกาํหนดระดบัการบงัคบับญัชาเพื่อให้มีจิตสํานึกในการดูแลความสงบของทอ้งถ่ินตน และด้านระเบียบ
กฎหมาย ยงัมีหลายฉบบัท่ียงัไม่ส่งผลต่อผูป้ฏิบติัในระดบัล่าง ไม่มีกฎหมายรองรับในหลายๆ เร่ือง ในขณะท่ีระดบั
ปฏิบติัไม่รู้ลึกในขอ้กฎหมาย และการออกไปปฏิบติังานตอ้งมีเจา้พนกังานไปร่วมดว้ยเป็นสาํคญั 
 4.3 อภิปรายผล 
      1) ในภาพรวมของการปฏิบติังานของอาสาสมคัรตาํรวจชุมชนในทุกดา้นไดมี้การดาํเนินการตามกรอบ
ของระเบียบสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ (สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ, 2554) อยา่งเป็นรูปธรรม   
      2) ในรายละเอียดแม้จะมีปัญหาอุปสรรคจากค่าสถิติในระดับน้อย แต่ในข้อมูลเชิงคุณภาพได้ช่วย
ยกระดบัให้เห็นปัญหาในดา้นเหล่านั้นในการปฏิบติังานตามระเบียบฯ โดยเฉพาะดา้นการป้องกนัอาชญากรรม ดา้น
การปราบปราบอาชญากรรม และดา้นเครือข่ายแจง้เหตุ เป็นตน้ ในขณะท่ีปัจจยัสนบัสนุนไดแ้ก่ ดา้นงบประมาณ ดา้น
การคดัเลือกบุคลากร ดา้นการบริหารจดัการ ดา้นการฝึกอบรม และดา้นสวสัดิการและแรงจูงใจ ยงัมีประเดน็ขอ้สังเกต
ประกอบอยู ่ จากความเห็นของ ตะวนั ตระการฤกษ ์(2552) ท่ีไดศึ้กษาการมีส่วนร่วมของราษฎรอาสาในการป้องกนั
และปราบปรามอาชญากรรมในเขตรับผิดชอบของ สภ.เมืองสมุทรสาคร มีประเดน็ท่ีสอดคลอ้งกนัคือ การสนบัสนุน
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งบประมาณ การสร้างระบบการคดัเลือกบุคลากร การจดัการฝึกอบรม ในขณะท่ีไดมี้การประเมินประสิทธิภาพในการ
ทาํงานเป็นส่วนเพ่ิมเติมเขา้มา  สอดคลอ้งกบัพชัรพงษ์ อคัรเมธากุล (2551) ท่ีไดศึ้กษาความร่วมมือของชุมชนใน
โครงการตาํรวจบา้นต่องานป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม ท่ีช้ีใหเ้ห็นถึงการขาดทกัษะความชาํนาญของตาํรวจ
บา้น การไม่เคร่งครัดการปฏิบติังาน การขาดงบประมาณ การขาดอุปกรณ์การทาํงาน การขาดการฝึกอบรม การจดั
สวสัดิการค่าตอบแทน  และเป็นเร่ืองท่ีมีความสําคญัและจาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีเจา้หนา้ท่ีตาํรวจทุกระดบัตอ้งมีความเขา้ใจ
ในหลกัการของตาํรวจชุมชน ตลอดจนการเช่ือมโยงกิจกรรมระหว่างหน่วยงานในระดบัต่างๆ จะส่งผลต่อการนาํ
นโยบายไปสู่การปฏิบติั รวมถึงการบริหารจดัการดา้นอ่ืนๆ ท่ีจะส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานท่ีจะส่งผล
ต่อประสิทธิผลของการปฏิบติังานตามความเห็นของ รมยสิ์ทธ์ิ วีริยาสรร (2555) สอดคลอ้งกบัความคิดเห็นดา้นการมี
ส่วนร่วมจะมีผลต่อการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมของศิริพร ลือวภิากลุ (2545) และขอ้ควรระวงัอีกประการ
หน่ึงนอกเหนือจากการคดัเลือกแลว้ ความแตกต่างทางดา้นวฒันธรรมจะเป็นส่วนท่ีตอ้งนาํมาเป็นส่วนเช่ือมโยงในการ
มีส่วนร่วม (Solis, 2004)  
       3) ในประเด็นท่ีสําคญัของกรอบแนวคิดในดา้นการป้องกนัอาชญากรรม การปราบปรามอาชญากรรม 
และเครือข่ายแจง้เหตุ เม่ือพิจารณาประกอบกบัปัจจยัสนบัสนุน และขอ้มูลเชิงคุณภาพแลว้พบวา่ยงัมีปัญหาอุปสรรค
แมค้่าเฉล่ียในภาพรวมอยู่ในระดบัน้อย แต่ผลท่ีเช่ือมโยงมาจากปัจจยัสนับสนุนไม่ว่าจะเป็น งบประมาณในการ
ฝึกอบรม ระยะเวลาในการฝึกอบรม ความเขา้ใจในขั้นตอนการปฏิบติัการแจง้เหตุ การขาดแคลนเคร่ืองมืออุปกรณ์ ยงั
เป็นขอ้จาํกดัของการปฏิบติัในระดบัหน่ึงอยู ่อยา่งไรก็ตามการนาํแนวคิดทฤษฎีการป้องกนัอาชญากรรมดา้นชุมชน
สัมพนัธ์ ท่ีจะตอ้งทาํความเขา้ใจกบัทุกระดบัในการปฏิบติั แนวคิดการปราบปรามอาชญากรรม และแนวคิดของ
เครือข่ายแจง้เหตุอาชญากรรม ตอ้งนาํมาจดัเป็นกิจกรรมในการฝึกอบรมท่ีเป็นรูปธรรมมากกว่าเป็นหลกัการทาง
ทฤษฎี จะเป็นเง่ือนไขของความสาํเร็จของภารกิจของอาสาสมคัรตาํรวจชุมชนต่อไป 
 4.4 ข้อเสนอแนะ 
      1) ขอ้เสนอแนะจากผลการวจิยั 
  1.1) ในภาพรวมผลการดาํเนินการในภาพรวมมีปัญหาและอุปสรรคในระดบันอ้ยแสดงวา่ในการ
บริหารจดัการของการบริหารจดัการของสถานีตาํรวจไดมี้การดาํเนินการไปไดอ้ยา่งเป็นมาตรฐาน  
  1.2) ความคิดเห็นท่ีมีเม่ือเรียงลาํดบัแลว้ปัจจยัในดา้นงบประมาณยงัเป็นประเด็นท่ีตอ้งไดรั้บการ
สนบัสนุนอยา่งเตม็ท่ีและต่อเน่ือง 
  1.3) การคดัเลือกบุคลากร การฝึกอบรม การจัดสวสัดิการ และการบริหารจัดการท่ีต้องมีการ
ประเมินผลการปฏิบติังานเป็นระยะอย่างสอดคลอ้งกบัภารกิจดา้นการสร้างแรงจูงในดา้นต่างๆ จะเป็นส่วนท่ีตอ้ง
กาํหนดไวใ้นแผนงานโครงการและกิจกรรมท่ีตอ้งดูแลและจดัใหมี้อยา่งต่อเน่ืองและเพียงพอ 
      2) ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป 
  2.1) ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมในจงัหวดัท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกนัในภาคอ่ืนๆ เพ่ือจะไดเ้ป็นการยืนยนั
ในมาตรฐานของการบริหารจดัการเพ่ือการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  2.2) ควรมีการศึกษาในตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากท่ีไดก้าํหนดไวใ้นการศึกษาคร้ังน้ี เพ่ือจะไดมี้
มิติในการพิจารณากาํหนดนโยบาย เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวฒันธรรม จะ
มีผลต่อการปฏิบติังานท่ีตอ้งใหท้นักบัการเปล่ียนแปลงดงักล่าวต่อไป 
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กติติกรรมประกาศ  
 วิทยานิพนธ์เล่มน้ีสําเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดีด้วยความอนุเคราะห์ของ พ.ต.ท.ดร.กฤษณพงค์ พูตระกูล 
อาจารยท่ี์ปรึกษา ท่ีไดก้รุณาใหค้าํปรึกษาและคาํแนะนาํท่ีดี รวมทั้งไดช่้วยตรวจทาน แกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ตลอดจน
ช่วยติดตามความกา้วหน้าในการดาํเนินการจดัทาํวิทยานิพนธ์ จนกระทัง่เสร็จส้ินอยา่งสมบูรณ์ ซ่ึงผูว้ิจยัตอ้งกราบ
ขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบพระคุณ  พล.ต.ต.รมยสิ์ทธ์ิ วิริยาสรร รองผูบ้ญัชาการตาํรวจภูธรภาค 7 ผูบ้งัคบับญัชาท่ีไดใ้ห้การ
ส่งเสริมสนบัสนุนดา้นการศึกษาแก่ผูว้ิจยัมาโดยตลอด รวมถึงผูใ้ห้ขอ้มูลทุกฝ่าย ทุกระดบั ประกอบดว้ย อาสาสมคัร
ตาํรวจชุมชน ตาํรวจชุมชน ผูน้าํชุมชน และผูบ้ริหารระดบัสถานีตาํรวจ ส่งผลให้การจดัทาํวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีเสร็จ
สมบูรณ์ไปไดด้ว้ยดี 
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ปัญหากฎหมายเกีย่วกบัการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมในประเทศไทย 
LEGAL PROBLEMS REGARDING THE INTERCONNECTION 

OF TELECOMMUNICATION NETWORKS IN THAILAND 
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--------------------------------- 
 

บทคดัย่อ      

 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและวิวฒันาการของการให้บริการโทรคมนาคมซ่ึงถือ
เป็นบริการสาธารณะประเภทหน่ึงท่ีสําคัญ รวมทั้ งกฎหมายในการจัดตั้ งองค์กรหรือหน่วยงานท่ีจัดทาํบริการ
สาธารณะในกิจการโทรคมนาคมและองค์กรท่ีกํากับดูแล 2) ศึกษารูปแบบของการเช่ือมต่อระบบโครงข่าย
โทรคมนาคม และประเภทของการกาํหนดค่าเช่ือมต่อระบบโครงข่ายทั้ งของประเทศไทยและต่างประเทศ 3) 
วิเคราะห์ปัญหาการเช่ือมต่อโครงข่ายระหว่างบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) กบัเอกชนอนัเน่ืองมาจากหลกัเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกาํหนดข้ึน 4) เสนอแนะแนวทางในการกาํกับดูแลการให้บริการ
โทรคมนาคม โดยเฉพาะกรณีของการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมในประเทศไทย ทั้งน้ี โดยใชว้ธีิการวจิยัเอกสาร  

ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจุบนัการประกอบกิจการโทรคมนาคมในประเทศไทย เป็นช่วงแห่งการปรับเปล่ียน
จากตลาดผูกขาดโดยรัฐไปสู่การแข่งขนัเสรี นับไดว้่า “อยู่ในช่วงรอยต่อของกิจการโทรคมนาคม” และมีประเด็น
ปัญหาท่ีควรศึกษาเก่ียวกับการดาํเนินกิจการโทรคมนาคมนานัปการโดยเฉพาะปัญหาในการเช่ือมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม ดว้ยเหตุประการสําคญัท่ีว่าการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม จะทาํให้โครงข่ายโทรคมนาคมทุก
โครงข่ายของผูใ้ห้บริการสามารถติดต่อส่ือสารครอบคลุมทัว่ถึงกนัได ้อนัจะเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ชบ้ริการ แต่ดว้ย
ปัญหาทางกฎหมาย กฎเกณฑท่ี์ออกโดยอาศยัอาํนาจของกฎหมายแม่บท อนัไดแ้ก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย
และกฎหมายโทรคมนาคม การใชอ้าํนาจหนา้ท่ีขององคก์รท่ีกาํกบัดูแลท่ีออกกฎเกณฑท์าํใหเ้กิดความเบ่ียงเบนไปจาก
กฎหมายแม่บท และไม่สอดคลอ้งกบันโยบายแห่งภาครัฐท่ีมีเจตนารมณ์ใหอ้งคก์รของรัฐไดรั้บสิทธิตามท่ีไดรั้บอยูแ่ต่
เดิมก่อนท่ีบทบัญญัติในเร่ืองการประกอบกิจการโทรคมนาคม เพ่ือให้กิจการโทรคมนาคมของภาครัฐสามารถ
พฒันาการให้บริการเขา้สู่การแข่งขนัในตลาดโทรคมนาคมท่ีมีการแข่งขนักนัไดต้ามเจตนารมณ์แห่งภาครัฐ จึงนบัได้
วา่ปรากฏการณ์ท่ีกาํหนดกฎเกณฑ์เบ่ียงเบนและไม่สอดคลอ้งกบักฎหมายแม่บท  เป็นปัญหาอุปสรรคอยา่งยิ่งในการ
ทาํใหเ้กิดปัญหาในการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมโดยเฉพาะกรณีท่ีเป็นโครงข่ายของรัฐวสิาหกิจ  และท่ีน่าสนใจ
อยา่งยิ่งคือเป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน  โดยการกระทาํขององคก์รรัฐท่ีมีอาํนาจในการกาํกบัดูแลกิจการโทรคมนาคม  
จนในท่ีสุดนอกจากจะสูญเสียโอกาสของภาครัฐในการเขา้สู่ตลาดโทรคมนาคมแลว้  ยงัก่อใหเ้กิดความสูญเสียโอกาส
ในรายไดข้องรัฐตามพนัธกรณีของสัญญาสัมปทานท่ีมีมาแต่เดิมของภาครัฐท่ีทาํไวก้บัเอกชนนบัแสนลา้นบาท   
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การวิจยัจึงมีขอ้เสนอแนะวา่  ประเทศไทยตอ้งป้องกนัและแกไ้ขปัญหาอุปสรรคของกฎหมายโทรคมนาคม
อนัส่งผลกระทบต่อการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม โดยเฉพาะกรณีท่ีเป็นโครงข่ายของรัฐวสิาหกิจ ซ่ึงทาํใหส่้งผล
ต่อการพฒันาการให้บริการโทรคมนาคมของกิจการของภาครัฐในประเทศไทย ดงันั้น จึงเป็นภารกิจของประชาชน
ชาวไทยท่ีตอ้งร่วมกนัมีส่วนร่วมผดุงไวซ่ึ้งกิจการโทรคมนาคมของภาครัฐท่ีเป็นทั้งแหล่งหารายไดเ้ขา้สู่ภาครัฐและ
เป็นกิจการท่ีจะตอ้งผดุงไวเ้พ่ือประโยชน์ดา้นความมัน่คงของประเทศ 
คาํสําคญั: ปัญหากฎหมาย, การเช่ือมต่อ, โครงข่ายโทรคมนาคม 

 
Abstract 

 The objectives of this research aimed to 1) study conceptual theories and evolution of telecommunications 
service providers that are important public services and  laws concerning establishment of public services and their 
supervisory organizations 2)  study models and the interconnection fee charge of interconnection networks of 
telecommunications in Thailand and foreign countries 3 )  analyze the problems of interconnection networks 
between the TOT Public Company and other private companies resulted from the regulations adopted by the 
National Telecommunications Commission and 4 ) recommend the guidelines on the supervision of 
telecommunications services, especially cases of telecommunications interconnection networks in Thailand. Thus, 
the research applied a documentary research. 

The results of this research found that in present, the telecommunication business in Thailand steps into 
the changing period from the State monopoly market to free trade competition deemed that is in the transitional 
stage of telecommunication business and has many problems suitable for study related to telecommunication 
business, particularly the interconnection problems of telecommunication networks. As essential reasons, the 
telecommunication networks interconnection shall make all telecommunication networks of all service providers 
can be interconnected together to be advantage to the service users but with the legal problems, the regulations issue 
under the basic laws that are in the Constitution of Thailand and the telecommunication law and exercising the 
authority of the state departments directing such authority make such regulations deviate from such basic laws and 
not be in accord with government policy, with it is intention to provide the state organizations, with the original 
rights before the telecommunication business provisions to develop such telecommunication state organizations for 
providing services to be into the competition market of telecommunication business in accordance with state 
intention deemed that such events determining such regulation deviate from and not be in accord with the basic law 
and deemed that are problems and great impediment in making the telecommunication network interconnection face 
trouble, particularly in the case of the State enterprise network and as the most interesting event, exercising the 
authority of the State departments directing the telecommunication business until the telecommunication State 
organizations lose their opportunity to enter into the telecommunication free market, including government loses its 
revenue in accordance with the obligations of the original concession agreements between government and the 
private organizations in the amount of one hundred thousand million baht. 
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 The research recommended therefore that Thailand should prevent and solve problems and obstacles of the 
telecommunications law affected to the interconnection of telecommunication networks, especially in the case study 
of the State enterprise networks affected to the development of the telecommunication State enterprise services in 
Thailand. It must be therefore acknowledged as the mission of Thai people to cooperate in supporting the 
telecommunication business of State enterprise, which are both the revenue source of the government and supported 
this transaction advantage for the national security. 
KEYWORDS: Legal problems, Interconnection, Telecommunication networks 
 
1. บทนํา 
 สืบเน่ืองจากปัญหาอุปสรรคในการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมดงักล่าว เพ่ือเป็นการเยยีวยาแกไ้ขปัญหา
การสูญเสียโอกาสของภาครัฐในธุรกิจโทรคมนาคมนั้น จึงควรมีการกาํหนดกฎเกณฑ์กติกาในการกาํกบัดูแลกิจการ
โทรคมนาคมให้ชดัเจน ก่อให้เกิดความแน่นอนในกฎเกณฑ์กติกาในการกาํกบัดูแล โดยการกาํหนดขอบเขตอาํนาจ
หนา้ท่ีของหน่วยงานกาํกบัดูแลในทุกดา้น ไม่ว่าจะเป็นการใชดุ้ลพินิจ การพิจารณาตดัสินช้ีขาดในเร่ืองใด ให้อยูใ่น
กรอบกติกาท่ีกฎหมายกาํหนดไว ้วางมาตรการตรวจสอบการทาํงานของหน่วยงานกาํกบัดูแล รวมถึงกาํหนดให้
หน่วยงานท่ีกาํกบัดูแล มีความรับผิดชอบต่อองคก์รนิติบญัญติัหรือองคก์รรัฐอ่ืนๆ เช่น การกาํหนดให้มีการรายงาน
ประจาํปีเสนอต่อองคก์รท่ีทาํหนา้ท่ีตรวจสอบการปฏิบติังานของหน่วยงานกาํกบัดูแลวา่มีความถูกโปร่งใส ซ่ึงถา้การ
ทาํงานขององคก์รกาํกบัดูแล มีความถูกตอ้ง โปร่งใส ตรวจสอบไดแ้ลว้นั้น ปัญหาการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
และการสูญเสียโอกาสของภาครัฐในการประกอบกิจการโทรคมนาคมในตลาดเสรียอ่มจะเกิดข้ึนไดย้าก 
 การกาํกบัดูแลการให้บริการโทรศพัทโ์ดยเฉพาะกรณีการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม จะตอ้งมีมาตรการ
เพ่ือเกิดประสิทธิภาพการกาํหนดขอบอาํนาจท่ีชดัเจนขององคก์รกาํกบัดูแล การกาํหนดหลกัเกณฑใ์นประกาศซ่ึงเป็น
กฎหมายลาํดบัรองหรือกฎเกณฑเ์ก่ียวกบัการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายซ่ึงมีลาํดบัศกัด์ิ
สูงกวา่โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย โดยตอ้งไม่กาํหนดใหเ้บ่ียงเบนจนไม่สอดคลอ้งกบักฎหมายซ่ึงมี
ลาํดบัศกัด์ิสูงกวา่จนเป็นปัญหาอุปสรรคทาํให้เกิดปัญหาในการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมโดยเฉพาะกรณีท่ีเป็น
โครงข่ายของรัฐวิสาหกิจ  อีกทั้งเป็นการเพิ่มสิทธิของผูใ้หส้ัมปทานในการนาํโครงข่ายโทรคมนาคมซ่ึงเป็นทรัพยสิ์น
ของรัฐออกแสวงหาประโยชน์จากองค์กรของรัฐ (ประชา คุณธรรมดี, 2546) ในท่ีสุด นอกจากจะทาํให้เกิดความ
สูญเสียโอกาสของภาครัฐในการสร้างความแขง็แกร่งในการเขา้สู่ตลาดโทรคมนาคมแลว้ ยงัเป็นการทาํให้รัฐสูญเสีย
ประโยชน์อยา่งมหาศาล 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือ 1) ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและวิวฒันาการของการใหบ้ริการโทรคมนาคมซ่ึง
ถือเป็นบริการสาธารณะประเภทหน่ึงท่ีสําคญั รวมทั้ งกฎหมายในการจดัตั้ งองค์กรหรือหน่วยงานท่ีจดัทาํบริการ
สาธารณะในกิจการโทรคมนาคมและองค์กรท่ีกํากับดูแล 2) ศึกษารูปแบบของการเช่ือมต่อระบบโครงข่าย
โทรคมนาคม และประเภทของการกาํหนดค่าเช่ือมต่อระบบโครงข่ายทั้ งของประเทศไทยและต่างประเทศ 3) 
วิเคราะห์ปัญหาการเช่ือมต่อโครงข่ายระหว่างบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) กบัเอกชนอนัเน่ืองมาจากหลกัเกณฑ์ท่ี
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คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกาํหนดข้ึน 4) เสนอแนะแนวทางในการกาํกับดูแลการให้บริการ
โทรคมนาคม โดยเฉพาะกรณีของการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมในประเทศไทย  
 

3. การดาํเนินการวจิัย 
 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเอกสาร (Documentary Research) โดยการประมวลเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร
ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ รวมทั้งบทบญัญติักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ตาํราวิชาการ วิทยานิพนธ์ บทความ วารสาร 
เอกสารประกอบการสัมมนา ตลอดจนขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและ
นาํเสนอประเด็นความสัมพนัธ์ และปัญหาอุปสรรค รวมทั้งขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ โดยเป็นการศึกษาขั้นตอน 
รูปแบบ วิธีการ มาตรการ กลไกทางกฎหมายในการกาํกบัดูแลการให้บริการโทรคมนาคม โดยเฉพาะการให้บริการ
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีทั้ งก่อนและหลงัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช 2540 และรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 การศึกษากฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการให้เอกชน
เข้าร่วมการงานหรือกิจการของรัฐ  พุทธศักราช  2535  พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ  พุทธศักราช  2542  
พระราชบญัญติัองคก์รจดัสรรคล่ืนความถ่ี และกาํกบักิจการวิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคม 
พุทธศกัราช 2543 พระราชบญัญัติประกอบกิจการโทรคมนาคม พุทธศกัราช  2544 พระราชบญัญัติการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ พุทธศกัราช 2551 พระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. 2542 พระราชบญัญติัวธีิปฏิบติัราชการทางปกครอง  พ.ศ.  2539  พระราชบญัญติัความรับผดิทางละเมิด
ของเจา้หนา้ท่ี พ.ศ. 2539  (สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2542) และการศึกษาแนวทางของต่างประเทศการกาํกบั
ดูแลการใหบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี โดยเฉพาะกรณีการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 

 

4. ผลการวจิัย 
 ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจุบนัการประกอบกิจการโทรคมนาคมในประเทศไทย เป็นช่วงแห่งการปรับเปล่ียนจาก
ตลาดผกูขาดโดยรัฐไปสู่การแข่งขนัเสรี นบัไดว้า่ “อยูใ่นช่วงรอยต่อของกิจการโทรคมนาคม” และมีประเดน็ปัญหาท่ี
ควรศึกษาเก่ียวกบัการดาํเนินกิจการโทรคมนาคมนานปัการโดยเฉพาะปัญหาในการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 
(ศาสตรา โตอ่อน, 2550) ดว้ยเหตุผลสาํคญัท่ีวา่การเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม จะทาํใหโ้ครงข่ายโทรคมนาคมทุก
โครงข่ายของผูใ้ห้บริการสามารถติดต่อส่ือสารครอบคลุมทัว่ถึงกนัได ้อนัเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ชบ้ริการ แต่ดว้ยปัญหา
ทางกฎหมาย กฎเกณฑ์ท่ีออกโดยอาศยัอาํนาจของกฎหมายแม่บท ไดแ้ก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยและ
กฎหมายโทรคมนาคม การใช้อาํนาจหน้าท่ีขององค์กรกาํกบัดูแลท่ีออกกฎเกณฑ์ทาํให้เกิดความเบ่ียงเบนไปจาก
กฎหมายแม่บทโดยไม่สอดคลอ้งกบันโยบายแห่งรัฐ ซ่ึงมีเจตนารมณ์ให้องคก์รของรัฐไดรั้บสิทธิตามท่ีไดรั้บอยูแ่ต่
เดิมก่อนมีบทบัญญัติกฎหมายการประกอบกิจการโทรคมนาคม เพ่ือให้กิจการโทรคมนาคมของภาครัฐสามารถ
พฒันาการให้บริการเขา้สู่การแข่งขนัในตลาดโทรคมนาคมท่ีมีการแข่งขนักนัไดต้ามเจตนารมณ์แห่งภาครัฐ จึงนบัได้
วา่ปรากฏการณ์ท่ีกาํหนดกฎเกณฑ์เบ่ียงเบนและไม่สอดคลอ้งกบักฎหมายแม่บท เป็นปัญหาอุปสรรคอยา่งยิ่งในการ
ทาํให้เกิดปัญหาการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมโดยเฉพาะอยา่งยิง่กรณีท่ีเป็นโครงข่ายของรัฐวิสาหกิจท่ีมีอยูเ่ดิม 
(สุธรรม อยูใ่นธรรม, 2549)  และท่ีน่าสนใจอยา่งยิง่คือเป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยการกระทาํขององคก์รของรัฐท่ีมี
อาํนาจในการกาํกบัดูแลกิจการโทรคมนาคม จนในท่ีสุดนอกจากจะสูญเสียโอกาสของภาครัฐในการเขา้สู่ตลาด
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โทรคมนาคมแลว้ ยงัก่อให้เกิดความสูญเสียโอกาสในรายไดข้องรัฐตามพนัธกรณีของสัญญาสัมปทานท่ีมีมาแต่เดิม
ของภาครัฐท่ีทาํไวก้บัเอกชนนบัแสนลา้นบาท   

 

5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
การเช่ือมต่อโครงข่ายสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 รูปแบบ (กาํมล ปัญญาโกเมศ, 2553)  คือ การเช่ือมต่อทางเดียว 

และการเช่ือมต่อสองทาง  สาเหตุท่ีแบ่งเช่นน้ีเพราะการเช่ือมต่อแต่ละรูปแบบจะมีปัญหาท่ีกระทบต่อผูบ้ริโภคท่ี
ต่างกนั เช่น เม่ือผูป้ระกอบการโทรศพัท์ทางไกลรายใหม่เขา้สู่ตลาด ผูป้ระกอบการนั้นตอ้งขอใชส้ายและโครงข่าย
ของผูป้ระกอบการโทรศพัทพ้ื์นฐาน  หากผูป้ระกอบการโทรศพัทพ้ื์นฐานไม่ยนิยอม ผูป้ระกอบการโทรศพัทท์างไกล
จะไม่สามารถให้บริการประชาชนไดเ้พราะไม่มีทางเลือกอ่ืน ดงันั้น ปัญหาสําคญัท่ีพบในการเช่ือมต่อแบบน้ีคือ 
ผูป้ระกอบการท่ีเป็นเจา้ของโครงข่ายส่วนท่ีต่อกบัผูบ้ริโภคมกัจะไม่ยอมใหผู้อ่ื้นเช่ือมต่อโครงข่ายของตนหรือเก็บค่า
เช่ือมต่อโครงข่ายสูงเกินไป ซ่ึงจะทาํให้บริการท่ีใชโ้ครงข่ายมีราคาแพงจนเกินเหตุ เช่น โทรศพัท์ทางไกลมีราคาสูง 
(สมเกียรติ ตั้ งกิจวานิชย์ และธราธร รัตนพฤมิตศร, 2546) ส่วนการเช่ือมต่อสองทาง คือ การเช่ือมต่อระหว่าง
ผูป้ระกอบการท่ีมีโครงข่ายเช่ือมต่อกบัผูบ้ริโภคทั้งคู่ ซ่ึงจะช่วยใหผู้ใ้ชบ้ริการของผูป้ระกอบการทั้งสองรายติดต่อกนั
ได ้ตวัอยา่งเช่น การเช่ือมต่อระหวา่งผูป้ระกอบการโทรศพัทร์ะหวา่งประเทศของประเทศไทย และประเทศสหรัฐจะ
ทาํให้สามารถโทรไปหาผูท่ี้อยูส่หรัฐไดห้รือการเช่ือมต่อระหว่างผูป้ระกอบการโทรศพัท์พ้ืนฐานกบัผูป้ระกอบการ
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี จะทาํใหส้ามารถโทรจากโทรศพัทพ้ื์นฐานไปยงัโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีได ้ปัญหาของการเช่ือมต่อแบบ
น้ีคือ ผูป้ระกอบการทั้งสองรายมกัจะร่วมกนักาํหนดค่าเช่ือมต่อโครงข่ายสูงเกินปรกติ กล่าวคือ ผูป้ระกอบการอาจ
ร่วมมือกนัเอาเปรียบผูบ้ริโภคท่ีเป็นผูใ้ชบ้ริการโดยไม่เป็นธรรมได ้

การวิจยัคร้ังน้ีจึงมีขอ้เสนอแนะวา่  ประเทศไทยควรจะตอ้งป้องกนัและแกไ้ขปัญหาอุปสรรคของกฎหมาย
โทรคมนาคมอนัส่งผลกระทบต่อการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม โดยเฉพาะกรณีท่ีเป็นโครงข่ายของรัฐวสิาหกิจท่ี
มีอยู่เดิมก่อนท่ีกฎหมายประกอบกิจการโทรคมนาคมจะออกมาเพ่ือให้มีการแข่งขนั ซ่ึงทาํให้ส่งผลกระทบต่อการ
พฒันาการใหบ้ริการโทรคมนาคมของกิจการของภาครัฐในประเทศไทย ดงันั้น จึงเป็นภารกิจของประชาชนชาวไทยท่ี
ตอ้งร่วมกนัมีส่วนร่วมผดุงไวซ่ึ้งกิจการโทรคมนาคมของภาครัฐท่ีเป็นทั้งแหล่งหารายไดเ้ขา้สู่ภาครัฐและเป็นกิจการท่ี
จะตอ้งดาํรงรักษาไวเ้พ่ือประโยชน์ดา้นความมัน่คงของประเทศต่อไป 

 

6. บทสรุป 
 ปัญหาในการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นปัญหาทางกฎหมาย และการใชอ้าํนาจหนา้ท่ีขององคก์รท่ี
กาํกบัดูแล ดงันั้นกฎเกณฑท่ี์ออกโดยอาศยัอาํนาจของกฎหมายแม่บท ทาํใหเ้กิดความเบ่ียงเบนไปจากกฎหมายแม่บท 
และไม่สอดคลอ้งกับนโยบายแห่งภาครัฐ ซ่ึงเป็นปัญหาอุปสรรคอย่างยิ่งในการทาํให้เกิดปัญหาในการเช่ือมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคม โดยเฉพาะกรณีท่ีเป็นโครงข่ายของรัฐวิสาหกิจซ่ึงส่งผลต่อการพัฒนาการให้บริการ
โทรคมนาคมของกิจการของภาครัฐในประเทศไทย ดงันั้น แนวทางในการกาํกบัดูแลการให้บริการโทรคมนาคม 
โดยเฉพาะกรณีของการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมในประเทศไทย เพ่ือใหเ้กิดความเป็นธรรม และเพ่ือประโยชน์
ด้านความมั่นคงของประเทศ เป็นส่ิงสําคัญและต้องดาํเนินการโดยเร็ว การกาํกับดูแลการให้บริการโทรศัพท์
โดยเฉพาะกรณีการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม  จะตอ้งมีมาตรการเพ่ือเกิดประสิทธิภาพ  การกาํหนดขอบอาํนาจท่ี
ชดัเจนขององคก์รกาํกบัดูแล การกาํหนดหลกัเกณฑ์ในประกาศซ่ึงเป็นกฎหมายลาํดบัรองหรือกฎเกณฑ์เก่ียวกบัการ
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เช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ให้สอดคล้องกับกฎหมายซ่ึงมีลาํดับศักด์ิสูงกว่าโดยเฉพาะรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย โดยตอ้งไม่กาํหนดให้เบ่ียงเบนจนไม่สอดคลอ้งกบักฎหมายซ่ึงมีลาํดบัศกัด์ิสูงกวา่และเป็นปัญหา
อุปสรรคทาํให้เกิดปัญหาในการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมโดยเฉพาะกรณีท่ีเป็นโครงข่ายของรัฐวิสาหกิจ  
รวมทั้ งเป็นการเพิ่มสิทธิของผูใ้ห้สัมปทานในการนาํโครงข่ายโทรคมนาคมซ่ึงเป็นทรัพยสิ์นของรัฐออกแสวงหา
ประโยชน์จากองค์กรของรัฐ และในท่ีสุดนอกจากจะทาํให้เกิดความสูญเสียโอกาสของภาครัฐในการสร้างความ
แขง็แกร่งในการเขา้สู่ตลาดโทรคมนาคมแลว้  เป็นการทาํใหรั้ฐสูญเสียประโยชน์อยา่งมหาศาล 
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สิทธิในการได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธ์ิ : ศึกษากรณ ี
ขอบเขตของการตรากฎหมายกาํหนดข้อสันนิษฐานความรับผดิทางอาญา 

RIGHTS TO BE PRESUMED INNOCENT : A CASE STUDY ON THE SCOPE OF 
LEGISLATION TO PRESUMED CRIMINAL LIABILITY 
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----------------------------------------------- 
 

บทคดัย่อ 

การวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์ในการศึกษาสิทธิในการได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผูบ้ริสุทธ์ิ โดยมุ่งคน้หา
ขอบเขตของการตรากฎหมายกาํหนดขอ้สันนิษฐานความรับผิดทางอาญาวา่จะมีขอบเขตอยา่งไร จึงจะไม่ขดัหรือแยง้
กบัสิทธิในการไดรั้บการสันนิษฐานว่าเป็นผูบ้ริสุทธ์ิท่ีไดรั้บการรับรองไวโ้ดยรัฐธรรมนูญ โดยใชว้ิธีการศึกษาวิจยั
เอกสาร เปรียบเทียบกบักฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา 

ผลการวิจยัพบว่า (1) การตรากฎหมายกาํหนดขอ้สันนิษฐานความรับผิดโดยโจทกไ์ม่ตอ้งพิสูจน์ให้เห็นถึง
การกระทาํหรือเจตนาอยา่งหน่ึงอยา่งใดของจาํเลยก่อน เป็นการขดัหรือแยง้ต่อรัฐธรรมนูญท่ีรับรองสิทธิในการไดรั้บ
การสันนิษฐานว่าเป็นผูบ้ริสุทธ์ิไวจ้นกว่าจะมีคาํพิพากษาอนัถึงท่ีสุดว่าเป็นผูก้ระทาํความผิด (2) การตรากฎหมาย
กาํหนดขอ้สันนิษฐานความรับผิดท่ีเป็นองคป์ระกอบความผิดเพียงบางขอ้ โดยโจทกย์งัคงมีหนา้ท่ีพิสูจน์การกระทาํท่ี
เป็นองคป์ระกอบความผดิอยา่งใดอยา่งหน่ึงก่อน ไม่เป็นการขดัหรือแยง้ต่อรัฐธรรมนูญท่ีรับรองสิทธิในการไดรั้บการ
สันนิษฐานว่าเป็นผูบ้ริสุทธ์ิไวจ้นกว่าจะมีคาํพิพากษาอนัถึงท่ีสุดว่าเป็นผูก้ระทาํความผิด และ (3) การตรากฎหมาย
กาํหนดขอ้สันนิษฐานความผิดท่ีไม่มีความสมเหตุสมผลระหว่างขอ้เท็จจริงท่ีเป็นเง่ือนไขแห่งการสันนิษฐาน กบั
ขอ้เทจ็จริงท่ีไดรั้บการสันนิษฐาน เป็นการขดัหรือแยง้กบัหลกันิติธรรม 

งานวิจยัน้ีจึงมีขอ้เสนอวา่ ขอบเขตการตรากฎหมายกาํหนดขอ้สันนิษฐานความรับผดิทางอาญาท่ีจะทาํใหข้อ้
สันนิษฐานความรับผิดทางอาญานั้ นไม่ขดัหรือแยง้กับสิทธิในการได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผูบ้ริสุทธ์ิ มีอยู่ 3 
ประการ สาํคญั ไดแ้ก่ ประการท่ีหน่ึง การตรากฎหมายโดยบญัญติัถอ้ยคาํในลกัษณะท่ีเป็นขอ้สันนิษฐานตามกฎหมาย
ท่ีมีผลเป็นการสันนิษฐานความผิดอาญาของจาํเลยโดยโจทก์ไม่ตอ้งพิสูจน์ให้เห็นถึงการกระทาํหรือเจตนาอยา่งใด
อยา่งหน่ึงของจาํเลยก่อน ขดัหรือแยง้ต่อสิทธิในการไดรั้บการสันนิษฐานวา่เป็นผูบ้ริสุทธ์ิท่ีรับรองไวใ้นรัฐธรรมนูญ 
ทั้งน้ีไม่วา่จะเป็นขอ้สันนิษฐานเบ้ืองตน้ หรือขอ้สันนิษฐานเดด็ขาด ประการท่ีสอง การตรากฎหมายท่ีเป็นการกาํหนด
ขอ้สันนิษฐานขอ้เท็จจริงท่ีเป็นองค์ประกอบความผิดเพียงบางขอ้ โดยโจทก์ยงัคงมีหน้าท่ีพิสูจน์การกระทาํท่ีเป็น
องคป์ระกอบความผดิอยา่งใดอยา่งหน่ึงก่อน มิใช่การสันนิษฐานความผดิท่ีขดัแยง้ต่อรัฐธรรมนูญ ไม่วา่จะเป็นจะเป็น
ขอ้สันนิษฐานเบ้ืองตน้หรือเด็ดขาด และประการท่ีสาม การตรากฎหมายท่ีกาํหนดขอ้สันนิษฐานความผิด แม้ขอ้
สันนิษฐานบางขอ้จะมิใช่ขอ้สันนิษฐานความผิด เพราะเป็นการสันนิษฐานขอ้เท็จจริงอนัเป็นองคป์ระกอบความผิด
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เพียงบางขอ้ จึงไม่ขดัแยง้ต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 39 วรรคสอง แต่ถา้ไม่มีความสัมพนัธ์อย่างสมเหตุผล (Rational 
Connection) ระหวา่งขอ้เท็จจริงท่ีเป็นเง่ือนไขแห่งการสันนิษฐาน (Basic Fact) กบัขอ้เท็จจริงท่ีไดรั้บการสันนิษฐาน 
(Presumed Fact) กอ็าจขดัแยง้ต่อหลกันิติธรรม ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 3 วรรคสอง 
คาํสําคญั:  ผูบ้ริสุทธ์ิ, ขอ้สันนิษฐาน, ความรับผดิทางอาญา    
 

Abstract 

This research aims to study the rights to be presumed innocent until proved guilty. This research 
documents focus on the scope of the legislation imposes criminal liability assumption, which does not conflict with 
the rights to presumption of innocence recognized by the Constitution, comparable with the laws of the United 
States.  

The results showed that (1) the enactment of law imposes absolute criminal responsibility to the defendant 
without proof of guilt is contrary to or inconsistent with the Constitution, which guarantees the right to be presumed 
innocent until the judgment is final as offenders ( 2 ) the enactment of law imposes the presumption of partial 
offensive element. The plaintiff has the duty to prove other elements of the offense committed is not contrary to or 
inconsistent with the Constitution, which guarantees the rights to be presumed innocent until the final judgment is 
guilty, and ( 3 ) the law imposes a presumption of guilt without  reasonable under the facts is contrary to or 
inconsistent with the rule of law. 

The Researchers have proposed that the enactment of criminal liability assumption, which is not 
inconsistent with the rights to presumption of innocence, must be composed of three important factors.  First, the 
plaintiff is bare a burden of proof a willful act of the defendants, whether the initial assumption or absolute 
presupposition, before a criminal presumption unless it will be contrary to or inconsistent with the right to the 
presumption of innocence guaranteed by the Constitution. Second, the plaintiff has the duty to prove all elements of 
the offense committed before the presumable fact. The enactment of such preliminary or final hypothesis 
presumption that is some of the offensive elements does not conflict with the Constitution. And third, enactment of 
specific assumed fact as a fault assumption, not presumed guilty, only some elements of the offense, does not 
conflict with the Constitution, Article 39, paragraph two, but if the Rational Connection between Basic Fact (the 
fact that the conditions of the assumption) and Presumed Fact (the facts that have been assumed) is unreasonable, it 
may conflict with the rule of law according to the Constitution Article 3 paragraph two.  
KEYWORDS: INNOCENT, PRESUMED, CRIMINAL LIABILITY 

 
1. บทนํา 
  สิทธิของบุคคลในการได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผูบ้ริสุทธ์ิ (Presumption of Innocence) เป็นหลกัการ
สําคญัประการหน่ึงของระบบประเทศท่ีปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงหลกัน้ีมีท่ีมาจากหลกัสิทธิมนุษยชน 
(Human Rights) และหลกันิติธรรม (The Rule of Law) อนัเป็นหลกัท่ีไดรั้บการยอมรับทั้งในนานาอารยประเทศและ
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ในระดบัระหวา่งประเทศ ประเทศไทยไดรั้บรองสิทธิในการไดรั้บการสันนิษฐานวา่เป็นผูบ้ริสุทธ์ิไวใ้นรัฐธรรมนูญ 
ปรากฏตั้งแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2492 จนถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 
2550 ซ่ึงได้มีการรับรองหลกัการดังกล่าวไวใ้น มาตรา 39 วรรคสอง ว่า “ในคดีอาญา ตอ้งสันนิษฐานไวก่้อนว่า
ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยไม่มีความผดิ”  
  อย่างไรก็ดี ปัจจุบนัในประเทศไทยพบว่ามีการตรากฎหมายกาํหนดขอ้สันนิษฐานความรับผิดทางอาญา
ประเภทหน่ึงซ่ึงแพร่หลายมากในช่วงท่ีผ่านมา  กล่าวคือ มีการตรากฎหมายกาํหนดขอ้สันนิษฐานความรับผิดทาง
อาญาโดยบญัญติัถอ้ยคาํในลกัษณะท่ีเป็นการสันนิษฐานความผิดของจาํเลยโดยโจทกไ์ม่มีหนา้ท่ีนาํสืบพิสูจน์ให้เห็น
ถึงการกระทาํหรือเจตนาอยา่งใดอยา่งหน่ึงของจาํเลยก่อน อนัเน่ืองมาจากเหตุผลท่ีว่าความผิดบางประเภทอาจส่งผล
กระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจ และพยานหลกัฐานต่างๆอาจอยูใ่นความครอบครองของผูก้ระทาํความผิดเป็นส่วน
ใหญ่เพ่ือไม่ให้มีหลกัฐานผูกมดัตน ทาํให้การรวบรวมพยานหลกัฐานต่างๆของฝ่ายโจทก์เพ่ือฟ้องร้องดาํเนินคดีกบั
ผูก้ระทาํความผิดเป็นไปดว้ยความยากลาํบาก (วีระพงษ์ บุญโญภาส, 2552 : 49) ดว้ยเหตุน้ีกฎหมายจึงจาํเป็นตอ้ง
กาํหนดขอ้สันนิษฐานความรับผิดทางอาญาในลกัษณะท่ีสันนิษฐานความผิดของจาํเลยโดยโจทกไ์ม่จาํตอ้งพิสูจน์ให้
เห็นถึงการกระทาํหรือเจตนาอย่างใดอย่างหน่ึงของจาํเลยก่อน ซ่ึงการตรากฎหมายโดยบญัญัติถอ้ยคาํในลกัษณะ
ดงักล่าวทาํให้เกิดประเด็นขอ้ถกเถียงในทางวิชาการตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาว่าเป็นการขดัต่อสิทธิท่ีจะไดรั้บการ
สันนิษฐานวา่ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยในคดีอาญาเป็นผูบ้ริสุทธ์ิ หรือไม่ เพียงใด จนกระทัง่ในช่วงเวลาไม่นานมาน้ีไดมี้การ
ส่งเร่ืองไปใหศ้าลรัฐธรรมนูญวินิจฉยัวา่ การท่ีฝ่ายนิติบญัญติัตรากฎหมายกาํหนดขอ้สันนิษฐานความรับผิดทางอาญา
ของจาํเลยโดยบญัญติัถอ้ยคาํในลกัษณะท่ีสันนิษฐานความผดิทางอาญาของจาํเลยโดยโจทกไ์ม่จาํตอ้งพิสูจน์ใหเ้ห็นถึง
การกระทาํหรือเจตนาอยา่งใดอยา่งหน่ึงของจาํเลยก่อน ขดัหรือแยง้ต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ ในท่ีสุดศาลรัฐธรรมนูญได้
วินิจฉัยประเด็นดงักล่าวไวใ้นคาํวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญท่ี 12/2555 ซ่ึงเป็นคาํวินิจฉัยแรกในช่วงเวลาปัจจุบัน ว่า
พระราชบญัญติัขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 มาตรา 54 ขดัหรือแยง้ต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 39 วรรคสอง เป็น
อนัใชบ้งัคบัไม่ไดต้ามรัฐธรรมนูญ มาตรา 6 (บรรหาร กาํลา, 2555 : 161) และต่อมาศาลรัฐธรรมนูญไดมี้คาํวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญท่ี 5/2556, 10/2556, 11/2556 วนิิจฉยัยนืยนับรรทดัฐานเดิม  
  จากคาํวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดงักล่าว ทาํให้เกิดปัญหาวา่ ระหวา่งการคุม้ครองจาํเลยตามหลกัสิทธิใน
การไดรั้บการสันนิษฐานวา่เป็นผูบ้ริสุทธ์ิ กบัความจาํเป็นของการกาํหนดขอ้สันนิษฐานความผิดทางอาญาของจาํเลย
เพ่ือให้รัฐสามารถลงโทษผูก้ระทาํความผิดไดง่้ายข้ึน ส่ิงใดสําคญักว่ากนั จึงจาํเป็นตอ้งศึกษาเพื่อหาขอบเขตว่า ขอ้
สันนิษฐานความรับผิดทางอาญาลกัษณะใดท่ีรัฐสภาสามารถตราข้ึนเพ่ือสันนิษฐานความรับผิดทางอาญาของจาํเลยได้
โดยไม่ขดัหรือแยง้ต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย เพ่ือจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สาํหรับกระบวนการยติุธรรม
ต่อไป เพราะการกาํหนดขอ้สันนิษฐานความรับผิดทางอาญายงัคงมีความจาํเป็นสําหรับการนาํผูก้ระทาํความผิดมา
ลงโทษ ในขณะเดียวกนักต็อ้งคุม้ครองบุคคลตามหลกัการท่ีวา่ในคดีอาญาใหส้ันนิษฐานไวก่้อนวา่บุคคลเป็นผูบ้ริสุทธ์ิ
ไปพร้อมกนัอยา่งไดส้มดุล 
 
2. การดาํเนินการวจิัย 
  การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเอกสาร (Documentary Research) โดยนาํมาจดัทาํเป็นระบบเพ่ือใชเ้ป็นประโยชน์ใน
การวเิคราะห์และหาแนวทางแกไ้ขท่ีเหมาะสม ตลอดจนขอ้เสนอแนะเพ่ือหาทางออกเก่ียวกบัปัญหาดงักล่าว 

Ran
gs

it U
niv

ers
ity



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 9 ปีการศึกษา 2557 

 

วนัพฤหสับดทีี ่16 ตุลาคม พ.ศ.2557 หน้า  937  อาคาร Digital Multimedia Complex  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

3. ผลการวจิัย 
  เม่ือศึกษาวิจยัประเด็นปัญหาขอบเขตการตรากฎหมายกาํหนดขอ้สันนิษฐานความรับผิดทางอาญาแลว้ 
พบวา่ มีประเดน็ปัญหาสาํคญั 3 ประเดน็ท่ีควรไดรั้บการพิจารณา ไดแ้ก่ 

ประเด็นปัญหาที่หน่ึง การตรากฎหมายกาํหนดขอ้สันนิษฐานความรับผิดโดยโจทกไ์ม่ตอ้งพิสูจน์ให้เห็นถึง
การกระทาํหรือเจตนาอยา่งหน่ึงอยา่งใดของจาํเลยก่อน จะเป็นการขดัหรือแยง้ต่อรัฐธรรมนูญท่ีรับรองสิทธิในการ
ไดรั้บการสันนิษฐานว่าเป็นผูบ้ริสุทธ์ิไวจ้นกว่าจะมีคาํพิพากษาอนัถึงท่ีสุดว่าเป็นผูก้ระทาํความผิดหรือไม่ เช่น การ
ตรากฎหมายท่ีกาํหนดขอ้สันนิษฐานให้เพียงการมีตาํแหน่งเป็นกรรมการหรือผูแ้ทนนิติบุคคล ตอ้งรับผิดในการ
กระทาํของนิติบุคคล จากการวิจยัพบวา่  ถา้ขอ้สันนิษฐานความรับผิดทางอาญาบญัญติัถอ้ยคาํในลกัษณะท่ีมีผลเป็น
การสันนิษฐานความผิดของจาํเลยไวแ้ต่แรก โดยท่ีโจทก์ยงัไม่มีหนา้ท่ีตอ้งพิสูจน์ให้เห็นวา่การกระทาํของจาํเลยเขา้
เง่ือนไขแห่งการสันนิษฐานอยา่งไร การตราขอ้สันนิษฐานความรับผดิทางอาญาเช่นนั้นยอ่มถือเป็นการขดัหรือแยง้ต่อ
สิทธิในการได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผูบ้ริสุทธ์ิ ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา 39 วรรคสอง ทั้ งน้ีไม่ว่าจะเป็นข้อ
สันนิษฐานเบ้ืองตน้ หรือขอ้สันนิษฐานเด็ดขาด เพราะเป็นการผลกัภาระการพิสูจน์ของโจทก์ท่ีตอ้งพิสูจน์ให้เห็นถึง
การกระทาํหรือเจตนาอยา่งใดอยา่งหน่ึงของจาํเลยก่อนท่ีโจทก์จะไดรั้บประโยชน์จากขอ้สันนิษฐานดงักล่าวไปให้
จาํเลยเป็นฝ่ายพิสูจน์ความบริสุทธ์ิของตนเอง ซ่ึงถา้จาํเลยพิสูจน์ไม่ไดจ้าํเลยกต็อ้งรับผดิตามขอ้สันนิษฐานดงักล่าว ซ่ึง
ดูจะเป็นการไม่ยติุธรรมสาํหรับจาํเลยเป็นอยา่งยิง่และยงัขดัต่อหลกันิติธรรมขอ้ท่ีวา่โจทกใ์นคดีอาญาตอ้งมีภาระการ
พิสูจน์ถึงการกระทาํความผดิของจาํเลยใหค้รบองคป์ระกอบความผิด  
  จากการสาํรวจคาํวินิจฉยัของศาลรัฐธรรมนูญท่ีไดมี้การวินิจฉยัวา่ กฎหมายท่ีกาํหนดขอ้สันนิษฐานใหเ้พียง
การมีตาํแหน่งเป็นกรรมการหรือผูแ้ทนนิติบุคคล ต้องรับผิดในการกระทําของนิติบุคคล เป็นการกําหนดข้อ
สันนิษฐานท่ีขดัต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 39 วรรคสองท่ีกาํหนดให้ในคดีอาญาตอ้งสันนิษฐานไวก่้อนว่าบุคคลเป็นผู ้
บริสุทธ์ิจนกวา่จะมีคาํพิพากษาของศาลอนัถึงท่ีสุดวา่บุคคลนั้นเป็นผูก้ระทาํความผิด คาํวินิจฉยัศาลรัฐธรรมนูญ ฉบบั
แรกท่ีได้วิ นิจฉัยไว้ คือ  คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่  12/2555 โดยในคดีน้ี  มีประเด็น ท่ีศาลวินิจฉัยไว้ว่า 
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 มาตรา 54 เป็นขอ้สันนิษฐานตามกฎหมายท่ีมีผลเป็นการ
สันนิษฐานความผิดของจาํเลย  โดยโจทกไ์ม่ตอ้งพิสูจน์ถึงการการกระทาํหรือเจตนาของกรรมการผูจ้ดัการ ผูจ้ดัการ 
หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดาํเนินงานของนิติบุคคลนั้นว่ามีส่วนร่วมเก่ียวขอ้งกบัการกระทาํความผิดของนิติ
บุคคลอยา่งไร คงพิสูจน์แต่เพียงว่านิติบุคคลกระทาํความผิดตามพระราชบญัญติัน้ีและจาํเลยเป็นกรรมการผูจ้ดัการ 
ผูจ้ัดการ หรือบุคคลซ่ึงรับผิดชอบในการดาํเนินงานของนิติบุคคลเท่านั้ น บทบัญญัติมาตราดังกล่าวจึงเป็นการ
สันนิษฐานความผิดของผูต้อ้งหาและจาํเลยในคดีอาญาโดยอาศยัสถานะของบุคคลเป็นเง่ือนไข มิใช่การสันนิษฐาน
ขอ้เท็จจริงท่ีเป็นองคป์ระกอบความผิดเพียงบางขอ้หลงัจากท่ีโจทกไ์ดพิ้สูจน์ให้เห็นถึงการกระทาํอยา่งใดอยา่งหน่ึงท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความผดิท่ีจาํเลยถูกกล่าวหา บทบญัญติัมาตราดงักล่าว จึงขดัหรือแยง้ต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 39 วรรคสอง  
 ซ่ึงต่อมาไดมี้คาํวนิิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที ่5/2556, 10/2556, 11/2556 ไดว้นิิจฉยัยนืยนับรรทดัฐานเดิม  

นอกจากน้ี เม่ือเปรียบเทียบกบัการตรากฎหมายกาํหนดขอ้สันนิษฐานความรับผิดทางอาญาในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ในคดี United States v. Gainey เป็นคดีเก่ียวกบัขอ้สันนิษฐานวา่ “การท่ีบุคคลใดอยูใ่นบริเวณโรงกลัน่
สุราท่ีไม่ไดรั้บอนุญาต ให้สันนิษฐานว่า บุคคลนั้นมีส่วนร่วมในการกระทาํความผิดในการประกอบธุรกิจกลัน่สุรา 
เวน้แต่บุคคลนั้นจะอธิบายถึงเหตุผลอ่ืนท่ีไปอยู่ในบริเวณสถานท่ีนั้นแลว้ลูกขุนเช่ือ” ซ่ึงในคดีน้ีแมศ้าลสูงสุดของ
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สหรัฐอเมริกาตดัสินว่า ขอ้สันนิษฐานดังกล่าวเป็นขอ้สันนิษฐานท่ีมีความสัมพนัธ์อย่างสมเหตุสมผล (Rational 
Connection) จึงไม่ขดัรัฐธรรมนูญก็ตาม เพราะขอ้สันนิษฐานดงักล่าวก่อให้เกิดภาระในการพิสูจน์ของฝ่ายโจทก์
เกิดข้ึนก่อน กล่าวคือ ก่อนท่ีโจทกจ์ะไดรั้บประโยชน์จากขอ้สันนิษฐานวา่จาํเลยมีส่วนร่วมในการกระทาํความผิดใน
การประกอบธุรกิจกลัน่สุรา โจทก์ตอ้งมีหน้าท่ีพิสูจน์เง่ือนไขแห่งการสันนิษฐานให้ไดก่้อนว่าจาํเลยไดเ้ขา้ไปอยูใ่น
บริเวณโรงกลัน่สุราท่ีไม่ไดรั้บอนุญาต เม่ือโจทก์นาํสืบให้เห็นถึงเง่ือนไขแห่งการสันนิษฐานนั้นแลว้ โจทก์จึงจะ
ไดรั้บประโยชน์จากขอ้สันนิษฐานดงักล่าววา่จาํเลยมีส่วนร่วมในการกระทาํความผดิในการประกอบธุรกิจกลัน่สุรา   

เม่ือพิจารณาหลกัเกณฑใ์นการตรากฎหมายกาํหนดขอ้สันนิษฐานความรับผิดทางอาญาของทั้งประเทศไทย 
และประเทศสหรัฐอเมริกาแลว้ พบวา่มีหลกัในการพิจารณาวา่ขอ้สันนิษฐานดงักล่าวจะถือเป็นขอ้สันนิษฐานท่ีขดัต่อ
สิทธิในการไดรั้บการสันนิษฐานวา่เป็นผูบ้ริสุทธ์ิหรือไม่ โดยวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 

ถา้ขอ้สันนิษฐานความรับผิดทางอาญาบัญญัติถอ้ยคาํในลกัษณะท่ีมีผลเป็นการสันนิษฐานความผิดของ
จาํเลยไวแ้ต่แรก โดยท่ีโจทก์ยงัไม่มีหน้าท่ีตอ้งพิสูจน์ให้เห็นว่าการกระทาํของจาํเลยเขา้เง่ือนไขแห่งการสันนิษฐาน
อย่างไร การตราขอ้สันนิษฐานความรับผิดทางอาญาเช่นนั้นย่อมถือเป็นการขดัหรือแยง้ต่อสิทธิในการไดรั้บการ
สันนิษฐานว่าเป็นผูบ้ริสุทธ์ิ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 39 วรรคสอง ทั้งน้ีไม่ว่าจะเป็นขอ้สันนิษฐานเบ้ืองตน้ หรือขอ้
สันนิษฐานเดด็ขาด  

ประเด็นปัญหาที่สอง การตรากฎหมายกาํหนดขอ้สันนิษฐานความรับผิดท่ีเป็นองคป์ระกอบความผิดเพียง
บางขอ้ โดยโจทก์ยงัคงมีหน้าท่ีพิสูจน์การกระทาํท่ีเป็นองค์ประกอบความผิดอย่างใดอยา่งหน่ึงก่อน จะเป็นการขดั
หรือแยง้ต่อรัฐธรรมนูญท่ีรับรองสิทธิในการไดรั้บการสันนิษฐานว่าเป็นผูบ้ริสุทธ์ิไวจ้นกว่าจะมีคาํพิพากษาอนัถึง
ท่ีสุดวา่เป็นผูก้ระทาํความผิดหรือไม่ จากการวิจยัพบวา่  การตรากฎหมายกาํหนดขอ้สันนิษฐานความรับผิดทางอาญา 
ท่ีกาํหนดให้โจทกย์งัคงมีหนา้ท่ีพิสูจน์การกระทาํท่ีเป็นองคป์ระกอบความผิดอยา่งใดอยา่งหน่ึงก่อน ถือเป็นการตรา
กฎหมายกาํหนดขอ้สันนิษฐานความรับผิดท่ีเป็นองคป์ระกอบความผิดเพียงบางขอ้โดยโจทกย์งัคงมีหนา้ท่ีพิสูจน์การ
กระทาํท่ีเป็นองคป์ระกอบความผิดอยา่งใดอยา่งหน่ึงก่อนท่ีโจทกจ์ะไดรั้บประโยชน์จากขอ้สันนิษฐาน ซ่ึงถา้ฝ่ายนิติ
บัญญัติตรากฎหมายในลักษณะเช่นน้ีจะไม่ขัดหรือแยง้ต่อสิทธิในการได้รับสันนิษฐานว่าเป็นผูบ้ริสุทธ์ิ ตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา 39 วรรคสอง เพราะมิใช่การตรากฎหมายท่ีสันนิษฐานความผดิของจาํเลยไวแ้ต่แรกโดยท่ีโจทกย์งั
ไม่ไดพิ้สูจน์วา่การกระทาํของจาํเลยเขา้องคป์ระกอบความผดิทางกฎหมายอาญาอยา่งไรก่อน เช่น  

พระราชบญัญติัการคา้นํ้ ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 มาตรา 50 วรรคหน่ึง บญัญติัว่า “ผูใ้ดมีไวค้รอบครองซ่ึง
นํ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีมีลกัษณะหรือคุณภาพแตกต่างจากท่ีอธิบดีประกาศกาํหนดหรือให้ความเห็นชอบตามมาตรา 25 
วรรคหน่ึง มีปริมาณตั้งแต่สองร้อยลิตรข้ึนไปใหส้ันนิษฐานไวก่้อนวา่ ผูน้ั้นเป็นผูก้ระทาํการปลอมปนนํ้ามนัเช้ือเพลิง
เพ่ือจาํหน่าย เวน้แต่พิสูจน์ไดว้า่………….” 

จากตวัอย่างขา้งตน้ จะสังเกตเห็นไดว้่าในการตรากฎหมายกาํหนดขอ้สันนิษฐานความรับผิดทางอาญา 
โจทกย์งัคงมีหนา้ท่ีพิสูจน์การกระทาํท่ีเป็นองคป์ระกอบความผดิอยา่งใดอยา่งหน่ึงก่อน เช่น ในพระราชบญัญติัการคา้
นํ้ ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 มาตรา 50 วรรคหน่ึง ก่อนท่ีโจทก์จะได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานว่าจาํเลยเป็น
ผูก้ระทําการปลอมปนนํ้ ามันเช้ือเพลิงเพ่ือจาํหน่าย โจทก์ต้องมีภาระหน้าท่ีนําสืบให้ศาลเห็นก่อนว่าจาํเลยได้
ครอบครองซ่ึงนํ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีมีลกัษณะหรือคุณภาพแตกต่างจากท่ีอธิบดีประกาศกาํหนดหรือใหค้วามเห็นชอบตาม
มาตรา 25 วรรคหน่ึง มีปริมาณตั้งแต่สองร้อยลิตรข้ึนไป ซ่ึงเม่ือโจทกพิ์สูจน์ไดแ้ลว้โจทกจึ์งจะไดรั้บประโยชน์แห่งขอ้
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สันนิษฐานวา่จาํเลยเป็นผูก้ระทาํการปลอมปนนํ้ ามนัเช้ือเพลิงเพ่ือจาํหน่าย โดยการตรากฎหมายในลกัษณะเช่นน้ีถือ
เป็นการตรากฎหมายกาํหนดขอ้สันนิษฐานความรับผิดท่ีเป็นองค์ประกอบความผิดเพียงบางขอ้โดยโจทก์ยงัคงมี
หน้าท่ีพิสูจน์การกระทาํท่ีเป็นองค์ประกอบความผิดอย่างใดอย่างหน่ึงก่อนท่ีโจทก์จะได้รับประโยชน์จากข้อ
สันนิษฐาน ซ่ึงถา้ฝ่ายนิติบญัญติัตรากฎหมายในลกัษณะเช่นน้ีจะไม่ขดัหรือแยง้ต่อสิทธิในการไดรั้บสันนิษฐานวา่เป็น
ผูบ้ริสุทธ์ิ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 39 วรรคสอง เพราะมิใช่การตรากฎหมายท่ีสันนิษฐานความผิดของจาํเลยไวแ้ต่แรก
โดยท่ีโจทกย์งัไม่ไดพิ้สูจน์วา่การกระทาํของจาํเลยเขา้องคป์ระกอบความผิดทางกฎหมายอาญาอยา่งไรก่อน 

ประเด็นปัญหาที่สาม การตรากฎหมายกาํหนดขอ้สันนิษฐานความผิดท่ีไม่มีความสมเหตุสมผลระหว่าง
ขอ้เท็จจริงท่ีเป็นเง่ือนไขแห่งการสันนิษฐาน กบัขอ้เท็จจริงท่ีไดรั้บการสันนิษฐาน จะเป็นการขดัหรือแยง้กบัหลกันิติ
ธรรมหรือไม่ จากการวิจยัพบว่า แมก้ารตรากฎหมายกาํหนดขอ้สันนิษฐานความรับผิดทางอาญาท่ีกาํหนดให้โจทก์
ยงัคงมีหนา้ท่ีตอ้งพิสูจน์การกระทาํท่ีเป็นองคป์ระกอบความผิดอยา่งใดอยา่งหน่ึงก่อนท่ีจะมีการสันนิษฐานว่าจาํเลย
เป็นผูก้ระทําความผิดจะไม่ขัดหรือแยง้ต่อรัฐธรรมนูญ  ตามมาตรา 39 วรรคสอง แต่ต้องพิจารณาต่อไปว่าข้อ
สันนิษฐานความรับผิดทางอาญานั้นเป็นขอ้สันนิษฐานท่ีมีความสัมพนัธ์อยา่งสมเหตุสมผล (Rational Connection) 
ระหว่างขอ้เท็จจริงท่ีเป็นเง่ือนไขของขอ้สันนิษฐาน (Basic Fact) กบัขอ้เท็จจริงตามขอ้สันนิษฐาน (Presumed Fact) 
หรือไม่ เพราะถา้ขอ้สันนิษฐานความรับผิดทางอาญาดงักล่าวเป็นขอ้สันนิษฐานท่ีตราข้ึนโดยไม่มีความสัมพนัธ์อยา่ง
สมเหตุสมผลระหว่างขอ้เท็จจริงท่ีเป็นเง่ือนไขของขอ้สันนิษฐาน กบัขอ้เท็จจริงตามขอ้สันนิษฐาน ขอ้สันนิษฐาน
ความรับผิดทางอาญานั้นก็อาจขดัหรือแยง้ต่อหลกันิติธรรม (The Rule of Law) ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 3 วรรคสอง
ได ้เพราะหลกันิติธรรมถือเป็นหลกัการพื้นฐานสาํคญัของกฎหมายทั้งระบบ ไม่วา่ในดา้นการสร้างกฎหมาย บงัคบัใช้
กฎหมาย ตีความกฎหมาย ลว้นแต่จะตอ้งมีธรรมะของกฎหมายกาํกบักฎหมายเหล่านั้นอยูอี่กชั้นหน่ึงดว้ย (จรัญ ภกัดีธ
นากุล, 2556 : 46) เพราะมิเช่นนั้นแลว้ฝ่ายนิติบญัญติัจะตรากฎหมายโดยคาํนึงเพียงว่าโจทก์มีหน้าท่ีตอ้งพิสูจน์การ
กระทาํท่ีเป็นองคป์ระกอบความผิดอยา่งใดอยา่งหน่ึงก่อนท่ีจะไดรั้บประโยชน์จากขอ้สันนิษฐานหรือไม่ โดยไม่ได้
คาํนึงวา่ขอ้เทจ็จริงท่ีเป็นเง่ือนไขของขอ้สันนิษฐาน (Basic Fact) กบัขอ้เทจ็จริงตามขอ้สันนิษฐาน (Presumed Fact)  มี
ความสัมพนัธ์อยา่งสมเหตุสมผล (Rational Connection) หรือไม่ ซ่ึงอาจก่อให้เกิดการขดัต่อความรู้สึกนึกคิดของผูถู้ก
บงัคบัใชก้ฎหมายและผูใ้ชก้ฎหมายวา่ขอ้สันนิษฐานตามกฎหมายท่ีฝ่ายนิติบญัญติัตราข้ึนนั้นอาจจะไม่จาํเป็นท่ีจะตอ้ง
เป็นไปตามข้อเท็จจริงแห่งการสันนิษฐานก็ได้ เพราะความสัมพันธ์ระหว่างข้อเท็จจริงท่ีเป็นเง่ือนไขของข้อ
สันนิษฐานกบัขอ้เทจ็จริงตามขอ้สันนิษฐานไม่เป็นเหตุเป็นผลกนั แต่ถา้เรานาํหลกันิติธรรมมาเป็นแนวทางในการตรา
ขอ้สันนิษฐานความรับผิดทางอาญาแลว้ ก็อาจจะช่วยลดปัญหาความไม่ยุติธรรมของขอ้สันนิษฐานกฎหมายลงได ้
เพราะหลักนิติธรรมถือเป็นหลักความยุติธรรมตามธรรมชาติอันเป็นธรรมท่ีบริสุทธ์ิ ปราศจากอคติ โดยไม่มี
ผลประโยชน์ส่วนตนเขา้มาเก่ียวขอ้งและแอบแฝง หลกันิติธรรมจึงเป็นหลกัการพ้ืนฐานสาํคญัทางกฎหมายท่ีอยูเ่หนือ
บทบญัญติัท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร  ซ่ึงรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองคก์รตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานต่างๆ
ของรัฐ จะตอ้งยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบติั 

ดงันั้น ในการตราขอ้สันนิษฐานความรับผิดทางอาญา หากเรานาํหลกันิติธรรมมาพิจารณาประกอบดว้ย จะ
ทาํให้ขอ้เท็จจริงท่ีถูกนาํมากาํหนดเป็นเง่ือนไขแห่งการสันนิษฐานนั้นมีนํ้ าหนักและน่าเช่ือถือถึงขนาดท่ีวิญญูชน
ประเมินแลว้เช่ือไดว้่า เม่ือเกิดขอ้เท็จจริงท่ีเป็นเง่ือนไขแห่งการสันนิษฐานแลว้ ก็จะตอ้งเกิดขอ้เท็จจริงท่ีไดรั้บการ
สันนิษฐานตามมาอยา่งแน่นอน เพราเป็นการตราขอ้สันนิษฐานความรับผดิทางอาญาตามหลกัความยติุธรรม 
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นอกจากน้ี เม่ือเปรียบเทียบกบัการตรากฎหมายกาํหนดขอ้สันนิษฐานความรับผิดทางอาญาในประเทศ
สหรัฐอเมริกา  พบว่าศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกา (The United States Supreme Court)  ซ่ึงมีอ ํานาจแปลความ
รัฐธรรมนูญและวนิิจฉยัช้ีขาดวา่บทบญัญติัใดขดัหรือแยง้ต่อรัฐธรรมนูญ ยอมรับวา่การบญัญติัขอ้สันนิษฐานเป็นโทษ
แก่จาํเลยเป็นส่ิงท่ีทาํไดโ้ดยชอบ แต่กาํหนดขอบเขตไวว้า่จะตอ้งเป็นการตรากฎหมายกาํหนดขอ้สันนิษฐานความรับ
ผดิของจาํเลยในคดีอาญาใหมี้ความสัมพนัธ์กนัอยา่งสมเหตุสมผล ระหวา่งขอ้เทจ็จริงท่ีเป็นเง่ือนไขของขอ้สันนิษฐาน 
กบัขอ้เท็จจริงตามขอ้สันนิษฐาน กล่าวคือ เม่ือมีขอ้เท็จจริงท่ีเป็นเง่ือนไขแห่งการสันนิษฐานเกิดข้ึนแลว้ จะมีความ
เป็นไปไดม้ากกวา่เป็นไปไม่ไดท่ี้ขอ้เทจ็จริงท่ีไดรั้บการสันนิษฐานจะเกิดข้ึน ถา้ความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้เทจ็จริงทั้ง 2 
ส่วนไม่ถึงระดบัดงักล่าว ศาลจะถือว่าขอ้สันนิษฐานนั้นขดัรัฐธรรมนูญ เพราะไม่มีความสัมพนัธ์อยา่งสมเหตุสมผล 
เช่น การท่ีมีกฎหมายสันนิษฐานว่า “การท่ีบุคคลใดอยู่ในบริเวณโรงกลัน่สุราท่ีไม่ไดรั้บอนุญาต ให้สันนิษฐานว่า 
บุคคลนั้นมีส่วนร่วมในการกระทาํความผิดในการประกอบธุรกิจกลัน่สุรา เวน้แต่บุคคลนั้นจะอธิบายถึงเหตุผลอ่ืนท่ี
ไปอยู่ในบริเวณสถานท่ีนั้ นแล้วลูกขุนเช่ือ” (United States v. Gainey, 1965)  เป็นข้อสันนิษฐานท่ีชอบไม่ขัด
รัฐธรรมนูญ เน่ืองจากเป็นขอ้สันนิษฐานท่ีมีความสัมพนัธ์อยา่งสมเหตุสมผล เพราะเม่ือพิจารณาถึงท่ีตั้งโรงกลัน่สุราท่ี
ไม่ไดรั้บอนุญาตน่าจะตอ้งตั้งอยูใ่นท่ีล้ีลบั และมีการป้องกนัระวงัภยัจากคนนอก จึงมีโอกาสนอ้ยมากท่ีบุคคลท่ีอยูใ่น
สถานท่ีนั้นจะมิใช่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจกลัน่สุราท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย เพราะไม่อย่างนั้นคงจะเขา้ไปอยู่ใน
บริเวณสถานท่ีเช่นนั้นไม่ได ้แต่การปรากฏตวัอยู ่ณ ท่ีตั้งโรงกลัน่สุราท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตยงัไม่พอท่ีจะสันนิษฐานว่า
จาํเลยเป็นเจา้ของโรงกลัน่สุรานั้น ซ่ึงเป็นขอ้สันนิษฐานอีกคดีหน่ึง (United States v. Romano, 1965) หรือการท่ีจาํเลย
มีเฮโรอีนอยู่ในความครอบครองก็สามารถสันนิษฐานไดว้่า จาํเลยรู้ว่าเฮโรอีนนั้นถูกส่งมาจากนอกประเทศ ทั้งน้ี 
เพราะสหรัฐอเมริกาไม่มีการปลูกตน้ฝ่ิน และไม่มีการผลิตเฮโรอีน (Turner v. United States, 1970) แต่ถา้เป็นกญัชา 
(Leary v. United States, 1969) หรือโคเคน (Turner v. United States, 1970) แลว้จะใชบ้ทสันนิษฐานนั้นไม่ไดเ้พราะมี
การปลูกตน้กญัชาและโคเคนในสหรัฐอเมริกา ดงันั้น กญัชาหรือโคเคนท่ีพบในสหรัฐอเมริกาอาจเป็นของท่ีผลิตใน
ประเทศหรือส่งมาจากต่างประเทศก็ได ้(เข็มชยั ชุติวงศ์, 2532 : 28) จากตวัอย่างท่ีกล่าวมาขา้งตน้ แสดงให้เห็นว่า
ประเทศท่ีมีการพฒันาแลว้ไดใ้ห้ความสําคญัต่อการตราขอ้สันนิษฐานความรับผิดทางอาญาของบุคคลว่าจะตอ้งมี
ความสัมพนัธ์ท่ีมีเหตุผลระหว่างขอ้เท็จจริงท่ีเป็นเง่ือนไขของข้อสันนิษฐาน (Basic Fact) กับข้อเท็จจริงตามข้อ
สันนิษฐาน (Presumed Fact) ซ่ึงในเวลาน้ีการตรากฎหมายกาํหนดขอ้สันนิษฐานความรับผิดของประเทศไทยยงัไปไม่
ถึงจุดน้ี ดงันั้นจึงควรพฒันาการตรากฎหมายกาํหนดขอ้สันนิษฐานความรับผิดทางอาญาต่อไปใหมี้ประสิทธิภาพโดย
คาํนึงถึงความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้เท็จจริงท่ีเป็นเง่ือนไขของขอ้สันนิษฐาน (Basic Fact) กบัขอ้เท็จจริงท่ีไดรั้บการ
สันนิษฐาน (Presumed Fact)  โดยหากไม่มีความสัมพนัธ์อยา่งสมเหตุสมผล กถื็อวา่ขดัต่อหลกันิติธรรม 
 
4. บทสรุป 
  เม่ือศึกษาวิจยัประเด็นปัญหาขอบเขตการตรากฎหมายกาํหนดขอ้สันนิษฐานความรับผิดทางอาญาแลว้ 
พบว่า รัฐสภาจะตรากฎหมายกาํหนดขอ้สันนิษฐานความรับผิดทางอาญา จะตอ้งตั้งอยู่บนหลกัเกณฑ์ท่ีสําคญั 3 
ประการ จึงจะไม่ขดัหรือแยง้กบัรัฐธรรมนูญ ดงัน้ี 

ประการที่หน่ึง การตรากฎหมายโดยบญัญติัถอ้ยคาํในลกัษณะท่ีเป็นขอ้สันนิษฐานตามกฎหมายท่ีมีผลเป็น
การสันนิษฐานความผดิอาญาของจาํเลยโดยโจทกไ์ม่ตอ้งพิสูจน์ใหเ้ห็นถึงการกระทาํหรือเจตนาอยา่งใดอยา่งหน่ึงของ
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จาํเลยก่อน ขดัหรือแยง้ต่อสิทธิในการไดรั้บการสันนิษฐานวา่เป็นผูบ้ริสุทธ์ิท่ีรับรองไวใ้นรัฐธรรมนูญ ทั้งน้ีไม่ว่าจะ
เป็นขอ้สันนิษฐานเบ้ืองตน้ หรือขอ้สันนิษฐานเดด็ขาด 

ประการที่สอง การตรากฎหมายท่ีเป็นการกาํหนดขอ้สันนิษฐานขอ้เทจ็จริงท่ีเป็นองคป์ระกอบความผิดเพียง
บางข้อ โดยโจทก์ยงัคงมีหน้าท่ีพิสูจน์การกระทําท่ีเป็นองค์ประกอบความผิดอย่างใดอย่างหน่ึงก่อน มิใช่การ
สันนิษฐานความผดิท่ีขดัแยง้ต่อรัฐธรรมนูญ ไม่วา่จะเป็นจะเป็นขอ้สันนิษฐานเบ้ืองตน้หรือเดด็ขาด 

ประการที่สาม การตรากฎหมายท่ีกาํหนดข้อสันนิษฐานความผิด แม้ข้อสันนิษฐานบางข้อจะมิใช่ข้อ
สันนิษฐานความผิด เพราะเป็นการสันนิษฐานขอ้เท็จจริงอนัเป็นองคป์ระกอบความผิดเพียงบางขอ้ จึงไม่ขดัแยง้ต่อ
รัฐธรรมนูญ มาตรา 39 วรรคสอง แต่ถา้ไม่มีความสัมพนัธ์อยา่งสมเหตุผล (Rational Connection) ระหวา่งขอ้เทจ็จริงท่ี
เป็นเง่ือนไขแห่งการสันนิษฐาน (Basic Fact) กบัขอ้เท็จจริงท่ีไดรั้บการสันนิษฐาน (Presumed Fact) ก็อาจขดัแยง้ต่อ
หลกันิติธรรม ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 3 วรรคสอง   
 
5 ข้อเสนอแนะ 
  ในการตราขอ้สันนิษฐานความรับผิดทางอาญา หากเรานาํหลกันิติธรรมมาพิจารณาประกอบดว้ย จะทาํให้
ขอ้เท็จจริงท่ีถูกนาํมากาํหนดเป็นเง่ือนไขแห่งการสันนิษฐานนั้นมีนํ้ าหนกัและน่าเช่ือถือถึงขนาดท่ีวิญญูชนประเมิน
แลว้เช่ือไดว้า่ เม่ือเกิดขอ้เท็จจริงท่ีเป็นเง่ือนไขแห่งการสันนิษฐานแลว้ ก็จะตอ้งเกิดขอ้เท็จจริงท่ีไดรั้บการสันนิษฐาน
ตามมาอยา่งแน่นอน เพราเป็นการตราขอ้สันนิษฐานความรับผิดทางอาญาตามหลกัความยติุธรรม ซ่ึงในเวลาน้ีการตรา
กฎหมายกาํหนดขอ้สันนิษฐานความรับผิดของประเทศไทยยงัไปไม่ถึงจุดน้ี ดงันั้นจึงควรพฒันาการตรากฎหมาย
กาํหนดขอ้สันนิษฐานความรับผิดทางอาญาต่อไปให้มีประสิทธิภาพโดยคาํนึงถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้เท็จจริงท่ี
เป็นเง่ือนไขของขอ้สันนิษฐาน (Basic Fact) กบัขอ้เท็จจริงท่ีไดรั้บการสันนิษฐาน (Presumed Fact)  โดยหากไม่มี
ความสัมพนัธ์อยา่งสมเหตุสมผล กถื็อวา่ขดัต่อหลกันิติธรรม 
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ปัญหาทางกฎหมาย ในการบังคบัใช้ ระบบ การดูแล ผลประโยชน์ของคู่สัญญา  
ตาม พระราชบัญญตัิ การดูแล ผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ.2551  

ศึกษากรณ ีภาค ธุรกจิพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 
LEGAL PROBLEMS ENFORCEMENT ESCROW FOR REAL ESTATE 

 

ว่าที ่ร.ต.ธิตพินธ์ เอีย่มเจริญ1  นาวาเอกหญิง ดร.ศิรภา จําปาทอง2  รองศาสตราจารย์ มานิตย์ จุมปา3 
1 นกัศึกษาปริญญา นิติศาสตรมหาบณัฑิต  หลกัสูตร นิติศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยั รังสิต 

2 ผูอ้าํนวยการหลกัสูตร นิติศาสตร์มหาบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยั รังสิต  
3 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร นิติศาสตรมหาบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยั รังสิต  

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

บทคดัย่อ      

การซ้ือ ขาย อสังหาริมทรัพยน์ั้นในอดีตจะเป็นการทาํนิติกรรมสัญญากนัระหวา่งคู่สัญญา แต่หลงัจากปี พ.ศ. 
2540 ซ่ึงประเทศไทยประสบปัญหา จาก  วิกฤตการณ์ทางการเงินในเอเชีย ทําให้เกิดปัญหาในการซ้ือ-ขาย
อสังหาริมทรัพย ์รัฐบาลในสมยันั้น คิดหาหนทางในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว โดยไดศึ้กษาและนาํ ระบบกฎหมาย 
การดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา จากประเทศ สหรัฐอเมริกา มาปรับใช้กับประเทศไทย ได้ มีการประกาศใช ้
พระราชบญัญติัการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. 2551  เม่ือวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2551 แต่หลงัจากไดป้ระกาศใช้
นั้น กลบัไม่ประสบความสาํเร็จเน่ืองจาก ขาดการใหค้วามรู้ถึงประโยชน์ของระบบการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา 

ประเด็นสําคญัจากการศึกษา คือ ประเด็นท่ีหน่ึง การท่ีไม่มีลกัษณะเป็นการบงัคบัทาํให้คู่สัญญาทั้งสองคือ 
ผูบ้ริโภค และผูป้ระกอบการนั้นตอ้งมีการแสดงเจตนาร่วมกนัในการเขา้สู่ระบบการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา
หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมีความประสงคจ์ะเขา้สู่ระบบการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา แต่อีกฝ่ายไม่ร่วมแสดง
เจตนาการเขา้สู่ระบบการดูแลผลประโยชน์ก็ไม่สามารถกระทาํได ้  ประเด็นท่ีสอง การท่ี มีการกาํหนดลกัษณะเป็น
การทัว่ไปกล่าวคือ สัญญาต่างตอบแทนใดๆ นั้นก็สามารถท่ีจะเขา้ สู่ระบบการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาได ้
ดงันั้นจึงทาํให้ไม่สามารถท่ีจะกาํหนดกฎเกณฑ์รายละเอียดเป็นเฉพาะไดซ่ึ้งส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพในการ
บงัคบัใชก้ฎหมายต่อ การซ้ือ-ขายอสังหาริมทรัพยน์ั้น  

จากประเด็นปัญหาดังกล่าว หากวิเคราะห์เปรียบเทียบกับหลักกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาใน 
California Financial Code  Division 6 Escrow Law ซ่ึงถือได้ว่าเป็นต้นกําเนิดระบบการดูแลผลประโยชน์ของ
คู่สัญญา แลว้ พบ ว่า เป็นหลกักฎหมายท่ีมีความมุ่งหมายท่ีจะคุม้ครองผูบ้ริโภคในการซ้ืออสังหาริมทรัพย ์โดยมี
ลกัษณะเป็นการบงัคบัใหผู้ป้ระกอบการนั้นจะตอ้งเขา้สู่ระบบการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาหากผูบ้ริโภค มีความ
ตอ้งการ หลกักฎหมายดงักล่าวยงัมีการใชเ้ฉพาะใน การซ้ือ-ขายอสังหาริมทรัพยเ์ท่านั้นไม่ไดใ้ห้ความหมายท่ีกวา้ง
เหมือนกบัหลกักฎหมายในประเทศไทย  

  ดงันั้นเพ่ือเป็นการทาํให้ระบบการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา ประสบความสําเร็จตามเจตนารมณ์ ท่ีมี

ความมุ่งหมายท่ีจะใหก้ารคุม้ครองแก่ผูบ้ริโภคเป็นสาํคญั ควรตอ้งมีการแกพ้ระราชบญัญติั การดูแลผลประโยชน์ของ

คู่สัญญา พ.ศ.2551 โดย ในส่วนการ ซ้ือ-ขาย อสังหาริมทรัพยทุ์กประเภทตอ้งมีลกัษณะเป็นการบังคบักล่าวคือ
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ผูป้ระกอบการนั้ นจะต้องปฏิบัติตามความต้องการของผูบ้ริโภค หากผูบ้ริโภคมีความต้องการทําสัญญาดูแล

ผลประโยชน์ ผูป้ระกอบการจะตอ้งเขา้ทาํสัญญาดูแลผลประโยชน์ดว้ย และ ควรมีการแยกหรือกระทาํการใดๆให้

หลกักฎหมายการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาสามารถมีลกัษณะเฉพาะเพ่ือเป็นประโยชน์ในการกาํหนดรายละเอียด

ต่างๆในการบงัคบัใชใ้หส้อดคลอ้งกบัธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์
คาํสําคญั: พระราชบญัญติัการดูแลผลประโยชน์คู่สัญญา พ.ศ.2551, การบงัคบัใชก้ฎหมาย, อสังหาริมทรัพย ์

 
Abstract 

Formerly, the real estate transaction was to make a juristic act between the parties. But after B.E.2540  
Thailand faced with the Asian financial crisis and have problems on real estate transactions. It made the 
government to find the ways to reduce these issues by studying and using the legal escrow system from United 
States of America. Anyway, the enactment of Escrow Act B.E.2551 (2008) on 21st May B.E.2551 was not 
successful since the deficient of the advantages of escrow system. The main issues of this study are : 

1. The Act has not the features of the enforcement that make both of the parties (consumers and 

players) must to show their intention together for entry to the escrow system. If the party requires to 

entry to the system but the other does not , the system cannot work. 

2. The Act defined the general feature that  many reciprocal contracts can be took to the escrow system 

, then it cannot be defined the specific rules and details that have directly effect to the efficiently 

enforcing the real estate transactions. 

From main issues above and the comparative analysis between Thai escrow Act B.E.2551 and The 
principle of laws of The United States of America, (California Financial Code Division 6 Escrow Law : The 
original escrow Act). The later one is a law that enforce players to entry the escrow system , if the consumers 
require it. This law , still specifically use with real estate transactions , but it is not used in broad like Thai system. 

Then, for successful escrow system which has a purpose to singnificantly protect the consumers.  , The 
author has the opinion that the Act should be amended. All types of real estate transactions should  be enforced  to 
serve consumers ’s requests. If they require to contract the escrow , the players would also  contract too. In addition  
the Act should be specifically separated for using to define the details of the enforcement to real estate. 
KEYWORDS: ESCROW ACT B.E.2551, ENFORCEMENT, REAL ESTATE 
 

1. บทนํา 
 ท่ีอยูอ่าศยั ถือไดว้า่เป็นปัจจยัพ้ืนฐานในการดาํรงชีวิต ของมนุษยทุ์กคน ซ่ึงมีส่วนเสริมสร้างความมัน่คง 
และการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ซ่ึงในอดีต ท่ีอยูอ่าศยั ส่วนมากจะเป็นการสร้างอยูบ่นท่ีดินของ ตนเอง หรือ อาจเป็นท่ีดินท่ี
ไดรั้บมรดกตกทอดกนัมา แต่ในปัจจุบนั พ้ืนท่ีในการสร้างท่ีอยูอ่าศยันั้นมีเท่าเดิม แต่จาํนวนประชากรภายในประเทศ
นั้นมีเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆจึงมีความตอ้งการท่ีอยูอ่าศยัเป็นจาํนวนมาก จึงไดเ้ร่ิมมีการลงทุนดา้นอสังหาริมทรัพยเ์กิดข้ึนโดย 
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การท่ีผูจ้ดัสรรไดแ้บ่งแปลงท่ีดินออกเป็นแปลงย่อยๆและทาํการสร้างบา้นในท่ีดินดงักล่าวพร้อมทั้ งมีการจดัการ 
สาธารณูปโภค ท่ี สําคญัให้ คือ ระบบถนน ระบบไฟฟ้า เป็นตน้ ซ่ึงไดรั้บความนิยมเป็นอย่างมากจากประชาชน
เน่ืองจากไดรั้บความสะดวกสบาย และ เป็นการประหยดัค่าใชจ่้ายเน่ืองจากหากตอ้งมีการลงทุนสร้างสาธารณูปโภค
เอง เจา้ของท่ีอยูอ่าศยัจาํเป็นตอ้งใชเ้งินจาํนวนมากแต่ถา้มาซ้ือท่ีอยูอ่าศยั ในโครงการจดัสรร ไดมี้สาธารณูปโภคไวใ้ห้
เป็นเรียบร้อยในราคาท่ีไม่สูงมากนักอีกทั้ งสามารถทาํการชาํระค่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างไดเ้ป็นงวดๆ จากเจา้ของ
โครงการได ้และหากผูซ้ื้อประสบปัญหาดา้นการเงินกส็ามารถท่ีจะนาํท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างมาจาํนอง ไวก้บัธนาคาร 
เพ่ือเป็นการขอสินเช่ือ ทาํใหไ้ดรั้บความนิยมจากประชาชนเป็นอยา่งดีเยีย่ม ทาํใหน้อก  
 การซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พ่ือเป็นท่ีอยูข่องตนเองกลบักลายเป็นซ้ืออสังหาริมทรัพย ์เพ่ือเก็งกาํไร จึงทาํให้
เกิด ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึง เป็นการจดัการดาํเนินการทางธุรกิจโดย ภาคเอกชน หรือ เรียกกนัว่า ธุรกิจพฒันา
อสังหาริมทรัพย ์(Real Estate Development Affairs) ซ่ึง ในส่วนของภาคธุรกิจน้ี กจ็ะดาํเนินการ พฒันาพื้นท่ี โดย การ
จดัสรรเป็นหมู่บา้นจดัสรร โดยนิยมสร้างเป็นบา้นเด่ียว (Single – detached  House) หรือมีลกัษณะเป็น ทาวน์เฮา้ส์ 
(Town House) ซ่ึงเป็นท่ีอยูอ่าศยัในลกัษณะแนวราบ (Low Rise) โดยในช่วงก่อนปี 2540 ธุรกิจอสังหาริมทรัพยไ์ดรั้บ
ความนิยมและเป็นส่วนสําคัญในการพัฒนา เศรษฐกิจของประเทศ  โดยในช่วงเวลาดังกล่าวนั้ นเกิดธุรกิจ 
อสังหาริมทรัพย ์มากมายหลายโครงการ และส่งผลให้เกิดธุรกิจการให้บริการดา้นการเงินมากข้ึนดว้ย โดยในภาค
ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ส่วนมากก็จะนิยมดาํเนินการขอสินเช่ือจากสถาบนัการเงินต่างๆมาดาํเนินการก่อสร้าง 
โดยมีการขอสินเช่ือทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึง มาตรการการอนุมติัสินเช่ือ นั้นค่อนขา้งท่ีจะไม่เขม้งวด
มากนกั เจา้ของโครงการสามารถ กูไ้ดจ้าํนวนมาก และใชห้ลกัประกนันอ้ย  
 ในช่วงปี 2540 ได้เกิด วิกฤตการณ์ทางการเงินในเอเชีย (Asian financial crisis) หรือท่ีนิยมเรียกกันว่า 
วิกฤตตม้ยาํกุง้ เน่ืองจากเกิดจากประเทศไทยเป็นตน้เหตุ ซ่ึงจากการเกิดเหตุการณ์ดงักล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
ภาคธุรกิจ อสังหาริมทรัพย  ์ทาํให้ เจ้าของโครงการ อสังหาริมทรัพย  ์มากมาย ทั้ งโครงการหมู่ บ้านจัดสรร หรือ 
โครงการอาคารชุดต่างๆ  ล้มละลาย  และไม่สามารถดําเนินโครงการต่อไปได้  ทําให้ไม่สามารถส่งมอบ
อสังหาริมทรัพยใ์ห้แก่ผูบ้ริโภคไดท้าํให้ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือออสังหาริมทรัพย ์ไดรั้บความเสียหายจากการไม่ไดรั้บมอบ
อสังหาริมทรัพยต์ามท่ีตกลงซ้ือขายกันไวแ้ละไม่สามารถเรียกเงินส่วนท่ีจ่ายไปคืนได้ ทาํให้ต่อมาภาครัฐได้มี
การศึกษาแนวทางการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวโดยการเสนอ ร่างพระราชบญัญติัการจดัการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา 
พ.ศ..... ซ่ึง คณะรัฐมนตรีไดมี้มติอนุมติัหลกัการ เม่ือวนัท่ี 6 มิถุนายน 2543 และเม่ือวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2550 สภานิติ
บัญญัติแห่งชาติไดมี้มติผ่านร่าง พ.ร.บ. การจัดการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ.....  และการ ประกาศ ใช ้
พระราชบญัญติั การดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. 2551 ข้ึน เม่ือวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2551  
 จากการท่ีมีประกาศและบังคับใช้ พระราชบัญญัติ การดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ.2551 มี
จุดมุ่งหมายท่ีจะคุม้ครองสิทธิและรักษาผลประโยชน์ของคู่สัญญาโดยมีการกาํหนดให้ มี ผูดู้แลผลประโยชน์ของ
คู่สัญญา เขา้มาเป็น คนกลางในการจดัสรร ผลประโยชน์ โดยจะตอ้งเป็นสถาบนัการเงินท่ีไดรั้บอนุญาตจากธนาคาร
แห่งประเทศไทยให้ประกอบกิจการดูแลผลประโยชน์ ซ่ึงในขอ้มูล ณ.วนัท่ี  15 กนัยายน 2554 นั้นสถาบนัการเงินท่ี
ไดรั้บอนุญาตประกอบกิจการดูแลผลประโยชน์จากธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นมีทั้ งส้ิน 9 สถาบันการเงินดงัน้ี 
ประกอบไปดว้ย  1. ธนาคารกรุงเทพ  (Bangkok  Bank Public Company Limited)  2. ธนาคารกสิกรไทย  (Kasikorn 
Bank Public Company Limited)  3.ธนาคารไทยพาณิชย ์ (The Siam Commercial Bank Public Company Limited) 4.
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ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮแ้บงก้ิงคอร์ปอเรชัน่ (The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited) 5. เอบี
เอ็นแอมโร เอ็นวี (Bank ABNM Ro En Wi) 6. ซูมิโตโม มิตซุย แบงก้ิง คอร์ปอเรชั่น (Sumitomo Mitsui Banking 
Corporation)  7. ซิ ต้ีแบงก์ (Citibank)  8. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(Bank of Ayudhya Public Company Limited)  9. 
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(Standard Chartered) ถึงแมว้่าจะมีสถาบนัการเงินท่ีไดรั้บอนุญาตอยูห่ลากหลายสถาบนั แต่
หลงัจากท่ีมีการประกาศใชก้ฎหมายดงักล่าวแลว้แทบจะไม่มีผูเ้ขา้ใชป้ระโยชน์จากกฎหมาย การดูแลผลประโยชน์
ของคู่สัญญา เลย ประกอบกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพยน์ั้นกย็งัมิไดบ้รรเทาเบาบางลงแต่อยา่งใด
ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงมีความสนใจในการศึกษาปัญหากฎหมายเก่ียวกบั การคุม้ครองดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา  ตาม 
พระราชบญัญติั การดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ.2551 ของ ผูป้ระกอบการในธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ทั้งน้ีเพ่ือ
ศึกษาแนวทางในการแกไ้ขปรับปรุงเพิ่มเติมพระราชบญัญัติ การดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ.2551 เพ่ือให้
สามารถบงัคบัใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมาย  พระราชบญัญติัการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ.

2551 ในประเทศไทยท่ีเกิดขั้น ระหวา่งผูบ้ริโภค และ ผูป้ระกอบการ ในภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์และศึกษาหาแนว

ทางการแกไ้ขเพ่ิมเติม พระราชบญัญติั การดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. 2551 โดยเปรียบเทียบกบักฎหมาย

ต่างประเทศ 
 

3. การดาํเนินการวจิัย 
 ในการดําเนินงานวิจัยผู ้วิจัยได้ทําการศึกษาปัญหาทางกฎหมายในการบังคับใช้ ระบบ  การดูแล
ผลประโยชน์ของคู่สัญญา เพ่ือท่ีจะทราบถึงประวติัความเป็นมา ของระบบ การดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาใน
ประเทศไทยและทราบถึงเจตนารมณ์ในการออกกฎหมาย พระราชบญัญติั การดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ.
2551 วา่มีความเป็นมาอยา่งไรและมีหลกัอยา่งไรและศึกษาประเด็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการบงัคบัใช ้พระราชบญัญติั 
การดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ.2551 ว่ามีผลเช่นไร สามารถบงัคบัใชไ้ดมี้ประสิทธิภาพเพียงใด และเพ่ือให้
การเกิดความเขา้ใจท่ีมากข้ึน 
  ผูว้ิจยัจึงไดศึ้กษาหลกักฎหมายท่ีมีความเก่ียวกบั พระราชบญัญติั การดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ.
2551  คือ พระราชบญัญัติว่าดว้ยขอ้สัญญาไม่เป็นธรรม พ.ศ.2540, พระราชบญัญัติคุม้ครองผูบ้ริโภค  พ.ศ.2522,  
พระราชบัญญัติจัดสรรท่ีดิน พ.ศ.2543, พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522 เพ่ือเทียบเคียงหลักกฎหมาย ตาม  
พระราชบญัญติั การดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ.2551   
 หลงัจากไดศึ้กษา หลกักฎหมายในประเทศแลว้ ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเพ่ิมเติมใน หลกักฎหมายต่างประเทศ โดย
ศึกษา ทั้งส้ิน สองประเทศ คือ ประเทศ สหรัฐอเมริกา  และ ประเทศ ออสเตรเลีย โดยในการศึกษาหลกักฎหมาย ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกานั้น ไดศึ้กษาถึง ระบบการซ้ือ-ขายอสังหาริมทรัพย ์ และ ศึกษา  ระบบการดูแลผลประโยชน์
ของคู่สัญญา ของสหรัฐ ว่ามีท่ีมาอย่างไร และ ทาํการศึกษา ระบบการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา ของ มลรัฐ
แคลิฟอร์เนีย โดยศึกษาใน ประมวลกฎหมายการเงินของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย (California Financial Code) อยู่ใน
ลกัษณะ 6 ภายใตช่ื้อ กฎหมายการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (Division 6 Escrow Law) ประกอบดว้ยบทบญัญติั

Ran
gs

it U
niv

ers
ity



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 9 ปีการศึกษา 2557 

 

วนัพฤหสับดทีี ่16 ตุลาคม พ.ศ.2557 หน้า  946  อาคาร Digital Multimedia Complex  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

ตั้งแต่มาตรา 17000 ถึงมาตรา 17703 ส่วนใน ประเทศออสเตรเลียนั้น ศึกษาถึงระบบการ ซ้ือ-ขายอสังหาริมทรัพย ์วา่มี
ท่ีมาอย่างไรและมีหลักการใดบ้างนอกจากนั้ นเพ่ือให้เกิดความชัดเจนจึงได้ทําการศึกษา ระบบการ ซ้ือ-ขาย
อสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงมีลกัษณะเป็น ระบบตวัแทนจดัการทรัพยสิ์น โดยจะศึกษาจาก มลรัฐนิวเซาทเ์วลส์ โดยศึกษา ตาม  
พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการเป็นตวัแทนการจดัการทรัพยสิ์น หุ้น และธุรกิจการคา้ ค.ศ. 1941 (The Property, Stock and 
Business Agents Act 1941)  
 เม่ือศึกษา หลกักฎหมายของทั้ง สองประเทศ คือ ประเทศ สหรัฐอเมริกา  และ ประเทศ ออสเตรเลียแลว้
นั้นจึงทาํการวิเคราะห์เปรียบเทียบ โดยประการแรก คือ เปรียบเทียบ ระหวา่ง พระราชบญัญติั การดูแลผลประโยชน์
ของคู่สัญญา พ.ศ.2551 กบั California Financial Code Division 6 Escrow Law ว่ามีลกัษณะเหมือนหรือแตกต่างกนั
อยา่งไรประการท่ีสอง คือ  เปรียบเทียบ ระหว่าง พระราชบญัญติั การดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ.2551 กบั 
The Property, Stock and Business Agents Act 1941 ว่ามีลกัษณะเหมือนหรือแตกต่างกนัอยา่งไร ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบ
ความแตกต่างไดแ้ลว้ ก็นาํประเด็นปัญหาของ พระราชบญัญติั การดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ.2551 นั้นมา 
วิเคราะห์หาแนวทางการแกไ้ข  พระราชบญัญติั การดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ.2551 ให้ มีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ข้ึน เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของผูร่้าง พระราชบญัญติั การดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. ....  ท่ีตอ้งการ
ให้มีความคุม้ครองแก่ผูบ้ริโภค และ ผูป้ระกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ท่ีกระทาํการ ซ้ือขาย อสังหาริมทรัพย ์กนั 
และ เป็นการลดความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากการผดินดัชาํระหน้ีโดยมีหลกัประกนัจาก ผูดู้แลผลประโยชน์ 
 

4. ผลการวจิัย 
 ผลจากการวิจยั สามารถวิเคราะห์หลกักฎหมายแยกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะสําคญั คือ เปรียบเทียบลกัษณะของ
กลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการบงัคบัใชก้ฎหมาย ระหว่างประเทศไทย กบั ต่างประเทศ และ เปรียบเทียบลกัษณะการใช้
กฎหมาย ระหว่างประเทศไทย กบั ต่างประเทศ ซ่ึงจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบหลกักฎหมายพบว่า ลกัษณะของ
กลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการบงัคบัใชก้ฎหมายการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา  ในต่างประเทศนั้น กฎหมายน้ีนั้นมี
จุดมุ่งหมายท่ีสาํคญัในการท่ีจะเขา้ไปควบคุมภาคธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยต่์างๆ เพ่ือดาํเนินการใหค้นกลางในการ
ดูแลผลประโยชน์ดาํเนินการโดยชอบ และ เป็นการป้องกนัปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึน โดยมี นายหนา้ซ้ือขายท่ีดิน เช่นใน
ประเทศออสเตเลีย และ ผูดู้แลผลประโยชน์ท่ีมี ในประเทศ สหรัฐอเมริกา ในการซ้ือขายนั้น จะมีกลุ่มเป้าหมาย คือ 
กลุ่มธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์เป็นสาํคญั มิไดมี้เป้าหมายท่ีหลากหลายดงัเช่นกฎหมายไทย   
 ส่วนในประเทศไทย นั้น กฎหมายการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา ไดบ้ญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติั การ
ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. 2551 ซ่ึงในการร่างพระราชบญัญติั การดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. 2551 
นั้ นได้ นําแม่แบบ  มาจาก  California Financial Code Division 6 Escrow Law  มาเป็นหลัก  สําคัญ ในการร่าง 
พระราชบญัญติั ดงักล่าว แต่เม่ือมีการประกาศใช ้กลบัประสบปัญหาในการบงัคบัใชก้ฎหมายเน่ืองจาก  ไดก้าํหนดให้
การบงัคบัใชห้ลกั กฎหมายการดูแลผลประโยชน์คู่สัญญานั้น สามารถนาํมาบงัคบัใชก้บัสัญญาต่างตอบแทนใดๆ กไ็ด ้
ตาม มาตรา 5  พระราชบญัญติั การดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. 2551 ซ่ึงบญัญติัวา่ “ในการทาํสัญญาต่างตอบ
แทนใดๆ คู่สัญญาอาจตกลงกนัจดัให้มีผูดู้แลผลประโยชน์ของคู่สัญญา โดยการทาํสัญญาดูแลผลประโยชน์และ
ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ท่ีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี” ซ่ึงจากการวิเคราะห์ของผูท้าํวิจยัพบว่าการบญัญติัดงักล่าว
แสดงให้เห็นโดยชัดเจนว่า มีการยินยอมให้ คู่สัญญา ท่ีได้ตกลงกันทําสัญญาต่างตอบแทนใดๆ สามารถท่ีจะ
กาํหนดให้มีผูดู้แลผลประโยชน์ ตาม มาตรา 5  ได ้โดยไม่จาํเป็นตอ้งเป็นนิติกรรมสัญญา ท่ีเก่ียวขอ้งกบั ภาพธุรกิจ
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อสังหาริมทรัพยก์็ไดซ่ึ้งในการ บญัญติัเช่นวา่นั้นผูว้ิจยัมีความเขา้ใจวา่ ผูร่้างกฎหมายนั้นตอ้งในให้มีการคุม้ครอง ผูท่ี้
ทาํนิติกรรมสัญญา แบบ สัญญาต่างตอบแทน นั้นดว้ย แต่เน่ืองดว้ยจากการท่ีมีการกาํหนดลกัษณะ พระราชบญัญติั 
การดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. 2551 ไวเ้ป็นการทัว่ไป นั้นเองทาํให้ กลุ่มเป้าหมายหลกั นั้นก็คือ ภาคธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย ์ไดรั้บผลกระทบ เน่ืองจากการท่ี มิไดมี้การระบุขอ้กาํหนด หรือ กฎเกณฑ์ท่ีชดัเจนเฉพาะเจาะจงมา
ในภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงทาํให้ ในการท่ีจะนาํพระราชบญัญติั การดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. 2551 
มาใช ้ทาํให ้ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ ไม่ประสบความสาํเร็จเท่าท่ีควร 
 ลกัษณะการใชก้ฎหมาย การดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา ในประเทศ สหรัฐอเมริกา นั้นท่ีมีลกัษณะเป็น
การบงัคบักล่าวคือ ในการท่ีจะเขา้สู่ระบบ การดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา นั้น โดย ปกติจะตอ้งเกิดจากการยนิยอม
ของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ซ่ึงในภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพยเ์ป็นเร่ืองท่ีจะกระทาํไดย้ากเน่ืองจาก ผูป้ระกอบการจะเป็น
ฝ่ายเสียผลประโยชน์มากกวา่ผูบ้ริโภค ดงันั้น กฎหมายการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาของ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย นั้น
จึงไดก้าํหนด ไว ้หากผูบ้ริโภคมีความประสงคท่ี์จะเขา้ทาํสัญญา การดูแลผลประโยชน์แลว้นั้นทางผูป้ระกอบการกจ็ะ
ถูกกฎหมายบงัคบัใหต้อ้งเขา้ทาํสัญญาการดูแลผลประโยชน์ดว้ย ซ่ึง การบญัญติักฎหมายในลกัษณะน้ีนั้นถือไดว้า่เป็น
ประโยชน์อยา่งยิ่งต่อฝ่ายผูบ้ริโภคซ่ึงโดยปกติไม่อาํนาจการต่อท่ีจะบงัคบัให้ ผูป้ระกอบการ อสังหาริมทรัพยจ์ะตอ้ง
เขา้ร่วมสัญญาการดูแลผลประโยชน์ ส่วนหลกักฎหมาย The Property, Stock and Business Agents Act 1941 ของ
ประเทศ ออสเตรเลียนั้นเป็นหลกักฎหมายท่ี คุม้ครองผูบ้ริโภคจาก การซ้ือขายอสังหาริมทรัพยท่ี์ กระทาํการผา่นทาง
นายหนา้โดยจะมีการกาํหนดขอ้บงัคบัท่ีนายหนา้จะตอ้งปฏิบติัตาม โดยนายหนา้จะตอ้งปฏิบติัตามโดยเคร่งครัด  
 ส่วนในประเทศไทย นั้น กฎหมายการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา ไดบ้ญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติั การ
ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. 2551 ซ่ึงตาม  มาตรา 3  ในพระราชบญัญติัน้ี จากการวิเคราะห์ของผูท้าํวิจยัพบวา่
การบัญญัติดังกล่าวแสดงให้เห็นโดยชัดเจนว่าในการท่ีคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงนั้ นต้องการท่ีทําสัญญาดูแล
ผลประโยชน์ จะตอ้งไดรั้บความยินยอมจากคู่สัญญาอีกฝ่ายดงันั้น หากผูบ้ริโภคนั้นมีความประสงคท่ี์จะเขา้สู่ระบบ
กฎหมายการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาโดย ให้ผูดู้แลผลประโยชน์เป็นคนกลางในการดูแลผลประโยชน์ แต่ถา้
ผูป้ระกอบการไม่มีความประสงคท่ี์จะเขา้สู่ระบบการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาดว้ยการท่ีจะเขา้สู่ระบบการดูแล
ผลประโยชน์ของคู่สัญญากไ็ม่สามารถกระทาํได ้
 
 

5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
ควรมีการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. 2551ให้มีลักษณะ

เฉพาะเจาะจงในเร่ืองธุรกิจอสังหาริมทรัพยเ์น่ืองจากในปัจจุบนั นั้นท่ีมีลกัษณะท่ีเป็นการทัว่ไปกล่าวคือมิไดใ้ชบ้งัคบั
ในดา้นใดดา้นหน่ึงหากแต่เป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลใดก็ไดส้ามารถทาํสัญญาการดูแลผลประโยชน์ไดค้วรมีการ
แยกหรือกระทาํการใดๆให้หลกักฎหมายการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาสามารถมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงเพ่ือเป็น
ประโยชน์ในการกาํหนดรายละเอียดต่างในการบงัคบัใชใ้หส้อดคลอ้งกบัธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยน์อกจากนั้น 

ควรมีการกาํหนดให้ การดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา มีลกัษณะเป็นการบงัคบั เน่ืองจากในการท่ีจะเขา้สู่
ระบบการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาไดน้ั้นโดยหลกัตาม พระราช- บญัญติัการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ.
2551 นั้น จะตอ้งมีลกัษณะเป็นการแสดงความยินยอมทั้งสองฝ่ายกล่าวคือ ทั้งฝ่ายผูบ้ริโภคท่ียินยอมเขา้สู่ระบบการ
ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาและ ฝ่าย ผูป้ระกอบการท่ีตกลงจะเขา้สู่ระบบการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาแต่ใน
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ขอ้เท็จจริงท่ีเกิดข้ึนนั้นในประเทศไทยผูป้ระกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพยน์ั้นก็มกัจะปฏิเสธการเขา้ร่วมระบบการ
ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาทาํให้เม่ือผูป้ระกอบการไม่เขา้ระบบแลว้ผูบ้ริโภคก็ไม่สามารถดาํเนินการเขา้สู่ระบบ
การดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาได ้ดงันั้นควรมีการแกไ้ข พระราชบญัญติัการดูแลผล ประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ.
2551 ในส่วนการ ซ้ือ-ขาย อสังหาริมทรัพยทุ์กประเภทตอ้งมีลกัษณะเป็นการบงัคบักล่าวคือผูป้ระกอบการนั้นจะตอ้ง
ปฏิบติัตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคหากผูบ้ริโภคมีความตอ้งการทาํสัญญาดูแลผลประโยชน์ผูป้ระกอบการจะตอ้ง
เขา้ทาํสัญญาดูแลผลประโยชน์ดว้ย 

 

6. บทสรุป 
จากการศึกษากฎหมายการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาของรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา และรัฐ

นิวเซาทเ์วลส์ ประเทศออสเตรเลีย ซ่ึงทั้งสองรัฐมีการนาํระบบ การดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญามาใชก้บัการซ้ือขาย
อสังหาริมทรัพยโ์ดยทัว่ไปและเป็นท่ีนิยม กฎหมายการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาของรัฐแคลิฟอร์เนียออกบงัคบั
ใช้โดยมีลกัษณะเฉพาะในเร่ืองของภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย  ์และ มีการกาํหนดให้มีลกัษณะเป็นการบังคบัให้
ผูป้ระกอบการตอ้งปฏิบติัตาม โดยมีวตัถุประสงคท่ี์จะส่งเสริมให้เกิดการใชร้ะบบการดูแลผลประโยชน์เป็นหลกัเพ่ือ
เป็นการลดความเส่ียงจากการดาํเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพยซ่ึ์งสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 1. ลักษณะของ กลุ่มเป้าหมาย ตาม หลักกฎหมาย การดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา ของ ประเทศ
สหรัฐอเมริกานั้นมีลกัษณะกลุ่มเป้าหมายคือ ภาคธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์ป็นหลกั และเช่นเดียวกนั ในประเทศ 
ออสเตรเลีย นั้นซ่ึงมีการซ้ือขายอสังหาริมทรัพยผ์า่นทางตวัแทนนายหนา้ซ่ึงมีลกัษณะเดียวกนักบั หลกักฎหมาย การ
ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาก ็เป็น ประเทศท่ีมีกลุ่มเป้าหมายเป็น ภาคธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์เช่นเดียวกนักบั 
ของ ประเทศสหรัฐอเมริกาส่วน หลกักฎหมาย ท่ีเก่ียวขอ้งกบั การดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญานั้น อนัไดแ้ก่ หลกั
กฎหมายการ คุ ้มครองผู ้บริโภค มีกลุ่มเป้าหมายโดยทั่วไป  หลักกฎหมายการ เร่ืองข้อสัญญาไม่เป็นธรรม มี
กลุ่มเป้าหมายโดยทัว่ไป หลกักฎหมาย การจดัสรรท่ีดินมีกลุ่มเป้าหมาย ในภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์เช่นเดียวกนักบั 
หลกักฎหมาย อาคารชุด ซ่ึง มีกลุ่มเป้าหมาย ในภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์แต่ หลกักฎหมาย การดูแลผลประโยชน์
ของคู่สัญญา นั้ นแม้จะมีจุดกาํเนิดท่ีมีกลุ่มเป้าหมาย ในภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย  ์แต่ในประเทศไทยก็นําหลัก
กฎหมายการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญามาใชใ้นลกัษณะทัว่ไปมิไดบ้งัคบัเจาะจงจึงทาํใหเ้กิดความไม่ชดัเจนและมี
ช่องวา่งต่างๆเกิดข้ึนอนัส่งผลใหห้ลกักฎหมายน้ีไม่ประสบผลสาํเร็จในการบงัคบัใช ้ 

2. ลกัษณะ การบงัคบัใช ้ตาม หลกักฎหมาย การดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา ของ ประเทศสหรัฐอเมริกา
นั้นมีลกัษณะการบงัคบัผูป้ระกอบการ คือ หากผูบ้ริโภคมีความตอ้งการทาํสัญญาดูแลผลประโยชน์ผูป้ระกอบการ
จะตอ้งเขา้ทาํสัญญาดูแลผลประโยชน์ดว้ย ไม่สามารถปฏิเสธได้ และเช่นเดียวกัน ในประเทศ ออสเตรเลีย  หาก
ผูบ้ริโภคมีความประสงคท่ี์จะดาํเนินการทาํสัญญาดูแลผลประโยชน์ผา่นทางนายหนา้ แลว้ผูป้ระกอบการนั้นกต็อ้งเขา้
ร่วมทําสัญญาด้วยไม่สามารถปฏิเสธการเข้าร่วมทําสัญญาได้ ซ่ึงกฎหมายนั้ นมีลักษณะเป็นการบังคับให้
ผูป้ระกอบการนั้นจะตอ้งปฏิบติัตามเช่นเดียวกนักบั ของ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 

กติติกรรมประกาศ  
ในการศึกษาเพ่ือจดัทาํวจิยัน้ี ผูว้จิยัขอขอบพระคุณ นาวาเอก หญิง ดร.ศิรภา จาํปาทอง ผูอ้าํนวยการหลกัสูตร 
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นิติศาสตรมหาบณัฑิต ท่ีให้คาํแนะนาํในการทาํวิจยั ดา้นกฎหมาย และ โรงเรียนพฒันาธุรกิจอสังหาริมทรัพยไ์ทยท่ีให้การ
อบรม ดา้นกฎหมายอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึง ทาํใหผู้ว้ิจยัเกิดแนวคิดในการทาํวิจยั และ รองศาสตราจารย ์มานิตย ์จุมปา อาจารย์
ประจาํหลกัสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตท่ีให้ คาํแนะนําในการศึกษากฎหมายต่างประเทศ ทั้ งน้ีผูว้ิจัย ขอขอบพระคุณ 
มหาวทิยาลยัรังสิตและบณัฑิตวทิยาลยั ท่ีไดใ้หโ้อกาสในการนาํเสนอผลงานวจิยัน้ี 
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ปัญหาทางกฎหมายเกีย่วกบัสิทธิของผู้เช่าช่วง 
LEGAL PROBLEMS CONCERNING AUTHORITY SUBLEASE 

 

กติติพงศ์ คชเพชร, นาวาเอก หญิง ดร.ศิรภา จําปาทอง, พ.ต.ท. ดร.สุธี เอีย่มเจริญยิง่ 
1 นกัศึกษาปริญญาโท  หลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิา นิติศาสตร์  มหาวทิยาลยัรังสิต 

2 อาจารยป์ระจาํสาขาวชิา นิติศาสตร์   คณะนิติศาสตร์  มหาวทิยาลยัรังสิต 
3 อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม 

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

บทคดัย่อ      

สัญญาเช่าช่วงนั้นเป็นสัญญาเช่าทรัพยอ์ยา่งหน่ึง เกิดข้ึนจากการก่อนิติสัมพนัธ์ระหวา่งผูใ้หเ้ช่าช่วง กบั ผูเ้ช่า
ช่วง ซ่ึงเร่ืองการเช่าช่วงนั้นไดอ้ยูภ่ายใตบ้งัคบัของเร่ืองเช่าทรัพย ์ซ่ึงการเช่าช่วงนั้นสามารถนาํไปให้เช่าช่วงไดห้ลาย
ทอดและเป็นการเช่าช่วงโดยชอบเม่ือไดรั้บความยินยอมจากผูใ้ห้เช่า เป็นสัญญาซ่ึงกฎหมายบญัญติัให้ผูเ้ช่าช่วงตอ้ง
รับผิดโดยตรงต่อผูใ้ห้เช่าตามสัญญาเช่าเดิมทั้งท่ีมิไดมี้นิติสัมพนัธ์ใดๆต่อกนั ซ่ึงจากการวิจยัพบวา่ ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชยไ์ม่ไดก้าํหนดหลกัผูเ้ช่าช่วงตายสัญญาเช่าช่วงระงบัหรือไม่และสัญญาเช่าช่วงจะสามารถตกทอดสู่
ทายาทไดห้รือไม่                   

ผูว้ิจยัเห็นวา่ ปัญหาทางกฎหมาย  ท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบัผูเ้ช่าช่วงซ่ึงรวมทั้งสิทธิของผูเ้ช่าช่วงท่ีมีต่อผูใ้ห้เช่าช่วง
และผูเ้ช่าเดิมโดยตรงนั้น ในบางเร่ืองบทบญัญติัตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยมิ์ไดบ้ญัญติัเร่ืองสิทธิของผูเ้ช่า
ช่วงไว ้อยา่งชดัเจน จึงทาํใหเ้กิดปัญหาทางกฎหมายข้ึน   จึงเห็นควรให้แกไ้ขกฎหมายในเร่ืองสิทธิการเช่าช่วง เพ่ือให้
เกิดความเป็นธรรมแก่ผูเ้ช่าช่วง โดยทาํให้สิทธิการเช่าช่วงสามารถจาํหน่าย จ่าย โอนได้ รวมทั้ งนําบทกฎหมาย
ใกลเ้คียงอยา่งยิง่มาบงัคบัใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด  
คาํสําคญั:  เช่าทรัพย ์, สิทธิการเช่าช่วง 
 

Abstract 

 The sublease contract is a hire of property contract as a result of creating juristic relations between a sub-
lessor and a sub-lessee subject to the hire of property. The sublease can be subleased in several turns. The sublease 
shall be duly made only upon receipt of consent of the lessor. The sublease contract is the contract as prescribed by 
law that the sub-lessee shall be directly liable to the sub-lessor under the existing contract despite no any juristic 
relation. According to the Research, the Civil and Commercial Code does not provide whether the sublease contract 
shall extinguish or not and whether the sublease contract shall devolve on the heirs or not if the sub-lessee is 
deceased. Hence, the analogous principle of law, namely, hire-purchase, shall apply to the sublease contract in the 
case where the sub-lessee is deceased, causing the sublease contract not to be the exclusive right of the sub-lessee 
of which can be disposed, causing the sublease contract does not extinguish and can devolve on the heirs.  
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                 The legal problems arising in respect of the sub-lessee, inclusive of the right of the sub-lessee to the sub-
lessor and existing lessor, in certain issues are not directly and expressly prescribed under the Civil and Commercial 
Code; therefore, the legal problems arise. The laws on the right to sublease should be revised to be fair for the sub-
lessee by making the right to sublease be able to be disposed of and the analogous principle of law should apply 
thereto to maximize the benefits.  
KEYWORDS: rent property , Authority Sublease 
 
1. บทนํา 
                       ในสภาพสังคมปัจจุบนัและสภาพเศรษฐกิจและจาํนวนประชากรในประเทศมีการขยายตวัเพ่ิมมากข้ึน
ทาํให้ความตอ้งการในการมีท่ีอยูอ่าศยั สถานประกอบการ อาคารสํานกังาน ธุรกิจร้านคา้เพ่ิมจาํนวนข้ึนมาก ซ่ึงหาก
ยอ้นไปดูในสมัยสุโขทัยอนัเป็นสมยัท่ีเจริญรุ่งเรืองมากท่ีสุดสมัยหน่ึงของไทย   เน่ืองจากมีการติดต่อคา้ขายกับ
ต่างประเทศ ในสมยัสุโขทยัน้ีมีการตรากฎหมายไวห้ลายเร่ืองดงัท่ีพบเห็นในศิลาจารึกของพ่อขุนรามคาํแหงและ
สมยัมงัรายศาสตร์ซ่ึงอยูใ่นอาณาจกัรสุโขทยัเม่ือประมาณ  พ.ศ. 18351  ส่วนเร่ืองเช่าทรัพยแ์มไ้ม่ไดมี้การจารึกไวใ้น
หลกัศิลาจารึกของพ่อขุนรามคาํแหงอยา่งชดัเจน  แต่พอจะนาํเช่ือไดว้า่มีการตรากฎหมายในลกัษณะน้ีเกิดข้ึนในสมยั
สุโขทยัเช่นกนั  ต่อมาในสมยักรุงศรีอยธุยา  พบวา่มีการบญัญติักฎหมายในเร่ืองเช่าทรัพยไ์วเ้ช่นเดียวกนัดงัปรากฏใน
พระอยัการเบด็เสร็จ  ซ่ึงอยูใ่นกฎหมายตราสามดวงท่ีไดร้วบรวมข้ึนใหม่โดยไดก้ล่าวถึงเร่ืองการเช่าบา้นเรือน  ไร่นา  
เรือสาํเภา  เรือแพ  สัตวพ์าหนะ ต่อมาใน พ.ศ. 2472 เม่ือประเทศไทยประกาศใชป้ระมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยไ์ด้
บญัญติัการเช่าทรัพยไ์วใ้น  บรรพ 3 วา่ดว้ยเอกเทศสัญญา  ซ่ึงจะเห็นไดว้า่การเช่านั้นไดมี้มาแต่สมยัโบราณกาล    แลว้
จากสภาพเศรษฐกิจสมยัก่อนจนถึงสมยัปัจจุบนัและจาํนวนประชากรในประเทศมีการขยายตวัเพ่ิมมากข้ึนจนเป็นผล
ให้กรรมสิทธ์ิท่ีดินและทรัพยสิ์นอ่ืน ๆ มีราคาสูงข้ึนตามไปดว้ย ในขณะท่ีความตอ้งการใชท่ี้ดินเพื่อประกอบธุรกิจ
การคา้มีมากข้ึนตามลาํดบั สัญญาเช่าทรัพยจึ์งเขา้มามีบทบาทมากข้ึนทุกวนัในสังคม  จึงเกิดปัญหาท่ีสมควรพิจารณา
ทั้งในดา้นของกฎหมายสารบญัญติัและกฎหมายวิธีสบญัญัติหลายประการ  เป็นตน้ว่า  สิทธิการเช่าเป็นทรัพยสิ์น
หรือไม่  สิทธิการเช่าเป็นสิทธิเฉพาะตวัของผูเ้ช่าหรือไม่ ซ่ึงรวมไปถึงกรณีในตวัทรัพยเ์ดียวกนัมีการใหเ้ช่าต่อกนัเป็น
ทอดๆไดซ่ึ้งเรียกว่า “เช่าช่วง”จากสภาพปัญหาและวิวฒันาการของสัญญาเช่าดงักล่าว  ทาํให้ตอ้งหันมาพิจารณาถึง
กฎหมายลกัษณะ “เช่าช่วง” ท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัวา่มีความเหมาะสมแลว้หรือไม่  โดยเฉพาะการนาํหลกัเร่ือง  "ผูเ้ช่าตาย
สัญญาเช่าระงบั"  มาใชป้รับกบัสัญญาเช่าทุกชนิดท่ีมิใช่สัญญาต่างตอบแทนพิเศษรวมไปถึงของเร่ืองเช่าช่วงดว้ย ซ่ึง
จาํเป็นตอ้งศึกษาและวิเคราะห์เก่ียวกบัเร่ือง “การเช่า” เสียก่อนท่ีจะศึกษากรณีของเร่ืองการ “เช่าช่วง” เน่ืองจากการเช่า
ช่วงนั้ นได้อยู่ในบทบัญญัติของเร่ืองเช่าทรัพย  ์ โดยผูศึ้กษาจะมุ่งวิเคราะห์ถึงปัญหาท่ีว่า  สิทธิการเช่าเป็นสิทธิ
เฉพาะตวัของผูเ้ช่าหรือไม่  
 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
                      1. เพ่ือศึกษาถึงประวติัความเป็นมา  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัสิทธิของผูเ้ช่าทรัพยช่์วงของประเทศไทย
และของต่างประเทศ 

                                                                    
1 กฎหมายตราสามดวง, เล่ม 3(กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว ),หนา้ 117. 
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 2. เพ่ือศึกษาถึงกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับสิทธิการเช่าของผู ้เช่าช่วงตามกฎหมายไทยและกฎหมาย
ต่างประเทศ 

 3. เพ่ือศึกษาถึงหลกัเกณฑก์ารใชห้ลกัในเร่ือง “ผูเ้ช่าช่วงตายสัญญาเช่าระงบั” วา่สมควรมีวิวฒันาการบา้ง
หรือไม่อยา่งไร 

 4. เพ่ือวิเคราะห์หาแนวทางตลอดจนหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัสิทธิการเช่าช่วงของ  ผูเ้ช่าช่วงทางกฎหมายวา่มี
สถานะอยา่งไร ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์
 
3. การดาํเนินการวจิัย 

การศึกษาในเร่ืองน้ีเป็น (Documentary  Research) โดยการศึกษา คน้ควา้จาก วิทยานิพนธ์ ตาํรา  บทความ  
รายงานวิจยั  คาํพิพากษาฎีกา  ทั้งท่ีเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศรวมทั้ งตวับทกฎหมายของต่างประเทศท่ี
เก่ียวกบัสิทธิการเช่าเพ่ือนาํมาวเิคราะห์ขอ้สรุปและแนวทางในการแกไ้ขปัญหา 
 
4. ผลการวจิัย 
                      ปัญหาเก่ียวกบัสิทธิการเช่าช่วงเม่ือสัญญาระงบัเพราะเหตุผูเ้ช่าช่วงตาย   การเช่าช่วงนั้น เม่ือผูเ้ช่าช่วง
ตายแลว้ไม่มีบทกฎหมายใดบญัญติัไวว้า่สัญญาการเช่าช่วงนั้นเป็นอนัตอ้งระงบัส้ินไปเพราะ การตายของผูเ้ช่าช่วง ซ่ึง
เป็นส่ิงท่ีน่าคิดวา่จะนาํหลกักฎหมายใดมาใชบ้งัคบัหากเกิดกรณีเช่นวา่น้ีข้ึน แต่ก่อนท่ีจะไปศึกษาและวเิคราะห์ปัญหา
ผูเ้ช่าช่วงตายแลว้สัญญาระงบัหรือไม่นั้น จาํเป็นตอ้งศึกษาเร่ืองเช่าทรัพยเ์สียก่อน เน่ืองจากการเช่าช่วงนั้นอยู่ใน
บทบญัญติัวา่ดว้ยทรัพย ์แห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์
                      จากการศึกษาถึงประวติัและท่ีมาของกฎหมายวา่ดว้ยเช่าทรัพยสิ์นของประเทศไทย จะเห็นวา่มิไดมี้หลกั
กฎหมายเก่ียวกบัเช่าทรัพยสิ์นข้ึนในกฎหมายไทย ในยคุสมยัก่อนนั้น จึงไม่มีกฎหมายหรือจารีตประเพณีแห่งทอ้งถ่ิน
เก่ียวกบัการเช่าทรัพยสิ์นท่ีจะมาปรับแก่คดีได ้
    ลาํดบัต่อไปท่ีจะตอ้งนาํมาปรับแก่คดี คือ บทกฎหมายท่ีใกลเ้คียงอยา่งยิ่งและหลกักฎหมายทัว่ไปซ่ึงใน
กรณีผูเ้ช่าตายสัญญาเช่าระงบัหรือไม่มีหลกักฎหมายทัว่ไปการปรับกฎหมายตามมาตรา 4 จาํตอ้งปรับตามบทกฎหมาย
ท่ีใกลเ้คียงอยา่งยิง่เป็นลาํดบัก่อนท่ีจะปรับตามหลกักฎหมายทัว่ไป ปัญหาท่ีเกิดข้ึน คือ บทกฎหมายท่ีใกลเ้คียงอยา่งยิง่
ในกรณีท่ีผูเ้ช่าตายน้ี คือหลกักฎหมายใด 
    รองศาสตราจารยส์ําเรียง  เมฆเกรียงไกร มีความเห็นวา่บทกฎหมายท่ีใกลเ้คียงอยา่งยิง่ ในกรณีผูเ้ช่าตายท่ี
อาจนาํมาปรับแก่กรณีไดคื้อ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 648 ซ่ึงบญัญติัวา่ “อนัการยมืใชค้งรูปนั้นยอ่ม
ระงบัส้ินไปดว้ยมรณะแห่งผูย้มื” โดยมีเหตุผลสนบัสนุนดงัน้ี2 
  ประการแรก ลกัษณะท่ีสาํคญัของสัญญาเช่าทรัพยสิ์นและสัญญายมืใชค้งรูปนั้นมีความคลา้ยคลึงกนัมาก 
เน่ืองจากมีการให้ใชส้อยทรัพยสิ์นไดเ้ช่นเดียวกนั และโดยทัว่ๆไปแลว้คู่สัญญาเช่าทรัพยสิ์นและสัญญายืมใชค้งรูป
ต่างก็เพ่งเลง็ถึงคุณสมบติัของผูเ้ช่าและผูย้ืมเป็นสาํคญัเช่นเดียวกนั และกรณีท่ีจะถือไดว้า่บทบญัญติัตาม มาตรา 648 
ดงักล่าวเป็นบทกฎหมายท่ีใกลเ้คียงอยา่งยิ่งของสัญญาเช่าทรัพยสิ์นไดน้ั้นจะตอ้งปรากฏวา่ในสัญญาเช่าทรัพยสิ์นนั้น

                                                                    
2 นภาพร พิทกัษผ์ล. “ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการเช่าช่วง”. วิทยานิพนธ์ปริญญา 
         มหาบณัฑิต ภาควิชานิติศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2541. 
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คู่สัญญาไดเ้พง่เลง็ถึงคุณสมบติัของผูเ้ช่าเป็นสาระสาํคญั   อนัทาํใหสิ้ทธิการเช่าเป็นสิทธิเฉพาะตวั3   
                     ประการท่ีสอง  จากววิฒันาการของกฎหมายลกัษณะเช่าทรัพยสิ์นนั้น ตามกฎหมายเก่าของไทยไดพ้ฒันา
ควบคู่มากบักฎหมายลกัษณะยืมมาโดยตลอด ซ่ึงมีลกัษณะสาํคญัเหมือนกนัคือเป็นการเช่าหรือยืมทรัพยสิ์นเป็นคร้ัง
คราวเม่ือเสร็จธุระกคื็น ซ่ึงมีการถือคุณสมบติัของผูเ้ช่าหรือผูย้มืเป็นสาระสาํคญัเช่นเดียวกนั จึงไม่น่าจะมีขอ้ขดัขอ้งท่ี
จะนาํมาใชใ้นฐานะบทกฎหมายท่ีใกลเ้คียงอยา่งยิง่ 
  ผูเ้ขียนมีความเห็นเช่นเดียวกบันักนิติศาสตร์ขา้งตน้ โดยเห็นว่าหลกัการเร่ืองผูเ้ช่าตายสัญญาเช่าระงบัน้ี
น่าจะถูกนาํมาใชใ้นกฎหมายไทยโดยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 648 ประกอบกบั มาตรา 4 ซ่ึงการ
นาํมาใชใ้นลกัษณะน้ีจะไม่มีขอ้ขดัขอ้งสําหรับกรณีท่ีผูเ้ช่าเป็นนิติบุคคล เน่ืองจากตาม มาตรา 648 นั้น ใชค้าํกวา้ง ๆ 
“ผูย้มื” ซ่ึงอาจจะเป็นไดท้ั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลดว้ย 
                     การเช่าทรัพยสิ์นนั้นถือวา่เป็นสิทธิเฉพาะตวัโดยถือคุณสมบติัของผูเ้ช่าเป็นสาระสาํคญัเม่ือผูเ้ช่าตายศาล
ฎีกาจึงนาํหลกัเกณฑเ์ร่ืองผูเ้ช่าตายสัญญาเช่าระงบัมาใชโ้ดยท่ีกฎหมายมิไดบ้ญัญติัไวแ้ละเป็นกรณีขอ้ยกเวน้ของหลกั
ทั่วไปทาํให้น่าสงสัยว่าจะนํามาใช้โดยวิธีใดจึงจะถูกต้องตามลาํดับการใช้กฎหมายและไม่ขัดกับหลักการท่ีว่า 
ขอ้ยกเวน้ตอ้งตีความโดยเคร่งครัดนั้นผูเ้ขียนมีความเห็นวา่ในกรณีท่ีผูเ้ช่าตายจะมีผล  ทาํให้สัญญาเช่าระงบันั้น ไม่มี
กฎหมายบญัญติัไว้4 ซ่ึงอาจถือไดว้า่เป็นช่องวา่งของกฎหมาย ซ่ึงเป็นกรณีท่ีตอ้งนาํบทบญัญติัเร่ืองการอุดช่องวา่งของ
กฎหมายมาใช ้ซ่ึงตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยมี์บทบญัญติัดงักล่าวอยูใ่นมาตรา 4 ซ่ึงบญัญติัวา่ 
   
“กฎหมายนั้นตอ้งใชใ้นบรรดากรณี ซ่ึงตอ้งดว้ยบทบญัญติัใด ๆ แห่งกฎหมายตามตวัอกัษรหรือตามความมุ่งหมายของ
บทบญัญติันั้น ๆ 
  เม่ือไม่มีบทกฎหมายท่ีจะยกมาปรับคดีไดใ้ห้วินิจฉัยคดีนั้น ตามจารีตประเพณีแห่งทอ้งถ่ิน ถา้ไม่มีจารีต
ประเพณีเช่นว่านั้นให้วินิจฉัยคดีอาศยัเทียบบทกฎหมายใกลเ้คียงอย่างยิ่งและถา้บทกฎหมายเช่นนั้นก็ไม่มีดว้ยให้
วนิิจฉยัตามหลกักฎหมายทัว่ไป”5 
 จากบทบญัญติัดงักล่าว หมายความวา่ เม่ือมีช่องวา่งแห่งกฎหมายศาลสามารถนาํหลกัการต่าง ๆ มาตดัสินคดี
ไดต้ามลาํดบัท่ีระบุไวใ้นมาตรา 4 กล่าวคือในชั้นแรกตอ้งวินิจฉัยคดีตามจารีตประเพณีแห่งทอ้งถ่ิน ถา้ไม่มีจารีต
ประเพณีให้วินิจฉัยคดีอาศยัเทียบบทกฎหมายใกลเ้คียงอยา่งยิ่ง และถา้บทกฎหมายเช่นนั้นก็ไม่มีให้วินิจฉัยตามหลกั
กฎหมายทัว่ไปโดยลาํดบั 
                เน่ืองจากตามกฎหมายไทยมิไดมี้บทบญัญติัของกฎหมายเร่ืองสิทธิการเช่าเป็นสิทธิเฉพาะตวัหรือไม่ไวอ้ยา่ง
ชดัแจง้ ทาํให้เกิดเป็นเร่ืองการตีความกฎหมายข้ึน เม่ือมีกรณีปัญหาวา่เม่ือผูเ้ช่าตายลงผลจะเป็นประการใดนั้น เม่ือไม่
มีกฎหมายบญัญติัไว ้        ศาลฎีกากต็อ้งตีความตามลกัษณะของสัญญาเช่าทรัพย ์คาํพิพากษาฎีกาฉบบัแรกท่ีตดัสินวา่
ผูเ้ช่าตายสัญญาเช่าระงบั คือ คาํพิพากษาฎีกาท่ี 1471/2494 ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีผูเ้ช่าโรงเรือนจากโจทกเ์พ่ือประกอบกิจการ
คา้ท่าเรือ มีกาํหนด 3 ปี ต่อมาผูเ้ช่าถึงแก่ความตาย จาํเลยเป็นบุตรของผูเ้ช่ามีหนงัสือขอรับเป็นผูเ้ช่าต่อไปโจทกป์ฏิเสธ

                                                                    
3 จ๊ีด  เศรษฐบุตร.   ความรู้เบ้ืองตน้แห่งกฎหมายแพ่งและพาณิชยว์า่ดว้ยการเช่าทรัพย ์เช่าซ้ือ 
        จา้งแรงงาน จา้งทาํของ และรับขน. กรุงเทพมหานคร : โสภณพิพรรฒธนากร, 2450. 
4 ไพโรจน์  วายภุาพ, คาํอธิบายประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์วา่ดว้ยหน้ี หนา้ 147 
5 วีระ ทรัพยไ์พศาล. เม่ือผูเ้ช่าถึงแก่ความตาย. ดุลพาห 22  มีนาคม – เมษายน, 2518 
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และฟ้องขอให้ขบัไล่         ศาลชั้นตน้พิพากษาให้ยกฟ้องศาลอุทธรณ์พิพากษายกคาํพิพากษาศาลแพ่งให้ดาํเนินการ
พิจารณาในประเด็นค่าเสียหายใหม่ ศาลฎีกาเห็นว่าเม่ือผูเ้ช่าตายเสียแลว้สัญญาจึงจะเป็นอนัระงบัไป เน่ืองจากสิทธิ
ของผูเ้ช่ามีสภาพเป็นการเฉพาะตวัไม่ตกทอดไปยงัทายาท ซ่ึงอาจสรุปไดว้่าในกรณีการเช่าทรัพยสิ์นธรรมดามิใช่
สัญญาต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกวา่สัญญาเช่าแลว้ เม่ือผูเ้ช่าตายลงทาํให้สัญญาเช่าระงบัส้ินลง และศาลฎีกาก็ไดต้ดัสิน
เป็นแนวเดียวกันโดยตลอด คาํพิพากษาฎีกาท่ี 568/2498, 1537/2500, 925/2501, 1041-1044/2504, 901/2508, 
1224/2517, 5850/2530, 100/2531 ตลอดจนในปี พ.ศ. 2545 ไดมี้คาํพิพากษาฎีกายืนยนัหลกัผูเ้ช่าตายสัญญาเช่าระงบั
ส้ินลง คือคาํพิพากษาฎีกาท่ี 3254/2545 วนิิจฉยัไวว้า่สามีโจทกเ์ป็นผูเ้ช่าท่ีดินถือวา่โจทกอ์ยูใ่นท่ีดินโดยอาศยัสิทธิตาม
สัญญาเช่าของสามีโจทก ์แมจ้าํเลยยอมให้โจทกแ์ละสามีอยูใ่นท่ีดินต่อมาหลงัจากท่ีครบกาํหนดเวลาเช่าแลว้อนัจะถือ
วา่เป็นการทาํสัญญาเช่าใหม่ต่อไปโดยไม่มีกาํหนดเวลาสิทธิการเช่ากย็งัคงเป็นของสามีโจทก ์หากจาํเลยประพฤติผิด
สัญญาเช่าก็ชอบท่ีสามีโจทก์จะตอ้งว่ากล่าวเอาแก่จาํเลยท่ีเป็นทายาทและผูจ้ดัการมรดกของผูใ้ห้เช่า เม่ือสามีโจทก์
ไม่ไดฟ้้องจาํเลยจนกระทัง่สามีโจทก์ถึงแก่ความตาย โจทก์ซ่ึงเป็นภริยาของผูเ้ช่าก็ไม่มีอาํนาจสวมสิทธิการเช่าของ
สามีโจทกท่ี์จะฟ้องเรียกค่าเสียหายฐานผดิสัญญาเช่าจากจาํเลยได ้เพราะสิทธิการเช่าเป็นสิทธิเฉพาะตวัของผูเ้ช่า เม่ือผู ้
เช่าถึงแก่ความตายสัญญาเช่ายอ่มเป็นอนัระงบัไป 
                 ส่วนในคาํพิพากษาฎีกาอ่ืน ๆ ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ก็จะให้เหตุผลไปในแนวเดียวกนัโดยให้เหตุผลไวว้า่ สิทธิ
การเช่าเป็นสิทธิเฉพาะตวัของผูเ้ช่าเน่ืองจากผูใ้หเ้ช่ามอบความไวว้างใจใหผู้เ้ช่าไดใ้ชห้รือไดรั้บประโยชน์ในทรัพยสิ์น
ท่ีเช่าชัว่ระยะเวลาอนัมีจาํกดัเท่านั้นเป็นการเพ่งเลง็คุณสมบติัของผูเ้ช่าเป็นสาระสาํคญั จากการศึกษาแนวคาํพิพากษา
ฎีกาพยายามวางหลกัเร่ือง “เม่ือผูเ้ช่าตายสัญญาเช่าระงบั” โดยมีท่ีมาจากคาํพิพากษาฎีกาท่ี 1471/2494 ท่ีกล่าวขา้งตน้
ซ่ึงความคิดน้ีไดรั้บการยืนยนัตลอดมาจนมาถึงปัจจุบัน จึงทาํให้เกิดปัญหาว่าในปัจจุบันหลกัเกณฑ์จากแนวการ
ตีความของศาลฎีกาดงักล่าว เป็นท่ีน่าสังเกตว่าหลกัการเร่ืองผูเ้ช่าตายสัญญาเช่าระงบัน้ีมิไดมี้บญัญติัไวใ้นกฎหมาย
และยงัขดักบัหลกัทัว่ไปของนิติกรรมสัญญา จึงเกิดปัญหาท่ีน่าพิจารณาว่า หลกัการน้ีจะมีขอ้จาํกดัอย่างไร กล่าว
โดยเฉพาะคือ ในกรณีท่ีเป็นสัญญาเช่าท่ีคู่สัญญาไม่ตอ้งการใหเ้ป็นสิทธิเฉพาะตวั โดยเรียกเกบ็เงินกินเปล่าเป็นจาํนวน
มาก ๆ โดยผูเ้ช่ายนิยอมเน่ืองจากมีกาํหนดระยะเวลาเช่าท่ียาวนาน เช่น 15-30 ปี และมีขอ้สัญญาอนุญาตใหผู้เ้ช่ามีสิทธิ
ให้เช่าช่วงหรือโอนสิทธิการเช่าไดโ้ดยเสรี ซ่ึงถา้มีสัญญาเช่าประเภทดงักล่าวน้ีเกิดข้ึนจะตกอยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑท่ี์วา่ 
“เม่ือผูเ้ช่าตายสัญญาเช่าระงบั” ดว้ยหรือไม่ ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ในบทท่ี 3 ตามเอกเทศสัญญา สัญญาเช่าซ้ือเม่ือผูเ้ช่าซ้ือ
ตายสัญญาเช่าซ้ือยงัคงไม่ระงับ และตกทอดสู่ทายาทของผูเ้ช่าซ้ือได้ เน่ืองจากสิทธิตามสัญญาเช่าซ้ือมิใช่สิทธิ
เฉพาะตวั ตามคาํพิพากษาฎีกาท่ี 2578-2579/2515 วินิจฉัยว่า สัญญาเช่าซ้ือมีคาํมัน่ว่าจะขายทรัพยโ์ดยมีเง่ือนไขการ
ชาํระเงินแก่ผูใ้ห้เช่าซ้ือครบถว้นตามเง่ือนไขก็ไดก้รรมสิทธ์ิในทรัพยน์ั้นไป ซ่ึงสิทธิท่ีจะไดก้รรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์น
มิใช่สิทธิเฉพาะตวั สัญญาเช่าซ้ือจึงมีผลท่ีอาจสืบสิทธิกนัได ้ในสัญญาต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกวา่สัญญาเช่าธรรมดา
นั้น ศาลฎีกาไดต้ดัสินยืนยนัมาโดยตลอดว่า แมผู้เ้ช่าตาย สัญญาเช่าก็ไม่ระงบั สัญญาเช่าย่อมตกทอดแก่ทายาท คาํ
พิพากษาฎีกาท่ี 172/2488, 801/2492, 1236/2501 โดยศาลฎีกายกเหตุผล คือ เป็นสิทธิในทรัพยสิ์น มิใช่สิทธิเฉพาะตวั
และในส่วนของพระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 ไดส้ร้าง
แนวทางท่ีแน่นอนเก่ียวกบัสิทธิการเช่าไม่ใช่สิทธิเฉพาะซ่ึงมีการบญัญติัรับรองไวใ้น มาตรา 7 บญัญติัไวว้า่สิทธิและ
หนา้ท่ีตามการเช่าให้ตกทอดแก่ทายาทได ้และผูเ้ช่าจะให้เช่าช่วงหรือโอนสิทธิการเช่าไม่วา่ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน
ใหแ้ก่บุคคลภายนอกไดเ้วน้แต่จะกาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน จึงอาจกล่าวไดว้า่สิทธิการเช่าตามพระราชบญัญติัน้ีมิใชสิ้ทธิ
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เฉพาะตวัจะไม่ระงบัส้ินไปเพราะเหตุท่ีผูเ้ช่าตาย จากแนวคาํพิพากษาฎีกาท่ี 2578-2579/2515 นั้นอาจจะสรุปเป็น
หลกัเกณฑ์ไดว้่า เหตุผลท่ีศาลฎีกานาํมาเป็นหลกัในการวินิจฉัยให้สิทธิการเช่าระงบัไปเน่ืองจากความตายของผูเ้ช่า
หรือไม่ข้ึนอยูก่บัวา่สิทธิการเช่านั้นเป็นสิทธิเฉพาะตวัหรือไม่ ดงันั้นหากสิทธิการเช่ามิไดเ้ป็นสิทธิเฉพาะตวัแลว้ เม่ือผู ้
เช่าตายสัญญาเช่าซ้ือไม่ระงบัส้ินลง เพราะสิทธิท่ีจะไดก้รรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นมิใชสิ้ทธิเฉพาะตวัและในกรณีสัญญา
ต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดา ศาลฎีกาก็ตดัสินในทาํนองเดียวกบัสัญญาเช่าซ้ือวา่ เม่ือผูเ้ช่าตายสัญญา
เช่าจะไม่ระงบัเน่ืองจากสิทธิในทางทรัพยสิ์นมิใช่สิทธิเฉพาะตวั (คาํพิพากษาฎีกาท่ี 172/2488) 
  จากแนวคาํพิพากษาฎีกาท่ีตดัสินตามสัญญาเช่าซ้ือ น่าจะนาํมาเปรียบเทียบกบักรณีสัญญาเช่าทรัพยสิ์นได ้
เน่ืองจากสัญญาเช่าซ้ือกบัสัญญาเช่าทรัพยสิ์นมีขอ้ท่ีเหมือนกนัคือหากพิจารณาบทนิยามของสัญญาเช่าซ้ือในมาตรา 
572 แลว้จะเห็นว่า สัญญาเช่าซ้ือนั้นนอกจากผูใ้ห้เช่าซ้ือตกลงให้ผูเ้ช่าซ้ือไดใ้ชป้ระโยชน์หรือไดรั้บประโยชน์ใน
ทรัพยสิ์นซ่ึงระยะเวลาอนัมีจาํกดัแลว้ยงัมีคาํมัน่ของผูใ้ห้เช่าซ้ือวา่จะขายทรัพยสิ์นนั้นให้ตกเป็นสิทธิแก่ผูเ้ช่าซ้ือดว้ย 
ดงันั้นในระยะแรกของสัญญาเช่าซ้ือมีลกัษณะเหมือนกบัสัญญาเช่าทรัพยสิ์น ส่วนกรณีคาํพิพากษาฎีกาท่ีตดัสินตาม
สัญญาต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าสัญญาเช่าก็น่าจะนาํมาเปรียบเทียบกบักรณีสัญญาเช่าทรัพยสิ์นได ้เน่ืองจากสัญญา
เช่าทรัพยสิ์นกบัสัญญาต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดา       มีความคลา้ยคลึงกนั ดงันั้นแนวคาํพิพากษา
ฎีกาท่ี 2578-2579/2515 และคาํพิพากษาฎีกาท่ี 172/2488 จึงเห็นไดว้่า เม่ือใดท่ีสิทธิตามสัญญาเช่าทรัพยสิ์นมิไดมี้
ลกัษณะเป็นสิทธิเฉพาะตวั หากแต่เป็นสิทธิในทางทรัพยสิ์นแลว้เม่ือผูเ้ช่าตายสัญญาเช่าน่าจะไม่ระงบัส้ินลงตามนยัคาํ
พิพากษาฎีกาท่ี 2578-2579/2515 และคาํพิพากษาฎีกาท่ี 172/2488 
  เม่ือเทียบเคียงสิทธิการเช่าของไทยกบัสิทธิการเช่าของต่างประเทศจะเห็นว่าสิทธิการเช่าตามกฎหมาย
ฝร่ังเศสนั้นเป็นสิทธิเฉพาะตวัโดยแท  ้แต่อย่างไรก็ดีหากผูใ้ห้เช่าหรือผูเ้ช่าตายไปสิทธิการเช่าก็ยงัคงไม่ส้ินสุดลง 
ทายาทของคู่สัญญาคนท่ีตายยอ่มเขา้มาแทนท่ี แต่ถา้เป็นสิทธิการเช่าตามกฎหมายเยอรมนั เม่ือผูเ้ช่าตายลงสัญญาเช่า
จะไม่ระงบัลงโดยอตัโนมติัหากแต่เกิดเพียงสิทธิในการเลิกสัญญาของผูใ้หเ้ช่าหรือทายาทของผูเ้ช่าเท่านั้น ซ่ึงผูใ้ห้เช่า
หรือทายาทของผูเ้ช่าอาจไม่ใชสิ้ทธิเลิกสัญญาก็ได ้ซ่ึงในกรณีเช่นน้ีสัญญาเช่ายงัคงมีผลต่อไปไม่ระงบัส้ินลง ในส่วน
สิทธิการเช่าตามกฎหมายของประเทศองักฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศองักฤษจะส้ินสุดลงเม่ือมีหนังสือ
บอกกล่าวโดยไม่คาํนึงถึงความตายของคู่กรณีของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นสัญญาท่ีไม่ส้ินสุดโดยการตายของคู่กรณี
ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง ถา้ผูเ้ช่าตายระหวา่งสัญญาเช่าการเช่านั้นถือเป็นบุคคลสิทธิซ่ึงโอนใหท้ายาทได ้
                      เม่ือนาํกฎหมายใกลเ้คียงอยา่งยิง่มาปรับใชก้บัเร่ือง ผูเ้ช่าตายสัญญาเช่าระงบัแลว้ ตามบทบญัญติัของ
มาตรา 4 แลว้โดยนาํมาปรับกบักฎหมายใกลเ้คียงอยา่งยิง่คือเร่ืองเช่าซ้ือ และ พระราชบญัญติัการเช่าอสังหาริมทรัพย์
เพ่ือพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 จะทาํใหไ้ม่เป็นสิทธิเฉพาะตวั   ทาํใหสิ้ทธิสามารถจาํหน่ายจ่ายโอนกนั
ได ้ ซ่ึงมีผลทาํใหเ้ม่ือผูเ้ช่าตายแลว้นั้นสิทธิการเช่าสามารถตกทอดแก่ทายาทได ้ แต่สาํหรับปัญหาเก่ียวกบัสิทธิการเช่า
ช่วงเม่ือสัญญาระงบัเพราะเหตุผูเ้ช่าช่วงตายไม่มีบญัติัไวใ้นกฎหมายเช่นกนั6 
                       แต่เน่ืองจากสัญญาเช่าช่วงเป็นสัญญาอยา่งหน่ึง ซ่ึงเป็นนิติกรรมหลายฝ่ายท่ีเกิดข้ึนโดยการแสดงเจตนา
ของบุคคลตั้งแต่สองฝ่ายข้ึนไป การทาํสัญญาเช่าช่วงจึงตอ้งนาํบทบญัญติัวา่ดว้ยเร่ืองเช่าทรัพยแ์ห่งประมวลกฎหมาย

                                                                    
6 ไผทชิต เอกจิยกร. คาํอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์เช่าทรัพย ์เช่าซ้ือ. พิมพ ์
           คร้ังท่ี 10. กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพวิ์ญญูชน, 2547. 
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แพง่และพาณิชยม์าใชบ้งัคบักบัสัญญาเช่าช่วงไดเ้ท่าท่ีไม่ขดักบับทเฉพาะและสภาพของสัญญาเช่าช่วงเองในมาตรา 
544 – 545 ของประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์7 
                         การเช่าช่วงมาตรา 544 บญัญติัวา่ทรัพยสิ์นซ่ึงเช่านั้นผูเ้ช่าจะ  ใหเ้ช่าช่วงหรือโอนสิทธิของตนอนัมีใน
ทรัพยสิ์นนั้นไม่วา่จะทั้งหมดหรือแต่บางส่วนใหแ้ก่บุคคลภายนอกท่านวา่หาอาจทาํไดไ้ม่  เวน้แต่จะไดต้กลงกนัไว้
เป็นอยา่งอ่ืน ถา้ผูเ้ช่าประพฤติฝ่าฝืน บทบญัญติัอนัน้ีผูใ้หเ้ช่าจะบอกเลิกสัญญาเสีย กไ็ด ้ และ มาตรา 545 บญัญติัวา่ถา้
ผูเ้ช่าเอาทรัพยสิ์นซ่ึงตนเช่าไปใหผู้อ่ื้นเช่าช่วงอีกทอดหน่ึงโดยชอบ ท่านวา่ผูเ้ช่าช่วงยอ่มตอ้งรับผดิต่อผูใ้หเ้ช่าเดิม
โดยตรง ในกรณีเช่นวา่น้ีหากผูเ้ช่าช่วงจะไดใ้ชค้่าเช่าใหแ้ก่ผูเ้ช่าไปก่อนท่านวา่ผูเ้ช่าช่วงหาอาจจะยกข้ึนเป็นขอ้ต่อสู้
ผูใ้หเ้ช่าไดไ้ม่ อน่ึงบทบญัญติัอนัน้ีไม่หา้มการท่ีผูใ้หเ้ช่า จะใชสิ้ทธิของตน ต่อผูเ้ช่า จากบทบญัญติัทั้ง 2 มาตรา
ดงักล่าวเป็นเร่ือง การเช่าช่วง ซ่ึงอยูใ่นบทบญัญติัวา่ดว้ยการเช่าทรัพยแ์ห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ ดงักล่าว
มานั้น การท่ีผูเ้ช่าช่วงตายสัญญาระงบั ไม่มีอยูใ่นบทบญัญติัของกฎหมาย การเช่าช่วงนั้นตามท่ีไดก้ล่าวมาคือใหใ้ช้
บทบญัญติัการเช่าทรัพยม์าบงัคบัใช ้ ดงันั้นเม่ือใชต้ามบทบญัญติัการเช่าทรัพยบ์งัคบันั้น การเช่าช่วงกค็วรใชห้ลกั
เดียวกบัตามการเช่าทรัพยเ์ช่นกนั  กล่าวคือการท่ีผูเ้ช่าทรัพยต์ายลงแลว้ ใหใ้ชบ้ทกฎหมายตามมาตรา 4 ซ่ึงใหใ้ชบ้ท
กฎหมายใกลเ้คียงอยา่งยิง่ตามลาํดบั กล่าวคือใหใ้ชบ้ทกฎหมายเร่ือง การเช่าซ้ือ หรือ พระราชบญัญติัการเช่า
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 เพ่ือท่ีจะไม่ใหเ้ป็นสิทธิเฉพาะตวัจึงทาํใหเ้ม่ือผูเ้ช่าช่วง
ตายแลว้สัญญาจะไม่ระงบัส้ินลงและสามารถตกทอดสู่ทายาทได ้
                            จากการศึกษาผูเ้ขียนมีความเห็นวา่ ถึงแมว้า่สิทธิการเช่าจะเป็นสิทธิเฉพาะตวัของผูเ้ช่า แต่คู่กรณีก็
สมควรท่ีจะสามารถตกลงยกเวน้ได ้ เพราะไม่ขดัต่อกฎหมายเก่ียวดว้ยความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของ
ประชาชน  และยงัเป็นประโยชน์สาํหรับผูเ้ช่าในกรณีท่ีเช่าอสังหาริมยท์รัพย ์ เช่น ท่ีดินและไดป้ลูกโรงเรือนข้ึนเพ่ือ
ประกอบกิจการถา้สัญญาดงักล่าวระงบัส้ินไปเพราะผูเ้ช่าตายและไม่สามารถตกสู่ทายาทไดจ้ะทาํใหเ้สียประโยชน์มาก  
ดงันั้นทายาทผูเ้ช่าจึงควรมีสิทธิเช่าต่อไปได ้ ซ่ึงหากยงัเป็นสิทธิเฉพาะตวัท่ีไม่สามารถจาํหน่ายจ่ายโอนกนัไดย้อ่มจะ
ไดรั้บความเดือดร้อนได ้  ซ่ึงจากการศึกษาปัญหาเก่ียวกบัสิทธิการเช่าช่วงเม่ือสัญญาระงบัเพราะเหตุผูเ้ช่าช่วงตาย นั้น
จาํเป็นตอ้งศึกษาเร่ืองการเช่าเสียก่อน เน่ืองจากการเช่าช่วงอยูใ่นบทบญัญติัของวา่ดว้ยการเช่าทรัพย ์ แห่งประมวล
กฎหมายแพง่และพาณิชย ์และ บทบญัญติัเพียง 2 มาตราเท่านั้นแต่กเ็ป็นปัญหาท่ีควรศึกษาในกรณีเช่นวา่น้ีเพราะไม่มี
บทบญัญติักฎหมายใดบญัญติัไวถึ้งเร่ืองหลกัผูเ้ช่าช่วงตายแลว้สัญญาจะระงบัหรือไม่ ซ่ึงจากการศึกษาแลว้หลกัการท่ี
ผูเ้ช่าช่วงตายสัญญาเช่าระงบันั้น ควรใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกนักบัการเช่า ดงัท่ีไดก้ล่าวมาในขา้งตน้คือใหใ้ชก้ฎหมาย
เทียบเคียงตามบทบญัญติัตามมาตรา 4 ซ่ึงใหใ้ช ้จารีตประเพณีหากไม่มีจารีตประเพณีใหใ้ชบ้ทกฎหมายใกลเ้คียงอยา่ง
ยิง่ กล่าวคือเม่ือไม่มีจารีตประเพณีจึงใหใ้ชบ้ทกฎหมายใกลเ้คียงอยา่งยิง่คือ การเช่าซ้ือ หรือ พระราชบญัญติัการเช่า
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 เพ่ือท่ีจะไม่ใหเ้ป็นสิทธิเฉพาะ และทาํใหส้ัญญาเช่า
ช่วงไม่ระงบัลง 
 
 

                                                                    
7 ประพนธ์ ศาตะมาน. คาํอธิบายกฎหมายแพง่และพาณิชยว์า่ดว้ยการเช่าทรัพย ์เช่าซ้ือ. พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพมหานคร 
          : แสงทองการพิมพ,์ 2515. 
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5. บทสรุป 
จากการศึกษากฎหมายไทยเร่ืองการเช่าช่วงมาตรา 544 - 545 ซ่ึงอยูใ่นบทบญัญติัของการเช่าทรัพยโ์ดยหลกั

กฎหมายวา่ดว้ยการเช่าทรัพยเ์กิดข้ึนในสมยักรุงศรีอยธุยาซ่ึงปรากฏอยูต่ามกฎหมายเบด็เสร็จ บทท่ี 43-46 และ 73-78 
ต่อมาประเทศไทยประกาศใชป้ระมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์บรรพ 3 เม่ือพุทธศกัราช 2472 มีบทบญัญติัเร่ืองเช่า
ทรัพยใ์นประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์บรรพ 3 วา่ดว้ยเอกเทศสัญญา มาตรา 537 บญัญติัวา่ “อนัวา่เช่าทรัพยสิ์น
นัน่ คือ สัญญาซ่ึงบุคคลหน่ึงเรียกวา่ ผูใ้หเ้ช่า ตกลงใหบุ้คคลอีกคนหน่ึงเรียกวา่ ผูเ้ช่า ไดใ้ชห้รือไดรั้บประโยชน์ใน
ทรัพยสิ์นอยา่งใดอยา่งหน่ึงชัว่ระยะอนัมีจาํกดัและผูเ้ช่าตกลงจะใหค้่าเช่าเพ่ือการนั้น” และสิทธิการเช่านั้นน่าจะมี
สถานะเป็นสังหาริมทรัพยต์ามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ มาตรา 140 โดยทัว่ไปแลว้สัญญาเช่าทรัพยสิ์นนั้น
มุ่งคาํนึงถึงคุณสมบติัของผูเ้ช่าเป็นสาระสาํคญั ดงันั้นสิทธิการเช่าจึงเป็นสิทธิเฉพาะตวัของผูเ้ช่าโดยหลกั ซ่ึงจดัเป็น
สิทธิเฉพาะตวัโดยเจตนาของคู่สัญญาซ่ึงคู่สัญญาอาจตกลงยกเวน้ใหเ้ป็นประการอ่ืนได ้ เม่ือผูเ้ช่าถึงแก่ความตาย
สัญญาเช่าน่าจะระงบัส้ินลงโดยบทบญัญติัตาม มาตรา 648ประกอบกบัมาตรา 4 ซ่ึงเป็นการนาํกฎหมายลกัษณะยมืมา
ใชใ้นฐานะกฎหมายใกลเ้คียงอยา่งยิง่ แต่อยา่งไรกดี็คู่สัญญาอาจตกลงกนัใหสิ้ทธิการเช่ามิใช่สิทธิเฉพาะตวัของผูเ้ช่าก็
ได ้ ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ มาตรา 151 ซ่ึงกาํหนดไวโ้ดยชดัแจง้หรือโดยปริยายกไ็ด ้ ในกรณีท่ีแปล
ความคู่สัญญาไดว้า่ไม่ประสงคท่ี์จะใหสิ้ทธิการเช่าเป็นสิทธิเฉพาะตวัน้ีมีผลทางกฎหมายแตกต่างไปจากการเช่า
ทรัพยสิ์นโดยทัว่ไปทนัที คือ เม่ือผูเ้ช่าตายลงสัญญาเช่าจะไม่ระงบั 

ขอ้เสนอแนะ สิทธิการเช่าจะเป็นสิทธิเฉพาะตวัของผูเ้ช่าหรือไม่ ควรท่ีจะให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
คู่กรณีเพราะไม่ขดัต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน เม่ือเจตนารมณ์ของคู่กรณีไม่ขดัต่อความ
สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน สัญญาดงักล่าวกส็มควรท่ีจะบงัคบัใชไ้ด ้ในกรณีสิทธิการเช่าเป็นสิทธิ
เฉพาะตวั เม่ือผูเ้ช่าตายสัญญาเช่าระงบัหากศาลฎีกายงัยึดแนวดงักล่าวจะทาํให้เกิดความเดือดร้อน ถา้คู่สัญญาไม่
ประสงคใ์ห้เป็นสิทธิเฉพาะตวัตอ้งการให้สิทธิการเช่านั้นตกทอดแก่ทายาท ดงันั้น ควรกาํหนดขอ้สัญญาเพิ่มอีกหน่ึง
ขอ้ว่า “ถา้ผูเ้ช่าตายให้สิทธิการเช่าตกทอดไปยงัทายาทของผูเ้ช่าจนกว่าจะครบกาํหนดระยะเวลาตามสัญญาเช่า” 
ขอ้ตกลงเช่นว่าน้ีย่อมใช้บังคับได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย  ์มาตรา 151 ซ่ึงมีผลเป็นข้อสัญญาเพ่ือ
ประโยชน์ของบุคคลภายนอก 
 
กติติกรรมประกาศ 
 การศึกษาคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีสามารถสาํเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณาเป็นอยา่งยิง่ของ  ท่านนาวาเอก หญิง 
ดร. ศิรภา จําปาทอง  ให้ความกรุณาเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา ให้ค ําแนะนําหาแหล่งข้อมูลและแนวคิดพร้อมทั้ ง
ควบคุมดูแลแกไ้ขอยา่งใกลชิ้ดทุกขั้นตอน ขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 
                   ขอกราบขอบพระคุณเป็นเป็นอยา่งสูงต่อท่าน ดร.สมปอง สุตจริตกุล และ ท่าน พ.ต.ท.ดร. สุธี  เอ่ียมเจริญ
ยิง่ ท่ีไดก้รุณาสละเวลารับเป็นกรรมการการสอบการศึกษาคน้ควา้อิสระพร้อมทั้งให้ขอ้แนะนาํในการปรับปรุงแกไ้ข
การศึกษาคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีใหส้มบูรณ์มากยิง่ข้ึน 
                  ขอขอบคุณนาย นพพลรังสรรค ์ ศิระสุข ท่ีให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือช้ีแนะ แนะนาํให้คาํปรึกษาตลอด
ระยะเวลาท่ีทาํการศึกษาคน้ควา้อิสระในคร้ังน้ี 
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                สุดท้ายน้ีผูศึ้กษาขอมอบคุณความดีของผลงานการศึกษาคน้ควา้อิสระฉบับน้ีให้แก่คุณพ่อ  คุณแม่   ครู 
อาจารย  ์ ท่ีประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้และผูมี้พระคุณทุกท่าน     ท่ีไดใ้ห้การสนับสนุนแก่ผูเ้ขียนและให้ความ
ช่วยเหลือ ใหก้ารจดัทาํการศึกษาคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีเป็นผลสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
 
เอกสารอ้างองิ 
ไพโรจน์  วายภุาพ, คาํอธิบายประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยว์า่ดว้ยหน้ี หนา้ 147 
กฎหมายตราสามดวง, เล่ม 3(กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว) หนา้ 117. 
จ๊ีด  เศรษฐบุตร.   ความรู้เบ้ืองตน้แห่งกฎหมายแพง่และพาณิชยว์า่ดว้ยการเช่าทรัพย ์เช่าซ้ือ 
                 จา้งแรงงาน จา้งทาํของ และรับขน. กรุงเทพมหานคร : โสภณพิพรรฒธนากร, 2450. 
ประพนธ์ ศาตะมาน. คาํอธิบายกฎหมายแพง่และพาณิชยว์า่ดว้ยการเช่าทรัพย ์เช่าซ้ือ. พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพมหานคร 
                : แสงทองการพิมพ,์ 2515. 
ไผทชิต เอกจิยกร. คาํอธิบายประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์เช่าทรัพย ์เช่าซ้ือ. พิมพ ์
                คร้ังท่ี 10. กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพว์ญิญูชน, 2547. 
นภาพร พิทกัษผ์ล. “ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการเช่าช่วง”. วทิยานิพนธ์ปริญญา 
               มหาบณัฑิต ภาควิชานิติศาสตร์ บณัฑิตวทิยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2541. 
วรีะ ทรัพยไ์พศาล. เม่ือผูเ้ช่าถึงแก่ความตาย. ดุลพาห 22  มีนาคม – เมษายน, 2518 
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ข้อยกเว้นการจดสิทธิบัตรโดยเหตุอนัเน่ืองจากการขัดต่อความสงบเรียบร้อย 
และ ศีลธรรมอนัดีของประชาชน 

THE EXCLUSIONS OF PATENTABILITY ON GROUNDS 
OF PUBLIC ORDER AND MORALITY 

 

กฤษณะ วจิิตร,  นาวาเอกหญิง ดร.ศิรภา จําปาทอ ,  พ.ต.ท. ดร. สุธี เอีย่มเจริญ 
1 นกัศึกษาหลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิานิติศาสตร์   มหาวทิยาลยัรังสิต 

2 สาขาวชิานิติศาสตร์   คณะนิติศาสตร์   มหาวทิยาลยัรังสิต 
3 สาํนกังานกฎหมายและคดีกองกฎหมาย สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 

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

บทคดัย่อ      

โลกท่ีเตม็ไปดว้ยนกัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอีนัลํ้าสมยัไดส้ร้างส่ิงประดิษฐท่ี์ยากจะเช่ือวา่จะเกิดข้ึนไดซ่ึ้ง
ปัจจุบนัผูค้นเรียกกนัว่า ส่ิงประดิษฐ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ(Biotechnology invention) และเคร่ืองมือท่ีจะใชใ้นการ
คุม้ครองการประดิษฐ์ดงักล่าวนั้นคือ กฎหมายสิทธิบตัรท่ีจะมอบสิทธิผูกขาดแต่เพียงผูเ้ดียวให้กบัผูป้ระดิษฐ์ท่ีจะ
แสวงหาประโยชน์เชิงพาณิชยใ์นช่วงระยะเวลาหน่ึงแลกกบัการท่ีผูป้ระดิษฐ์จะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลการประดิษฐ์ต่อ
สาธารณะ ซ่ึงนอกจากมีวตัถุประสงค์เพ่ือคุม้ครองสิทธิอนัชอบธรรมของผูป้ระดิษฐ์ท่ีไดทุ่้มเท เวลา ความคิด กาํลงั
กาย และเงินทุนในการประดิษฐ์คิดคน้ส่ิงใหม่ๆแลว้ ยงัช่วยให้เกิดแรงจูงใจในการประดิษฐ์คิดคน้ส่ิงใหม่ๆให้กบั
สังคม อนัจะก่อให้เกิดความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีภายในประเทศ  ไม่เพียงเท่าน้ีกฎหมายสิทธิบตัรยงัเป็นเคร่ืองมือ
ในการควบคุมการประดิษฐ์อีกดว้ยเพราะแมก้ฎหมายสิทธิบตัรจะให้สิทธิพิเศษแก่ผูป้ระดิษฐ์ในการประดิษฐ์ท่ีใหม่
และเป็นประโยชน์แก่สังคมก็ตาม แต่ก็ไม่ไดห้มายความว่าการประดิษฐ์ทุกชนิดจะสามารถขอรับจดสิทธิบตัรได้
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการประดิษฐ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีละเอียดอ่อนเป็นอยา่งมากเพราะเป็นการวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัส่ิงมีชีวิตทั้ง มนุษยแ์ละสัตว ์ในการศึกษาและทาํการทดลองนั้นอาจผิดต่อขนบธรรมเนียมประเพณี และ
จริยธรรมได ้เช่น การโคลนน่ิงมนุษย ์การใชต้วัอ่อนมนุษยใ์นการวิจยั การปลูกถ่ายเซลล์ตน้กาํเนิด การนาํสัตวม์า

ทดลองทางชีววิทยา ซ่ึงอาจจะทาํใหส้ัตวไ์ดรั้บความทุกขท์รมานเกินสมควร เป็นตน้1 การวิจยัน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ

หากรอบท่ีจะนาํมาเป็นตวัชีวดัว่าการประดิษฐ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพใดขดัต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดี
ของประชาชนอนัไม่สามารถขอรับจดสิทธิบตัรไดต้าม พระราชบญัญติัสิทธิบตัร พ.ศ. 2522 มาตรา 9(5)  

การวจิยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ(Qualitative Research) โดยใชว้ิธีวิจยัเอกสาร (Documentary Research)  และ
จากการสอบถามจากเจา้หนา้ท่ีกรมทรัพยสิ์นทางปัญญาพบว่า กรมทรัพยสิ์นทางปัญญาไทยยงัไม่เคยมีการพิจารณา
เร่ืองการประดิษฐ์ตามมาตรา 9(5) มาก่อน จึงไม่มีตวัอยา่งหรือหลกัการพิจารณาท่ีชดัเจนในเร่ือง การประดิษฐ์ใดขดั
ต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี อนามัย หรือสวสัดิภาพของประชาชน โดยเฉพาะส่ิงประดิษฐ์ทาง

                                                                    
1
 คณะสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย. “เทคโนโลยชีีวภาพ.” [ออนไลน์] เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.baanjomyut.com/library/global_community/07_2_5.html, 8 กมุภาพนัธ์ 2557 
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เทคโนโลยีชีวภาพท่ีขดัต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของประชาชน เม่ือเปรียบเทียบกับต่างประเทศ  
สหภาพยโุรปให้ความสาํคญัในการวางมาตรฐานเร่ืองหลกัความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของประชาชนไวใ้น

อนุสัญญาสิทธิบตัรยุโรป1 โดยวางหลกัขอ้ห้ามการประดิษฐ์ท่ีฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของ

ประชาชนไวใ้นมาตรา 53 EPC และ ยงักาํหนดการประดิษฐเ์ก่ียวกบัเทคโนโลยชีีวภาพไวเ้ป็นการเฉพาะเร่ืองในกฎขอ้
ท่ี 28(a) ไวอ้ยา่งชดัเจน หรือ สหรัฐอเมริกาแมไ้ม่มีบทบญัญติัควบคุมศีลธรรมการประดิษฐไ์วใ้นกฎหมายสิทธิบตัรแต่
กมี็หลกัในการพิจารณาเร่ืองการประดิษฐท่ี์ขดัต่อความสงบเรียบร้อยไวใ้นคาํพิพากษาอยา่งชดัเจน 

ผูเ้ขียนวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีจึงเสนอให้มีการจดัทาํคู่มือแนะแนว (Guidelines) เพ่ือท่ีจะระบุให้ชดัเจนว่าการ
ประดิษฐ์ทางเทคโนโลยชีีวภาพใดขดัต่อความสงบเรียบร้อย หรือ ส่ิงประดิษฐท์างเทคโนโลยชีีวภาพใดสามารถขอรับ
จดสิทธิบตัรได ้การท่ีมีแนวทางท่ีเป็นรูปธรรมอยา่งชดัเจนจะก่อใหเ้กิดประโยชน์ทั้งต่อผูป้ระดิษฐแ์ละต่อรัฐ  
คําสําคัญ: สิทธิบตัร, เทคโนโลยีชีวภาพ, ส่ิงประดิษฐ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ, ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดี

ของประชาชน 
 

Abstract 

The world is full of scientists and advance technologies that can surprisingly create an invention known as 
Biotechnology. Patent, which is a tool to protect this kind of innovation, grants an exclusive right to an inventor 
who seeks for commercial interests in a certain period of time by disclosing detailed descriptions of invention to the 
public. Patent law not only aims at a legal protection of inventor who dedicates his thought, precious time, and 
money to creates a new invention, but it also incentivizes an inventor to invent new innovations to a society which 
could bring to national technological advance. In addition, patent law is also a tool to control over an invention. 
Generally speaking, patent law gives an exclusive right to an inventor who creates a new and useful invention to the 
public, however, all of new inventions might not be patentability, specially biotechnological invention. This type of 
invention seems to be a sensitive issue because it relates to a research of human being and animal. So, researches 
and experimentations concerning this issue might be against public order and morality such as cloning, human 
embryo research, stem cell transplantation, and animal testing. Therefore, a purpose of this research is seeking to a 
clear concept indicating that whether biotechnological invention is contrary to public order and morality which 
could not be patentability under Article 9(5) of Patent Act B.E. 2522. 

This research is a qualitative research using documentary research and information asked from intellectual 
property officers. It is found that Department of Intellectual Property has never considered on an invention under 
Article 9(5). Thus, there is no example or clear concept in whether an invention, particularly biotechnological 
invention, is not compatible with public order and morality, health, or human welfare. Conversely, there is a public 
order and morality standard particularly stated in Article 53 of European Patent Convention (EPC). More specially, 

                                                                    
2
 The European patents Convention, [ONLINE] From URL: http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2010/e/ma1.html, 

Retrieved March 10, 2013. 
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biotechnological invention is clearly imposed in Rule 28(a). Although, United States has no specific protection 
imposed in Patent law to control over morality of invention, there are clear principles stating in court decisions to 
control over this issue. 
 Therefore, I suggest that it should have guidelines in order to clearly indicate that whether a 
biotechnological invention is contrary to public order or whether such biotechnological invention could be 
patentability. This concrete concept could lead to the interests of both an inventor and nation. 

KEYWORDS: patent, biological technology, biotechnological invention, public order and morality 
 

1. บทนํา 
การประดิษฐ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพเก่ียวขอ้งกบักิจการใชส่ิ้งมีชีวิตหรือกระบวนการทางชีวภาพเพ่ือให้บรรลุ

วตัถุประสงคบ์างอยา่งท่ีมนุษยต์อ้งการ เทคโนโลยชีีวภาพไดเ้ขา้มามีบทบาทสาํคญัในการพฒันาทางวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีในปัจจุบนั โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมยาและอาหารจะเห็นไดจ้ากผลิตภณัฑ์ยาจาํนวนมากใน
ปัจจุบนัเป็นสินคา้ท่ีเกิดจากการใชเ้ทคโนโลยีชีวภาพในการประดิษฐ์ตวัอยา่งเช่น ยาฆ่าเช้ือ สเตียรอยด ์วิตามิน และ
วคัซีนต่างๆ ในปัจจุบนัสาขาเทคโนโลยีชีวภาพไดพ้ฒันาข้ึนเป็นอย่างมากจากในอดีต การทดลองท่ีไดก้ระทาํกบั
ส่ิงมีชีวิตเร่ิมมีความเขม้ขน้มากข้ึน จนบางคร้ังอาจเป็นการทรมานสัตวเ์กินสมควร และยงัไดเ้ร่ิมมีการทาํการทดลอง
กบัมนุษยใ์นหลายรูปแบบ เช่น การโคลนน่ิงมนุษยเ์พ่ือนาํเอาอวยัวะบางส่วนมารักษาโรค การใชต้วัอ่อนมนุษยใ์นการ
วิจยัและการปลุกถ่ายเซลลต์น้กาํเนิด เป็นตน้ จากการทดลองท่ีลํ้าสมยัของเทคโนโลยีชีวภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงมีชีวิต 
ทาํให้การวิจยัทางเทคโนโลยีชีวภาพนั้นตั้งอยู่บนจุดกํ้ าก่ึงดา้นศีลธรรม จนเกิดคาํถามในงานวิจยับางกรณีว่า การ
ประดิษฐ์เก่ียวกบัเทคโนโลยีชีวภาพนั้นขดัต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอนัดีของประชาชนหรือไม่ กฎหมาย
สิทธิบตัรใหค้วามคุม้ครองอยา่งเพียงพอ และมีประสิทธิภาพแก่การประดิษฐใ์นสาขาเทคโนโลยชีีวภาพหรือไม่ 

กฎหมายสิทธิบตัรจึงถือเป็นเคร่ืองมือสําคญัท่ีจะเขา้มากาํกบัดูแลการประดิษฐ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ และ
อาจจะกล่าวไดว้า่โครงสร้างของกฎหมายสิทธิบตัรจะมีพ้ืนฐานเหมือนกนัแทบทุกประเทศทัว่โลก โดยเฉพาะประเทศ
ท่ีเขา้ร่วมเป็นภาคีสมาชิกขององค์กรการคา้โลก (WTO) ท่ีจะตอ้งจดัให้มีการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาอย่างมี

มาตรฐานตามความตกลงว่าดว้ยสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีเก่ียวกบัการคา้1 (TRIPs) แต่กฎหมายภายในประเทศ

อาจจะมีรายละเอียด วิธีปฏิบติั และมาตรการพิเศษเพ่ิมเติมท่ีแตกต่างกนัได ้ข้ึนอยูก่บัพ้ืนฐานความคิด และนโยบาย
ภายในของแต่ละประเทศ การขอรับจดสิทธิบตัรท่ีขดัต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีในความตกลงทริปส์อยู่
ในขอ้ท่ี 27.2 มีหลกัวา่ บรรดาสมาชิกอาจไม่ให้สิทธิบตัรในการประดิษฐ์เพ่ือป้องกนัมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์
ในเชิงพาณิชยภ์ายในดินแดนของตน อนัเป็นความจาํเป็นเพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน รวมทั้งการคุม้ครองชีวิตหรือสุขภาพของมนุษย ์สัตว ์หรือพืช หรือเพ่ือหลีกเล่ียงความเสียหายอยา่งร้ายแรง
ต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยมีเง่ือนไขวา่การไม่ให้สิทธิบตัรดงักล่าวไม่ไดก้าํหนดข้ึนเพียงเพราะกฎหมายของตนห้ามการใช้
ประโยชน์ไว  ้จะเห็นได้ว่าในข้อ 27.2 นั้ นได้บัญญัติขอบเขตไวก้วา้งๆเพ่ือให้รัฐสมาชิกนําไปปรับใช้ให้เข้ากับ

                                                                    
3
 TRIPS : Uruguay Round Agreement [ONLINE] From URL :  http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_04c_e.htm, 

Retrieved March 10, 2013. 
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กฎหมายภายในประเทศของตนเพราะ ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของประชาชนของแต่ละประเทศนั้น
แตกต่างกนั 

ประเทศไทยในฐานะรัฐภาคีของความตกลงทริปส์ได้อาศยัหลกัขอ้ 27.2 มาเป็นแม่แบบเพื่อวางหลกัการ
ประดิษฐไ์วใ้นมาตรา 9(5) แห่งพระราชบญัญติัสิทธิบตัร ไม่ใหค้วามคุม้ครองการประดิษฐท่ี์ขดัต่อความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอนัดี อนามยัหรือสวสัดิภาพของประชาชน เพ่ือให้กฎหมายภายในของประเทศไทยมีมาตรฐานเดียวกบั
ความตกลงทริปส์ อยา่งไรก็ตามจากการคน้ควา้และสอบถามพนักงานเจา้หน้าท่ีของสํานักงานสิทธิบตัรไทยพบว่า 
กรมทรัพยสิ์นทางปัญญาไทยยงัไม่เคยมีการพิจารณาเร่ืองการประดิษฐ์ตามมาตรา 9(5) มาก่อน จึงไม่มีตวัอยา่งหรือ
หลกัการพิจารณา วา่การประดิษฐ์ทางเทคโนโลยชีีวภาพใดขดัต่อความเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดี อนามยัหรือสวสัดิ
ภาพของประชาชน มาตรา 9(5) จึงเกิดปัญญาหาว่ากฎหมายสิทธิบตัรไทยไม่มีความชดัเจนในเร่ืองการคุม้ครองการ
ประดิษฐ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพซ่ึงถือเป็นนวตักรรมใหม่ในการประดิษฐ์ของประเทศ บทบญัญติัมาตรา 9(5) แห่ง
พระราชบญัญติัสิทธิบตัร พ.ศ. 2522 ท่ีนาํมาปรับใชเ้ก่ียวกบัการประดิษฐ์ขดัต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอนัดี
ของประชาชนยงัไม่สามารถระบุไดอ้ย่างชดัเจนเพียงพอว่าส่ิงประดิษฐ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพใดขดัต่อความสงบ
เรียบร้อย และศีลธรรมอนัดีของประชาชน  
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1) เพ่ือศึกษาถึงหลกัความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของประชาชนในกฎหมายสิทธิบตัรในสหภาพยโุรป 

สหราชอาณาจกัร สหรัฐอเมริกา และประเทศไทย 
2) เพ่ือศึกษาถึงขอบเขตการคุม้ครองส่ิงประดิษฐ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพในกฎหมายสิทธิบตัรในประเทศไทย 

และต่างประเทศ 
3) เพ่ือศึกษาถึงปัญหาการขอรับจดสิทธิบตัรท่ีขดัต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของประชาชนใน

การประดิษฐท์างเทคโนโลยชีีวภาพ 
4) เพ่ือศึกษาถึงแนวทางการแกปั้ญหาการให้ความคุม้ครองส่ิงประดิษฐ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพในกฎหมาย

สิทธิบตัรไทย และวางระเบียบใหช้ดัเจน 
 

3. การดาํเนินการวจิัย 
ศึกษาโดยวิจยัเอกสาร(Documentary Research) ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศจาก เอกสารทางกฎหมาย 

ตาํรา วารสาร บทบญัญติัทางกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั พระราชบญัญติัสิทธิบตัร พ.ศ. 2522 คาํพิพากษาของศาล 
ขอ้มูลทางวิชาการ รายงาน ผลการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ตและแนวคิดของนกัวิชาการโดยนาํ
ขอ้มูลทั้งหมดมาวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Contert Analysis) และการสัมภาษณ์พนกังานเจา้หนา้ท่ีสาํนกังานสิทธิบตัรไทย 
แลว้นาํขอ้มูลท่ีไดม้ารวบรวม สรุป วเิคราะห์ และเสนอแนะตามระเบียบวธีิวจิยัเชิงคุณภาพ 
 

4. ผลการวจิัย 
เทคโนโลยีท่ีก้าวกระโดดทําให้กฎหมายท่ีมีอยู่เดิมครอบคลุมไม่ถึง จึงเกิดเป็นช่องว่างของกฎหมาย 

พระราชบญัญติัสิทธิบตัร พ.ศ. 2522 มาตรา 9(5) ท่ีบญัญติัถึงสิทธิบตัรท่ีไม่สามารถขอรับจดไดเ้พราะขดัต่อความสงบ
เรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของประชาชนไม่อาจบอกไดว้่าการประดิษฐ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพใดไม่สามารถขอจด
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สิทธิบตัรไดเ้พราะขดัต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของประชาชน และคู่มือการตีความของสํานักงาน
ทรัพยสิ์นทางปัญญาไทยกไ็ม่ไดมี้บทบญัญติัขยายความวา่ ส่ิงประดิษฐ์ใดขดัต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดี
ของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่ิงประดิษฐ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพอีกทั้ งยงัไม่มีตัวอย่างคาํวินิจฉัยเก่ียวกับ       
มาตรา 9(5) 

ปัญหาดงักล่าวไม่ไดเ้กิดข้ึนกบัประเทศไทยเพียงเท่านั้นประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศแรกท่ีมีคาํพิพากษา
เก่ียวกบัการประดิษฐ์ส่ิงมีชีวิต และถือเป็นกา้วสาํคญัในการพฒันาหลกักฎหมายสิทธิบตัร ซ่ึงประเทศต่างๆทัว่โลกได้
นาํแนวคิดน้ีไปใช้ในการให้ความคุม้ครองการประดิษฐ์ท่ีเก่ียวกบัส่ิงมีชีวิต ในส่วนของสหภาพยุโรปไดมี้การนํา
หลกัเกณฑ์การคุม้ครองการประดิษฐ์เก่ียวกบัส่ิงมีชีวิตท่ีมีความชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร และมีมาตรการพิเศษ
เพ่ิมเติมสําหรับการควบคุมการประดิษฐ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพโดยเฉาพะในด้านศีลธรรมซ่ึงสหภาพยุโรปให้
ความสําคญัมากแตกต่างจากกฎหมายสิทธิบตัรของสหรัฐอเมริกาท่ีไม่มีบทบญัญติัเก่ียวกบัจริยธรรมการประดิษฐ์
หรือสหราชอาณาจกัรนั้นมีคู่มือปฏิบติัเก่ียวกบัสิทธิบตัร (The UK manual of patent practice)ระบุไวช้ดัเจนเก่ียวกบั
ส่ิงประดิษฐ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพใดท่ีไดรั้บการคุม้ครอง และส่ิงประดิษฐ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพใดไม่ไดรั้บการ
คุม้ครอง ในประเทศไทยก็มีหนงัสือคู่มือภายในขยายความ และใชเ้ป็นแนวทางในการตีความของกรมทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาและได้มีการตีความในมาตรา 9(1) - (5) เอาไวด้้วยเช่นกัน  แต่ก็ไม่ได้กล่าวถึงเร่ืองการประดิษฐ์ทาง
เทคโนโลยชีีวภาพท่ีขดัต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอนัดีไวแ้ต่อยา่งใด 

จึงอาจกล่าวไดว้า่ประเทศไทยยงัไม่มีความชดัเจนในเร่ืองการคุม้ครองการประดิษฐ์ทางเทคโนโลยชีีวภาพ ซ่ึง
ถือเป็นนวตักรรมใหม่ในการประดิษฐ์ของประเทศไทย บทบัญญัติมาตรา 9(5) แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร         
พ.ศ. 2522 ซ่ึงสามารถนาํมาปรับใชเ้ก่ียวกบัการประดิษฐ์ขดัต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอนัดีของประชาชนยงั
ไม่สามารถระบุไดอ้ยา่งชดัเจนว่าส่ิงประดิษฐ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพใดขดัต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอนัดี
ของประชาชนหรือไม่  
 

5. บทสรุป 
บทบญัญติัมาตรา 9(5) แห่งพระราชบญัญติัสิทธิบตัร พ.ศ. 2522 ท่ีใชบ้งัคบัอยู่ในปัจจุบนัไม่มีความชดัเจน

เพียงพอท่ีจะครอบคลุมและคุม้ครองถึงส่ิงประดิษฐ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ ไม่เหมือนกบัประเทศในสหภาพยุโรป 
สหราชอาณาจักร  หรือในสหรัฐอเมริกา ซ่ึงมีบทบัญญัติและหลักเกณฑ์ ท่ีชัดเจนเก่ียวกับส่ิงประดิษฐ์ทาง
เทคโนโลยีชีวภาพไวโ้ดยเฉพาะ  ผูเ้ขียนจึงเสนอให้มีการจดัทาํคู่มือแนะแนวใหม่เพ่ือระบุให้ชดัเจนว่าการประดิษฐ์
ทางเทคโนโลยีชีวภาพใดขดัต่อความสงบเรียบร้อย หรือส่ิงประดิษฐ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพใดสามารถขอรับจด
สิทธิบตัรไดโ้ดยระบุขยายความมาตรา 9 แห่งพระราชบญัญติัสิทธิบตัร พ.ศ. 2522  ดงัต่อไปน้ี 

มาตรา 9 การประดิษฐด์งัต่อไปน้ีไม่ไดรั้บความคุม้ครองตามพระราชบญัญติั 
 (1) จุลชีพและส่วนประกอบส่วนใดส่วนหน่ึงของจุลชีพท่ีมีอยูต่าม ธรรมชาติ สัตว ์พืชหรือสารสกดัจากสัตว์

 หรือพืช 
 (2) กฎเกณฑแ์ละทฤษฎีทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 (3) ระบบขอ้มูลสาํหรับการทาํงานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
 (4) วธีิการวนิิจฉยั บาํบดั หรือรักษาโรคมนุษย ์หรือสัตว ์
 (5) การประดิษฐท่ี์ขดัต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอนัดี อนามยัหรือสวสัดิภาพของประชาชน 
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คู่มือปฏิบติัและแนะแนวของกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา 
 มาตรา 9(5) ใหห้มายความรวมถึงดงัต่อไปน้ี 
ส่ิงประดิษฐ์ใดๆไม่อาจจะพิจารณาไม่รับจดสิทธิบตัรโดยเพียงเหตุผลท่ีวา่ (ก) ส่ิงประดิษฐ์นั้นมีส่วนของวตัถุ

ทางชีวภาพประกอบอยู ่หรือ (ข) ดว้ยเหตุท่ีเก่ียวกบักระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งในการทาํให้ไดม้า ในการใชห้รือในการ
ประดิษฐส่ิ์งประดิษฐน์ั้น  

ส่ิงประดิษฐท่ี์ไม่อาจขอรับสิทธิบตัรไดเ้พราะขดัต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอนัดีของประชาชน  
 (1) ส่วนใดส่วนหน่ึงของมนุษยไ์ม่ว่าจะเป็นขั้นใดๆของการพฒันาการ และการคน้พบส่วนประกอบนั้นๆ

รวมถึงยนี  
 (2) กระบวนการเก่ียวกบัการโคลนน่ิงมนุษย ์  
 (3) กระบวนการเก่ียวกบัการดดัแปลงเซลลต์น้กาํเนิดท่ีบ่งช้ีถึงความเป็นมนุษย ์ 
 (4) การใชต้วัอ่อนมนุษยใ์นทางอุตสาหกรรมหรือทางการคา้  
 (5) กระบวนการในการดดัแปลงอตัลกัษณ์ทางพนัธุกรรม (Genetic Identity) ของสัตวท่ี์อาจจะทาํให้เกิดความ

ทุกขท์รมานโดยไม่ไดป้ระโยชน์ในทางการแพทยแ์ก่มนุษยห์รือสัตวแ์ต่อยา่งใด อีกทั้งไม่สามารถขอจดในกระบวน 
การท่ีเก่ียวขอ้ง  

 (6) ความหลากหลายของสัตวห์รือพืชหรือกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพสําหรับการผลิตพืชหรือสัตว์
โดยไม่ไดใ้ชก้ระบวนการทางเทคนิค  
 

กติติกรรมประกาศ  
งานวจิยัฉบบัน้ีสาํเร็จไดด้ว้ยดี เน่ืองจากผูว้จิยัไดรั้บความอนุเคราะห์อยา่งสูงจากอาจารยท่ี์ปรึกษาสองท่าน

คือ ท่านอาจารย ์ศิรภา จาํปาทอง และท่านอาจารย ์สุธี เอ่ียมเจริญ และวจิยัเล่มน้ีจะไม่สามารถสาํเร็จไดห้ากปราศจากผู ้
มีพระคุณท่ีค่อยใหค้าํแนะนาํและช่วยเหลือมาโดยตลอด คือ นาย ปวร์ี เจนวรีะนนท ์
 

เอกสารอ้างองิ 
จกัรกฤษณ์ ควรพจน์, “กฎหมายสิทธิบตัรแนวความคิดและบทวิเคราะห์”, กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2544  
_____. “กฎหมายระหวา่งประเทศวา่ดว้ย ลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร และเคร่ืองหมายการคา้” กรุงเทพ : นิติธรรม 
  2555 
เฉลิมชยั ก๊กเกียรติกลุ, “พฒันาการระบบสิทธิบตัรสหรัฐอเมริกา”, สาํนกังาน กสทช, [ออนไลน์] เขา้ถึงไดจ้าก : 
 http://chalermchai-nbtc.blogspot.com/2013/06/blog-post_1440.html“The relevant distinction was not 
 between living and inanimate things, but between products of nature, whether living or not, and human-
 made inventions. 21 มีนาคม 2557 
คณะสังคมศาสตร์, “เทคโนโลยชีีวภาพ” (มหาวทิยาลยัราชภฎัเชียงราย, 2557), [ออนไลน์] เขา้ถึงไดจ้าก :  
 http://www.baanjomyut.com/library/global_community/07_2_5.html, 8 กมุภาพนัธ์ 2557 
United Kingdom The Patents Act 1977 
The European Patent Convention 
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การพฒันากฎหมายเพ่ือคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัว 
THE DEVELOPMENT OF LAW FOR PROTECTING THE RIGHT TO PRIVACY 

 

นพมาศ เกดิวชัิย, นาวาเอกหญิง ดร.ศิรภา จําปาทอง, ศาสตราจารย์ (พเิศษ) กลุพล พลวนั 
1 นกัศึกษาหลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิานิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต 

2 สาขาวชิานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต 
3 อยัการอาวโุส สาํนกังานวชิาการ สาํนกังานอยัการสูงสุด  

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

บทคดัย่อ      

ปัจจุบนัคนในสังคมต่างละเลย “ความเป็นส่วนตวั” ซ่ึงโดยปกติแลว้ไม่ควรกา้วล่วงต่อกนั   เพราะบุคคลทุกคน
ยอ่มมีสิทธิท่ีจะป้องกนัมิใหบุ้คคลอ่ืนล่วงละเมิดต่อความเป็นส่วนตวัอนัเป็นท่ีมาของ “สิทธิความเป็นส่วนตวั” 

ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนและกติการะหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
ค.ศ.1968   และอนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก ค.ศ.1989 ไดก้าํหนดการคุม้ครองสิทธิความเป็นส่วนตวัซ่ึงประเทศไทยได้
ลงนามเขา้ร่วมเป็นภาคีโดยไม่ปรากฏมีการตั้งขอ้สงวนประการใดไว ้ แต่ท่ีผ่านมานอกจากการบญัญติัรับรองสิทธิ
ดงักล่าวในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2534 และ พ.ศ. 2550 แลว้  ยงัไม่มีกฎหมายลาํดบัรองออกบงัคบั
ใช้  ดังนั้ นหากเกิดการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตวัจึงตอ้งปรับบทกฎหมายตามหลกักฎหมายทั่วไป  อนัได้แก่  
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยใ์นเร่ืองละเมิด  และประมวลกฎหมายกฎหมายอาญา  ซ่ึงกฎหมายดงักล่าวไม่
สามารถใชบ้งัคบัเป็นการเฉพาะได ้  เน่ืองจากเจตนารมณ์ในการใหค้วามคุม้ครองท่ีแตกต่างกนัทาํใหไ้ม่สามารถบงัคบั
ใชใ้หเ้กิดผลไดจ้ริง 

สภายุโรปไดมี้การจดัทาํอนุสัญญาแห่งยุโรปว่าดว้ยการคุม้ครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานท่ีมี
ขอ้กาํหนดคุม้ครองสิทธิความเป็นส่วนตวันอกจากน้ียงัมีการจดัตั้งคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน  คณะกรรมการ
รัฐมนตรีแห่งสภายโุรปและศาลสิทธิมนุษยชนยโุรป  เพ่ือใหก้ารคุม้ครองสัมฤทธ์ิผลอยา่งแทจ้ริง 

ในประเทศฝร่ังเศสใชร้ะบบประมวลกฎหมายเช่นเดียวกบัประเทศไทยไดมี้การรับรองคุม้ครองสิทธิความเป็น
ส่วนตวัไวอ้ย่างชดัเจนโดยการบญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมายแพ่ง  และประมวลกฎหมายอาญา  หรือในประเทศ
สหรัฐอเมริกาท่ีใชร้ะบบกฎหมายจารีตประเพณี   ท่ีเปิดโอกาสใหผู้พิ้พากษาสามารถใหดุ้ลยพินิจในการทาํคาํพิพากษา
รับรองและคุม้ครองสิทธิความเป็นส่วนตวัได ้  ตลอดจนในหลายมลรัฐไดมี้การออกกฎหมายเพื่อรับรองสิทธิดงักล่าว
ใหเ้กิดความชดัเจนอีกดว้ย 

วิทยานิพนธ์เล่มน้ีเห็นวา่ประเทศไทยซ่ึงใชร้ะบบปบระมวลกฎหมายจึงควรจดัให้มีการแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวล
กฎหมายแพง่และพาณิชย ์ เพ่ือใหมี้บทบญัญติักฎหมายท่ีสามารถใหก้ารรับรองและคุม้ครองสิทธิความเป็นส่วนตวัให้
ชดัเจน   เพราะในการพิจารณาอรรถคดีผูพิ้พากษาไม่สามารถใชดุ้ลยพินิจสั่งการตามท่ีเห็นควรไดอ้ยา่งเช่นในประเทศ
ท่ีใชร้ะบบกฎหมายจารีตประเพณี 
คาํสําคญั: สิทธิความเป็นส่วนตวั, การละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตวั 
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Abstract 

Nowadays, many people in society normally do not respect the privacy of other individuals. Because the 
reason that every person has the right to prevent any action that threathis or her privacy, this lead to the "right to 
privacy" 
 Universal Declaration of Human Rights of 1968 and Convention on the Rights of the Child of 1989 provide 
the protection of right to privacy. Thailand has signed these convention and declaration without any reservation. 
Even the Constitution of Thailand B.E. 2534 and the Constitution of Thailand B.E. 2550 provides the provision 
relating to the protection of right to privacy; however, there is no subordinate legislation in order to support the 
enforcement.  Accordingly, in case that violations of right to privacy have occurred, the authority has to implement 
the fact with the Civil and Commercial Code relating to tortuous act and Criminal Code. This lead to impractical 
enforcement from the different of the objective of these laws. 

The Council of Europe issued the Convention for the protection of  Human Rights and Fundamental 
Freedoms which provides the protection of right to privacy, moreover, the Council of  Europe also set up European 
Human Rights Commission, Committee of  Ministers and the European Court of Human Rights for truly effective 
protection. 

The legal system of France is similar to Thailand that the system belongs to civil law tradition. The 
protection of the right to privacy is apparently protected in the Civil and Criminal code. Moreover, the United 
States which has the common-law legal system, there are the provisions that give the discretion to the judge for 
making the decision to ensure and protect the right to privacy. Additionally, many states in the United States has 
enacted the law in order to ensure the right. 
 This thesis suggests that Thai authority should amend the Civil and Commercial code to ensure and protect 
the right to privacy. Moreover, this amendment should use the common-law provision as a guideline to give the 
discretion to the appointed judge to ensure the right to privacy.                   
KEYWORDS: Right to privacy,   Violation of the right to privacy 
 

1. บทนํา 
มนุษยจ์าํเป็นตอ้งอยู่ร่วมกนัเป็นสังคมจึงเกิดความสัมพนัธ์ข้ึนระหว่างสมาชิกในสังคม  โดยในสังคมนั้นๆ 

ย่อมตอ้งมีการบญัญัติกฎเกณฑ์ข้ึนมาบงัคบัใชแ้ก่สมาชิกให้มีหน้าท่ีตอ้งปฏิบติัตาม  ทั้งน้ีโดยธรรมชาติความเป็น
มนุษยข์องสมาชิกในสังคมนั้น  ยอ่มตอ้งมีกิจกรรมบางอยา่งท่ีไม่ตอ้งการให้ใครเขา้ไปกา้วล่วง  หรือท่ีเรียกวา่ “ความ
เป็นส่วนตวั”  (Privacy) 

ความเป็นส่วนตวัเป็นสิทธิท่ีติดตวัมนุษยม์าตั้งแต่กาํเนิดท่ีไม่ตอ้งกระทาํส่ิงใดเพ่ือให้ไดม้าถือเป็นสิทธิขั้น
พ้ืนฐานท่ีมนุษยทุ์กคนพึงมี  ดงันั้นจึงมี “สิทธิ” ท่ีจะทาํการป้องกนัมิให้ใครล่วงละเมิดต่อความเป็นส่วนตวั อนัเป็น
ท่ีมาของ “สิทธิความเป็นส่วนตวั” (right to  privacy) ซ่ึงเป็นสิทธิมนุษยชน(Human Right)ประการหน่ึงท่ีเกิดมาจาก
ความจาํเป็นท่ีมนุษยต์อ้งอยูร่่วมกนัเป็นสังคมนั้นเอง 
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สิทธิความเป็นส่วนตวั (right  to  privacy) ไดมี้การรับรองและความคุม้ครองโดยองคก์ารสหประชาชาติ  (The 
United Nations)ไม่วา่จะปรากฏอยูใ่นปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน ค.ศ.1948 (Universal Declaration of Human 
Rights)  ขอ้ 12  ท่ีบญัญติัวา่  

“บุคคลย่อมไม่ถูกแทรกแซงโดยพลการในความเป็นอยู่ส่วนตวั  ในครอบครัว  ในเคหสถาน  หรือในการ
ส่ือสาร  หรือไม่อาจถูกลบหลู่ในเกียรติยศช่ือเสียง  บุคคลทุกคนย่อมมีสิทธิท่ีจะไดรั้บการปกป้องคุม้ครอง โดย
กฎหมาย  ต่อการล่วงในสิทธิเช่นวา่นั้น”  

กติการะหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง  ค.ศ. 1966 (International Covenant on civil 
and Political Rights) ขอ้ 17  ท่ีบญัญติัวา่ 

“1. บุคคลจะถูกสอดแทรกในความเป็นอยู่ส่วนตวั  ครอบครัว  เคหสถาน  หรือในการติดต่อส่ือสารโดย 
พลการหรือโดยมิชอบด้วยกฎหมายหาไดไ้ม่  และจะถูกหลบหลู่เกียรติยศและช่ือเสียงเกียรติคุณโดยมิชอบดว้ย 
กฎหมายหาไดไ้ม่เช่นกนั 

 2. บุคคลทุกคนยอ่มมีสิทธิท่ีจะไดรั้บการคุม้ครองตามกฎหมายจากการแทรกสอดหรือการหลบหลู่เช่นวา่นั้น” 
อนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิเดก็ ค.ศ.1989 (Convention on the rights of the child)  ขอ้ 16  ท่ีบญัญติัวา่ 
 “1. เด็กจะไม่ถูกแทรกแซงโดยพลการ  หรือโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายในความเป็นส่วนตวั  ครอบครัว  บา้น  

หรือหนงัสือโตต้อบ  รวมทั้งจะไม่ถูกกระทาํโดยมิชอบต่อเกียรติ  และช่ือเสียง 
 2. เดก็มีสิทธิไดรั้บการคุม้ครองทางกฎหมายจากการแทรกแซง  หรือการกระทาํดงักล่าว” 
ประเทศไทยเขา้ร่วมเป็นประเทศภาคีของสหประชาชาติจึงตอ้งทาํการยอมรับในหลกัการเร่ืองสิทธิมนุษยชน 

ของสหประชาชาติเป็นแนวทางในการรับรองสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ  ตลอดจนยงัเขา้ร่วมเป็นภาคีในปฏิญญา
สากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชนและกติการะหว่างประเทศวา่ดว้ยสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ.1968  เม่ือ
วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2539   อนัมีผลบงัคบัในวนัท่ี 28 มกราคม พ.ศ. 2540  และ อนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก ค.ศ.1989  
เม่ือวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์  พ.ศ. 2535  อนัมีผลบงัคบัในวนัท่ี 26 เมษายน  พ.ศ. 2535  โดยไม่ปรากฏว่าไดท้าํการตั้งขอ้
สงวนประการใดไว ้ จึงถือไดว้า่ประเทศไทยทาํการยอมรับหลกัการคุม้ครองสิทธิความ เป็นส่วนตวัในฐานะรัฐภาคีท่ี
ตอ้งยอมรับเป็นแนวทางใหมี้ผลใชบ้งัคบัภายในประเทศอยา่งแทจ้ริง   

สหภาพยุโรป(European Union) ไดมี้การจดัทาํอนุสัญญาแห่งยุโรปว่าดว้ยการคุม้ครองสิทธิมนุษยชนและ
เสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน(Convention for the Human Rights and Fundamental Freedoms) เพ่ือรับรองการทาํงานของสภา
ยุโรป(Council of Europe)โดยมีขอ้กาํหนดรับรองสิทธิมนุษยชนให้แก่ประชาชนภายในดินแดนของตนอนัรวมถึง
สิทธิความเป็นส่วนตวั  ในขอ้ 8 ท่ีบญัญติัวา่ 

“1. บุคคลทุกคนมีสิทธิไดรั้บการเคารพในชีวติส่วนตวัและครอบครัว  ท่ีอยูอ่าศยัและการส่ือสาร 
 2. การแทรกแซงการใช้สิทธิในชีวิตส่วนตวัของบุคคลโดยองค์กรของรัฐจะกระทาํไดก้็ต่อเม่ือมีกฎหมาย

บญัญติัให้กระทาํได ้ และการแทรกแซงดงักล่าวเป็นมาตรฐานท่ีจาํเป็นในสังคมประชาธิปไตย  ต่อความปลอดภยั
แห่งชาติ  ความมัน่คงแห่งรัฐ  ประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศ  การรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกนัการ
กระทาํความผดิทางอาญา  การคุม้ครองสุขภาพหรือจิตใจ  หรือการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน” 

นอกจากน้ียงัได้จัดให้มีเคร่ืองมือในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนได้แก่   ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป(The 
European Court  of  Human Rights) ข้ึนเพ่ือตีความขอ้กฎหมายและพิจารณาคดีเก่ียวกบัสิทธิมนุษยชนตามอนุสัญญา
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ยโุรปวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นมูลฐาน   แมค้าํพิพากษาของศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยโุรปจะไม่มีผลลบลา้ง
คาํพิพากษาและเปล่ียนแปลงกฎหมายภายในประเทศรัฐภาคีสหภาพยุโรปโดยตรงก็ตาม  แต่กลบัมีผลโดยออ้มต่อ
กฎหมายภายในของรัฐภาคีสมาชิกสหภาพยุโรปท่ีจะทาํการปรับกฎหมายภายในของตนให้สอดคลอ้งกบัอนุสัญญา
แห่งยโุรปวา่ดว้ยการคุม้ครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน  โดยการสอดส่องดูแลและบงัคบัใหรั้ฐปฏิบติัตาม
คาํพิพากษาของศาลสิทธิมนุษยชนยโุรปของคณะกรรมการรัฐมนตรี(Committee of Ministers)  ดงันั้นคาํพิพากษาของ
ศาลสิทธิมนุษยชนยโุรปจึงเป็นส่วนสาํคญัในการสร้างบรรทดัฐานสิทธิมนุษยชนภายในสหภาพยโุรปใหช้ดัเจนข้ึน    

การรับรองสิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัวในประเทศไทยได้ปรากฏชัดเจนเป็นคร้ังแรกในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 และ พ.ศ. 2550 ท่ีพ่ึงมีการประกาศยกเลิกไป  แต่ทั้งน้ีในทางปฏิบติัในการให้ความคุม้
สิทธิส่วนตวัยงัไม่มีการรับรองสิทธิอย่างสมบูรณ์  เพราะการรับรองสิทธิตามรัฐธรรมนูญนั้นเพียงการรับรองใน
หลกัการถึงการมีอยู ่  แต่ยงัขาดซ่ึงรายละเอียด  ขอบเขต  และมาตรการบงัคบัท่ีจะสามารถทาํใหเ้กิดผลไดจ้ริง  ดงันั้น
เม่ือเกิดกรณีการละเมิดในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัสิทธิส่วนบุคคลการคุม้ครองจึงเป็นไปตามหลกักฎหมายทัว่ไปตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชยใ์นเร่ืองละเมิด  แต่การท่ีประเทศไทยใชร้ะบบประมวลกฎหมาย (Civil Law)  จึงทาํให้ผู ้
พิพากษาผูพิ้จารณาคดีจะทาํการพิพากษาหรือมีคาํสั่งใดๆ ตอ้งเป็นไปตามท่ีกฎหมายบญัญติัให้อาํนาจไวอ้ยา่งชดัแจง้  
ไม่สามารถใชดุ้ลยพินิจสั่งการตามท่ีเห็นควรไดอ้ยา่งเช่นในประเทศท่ีใชร้ะบบกฎหมายจารีตประเพณี(Common Law) 
การคุม้ครองสิทธิความเป็นส่วนตวัในประเทศไทยจึงอยูใ่นขอบเขตท่ีจาํกดั   ทั้งการปรับใชบ้ทกฎหมายตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชยใ์นเร่ืองละเมิดนั้นมีลกัษณะเป็นการเยียวยาความเสียหายซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสิทธิความเป็น
ส่วนตวัท่ีมุ่งเนน้ป้องกนัความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึน 

วิทยานิพนธ์เล่มน้ีจึงเห็นควรจดัให้มีการแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ เพ่ือใหมี้บทบญัญติั
กฎหมายท่ีสามารถให้การรับรองและคุม้ครองสิทธิความเป็นส่วนตวัให้ชดัเจน เพ่ือเป็นหลกัประกนัแก่ประชาชนใน
การดาํเนินคดีในกรณีท่ีมีการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตวั  ตลอดจนในการพิจารณาอรรถคดีผูพิ้พากษาสามารถนาํบท
กฎหมายข้ึนมาปรับใชต้ามความเหมาะสมโดยมิตอ้งอาศยัการตีความอยา่งกวา้ง 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1)  เพ่ือทาํการศึกษาเก่ียวกบัมาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองสิทธิความเป็นส่วนตวัในประเทศไทย 
2)  เพ่ือทาํการศึกษาปัญหาในการปรับใชบ้ทกฎหมายของผูพิ้พากษาผูพิ้จารณาคดีในเร่ืองการคุม้ครองสิทธิ

ความเป็นส่วนตวัในปัจจุบนัของประเทศไทย 
3)  เพ่ือทาํการศึกษาเก่ียวกบัมาตรการทางกฎหมายและแนวทางในการคุม้ครองสิทธิความเป็นส่วนตวัใน

ประเทศฝร่ังเศสและประเทศสหรัฐอเมริกา 
4)  เพ่ือทาํการศึกษาหาแนวทางในการพฒันาบทบญัญติักฎหมายใหส้อดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของการคุม้ครอง

สิทธิความเป็นส่วนตวัในประเทศไทย 
 

3. การดาํเนินการวจิัย 
วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีเป็นการวิจัยทางกฎหมาย (Legal Research) โดยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) ซ่ึงใชว้ิธีการวิจยัเอกสาร (Documentary Research) ในลกัษณะของการวิจยัจากขอ้มูลจากบทบญัญติัแห่ง
กฎหมาย  คาํพิพากษา  ขอ้มูลเอกสารทางกฎหมาย ตาํรา วารสาร บทความทางวิชาการ หนงัสือพิมพ ์ส่ืออินเตอร์เน็ต 
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย เพ่ือนํามาเปรียบเทียบเร่ืองการคุม้ครองสิทธิความเป็นส่วนตวัท่ีปรากฏอยู่ใน
ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนขององคก์ารสหประชาชาติอนุสัญญาแห่งยโุรปวา่ดว้ยการคุม้ครองสิทธิมนุษยชน
และเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน  ตลอดจนแนวทางการคุ ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวในประเทศฝร่ังเศสและประเทศ
สหรัฐอเมริกา   เพ่ือรวบรวมมาประกอบการศึกษาและทาํความเขา้ใจเพ่ือประมวลเป็นขอ้เสนอแนะต่อไป 
 

4. ผลการวจิัย 
สิทธิความเป็นส่วนตวัมีขอบเขตท่ีกวา้งและอ่อนไหวกวา่การกระทาํผดิละเมิดทางแพง่อยา่งกรณีทัว่ๆ ไป และ

ในหลายกรณีผลร้ายท่ีบุคคลไดรั้บจากการถูกละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตวัจะมีมากกวา่ผลร้ายท่ีไม่อาจทาํการพิสูจน์
ได ้ จึงทาํให้ลกัษณะการกระทาํละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตวัยงัไม่ถือวา่เป็นการกระทาํความผิดตามกฎหมายไทยใน
หลายกรณี  เพราะยงัไม่มีบทบญัญติักฎหมายใดท่ีให้การรับรองอยา่งชดัเจน  เช่น  โทรศพัท์ก่อกวน  สะกดรอยตาม  
ถํ้ามอง  แอบถ่ายรูป  การนาํเร่ืองราวส่วนตวัของผูอ่ื้นมาเปิดเผย  การคน้หาประวติัขอ้มูลของบุคคลท่ีสนใจ  หรือ
กระทาํใดๆท่ีทาํให้บุคคลนั้นขาดความเป็นส่วนตวั  ซ่ึงลกัษณะของความผิดส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจมากกวา่ทาง
ร่างกายหรือทรัพยสิ์น ตวัอยา่งเช่น  การท่ีนาย ก.  เฝ้าติดตามนางสาว ข.ทุกๆวนัและแอบลกัลอบถ่ายภาพนางสาว ข. 
ใน อิริยาบถต่างๆ การกระทาํของนาย ก. ยอ่มส่งผลให้นางสาว ข.  ไม่มีอิสระในการดาํเนินชีวิตส่วนตวั การกระทาํ
ของนาย ก. จะถือเป็นความผิดทางอาญาไดน้ั้นก็เพียงความผิดในเร่ืองเดือดร้อนรําคาญอนัเป็นลหุโทษตามประมวล
กฎหมายอาญา  และจะถือวา่เป็นการละเมิดทางแพ่งก็ไม่ถนดันกั  เพราะตอ้งตีความขยายความอยา่งกวา้งวา่เป็นการ
ละเมิดสิทธิอยา่งใดอยา่งหน่ึง  แต่ผลร้ายท่ีเกิดข้ึนแก่นางสาว ข. นั้นไดเ้กิดข้ึนแลว้ซ่ึงหากไดก้ระทาํติดต่อเป็นระยะ 
เวลานาน   ยอ่มส่งผลกระทบกระเทือนต่อสภาพจิตใจอยา่งร้ายแรง  อนัไดแ้ก่  ความหวาดระแวง  ความกลวั  ความ
ทรมานใจ  เป็นตน้ 

คาํว่า “สิทธิอย่างใดอย่างหน่ึง"  ในบทบญัญติัประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยม์าตรา 420 สามารถขยาย
ความอยา่งกวา้งใหร้วมถึงสิทธิในความเป็นอยูส่่วนตวัของบุคคลอนัพึงไดรั้บความคุม้ครองแต่มีประเดน็ขอ้พิพาทข้ึน
สู่กระบวนการพิจารณาของศาล   ปัญหาท่ีตามมาคือศาลจะทาํการพิจารณาเพียงว่ากระทาํของจาํเลยเป็นการละเมิด
ธรรมดาโดยทัว่ไปหรือไม่ โดยไม่มีการพิจารณาวา่การกระดงักล่าวเป็นการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตวัแต่ประการ
ใด  อนัส่งผลใหใ้นบางกรณีผูถู้กละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตวัไม่ไดรั้บความคุม้ครองตามตวัอยา่งท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้
ทั้ งน้ีเพราะประเทศไทยใช้ระบบประมวลกฎหมายการท่ีผูพิ้พากษาจะทาํการพิพากษาหรือมีคาํสั่งอย่างใดๆ ตอ้ง
เป็นไปตามท่ีกฎหมายบญัญติัใหอ้าํนาจไวอ้ยา่งชดัแจง้  การคุม้ครองสิทธิความเป็นอยูส่่วนตวัในประเทศไทยจึงอยูใ่น
ขอบเขตท่ีจาํกดั ไม่สามารถใชดุ้ลยพินิจสั่งการตามท่ีเห็นควรไดอ้ยา่งเช่นในประเทศท่ีใชร้ะบบกฎหมายจารีตประเพณี
ในการคุม้ครองสิทธิความเป็นส่วนตวัได ้

สหรัฐอเมริกาซ่ึงใชร้ะบบกฎหมายจารีตประเพณีท่ีศาลสามารถใชดุ้ลยพินิจไดต้ามสมควรในการให้ความ
คุม้ครองและรับรองสิทธิความเป็นส่วนตวัไดแ้มไ้ม่มีบทกฎหมายบญัญติัไวก้็ตาม  ดงันั้นในคาํพิพากษาในคดีละเมิด
สิทธิความเป็นส่วนตวัจึงปรากฏชดัเจนถึงการคุม้ครองและรับรองสิทธิดงักล่าว  เช่นคาํพิพากษาของศาลสูงแห่งมลรัฐ
จอร์เจีย  ท่ีรับรองสิทธิความเป็นส่วนตวัในฐานะท่ีเป็นสิทธิเด็ดขาดและเป็นสิทธิท่ีมีอยูโ่ดยธรรมชาติ และยอมรับวา่
สิทธิความเป็นส่วนตวัของโจทก์ไดถู้กละเมิด  โดยให้เหตุผลว่า “กรณีท่ีระบบกฎหมายจารีตประเพณีไม่ไดก้ล่าวถึง
มิไดห้มายความวา่ไม่มีอยู ่ แมจ้ะไม่มีแบบอยา่งบรรทดัฐานก็เป็นท่ียอมรับดว้ยกฎหมายธรรมชาติ  และเป็นสิทธิท่ีมี
กฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นหลกัประกนัว่าเสรีภาพยอ่มรวมถึงสิทธิท่ีจะมีชีวิตอยูต่ามท่ีเขาตอ้งการซ่ึงบางคนยอ่มอาจ

Ran
gs

it U
niv

ers
ity



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 9 ปีการศึกษา 2557 

 

วนัพฤหสับดทีี ่16 ตุลาคม พ.ศ.2557 หน้า  970  อาคาร Digital Multimedia Complex  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

ตอ้งการมีชีวิตอยูต่ามลาํพงั”  เป็นตน้  หรือในบางรัฐ เช่น มลรัฐนิวยอร์กไดมี้การบญัญติักฎหมายข้ึนเพ่ือรับรองสิทธิ
ความเป็นส่วนตวัอยา่งชดัเจน 

ประเทศฝร่ังเศสซ่ึงระบบประมวลกฎหมายเช่นเดียวกบัประเทศไทย  ไดใ้ห้ความคุม้ครองและรับรองสิทธิ
ความเป็นส่วนตวั  โดยการแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพง่ในมาตรา 9  ท่ีบญัญติัวา่ 

 “บุคคลแต่ละคนมีสิทธิไดรั้บการเคารพต่อชีวติส่วนตวั 
ศาลมีอาํนาจกาํหนดมาตรการใดๆ ท่ีเหมาะสมเพ่ือขดัขวางหรือทาํให้ส้ินสุดซ่ึงการกระทาํอนัเป็นการละเมิด

ต่อความลบัในชีวิตส่วนตวั  เช่น  การอายดั  การยึด  หรือการดาํเนินการอย่างอ่ืน  ทั้งน้ีไม่กระทบต่อการเยียวยาท่ี
ไดรั้บ....” 

และในส่วนท่ีเก่ียวกบัความรับผดิทางแพง่   หรือความรับผดิทางละเมิด  ในมาตรา 1382ท่ีบญัญติัวา่  
“บุคคลใดกระทาํความผดิก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บุคคลอ่ืน  ตอ้งรับผดิชดใชค้่าเสียหายแก่บุคคลนั้น”  
การชดใชเ้รียกค่าสินไหมทดแทนเป็นการเยียวยาความเสียหายอนัเกิดจากการละเมิดตามประมวลกฎหมาย

แพง่และพาณิชย ์ มาตรา 438   เปิดโอกาสใหศ้าลวนิิจฉยัตามสมควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรง  แต่ในส่วนความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึนแก่จิตใจประเทศไทยไม่ไดใ้ห้ความคุม้ครองในส่วนน้ี  ดงันั้นผูท่ี้ถูกละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตวัท่ี
ไดรั้บผลกระทบทางดา้นจิตใจจึงไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหายในส่วนน้ีได ้ หรือในบางกรณีท่ีสามารถเรียกให้มีการ
ชดใชค้่าสินไหมทดแทนไดก้อ็าจไดเ้งินเป็นจาํนวนท่ีนอ้ยเม่ือเทียบกบัความเสียหายท่ีไดรั้บ 

กรณีต่างจากประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีผูพิ้พากษาสามารถพิพากษาให้มีการชดใชสิ้นไหมทดแทนไดแ้มจ้ะเป็น
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนทางจิตใจ  และยงัเปิดโอกาสใหศ้าลสามารถกาํหนดค่าเสียหายเป็นการลงโทษ เพ่ือเป็นการป้อง
ปรามการกระทาํความผิดซํ้ าอีก  เช่นเดียวกบัประเทศฝร่ังเศสท่ีมีบทบญัญติัรับรองสิทธิความเป็นส่วนตวัอยา่งชดัเจน
ทาํให้มีการรับรองขยายความให้มีการชดใชค้วามเสียหายทางศีลธรรม   คือการยินยอมให้มีการชดใชค้่าเสียหายทาง
จิตใจไดน้ั้นเอง 

ลกัษณะของการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตวันั้นเป็นการก่อกวนทาํให้รําคาญใจและมีโอกาสกลบัมากระทาํ
ผิดซํ้ าไดอี้ก  ในประเทศสหรัฐอเมริกาเปิดโอกาสให้ผูพิ้พากษาสามารถใช้ดุลยพินิจสั่งให้หยุด  หรือขดัขวางการ
กระทาํอนัละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตวัได ้ เช่นกรณีของนางโอนาซิส  ท่ีถูกจาํเลยซ่ึงเป็นช่างภาพท่ีติดตามถ่ายรูป
ตลอดเวลา  ซ่ึงผูพิ้พากษาไดท้าํการพิพากษาโดยมีคาํสั่งห้ามมิให้ทาํการถ่ายรูปนางโอนาซิสในระยะห่างตามท่ีได้
กาํหนด    เช่นเดียวกบัประเทศฝร่ังเศสท่ีไดมี้การบญัญติัให้ผูพิ้พากษามีอาํนาจกาํหนดมาตรการใดๆ ท่ีเหมาะสมเพ่ือ
ขดัขวางหรือทาํใหส้ิ้นสุดซ่ึงการกระทาํอนัเป็นการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตวัได ้ ต่างจากการฟ้องร้องใหรั้บผิดฐาน
ละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยข์องประเทศไทย ท่ีบทบญัญติักฎหมายมุ่งเนน้เยียวยาความเสียหายอนั
เป็นตวัเงิน  ผูพิ้พากษาไม่สามารถใชดุ้ลยพินิจสั่งผูก้ระทาํการละเมิดหยุด  หรือขดัขวางการกระทาํท่ีอาจเกิดข้ึนใน
อนาคตไดอ้ยา่งเช่นประเทศสหรัฐอเมริกาหรือฝร่ังเศส  อนัเป็นการไม่สอดคลอ้งกบัลกัษณะการละเมิดสิทธิความเป็น
ส่วนตวั   

ดงันั้นเห็นไดว้า่การให้ความคุม้ครองและรับรองสิทธิความเป็นส่วนตวัประเทศไทยในปัจจุบนั  แมจ้ะมีการ
รับรองถึงการมีอยู่  แต่การนาํมาปรับใชก้บักรณีท่ีเกิดข้ึนจริงยงัมีขอ้จาํกดัหลายประการ  ไม่ว่าจะเป็นการปรับบท
กฎหมายท่ีตอ้งอาศยัการขยายความอยา่งกวา้ง  ความมุ่งหมายในการชดใชค้่าสินไหมทดแทนท่ีไม่ครอบคลุมความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึนทางจิตใจตลอดจนยงัไม่มีมาตรการป้องกนัและปราบปรามอนัเป็นหลกัประกนัเบ้ืองตน้แก่ผูเ้สียหาย

Ran
gs

it U
niv

ers
ity



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 9 ปีการศึกษา 2557 

 

วนัพฤหสับดทีี ่16 ตุลาคม พ.ศ.2557 หน้า  971  อาคาร Digital Multimedia Complex  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

วา่จะไม่มีการกระทาํความผิดเกิดข้ึนซํ้ าอีก  อนัเป็นการสะทอ้นการคุม้ครองสิทธิความเป็นส่วนตวัในประเทศไทยวา่
ยงัไม่มีมาตรการท่ีเหมาะสม 
 

5. บทสรุป 
5.1  ประเทศไทยได้มีการรับรองถึงการมีอยู่ของสิทธิความเป็นส่วนตัว  แต่ปัจจุบันกลับไม่มีบทบัญญัติ

กฎหมายท่ีชดัเจนในการรับรองและคุม้ครองสิทธิดงักล่าว  อนัส่งผลให้หากมีการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตวัการ
พิจาณาคดีของผูพิ้พากษาตอ้งปรับใชต้ามหลกักฎหมายทัว่ไปในเร่ืองละเมิด  ซ่ึงการพิจาณาคดีของศาลจึงเพียงรับฟัง
วา่การกระทาํดงักล่าวเป็นการละเมิดหรือไม่เพียงเท่านั้น   เม่ือไม่มีการพิจารณาวา่การกระทาํดงักล่าวเป็นการละเมิด
สิทธิความเป็นส่วนตวัดว้ยหรือไม่   ในบางกรณีพิพากษาจึงไม่สามารถลงโทษผูก้ระทาํความผิดสมตามเจตนารมณ์
แห่งการรับรองสิทธิไดเ้น่ืองจากการพิจารณาคดีของผูพิ้พากษากระทาํไดเ้พียงเท่าท่ีมีบทกฎหมายบญัญติัไวโ้ดยชดั
แจง้เท่านั้น  เพราะประเทศไทยใชร้ะบบประมวลกฎหมาย 

ดงันั้นจึงเห็นสมควรให้มีการแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยใ์ห้มีการบญัญัติรับรองและ
คุม้ครองสิทธิความเป็นส่วนตวัใหช้ดัเจน   เพ่ือใหง่้ายต่อการพิจารณาคดีของผูพิ้พากษาและเพ่ือใหส้มเจตนารมณ์ท่ีได้
มีการรับรองสิทธิดงักล่าว 

5.2  ลกัษณะการกระทาํความผิดฐานละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตวันั้นส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจ มากกว่า
ความเสียหายทางร่างกายหรือทรัพยสิ์น  แต่การชดใชค้่าสินไหมทดแทนอนัเป็นการเยยีวยาความเสียหายตามประมวล
กฎหมายแพง่และพาณิชย ์ มาตรา 438   ไม่ไดใ้หค้วามคุม้ครองในส่วนความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแก่จิตใจ   

 ดงันั้นจึงเห็นสมควรให้มีการแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยใ์ห้ขยายการเยียวยาค่าสินไหม
ทดทนในกรณีท่ีเกิดความเสียหายต่อสภาพจิตใจดว้ย   และเน่ืองจากสิทธิความเป็นส่วนตวัมีเจตนารมณ์ในการให้
คุม้ครองมากกวา่การป้องกนัหรือเยีย่วยา  จึงควรมีบทบญัญติัใหมี้การชดใชค้่าเสียหายเชิงลงโทษ เพ่ือผูท่ี้คิดจะกระทาํ
การละเมิดสิทธิดงักล่าวเกิดความเกรงกลวัท่ีจะกระทาํความผดิ  หรือกระทาํความผดิซํ้ าข้ึนอีก 

5.3   ลกัษณะการกระทาํความผิดฐานละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตวันั้นนอกจากจะส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจ
แลว้ดว้ยลกัษณะของการกระทาํความผิดยงัเป็นการก่อกวน  ติดตาม  สร้างความรําคาญ  อนัมีโอกาสท่ีจะกลบัมา
กระทาํผิดซํ้ าไดอี้ก  ซ่ึงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยใ์นปัจจุบนัยงัไม่มีบทบญัญติัชดัเจนท่ีเป็นมาตรการใน
การท่ีขดัขวางหรือทาํใหส้ิ้นสุดลงซ่ึงการกระทาํอนัเป็นการละเมิด 

ดงันั้นจึงเห็นควรใหมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยใ์หมี้การบญัญติัมาตรการท่ีขดัขวาง
หรือทาํใหส้ิ้นสุดลงซ่ึงการกระทาํอนัเป็นการละเมิด  เพ่ือป้องกนัมิใหมี้การก่อเหตุกระทาํการละเมิดข้ึนอีก 
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Abstract 

 With increasingly rampant drug-related crimes, money laundering on drug crime is increasing at the 
historic moment. With the requirements of the social environment, China has strengthened the related criminal 
legislation of money laundering. In the process of drug crime, money laundering on drug crime is a crucial for drug 
traffickers. It is also an important process for the country to crack down drug crimes and to cut off the important 
link of the circulation of money. But in China, the establishment of legislation system for anti-money laundering on 
drug crime with laws and regulations are not perfect in recent decades. There are few legal sanctions on the money 
laundering of drug crime. Obviously the anti-money laundering legal mechanism on drug crime is not applied for 
judicial dilemma. The main reason is that people do not pay enough attention on drug money laundering crime in 
China. There is no sound relevant legal mechanism, so that related criminal suppression officers are not so active to 
crack down on drug money laundering or to effectively combat drug crimes. Legal mechanism of anti-money 
laundering on drug crime shall be institutionalized, systematic, and feasible for law enforcement. Under the 
guidance of the laws and regulations, the relevant departments should be cooperative to establish and enforce the 
legal mechanism of anti-money laundering on drug crime. It is also required to improve the consciousness of 
criminal suppression offers for anti-money laundering on drug crime, so as to crack down drug crimes effectively. 
KEYWORDS: LEGAL, MECHANISM, ANTI-MONEY LAUNDERING, DRUG CRIMES 
 
1. Introduction 
 The drug crimes are greatly harmful in national, regional and global environment. In today's society, 
almost no country can avoid it. In March 2013, according to an annual report of UN drug watchdog, the regular and 
occasional drug users has reached more than 200 million people globally. The total sales of the drug have reached 
to $800 billion to $1 trillion a year, accounting for 10% of the total amount of global drug trade. Drugs are highly 
profitable products, a bag of opium is $1 7 0  in Burma, but for the heroin (which is refined from opium) after the 
procession and dilution, the price will be 2  million dollars in Europe and the United States. As Engels said: "when 
the profit is 10%, they will be willing; when the profit is 50%, they will be desperate, when profits reached 100%, 
they are dare to violate all the laws; when the profit is 3 0 0 % , they are dare to take the risk of death by hanging 
(Karl Marx and Friedrich Engels, Das Kapital, 1867). “High profits brought about the nuisances of the crime. The 
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huge profit of drug trafficking attacks traffickers to do the trafficking, with the usage of various means. After that 
there are many “money laundering” practices with various forms, which will cause negative effects on financial 
institutions in many countries. According to relevant data, in the United States alone, the laundering money is 8 5 
billion dollars a year. If we can take effective control of drug money laundering, it will be beneficial not only for 
the health of the financial institutions but also for the control and fighting against drug crimes. If we want to take 
control of money laundering efficiently, the effective legal mechanism shall be necessary apply in the anti-money 
laundering implementation. 
 

2. Research Objectives  
              2.1 The research objectives were to study the Chinese anti-money laundering laws and regulations on drug 
crimes so as to find out its implementation and legal enforcement problems.  
              2.2 Then the research will put forward relevant legal suggestions and recommendations in order to improve 
the legal mechanism of anti-money laundering on drug crimes in China.  
              2.3 The significance of this research is to provide certain reference for academic theory on the one hand, it 
can also be useful for legal mechanism to prevent and control drug money laundering crimes on the other hand. 
 

3. Materials and Methods 
 The study was applied a documentary research by using the legal system of China as a case study for legal 
mechanism of anti-money laundering on drug crimes. The researcher proposed problems through the observation of 
the Chinese drug money-laundering cases. Then the researcher had collect data and materials. After the further 
analyses of the data, the researcher tested the hypotheses and answered the research questions. 
               3.1 In the early process, the researcher collected relevant materials on relevant drug crimes, drug money 
laundering cases in China, as well as the relevant Chinese laws and regulations. 
               3.2 The author analyzed the cases so as to find the root cause of drug money laundering. That is the 
absence of an effective legal mechanism of anti-money laundering law. 
               3.3 The researcher analyzes the mechanism of anti-money laundering laws in UK and gave suggestions 
and recommendations to Chinese drug anti-money laundering laws, which will be helpful for the anti-money 
laundering mechanism in China. 
 

4. Research Results 
 4.1 The international law and regulations for drug money anti-money laundering laws 
 In view of the increasingly rampant drug money laundering activities, the international community and 
various countries has also launched a campaign to combat drug and money laundering. In 1988, the cracking down 
on "money laundering" is put forward for the first time in the UN Convention against Illicit Traffic in Narcotic 
Drugs and Psychotropic Substances (United Nations, New York, 1991). So there are worldwide campaigns on anti-
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money laundering on drug crimes. The convention was passed on December 19, 1988 in Vienna, Austria and went 
into effective on November 1 st, 1 9 9 0 .  It is also known as the Vienna Convention. The convention is the first 
punishment of international legal norms on the international money laundering crime file not only in the 
international community but also in the UN system. It is also an effective legal weapon to crack down on money 
laundering on drug crimes. The main contents are: a clear definition of the concept of drug money laundering 
crimes; legal means to crack down on money laundering crimes and compulsory obligations for the states parties; 
preliminary specification for international cooperation mechanism on the identification and investigation of drug 
money laundering crime cases, etc., the legislative innovation is significant. 
 
 4.2The present status of the anti-money laundering in China 
 On September 4, 1989, China approved the UN Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and 
Psychotropic Substances. In 1990, the standing committee of the National People's Congress formulated and 
promulgated the "decision on drug control". It is stipulated in article 4, that shielding smuggling, trafficking, 
transporting or manufacturing narcotic drugs of criminals, for criminals harboring, transferring, concealing drug or 
crime income property, hide selling drugs to obtain illegal nature and source of riches, shall be sentenced to fixed-
term imprisonment of not more than seven years, criminal detention or public surveillance, and may concurrently 
be fined. This rule is the first law about money laundering in China It has become the main legal weapon to crack 
down on money laundering crime in China. This is also China's criminal legislation response to the United Nations 
Convention on the Prohibition of Drugs. 
 In response to the increasingly serious money laundering crimes, and in order to control and effectively 
crack down on the crime of money laundering, in 1997, China enacted money laundering crime in article 191 of the 
criminal law of the People's Republic of China. Money laundering refers to the unit or individual’s money 
laundering practices. In those practices the person or the unit knows the money is illegal income and profits from 
drug crimes, terrorism crime, smuggling crime, and to hide the source and nature of the money. 
Specific practices: 
 (1) To provide capital account,  
 (2) To provide assistance to convert property into cash or financial instruments, 
 (3) To provide assistance or other settlement ways to transfer the funds, 
 (4) To provide assistance to remit the money to overseas, 
 (5) To conceal the illegal income and revenue and the source of the criminal money. 
 With the social and technological development, money laundering has increased seriously in China. On 
March 1, 2003, the People's Bank of China formulated and promulgated the "provisions on anti-money-laundering 
by financial institutions". At the same time, it formulated and promulgated the "measures for the management of 
financial institutions' report of the big deals and suspicious transactions”. The anti-money laundering law of the 

Ran
gs

it U
niv

ers
ity



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 9 ปีการศึกษา 2557 

 

วนัพฤหสับดทีี ่16 ตุลาคม พ.ศ.2557 หน้า  976  อาคาร Digital Multimedia Complex  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

People's Republic of China was adopted on October 31, 2006 and it went into effect on January 1, 2007. In the anti-
money laundering law, the term “money laundering” means in order to prevent the money laundering practices. 
These criminal practices including various ways to hide the illegal sources of incomes and the nature of the incomes 
from drug crimes, the underground property organization crime and terrorism crime, smuggling, embezzlement and 
bribery crime, destroy financial management order crime, financial fraud crime and other criminal practices. China 
has basically formed a basic legal framework of anti-money laundering with “a law, a regulation, and a solution” 
model. 
 4.3 Drug money laundering links all aspects of legal problems   
 On November 10, 2009, in the drug money-laundering case of Guangzhou city in Guangdong province, 
Guangzhou Tianhe district , the people’s court sentenced the party a three years in prison and imposed a fine of 5 
million Yuan for his professional money laundering involvement in the "6.16" drug crime. In September 2007, with 
the cooperation of the Guangzhou branch, the public security department of Guangdong province has successful to 
solve the "6.16" serious case involving the drugs. The police captured 16 suspects including Xie and Wu. And it has 
distain and freeze drug-related assets which is equivalent to 100 million Yuan. It has cracked down 5 multinational 
drug crime groups, seized 6 methamphetamine factories, investigated and unearthed 41 drug cases. In 1999 and 
2003, Xie engaged in drug trafficking, and accumulated the massive illegal income (more than 100 million Yuan). 
In order to laundering drug money; Xie registered YIZHONG (Hong Kong) Co.Ltd., in Guangzhou. Wu is 
responsible for money laundering. From 2003 to 2006, Xie used the illegal money to invest in real estate, 
nightclubs and highway projects, such as dozens of real estate property bought by auction bidding, and transfer or 
mortgage investment profit.  Xie’s money laundering operation is extremely skilled. 
 By this case, we found that:  
 First, money laundering becomes professional. There is professional money laundering persons. In the 
past cases, there was not any professional money laundering person. The money laundering activities tend to be 
founded occasionally. However in this case, WU is completely attached to Xie’s criminal group. His ultimate goal 
of all investment activities is to laundering drug money and make huge illegal profits. The emergence of "career 
money laundering person" indicates that China's money laundering crime is becoming professional, which proposed 
the new challenge to the anti-money laundering work. 
 Second, there are more and more money laundering ways and means. The real estate auction transfer has 
become an important way of money laundering.  The case and a group of similar cases in recent have reflect the 
fact that there are increasing money laundering criminals by investing in real estate. The criminals will obtain more 
illegal interests with the rising of real estate prices.  This will seriously affected the healthy and stable development 
of China's real estate market. It is urgent to take the real estate into the anti-money laundering regulations. 
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 Third, the response of legal sanction is too slow for money laundering on drug crimes. The "decision on 
drug control" was gone into effect in 1990, but the case was sentenced in 2006. We can see how difficulty in the 
law enforcement for anti-money laundering on drug crime. 
 China's anti-money-laundering legislation is originated from the crackdown on drug crimes. Anti-money 
laundering occupies a very important position in the fight against drug crimes. If we want to effectively prevent and 
crack down on drug crimes, anti-money laundering mechanism is a key process for the prevention and suppression 
of drug crime. Although China have relatively perfect laws and regulations system in anti-money laundering field, 
the laws in the drug money laundering is relatively insufficient. Therefore we cannot effectively crack down drug 
crimes from the aspect of anti-money laundering. The current drug control situation in China is still very serious; 
the fight against drug crimes of anti-money laundering work is not comprehensive. 
 4.3.1 The legal mechanism of the anti-money laundering on drug is not sound enough 
 For China, there is "a law, a regulation, a solution" legal mechanism. But there are only a few 
law provisions of anti-money-laundering; even including that exists in the other criminal terms. For example, the 
191st regulation of the “criminal law" provides the provision of corruption and drug trafficking and terrorism 
charges and money laundering crime. But the financial institutions’ anti-money laundering law has not put forward 
the related provisions on drug money laundering alone. So did the management of financial institutions' report of 
the trading of the big deal. While relevant laws and regulations of drug crimes include the drug money laundering, 
they are not yet completed. There are not full details of the terms, and it lacks the independent authority to control 
and suppress money laundering and drug crime. In criminal law, drug money laundering crime, drug crime and 
smuggling crime and gangdom crime are in the same position. The scope of them is narrow. However, drug crimes 
cover a wide range including drug crime with foreign aid. There is no clear regulation about the crime with the 
income from drug money laundering. The British “property crime” including all the crimes happens in that field. 
China should learn from England to promulgate laws, and including all the scope of the drug crimes. So there will 
be no place for the drug money laundering to hide. 
 4.3.2 Those administrative agencies which were responsible for anti-money laundering on 
drug crimes are not coordinate smoothly enough on law enforcement 
 In terms of national mechanism system, the fight against drug crime in anti-money 
laundering process need laws, regulations and ways to complement each other, so as to form an effective and 
reasonable mechanism. It will be effectively to fight against drug money laundering. But the mechanism in China is 
not effective. According to “the criminal law”, the anti-drug brigade of the Ministry of Public Security is 
responsible for the crackdown drugs. According to the “anti-money laundering law”, the economic investigation 
department of the Ministry of Public Security is responsible for the crackdown on money laundering. According to 
the “Banking Law”, the People's Bank of China is responsible for the management of anti-money laundering. China 
lacks of an effective law enforcement coordination mechanism among different departments. 
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 4.3.3 The obligation institutions of anti-money laundering on drug crime are not widely 
enough  
 In terms of the responsible institutions of anti-money laundering on drug crimes, it should 
coordinate all authorities and agencies, such as anti-money laundering regulators, courts and others judicial organs, 
financial and non-financial institutions, and other specific agencies. We should build a comprehensive system to 
prevent and suppress money laundering of drug crimes. The anti-money laundering law in our country is an 
important regulation, which stipulated that specific non-financial institutions are responsible institutions in anti-
money laundering process. But in international field, non-financial institutions generally refers to real estate, golden 
gem traders, lawyers and so on, these institutions or individuals usually have access to large transactions. China is 
still lack of experience in anti-money laundering and drug crimes control. There is no clear standard mechanism in 
these areas to prevent and control “big” "suspicious transactions". In the future, we should formulate concrete 
regulations for these specific non-financial institutions, which engaged in real estate sales, precious metals and 
jewelry trade should be responsible for anti-money laundering and drug crime control. 
 4.3.4 The limitation of anti -money laundering law in the judicial practices 
 According to the practical cases of China, in 1990, Chinese courts have issued various 
decisions on drug control. In April 2004, Zhuhai people's court in Guangzhou province sentenced one year and six 
months a half imprisonment and a $275000 fine for the defendants Wang Zhao, because he had helped drug 
traffickers in money laundering process. The case is the China's first money laundering case. So the anti-money 
laundering law is not perfect enough to fight against drug crimes in China. 
China’s legal system on drug money laundering is not effective, so did the promulgation of administrative rules and 
regulations of the government departments. The cooperation among financial institutions is not enough to prevent 
and control drug money laundering problems. To crack down the drug crimes together with anti-money laundering 
process is so difficult and inefficient. 
 4.4 British experiences in anti-money laundering laws 
 The United Kingdom, as the world's oldest capitalist country, has effective perfect legal system with its 
legal control measures on domestic drug crimes. British legal mechanism of anti-money-laundering includes three 
levels: the first level is the special law which is formulated by the British parliament, including the “drug trafficking 
law” in 1986 and “criminal law" in 1990, etc.; the second level is the “anti-money laundering ordinance” in 1993, 
which is formulated by the Ministry of Finance; and the third level is the guidelines and criteria, which is 
formulated by financial regulatory institutions and self-discipline organizations. In the UK, there is more money 
laundering definition in drug crime law. In 1986, the drug trafficking laws gives definition of money laundering 
crime, namely "Help others to keep the interests of drug trafficking crime”. These specific circumstances include: 
helping the traffickers to keep the income of drug crimes, by the means of concealing, transferring the drug to 
others; using the benefits of drug trafficking in order to help the drug traffickers to dispose the money; using drug 
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trafficking profit and by the means of investment, so as to get direct income from drug traffickers. In 1990 British 
has issued a "criminal law", in order to take the signatory obligation of the “United Nations Convention on 
Prohibition of Drug” which is signed in 1988. The law amended crime definition of the money laundering in the 
drug trafficking laws in 1986. It has expanded the scope of the definition of money laundering crime. 
 

5. Recommendations 
The fight against drug crimes should be implemented in many processes. Anti-money laundering is an 

important mechanism for drug crime control. If we can set up effective laws and regulations in drug anti-money 
laundering process, and improve efficient legal mechanism, it will be more effective to control and suppress drug 
crimes. In all aspect of legal mechanism, anti-money laundering law is very important to solve drug crime 
problems. We should improve related financial methods, so as to control and cut off ways and means of money 
laundering in drug crimes. The money laundering law should be institutionalized and systematized into drug crime 
prevention and suppression. 

 

6. Conclusion 
 To crack down on drug money laundering is an effective way to curb drug crimes. The huge illegal drug 
trafficking profits can transform into legal income only by money laundering. But in China, the construction of the 
legal system of anti-money laundering is not perfect. Through material study and with the combination of case 
analysis, the author put forward the proposal to strength the construction of the laws and regulations. 
  6 .1  In order to improve its legal status, we should set up separate drug money laundering crime law in 
criminal law. In the 191 article of the "Criminal law", drug crimes are listed separately. 
 6 .2  In anti-money laundering law, the drug anti-money laundering law should be stressed separately and 
special sanction should be set up. We should learn from British drug trafficking transport law.  
  6.3 In all aspects of administrative regulation and under the leadership of the State Council of China, the 
regulatory authority should intensify the building of laws and regulations in monitoring money laundering and drug 
tracking. We should build a comprehensive, coordinated anti-drug brigade and financial institutions. 
  6 .4  We should enact a complete set of laws and regulations. At the same time, we should establish and 
improve the anti-money laundering mechanism on drug crimes. In the financial sector, we should strengthen 
effective coordination and control over suspicious funds on drug money laundering. 
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ปัญหาทางกฏหมายในการให้ลูกหนีต้กเป็นบุคคลล้มละลาย 
Legal Problems Concerning justifying the Adjudication of Debtor as a Bankrupt 

 

ปฐวี มณีโชติ, นาวาเอก หญิง ดร.ศิรภา จําปาทอง 
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  อาจารยป์ระจาํ สาขาวชิานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต 

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

บทคดัย่อ 

ในกรณีท่ีลูกหน้ีตกเป็นผูมี้หน้ีสินมากกว่าทรัพยสิ์นหรือมีทรัพยสิ์นไม่พอชาํระหน้ีให้กบัเจา้หน้ีของตนท่ี
เรียกกนัว่า ลูกหน้ีมีหน้ีสินลน้พน้ตวั ประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประเทศไทยของเราดว้ยจึงไดต้รากฎหมายลม้ละลายข้ึน
เพ่ือเปิดโอกาสให้เจ้าหน้ีมีสิทธิเลือกฟ้องลูกหน้ีท่ีมีหน้ีสินลน้พน้ตวัดังกล่าวนั้นเป็นคดีลม้ละลาย  เน่ืองจากการ
ดาํเนินคดีลม้ละลาย ตามพระราชบญัญติัลม้ละลาย พุทธศกัราช 2483 ไม่มีบทวิเคราะห์คาํวา่ “ลูกหน้ีมีหน้ีสินลน้พน้
ตวั” ไวโ้ดยเฉพาะ แต่ในความหมายทัว่ไปยอ่มหมายถึงบุคคลท่ีมีทรัพยสิ์นน้อยกว่าหน้ีสินหรือจะเรียกว่าบุคคลท่ีมี
ทรัพยสิ์นไม่พอชาํระหน้ีกไ็ด ้บุคคลประเภทน้ีอาจถูกฟ้องใหศ้าลพิพากษาให้ตกเป็นบุคคลลม้ละลายได ้ ในกรณีศาล
เห็นว่า มีเหตุอ่ืนท่ีไม่สมควรให้ลูกหน้ีล้มละลาย ศาลก็จะพิพากษายกฟ้องตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติ
ลม้ละลายพุทธศกัราช 2483 เหตุอ่ืนในท่ีน้ีจะเป็นเหตุอะไร จะเห็นไดว้า่เป็นกรณีท่ีกฎหมายใหอ้าํนาจอยา่งกวา้งขวาง
แก่ศาล ดว้ยเหตุน้ี ความสําคญัของปัญหาก็คือ บทบาทของศาลในการใชดุ้ลยพินิจในการพิจารณาพิพากษาเก่ียวกบั
เหตุท่ีสมควรหรือเหตุอ่ืนท่ีไม่สมควรให้ลูกหน้ีลม้ละลายตามมาตรา 14 แห่งพระราชบญัญติัลม้ละลายพุทธศกัราช 
2483  
 ดงันั้นงานวิจยัฉบบัน้ีจึงมุ่งท่ีจะศึกษาและวิเคราะห์ วิวฒันาการ แนวความคิด ทฤษฎี วตัถุประสงค์ของ
กฎหมายลม้ละลาย และแนวคิดเก่ียวกบัเหตุท่ีสมควรหรือเหตุอ่ืนท่ีไม่สมควรให้ลูกหน้ีลม้ละลายตลอดจนการใช ้ 
ดุลยพินิจของศาลในการปรับใช้ขอ้กฎหมายในเร่ืองเหตุท่ีสมควรหรือเหตุอ่ืนท่ีไม่สมควรให้ลูกหน้ีลม้ละลายกบั
ขอ้เทจ็จริงในคดีเพ่ือจะไดเ้สนอแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขปัญหาการใชดุ้ลยพินิจของศาลในเร่ืองน้ี 
คาํสําคญั: ลม้ละลาย, หน้ีสินลน้พน้ตวั, ดุลยพินิจ 

 
Abstract 

 In Thailand, justifying the adjudication of a debtor as a bankrupt are provided in the Bankruptcy Act B.E. 
2483 that results to the debtor becomes insolvent. However, it has no contents and reviews in the Act towards the 
debtor who becomes insolvent. In general definition, people who has no enough assets to pay all debts, even if 
his/her done something for liquidation is regarded as insolvent. In the ground that not justifying the adjudication of 
a debtor as a bankrupt are providing in Section 14 of the Bankruptcy Act B.E. 2483, the court might be applied as 
dismissing of bankruptcy case. Thus, under the jurisdiction of court and under the legal code in Section 14 of the 
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Bankruptcy Act B.E. 2483, it is within absolute discretion of the court to decide whether the debt should be or not 
should be adjudicated bankrupt. 

This research was objectives to study and analysis about the evolution, concepts, theories, and purposes of 
bankruptcy law, including some ideas towards the consider of grounds justifying and not justifying the adjudication 
of the debtor as bankrupt. Moreover, this research was emphasized to the absolute discretion of court to consider of 
grounds justifying and not justifying the adjudication of the debtor as bankrupt, and to dismissing the debtor from 
bankruptcy case  
KEYWORDS: Bankrupt, Insolvent, Discretion  

 
บทนํา 
 ตามปกตินั้นเม่ือลูกหน้ีผิดนัดเจา้หน้ีย่อมมีอาํนาจฟ้องร้องให้ศาลบงัคบัชาํระหน้ีเอาจากทรัพยสิ์นของ
ลูกหน้ีไดจ้นส้ินเชิงซ่ึงเรียกว่า การฟ้องร้องลูกหน้ีเป็นคดีแพ่งสามญั แต่ในกรณีท่ีลูกหน้ีตกเป็นผูมี้หน้ีสินมากกว่า
ทรัพย์สินหรือมีทรัพย์สินไม่พอชําระหน้ีให้กับเจ้าหน้ีของตนท่ีเรียกกันว่า ลูกหน้ีมีหน้ีสินล้นพ้นตัวนั้ น ตาม
พระราชบญัญติัลม้ละลาย พุทธศกัราช 2483 ไม่มีบทวิเคราะห์คาํวา่ “ลูกหน้ีมีหน้ีสินลน้พน้ตวั” ไวโ้ดยเฉพาะ แต่ใน
ความหมายทัว่ไปยอ่มหมายถึงบุคคลท่ีมีทรัพยสิ์นนอ้ยกวา่หน้ีสินหรือจะเรียกวา่บุคคลท่ีมีทรัพยสิ์นไม่พอชาํระหน้ีก็
ได ้บุคคลประเภทน้ีกฎหมายลม้ละลายใหช่ื้อวา่ ลูกหน้ีมีหน้ีสินลน้พน้ตวัอาจถูกฟ้องใหศ้าลพิพากษาใหต้กเป็นบุคคล
ลม้ละลายได ้ซ่ึงตามแนวคาํพิพากษาฎีกาของศาลไทยถือหลกัวา่ ลูกหน้ีมีหน้ีสินมากกวา่ทรัพยสิ์น ถือวา่มีหน้ีสินพน้
ตวั  ในทางปฏิบติัของการดาํเนินคดีลม้ละลายในศาลไทยจึงถือหลกัวา่ เจา้หน้ีผูเ้ป็นโจทก์มีหนา้ท่ีจะตอ้งนาํพยานมา
สืบให้เขา้ขอ้สันนิษฐานของกฎหมายว่า ลูกหน้ีมีหน้ีสินลน้พน้ตวั ตามมาตรา 8 (1) ถึง (9) แห่งพระราชบัญญัติ
ลม้ละลายพุทธศกัราช 2483 ขอ้ใดขอ้หน่ึง ขอ้สันนิษฐานดงักล่าวจึงไม่ใช่ขอ้สันนิษฐานเด็ดขาดแต่เป็นเพียงเหตุหน่ึง
ท่ีกฎหมายใหอ้าํนาจเจา้หน้ีผูเ้ป็นโจทกฟ้์องลูกหน้ีเป็นคดีลม้ละลายไดเ้ท่านั้น 
 ในบางคดีแมโ้จทกจ์ะนาํสืบเขา้ขอ้สันนิษฐานของกฎหมายดงักล่าวขา้งตน้ และพยานหลกัฐานของโจทก์
ฟังไดค้วามวา่ ลูกหน้ีมีหน้ีสินลน้พน้ตวัตามมาตรา 9 และ มาตรา 10 แห่งพระราชบญัญติัลม้ละลาย พุทธศกัราช 2483 
แลว้ก็ตาม แต่ถา้ศาลเห็นว่า มีเหตุอ่ืนท่ีไม่สมควรให้ลูกหน้ีลม้ละลาย ศาลก็จะพิพากษายกฟ้องตามมาตรา 14 แห่ง
พระราชบญัญติัลม้ละลายพุทธศกัราช 2483 เหตุอ่ืนในท่ีน้ีจะเป็นเหตุอะไร เหตุท่ีศาลจะพิพากษายกฟ้องโดยอาศยัเหตุ
วา่ มีเหตุอ่ืนท่ีไม่สมควรลม้ละลายจึงเป็นเร่ืองท่ีให้ดุลยพินิจแก่ศาล ซ่ึงจะหยิบยกเหตุหรือพฤติการณ์ตอนใดในทอ้ง
สํานวนข้ึนเป็นขอ้อา้งก็ได ้จะเห็นไดว้่าเป็นกรณีท่ีกฎหมายให้อาํนาจอยา่งกวา้งขวางแก่ศาล1ดว้ยเหตุน้ีความสําคญั
ของปัญหาก็คือ บทบาทของศาลในการใชดุ้ลพินิจในการพิจารณาพิพากษาเก่ียวกบัเหตุท่ีสมควรหรือเหตุอ่ืนท่ีไม่
สมควรใหลู้กหน้ีลม้ละลายตามมาตรา 14 แห่งพระราชบญัญติัลม้ละลายพทุธศกัราช 2483 จะมีวิธีการอยา่งไรในการท่ี
จะทาํให้การใชดุ้ลพินิจของศาลมีกฎเกณฑแ์น่นอนและอยูภ่ายใตข้อบเขตความชอบดว้ยกฎหมาย โดยมีวตัถุประสงค์
ของกฎหมายลม้ละลายเป็นเคร่ืองช้ีนาํเพื่อป้องกนัการใชอ้าํนาจตามอาํเภอใจ หรือการกระทาํท่ีมิชอบได ้กล่าวอีกนยั
หน่ึง คือ กฎเกณฑ์และขอบเขตของความชัดเจนและความแน่นอนในการใช้ดุลยพินิจของศาลในการพิจารณา

                                                                    
1
 สุธีย ์ศุภนิตย,์ หลกักฎหมายล้มละลายและการฟ้ืนฟูกจิการ (กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพิมพ ์

Ran
gs

it U
niv

ers
ity



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 9 ปีการศึกษา 2557 

 

วนัพฤหสับดทีี ่16 ตุลาคม พ.ศ.2557 หน้า  983  อาคาร Digital Multimedia Complex  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

พิพากษาเก่ียวกบัเหตุท่ีสมควรหรือเหตุอ่ืนท่ีไม่สมควรให้ลูกหน้ีลม้ละลายตอ้งมีกฎเกณฑ์และขอบเขตประการใดจึง
จะมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องกฎหมายลม้ละลาย 
 ดงันั้นงานวิจยัฉบบัน้ีจึงมุ่งท่ีจะศึกษาและวิเคราะห์ วิวฒันาการ แนวความคิด ทฤษฎี วตัถุประสงค์ของ
กฎหมายลม้ละลาย และแนวคิดเก่ียวกบัเหตุท่ีสมควรหรือเหตุอ่ืนท่ีไม่สมควรให้ลูกหน้ีลม้ละลายตลอดจนการใช ้ 
ดุลยพินิจของศาลในการปรับใช้ขอ้กฎหมายในเร่ืองเหตุท่ีสมควรหรือเหตุอ่ืนท่ีไม่สมควรให้ลูกหน้ีลม้ละลายกบั
ขอ้เท็จจริงในคดีเพ่ือจะได้เสนอแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาการใช้ดุลพินิจของศาลในเร่ืองน้ีตลอดจน
หลกัเกณฑต่์าง ๆ ท่ีจะนาํมาใชป้ระกอบการพิจารณายกฟ้องโดยอาศยัเหตุอ่ืนท่ีไม่สมควรใหลู้กหน้ีลม้ละลายของศาล
ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบญัญติัลม้ละลายพุทธศกัราช 2483 ซ่ึงจะทาํเกิดความชดัเจนและบรรลุวตัถุประสงคข์อง
กฎหมายลม้ละลาย 
 
วตัถุประสงค์การวจิัย  

   1. เพ่ือศึกษาถึงววิฒันาการ แนวความคิด และหลกัการของกฎหมายลม้ละลาย 
 2. เพ่ือศึกษาการใชดุ้ลยพินิจของศาลในการพิจารณาพิพากษาเก่ียวกบัเหตุท่ีสมควรหรือไม่สมควรให้
ลูกหน้ีลม้ละลายตกเป็นบุคคลลม้ละลาย  
   3. เพ่ือศึกษาหลักเกณฑ์ตามกฎหมายในการท่ีลูกหน้ีตกเป็นบุคคลล้มละลายตามพระราชบัญญัติ
ลม้ละลาย พทุธศกัราช 2483   
 4. เพ่ือวิเคราะห์หาแนวทางตลอดจนหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัเหตุท่ีสมควรและเหตุท่ียงัไม่สมควรให้ลูกหน้ี
ตกเป็นบุคคลลม้ละลาย ตามพระราชบญัญติัลม้ละลาย พทุธศกัราช 2483 

 
การดาํเนินการวจิัย  

การวิจยัเอกสาร (Documentary Research) โดยการศึกษาขอ้มูลจากหนังสือ คาํบรรยาย กฎหมายตลอดจน 
ตวับทกฎหมาย และคาํพิพากษาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระราชบัญญัติลม้ละลาย พุทธศกัราช 2483 ตลอดจนตาํรา 
หนงัสือ และเอกสารต่าง ๆของไทยและของต่างประเทศเพ่ือหาแนวทางแกไ้ขและปรับปรุงกฎหมายลม้ละลายต่อไป 
 
 ผลการวจิัย 

การศึกษาบทบญัญติัในเร่ืองเหตุท่ีสมควรและเหตุอ่ืนท่ีไม่สมควรใหลู้กหน้ีลม้ละลายตามพระราชบญัญติั
ลม้ละลาย พทุธศกัราช 2843 และคาํพิพากษาฎีกาท่ีเก่ียวกบัเร่ืองน้ีพบวา่ บทบญัญติัดงักล่าวใหอ้าํนาจดุลพินิจแก่ศาล
อยา่งกวา้งขวาง และถอ้ยคาํของตวับทกฎหมายกมิ็ไดก้าํหนดหลกัเกณฑห์น้ีสินลน้พน้ตวัไวอ้ยา่งชดัเจนมีแต่เพียงบท
ท่ีเป็นขอ้สันนิษฐานเท่านั้นร่วมถึงการใหค้าํจาํกดัความเหตุอ่ืนท่ีไม่สมควรใหลู้กหน้ีลม้ละลายไว ้ทาํใหน้กักฎหมาย
ไม่ทราบวา่ เหตุอ่ืนในท่ีน้ีเป็นเหตุประการใดบา้งจึงเป็นเร่ืองท่ีศาลจะตอ้งพิจารณาวางกฎเกณฑใ์นเร่ืองน้ี หรือกล่าว
อีกนยัหน่ึงกคื็อเป็นอาํนาจการใชดุ้ลยพินิจของศาลโดยแทจ้ริง ดว้ยเหตุดงักล่าวจึงก่อใหเ้กิดปัญหาในการบงัคบัใช้
หลกักฎหมายดงักล่าวและก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อหลกักฎหมาย คู่ความ เศรษฐกิจ และสังคม ดงัน้ี 
 
 

Ran
gs

it U
niv

ers
ity



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 9 ปีการศึกษา 2557 

 

วนัพฤหสับดทีี ่16 ตุลาคม พ.ศ.2557 หน้า  984  อาคาร Digital Multimedia Complex  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

1.ปัญหาการใช้ดุลยพนิิจของศาลเร่ืองเหตุทีส่มควรหรือไม่สมควรให้ลูกหนีต้กเป็นบุคคลล้มละลาย 
               มีปัญหาท่ีควรพิจารณาวา่กฎหมายใดควรใชดุ้ลยพินิจไปในลกัษณะใดซ่ึงการท่ีจะกาํหนดขอบเขตดุลยพินิจ
เช่นไรจะกวา้งขวางหรือแคบข้ึนอยูก่บัพ้ืนฐานหลายประการ แต่หลกัการสําคญัคือ ตอ้งคาํนึงถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานของ
ปัจเจกชนว่าอยูใ่นอนัตรายหรือไม่ นอกจากน้ีการใชดุ้ลยพินิจเพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรมอยา่งแทจ้ริง จะตอ้ง
ข้ึนอยู่กบัการควบคุมดุลยพินิจอีกขั้นหน่ึง เพราะเหตุท่ีการกาํหนดขอบเขตแห่งดุลยพินิจเพียงอยา่งเดียวนั้นไม่อาจ
ครอบคลุมให้คุณประโยชน์ไดทุ้กกรณี  กรณีศาลใชดุ้ลยพินิจตามมาตรา 14 ศาลตอ้งพิจารณาความจริงว่าลูกหน้ีมี
หน้ีสินลน้พน้ตวัซ่ึงตามแนวคาํพิพากษาของไทยถือหลกัการท่ีลูกหน้ีมีหน้ีสินมากกวา่ทรัพยสิ์น2 ถา้เป็นเช่นน้ีกเ็ท่ากบั
วา่การใชดุ้ลยพินิจของศาลขดัต่อหลกัการทางกฎหมายในการท่ีลูกหน้ีตกเป็นบุคคลลม้ละลายนั้นลูกหน้ีตอ้งมีหน้ีสิน
มากกว่าทรัพยสิ์นถึงจะให้ลูกหน้ีตกเป็นบุคคลลม้ละลายไดด้งันั้นถา้ศาลใชอ้าํนาจทางดุลยพินิจในทางกวา้งเช่นน้ี
อาจจะทาํใหลู้กหน้ีตอ้งเสียเครดิตในดา้นการเงิน 
 
2. ปัญหาเร่ืองหลกัเกณฑ์ตามกฎหมายในการทีลู่กหนีต้กเป็นบุคคลมหีนีสิ้นล้นพ้นตวั    
 เร่ิมตน้จากพระราชบญัญติัลม้ละลาย พุทธศกัราช 2483 ไม่มีบทวิเคราะห์ คาํว่า “ลูกหน้ีมีหน้ีสินลน้พน้
ตวั” ไวโ้ดยเฉพาะ ทาํให้เกิดปัญหาในการตีความตามแนวคาํพิพากษาฎีกาของศาลไทย ตีความไวว้า่ ลูกหน้ีมีหน้ีสิน
มากกวา่ทรัพยสิ์นถือวา่มีหน้ีสินลน้พน้ตวั ซ่ึงเป็นหลกัการท่ีคาํนึงถึงทรัพยสิ์นของลูกหน้ีมากกวา่ความสามารถในการ
ชาํระหน้ีคืนของลูกหน้ี ทาํให้เกิดปัญหาว่าในสถานการณ์ท่ีลูกหน้ีขาดสภาพคล่องทางการเงินหรือในกรณีท่ีบริษทั
ของลูกหน้ีมีงบดุลท่ีแสดงว่ามีหน้ีสินมากกว่าสินทรัพย์ทั้ งๆท่ีบริษัทของลูกหน้ียงัคงทางการค้ามีรายได้มี
ความสามารถท่ีจะชาํระหน้ีคืนให้แก่เจา้หน้ีแต่ถา้ถือตามแนวคาํพิพากษาฎีกาดงักล่าว ลูกหน้ีก็ตอ้งตกอยู่ในภาวะ
บุคคลผูมี้หน้ีสินลน้พน้ตวัแลว้ เป็นการเส่ียงจะถูกเจ้าหน้ีทางการคา้อ่ืนๆ หรือเจ้าหน้ีสถาบันการเงินยื่นฟ้องคดี
ลม้ละลาย โดยอา้งวา่ลูกหน้ีมีหน้ีสินลน้พน้ตวัแลว้และมีการกระทาํท่ีเขา้ขอ้สันนิษฐานของกฎหมายตามมาตรา 8(1) 
ถึง (9) แห่งพระราชบญัญติัลม้ละลายพุทธศกัราช 2483 โดยพระราชบญัญติัลม้ละลาย พ.ศ. 2483 ของประเทศไทยไม่
มีบทบญัญติัไวช้ดัเจนวา่หน้ีสินลน้พน้ตวัวา่เป็นเช่นไร มีแต่เพียงบทสันนิษฐานตามมาตรา8(1)-(9)เท่านั้น 

ปัญหาประการท่ีสองพระราชบญัญติัลม้ละลาย พุทธศกัราช 2483 ไม่มีบทวเิคราะห์ คาํวา่ “เหตุอ่ืนท่ีไม่
สมควรใหลู้กหน้ีลม้ละลาย”ตามมาตรา 14 ไวเ้ช่นกนัแต่เป็นการใหอ้าํนาจศาลในการใชดุ้ลยพินิจในการพิจารณาวา่
ลูกหน้ีสมควรท่ีจะตกเป็นบุคคลลม้ละลายดงันั้นในบางคดีแมโ้จทกจ์ะนาํสืบเขา้ขอ้สันนิษฐานของกฎหมายดงักล่าว
ขา้งตน้ และพยานหลกัฐานของโจทกฟั์งไดค้วามวา่ ลูกหน้ีมีหน้ีสินลน้พน้ตวัตามมาตรา 9 และ มาตรา 10 แห่ง
พระราชบญัญติัลม้ละลาย พทุธศกัราช 2483 แลว้กต็าม แต่ถา้ศาลเห็นวา่ มีเหตุอ่ืนท่ีไม่สมควรใหลู้กหน้ีลม้ละลาย ศาล
กจ็ะพิพากษายกฟ้องตามมาตรา 14 แห่งพระราชบญัญติัลม้ละลายพทุธศกัราช 2483 เหตุอ่ืนในท่ีน้ีจะเป็นเหตุอะไร 
จากพยานหลกัฐานของโจทกจ์าํเลยกไ็ด ้เป็นเหตุอะไรกไ็ดท่ี้ปรากฏแก่ศาลในการพิจารณาถา้ศาลเห็นสมควร ใหศ้าล
ใชดุ้ลยพินิจอยา่งกวา้งขวางวา่ลูกหน้ีท่ีถูกฟ้องนั้นควรจะลม้ละลายหรือไม่ 
 
 

                                                                    
2
 คาํพิพากษาฎีกาท่ี 3733/2531 และ 2609/2535 
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3.  ปัญหาเหตุทางกฎหมายที่สมควรหรือเหตุอ่ืนที่ไม่สมควรให้ลูกหนี้ตกเป็นบุคคลล้มละลายตามพระราชบัญญัติ
ล้มละลาย พ.ศ.2483 
 ปัญหาน้ีเกิดข้ึนเม่ือมีการนาํคดีข้ึนสู่ศาล หลายคดีเจา้หน้ีผูเ้ป็นโจทก์และทนายความของเจา้หน้ีผูเ้ป็น
โจทกใ์นคดีลม้ละลายสามารถนาํเสนอขอ้เทจ็จริงและพยานหลกัฐานจนพิสูจน์ไดว้า่ลูกหน้ีมีหน้ีสินมากกวา่ทรัพยสิ์น
มากมายหลายเท่า และสามารถชาํระหน้ีทั้งหมดได ้สมควรมีคาํสั่งพิทกัษท์รัพยลู์กหน้ี แต่ศาลก็มีคาํพิพากษายกฟ้อง
โดยอาศยัเหตุผลวา่มีเหตุอ่ืนท่ีไม่สมควรใหลู้กหน้ีลม้ละลาย เหตุอ่ืนดงักล่าวเป็นเหตุท่ีกวา้งขวางไม่สามารถคาดการณ์
ได้ว่าศาลจะยกเหตุอ่ืนใดในท้องสํานวนหรือนอกสํานวนข้ึนพิจารณาบ้าง บางคร้ังก็ขดัต่อความรู้สึกของเจ้าหน้ี 
บางคร้ังแมศ้าลฎีกาดว้ยกนัเองยงัมีดุลพินิจไม่เหมือนกนัในคดีท่ีมีขอ้เท็จจริงคลา้ยกนั ดงัเช่นกรณีลูกหน้ีร่วมท่ีมี
ทรัพยสิ์นพอชาํระหน้ี ศาลฎีกาก็มีการใชดุ้ลพินิจแตกต่างกนั3 ดงันั้นในเหตุทางกฎหมายท่ีสมควรให้ลูกหน้ีตกเป็น
บุคคลลม้ละลายหรือเหตุอ่ืนท่ีไม่สมควรให้ลูกหน้ีลม้ละลายตามพระราชบญัญติัลม้ละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 14 นั้น
ไม่มีหลกัเกณฑ์การใชดุ้ลยพินิจของศาลไวว้่าเหตุไหนเป็นเหตุให้ลูกหน้ีตกเป็นบุคคลลม้ละลายหรือมีเหตุอ่ืนท่ีไม่
สมควรให้ลูกหน้ีตกเป็นบุคคลลม้ละลาย ดงันั้นถา้หากมีผูป้ระพฤติมิชอบในวงการศาลยอ่มสามารถใชช่้องว่างของ
กฎหมายในเร่ืองน้ีไปแสวงหาผลประโยชน์อนัมิชอบได้โดยการใช้อาํนาจดุลยพินิจอย่างบิดเบือนเพ่ือนํามาซ่ึง
ผลประโยชน์ท่ีตนมุ่งหวงั และยงัก่อใหเ้กิดปัญหาความลกัลัน่และการเลือกปฏิบติัต่อตวัลูกหน้ีผูมี้หน้ีสินลน้พน้ตวัทาํ
ให้เจา้หน้ีผูเ้ป็นโจทก์ไม่ไดรั้บความเป็นธรรมดงันั้นผลกระทบคือหากมีการใชดุ้ลยพินิจตามอาํเภอใจหรือบิดเบือน
หรือโดยมิชอบในเร่ืองน้ี ยอ่มมีผลกระทบอยา่งใหญ่หลวงต่อระบบกฎหมายลม้ละลาย และต่อความเช่ือมัน่ในสถาบนั
ยติุธรรมของวงการกฎหมายไทย  
 
การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
การใช้ดุลยพนิิจของศาลเร่ืองเหตุทีส่มควรหรือเหตุไม่สมควรให้ลูกหนีต้กเป็นบุคคลล้มละลาย 
 ผูเ้ขียนมีความคิดเห็นว่าเห็นควรรวบรวมบรรดาหลกักฎหมายลม้ละลายและคาํพิพากษาของศาลใน
ประเทศองักฤษ และคาํพิพากษาของศาลไทยท่ีเก่ียวกบัเหตุอ่ืนท่ีสมควรหรือไม่สมควรให้ลูกหน้ีลม้ละลายมาศึกษา
และวิเคราะห์ ดงัท่ีศาลองักฤษไดว้างหลกัเกณฑ์ไวเ้ช่น ในการพิจารณาพฤติกรรมบางอยา่งท่ีไม่เหมาะสมของเจา้หน้ี
ซ่ึงจะก่อให้เกิดความไม่ชอบธรรมและความไม่สุจริตของเจา้หน้ี โดยศาลจะไม่ยอมให้เจา้หน้ีไดรั้บประโยชน์จาก
กระบวนการซ่ึงถูกใช้โดยไม่ชอบสามารถใช้อาํนาจวินิจฉัยว่าจะยอมรับคาํพิพากษาใดเพื่อการดาํเนินกระบวน
พิจารณาคดีลม้ละลายหรือไม่ก็ไดร้วมถึงการพิจารณาถึงความสมบูรณ์ของหน้ีและพิจารณาหลกัการท่ีเรียกวา่ lack of 
Assets  เพ่ือคุม้ครองสาธารณชนไม่ใหไ้ดรั้บความเดือดร้อนจากการก่อหน้ีสินไม่เป็นท่ีส้ินสุดของลูกหน้ีท่ีมีหน้ีสินลน้
พน้ตวัเป็นหลกัการพ้ืนฐานในการศึกษาและวิเคราะห์ เพ่ือกาํหนดกฎเกณฑเ์ก่ียวกบัการใชดุ้ลพินิจในเร่ืองเหตุอ่ืนท่ีไม่
สมควรใหลู้กหน้ีลม้ละลาย   
เร่ืองหลกัเกณฑ์ตามกฎหมายในการทีลู่กหนีต้กเป็นบุคคลมหีนีสิ้นล้นพ้นตวั 
 เน่ืองจากพระราชบญัญติัลม้ละลาย พุทธศกัราช 2483 ไม่มีบทวิเคราะห์ คาํวา่ “ลูกหน้ีมีหน้ีสินลน้พน้ตวั” 
ไวโ้ดยเฉพาะ ทาํให้เกิดปัญหาในการตีความตามแนวคาํพิพากษาฎีกาของศาลไทย ตีความไวว้่า ลูกหน้ีมีหน้ีสิน

                                                                    
3
 คาํพิพากษาฎีกาท่ี 418/2538 
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มากกวา่ทรัพยสิ์นถือวา่มีหน้ีสินลน้พน้ตวัทาํใหเ้กิดปัญหาวา่ถา้ถือตามแนวคาํพิพากษาฎีกาดงักล่าว ลูกหน้ีกต็อ้งตกอยู่
ในภาวะบุคคลผูมี้หน้ีสินลน้พน้ตวัแลว้ เป็นการเส่ียงจะถูกเจา้หน้ีทางการคา้อ่ืน ๆ หรือเจา้หน้ีสถาบนัการเงินยืน่ฟ้อง
คดีลม้ละลาย โดยอา้งวา่ลูกหน้ีมีหน้ีสินลน้พน้ตวั 
 ปัญหาประการท่ีสองพระราชบญัญติัลม้ละลาย พุทธศกัราช 2483 ไม่มีบทวิเคราะห์ คาํว่า “เหตุอ่ืนท่ีไม่
สมควรให้ลูกหน้ีลม้ละลาย”ตามมาตรา 14 ไวเ้ช่นกนัแต่เป็นการให้อาํนาจศาลในการใชดุ้ลยพินิจในการพิจารณาว่า
ลูกหน้ีสมควรท่ีจะตกเป็นบุคคลลม้ละลายดงันั้นในบางคดีแมโ้จทกจ์ะนาํสืบเขา้ขอ้สันนิษฐานของกฎหมายดงักล่าว
ขา้งตน้ และพยานหลกัฐานของโจทก์ฟังได้ความว่า ลูกหน้ีมีหน้ีสินลน้พน้ตวัตามมาตรา 9 และ มาตรา 10 แห่ง
พระราชบญัญติัลม้ละลาย พทุธศกัราช 2483 แลว้กต็าม แต่ถา้ศาลเห็นวา่ มีเหตุอ่ืนท่ีไม่สมควรใหลู้กหน้ีลม้ละลาย   
ศาลกจ็ะพิพากษายกฟ้องตามมาตรา 14 แห่งพระราชบญัญติัลม้ละลายพทุธศกัราช 2483 เหตุอ่ืนในท่ีน้ีจะเป็นเหตุอะไร
มีเหตุอ่ืนท่ีไม่สมควรลม้ละลายจึงเป็นเร่ืองท่ีให้ดุลยพินิจแก่ศาล ซ่ึงจะหยิบยกเหตุหรือพฤติการณ์ตอนใดในทอ้ง
สํานวนข้ึนเป็นขอ้อา้งก็ได ้จะเห็นไดว้า่เป็นกรณีท่ีกฎหมายให้อาํนาจอยา่งกวา้งขวางแก่ศาลซ่ึงในบางทีนั้นการขาด
หลักเกณฑ์ทางกฎหมายในตรงน้ีนั้ นอาจจะทาํให้การใช้ดุลยพินิจของศาลไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
ลม้ละลาย 
 ดงันั้นผูเ้ขียนจึงมีความคิดในการแกไ้ขหลกัเกณฑต์ามกฎหมายในการท่ีลูกหน้ีตกเป็นบุคคลมีหน้ีสินลน้
พน้ตวัเพ่ือท่ีจะเกิดวามชดัเจนมากยิง่ข้ึนดงัต่อไปน้ีคือ 
 เห็นสมควรเสนอแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติลม้ละลาย พุทธศกัราช 2483 โดยการ
เพ่ิมเติมบทนิยามเก่ียวกบัคาํว่า “ลูกหน้ีมีหน้ีสินลน้พน้ตวั” หมายความถึง ลูกหน้ีไม่มีความสามารถในการชาํระหน้ี 
และไม่มีหนทางท่ีจะชาํระหน้ีทั้งหมดคืนใหแ้ก่เจา้หน้ีทุกรายได ้
 เห็นสมควรเสนอแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติลม้ละลาย พุทธศกัราช 2483 โดยการ
เพ่ิมเติมบทนิยามเก่ียวกบัคาํวา่ “เหตุอ่ืนท่ีไม่สมควรใหลู้กหน้ีลม้ละลาย” หมายความถึง เหตุท่ีศาลใชพิ้จารณาพิพากษา
ยกฟ้องเจา้หน้ีผูเ้ป็นโจทก์ตามมาตรา 14 ทั้งน้ี เพ่ือให้ผูใ้ชก้ฎหมายไดตี้ความและใชก้ฎหมายในเร่ืองน้ีไดถู้กตอ้งตรง
ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายลม้ละลาย 
เร่ืองเหตุทางกฎหมายที่สมควรหรือเหตุอ่ืนที่สมควรให้ลูกหนี้ตกเป็นบุคคลล้มละลายตามพระราชบัญญัติล้มละลาย 
พ.ศ.2483 
 เหตุท่ีศาลมีคาํพิพากษาพิทักษ์ลูกหน้ีเด็ดขาดให้ลูกหน้ีตกเป็นบุคคลลม้ละลายหรือเหตุท่ีศาลยกฟ้อง
ลูกหน้ี โดยอา้งเหตุอ่ืนท่ีไม่สมควรใหลู้กหน้ีตกเป็นบุคคลลม้ละลายเป็นอาํนาจของศาลในการท่ีจะใชดุ้ลยพินิจในการ
จะยกมาว่าเหตุใดท่ีสมควรหรือมีเหตุอ่ืนท่ีไม่สมควรดงันั้นในเหตุทางกฎหมายท่ีสมควรให้ลูกหน้ีตกเป็นบุคคล
ลม้ละลายหรือเหตุอ่ืนท่ีไม่สมควรให้ลูกหน้ีลม้ละลายตามพระราชบญัญติัลม้ละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 14 นั้นไม่มี
หลกัเกณฑก์ารใชดุ้ลยพินิจของศาลไวว้า่เหตุไหนเป็นเหตุให้ลูกหน้ีตกเป็นบุคคลลม้ละลายหรือมีเหตุอ่ืนท่ีไม่สมควร
ให้ลูกหน้ีตกเป็นบุคคลลม้ละลาย ดงันั้นถา้หากมีผูป้ระพฤติมิชอบในวงการศาลยอ่มสามารถใชช่้องวา่งของกฎหมาย
ในเร่ืองน้ีไปแสวงหาผลประโยชน์อนัมิชอบไดโ้ดยการใชอ้าํนาจดุลพินิจอยา่งบิดเบือนเพ่ือนาํมาซ่ึงผลประโยชน์ท่ีตน
มุ่งหวงั และยงัก่อให้เกิดปัญหาความลกัลัน่และการเลือกปฏิบติัต่อตวัลูกหน้ีผูมี้หน้ีสินลน้พน้ตวัทาํให้เจา้หน้ีผูเ้ป็น
โจทก์ไม่ได้รับความเป็นธรรม ดังนั้ นผูเ้ขียนจึงมีความคิดเห็นสมควรเสนอแก้ไขและปรับปรุงพระราชบัญญัติ
ลม้ละลาย พทุธศกัราช 2483 ดงัน้ี 
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  แกไ้ขเพ่ิมเติมมาตรา 14 แห่งพระราชบญัญติัลม้ละลาย พุทธศกัราช 2483 เพ่ือกาํหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบั
เหตุอ่ืนท่ีไม่สมควรให้ลูกหน้ีลม้ละลาย โดยให้ถือเป็นขอ้ยกเวน้ของหลกักฎหมายลม้ละลายทัว่ไป และให้เหมาะสม
ชดัเจนแน่นอน และให้สอดคลอ้งวตัถุประสงคข์องกฎหมายลม้ละลาย โดยมีหลกัเกณฑ ์การท่ีจะใชห้ลกักฎหมายใน
เร่ืองน้ี ตอ้งใชเ้ป็นกรณียกเวน้จากหลกักฎหมายลม้ละลายทัว่ไปและตอ้งจาํกดัขอบเขตของหลกัการน้ีให้แคบลงโดย
ใหเ้พ่ิมเติมขอ้ความ วรรค 2 ของมาตรา 14 ดงัน้ี 
 “การพิจารณาวา่ การมีเหตุสมควรหรือมีเหตุอ่ืนท่ีไม่สมควรให้ลูกหน้ีลม้ละลายหรือไม่นั้นตอ้งพิจารณา
โดยเคร่งครัดถือว่าเป็นขอ้ยกเวน้ของกระบวนพิจารณาคดีลม้ละลาย โดยคาํนึงถึงความสุจริตในการชาํระหน้ีของ
ลูกหน้ี หรือการขวนขวายอยา่งแทจ้ริงของลูกหน้ีในการชาํระหน้ีใหแ้ก่เจา้หน้ี ความสุจริตของเจา้หน้ีในการฟ้องคดี  
ความสมบูรณ์ของหน้ี ผลกระทบต่อส่วนรวม โดยเปรียบเทียบกบัการดาํเนินคดีแพ่งสามญั และประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ
จากการดาํเนินกระบวนพิจารณาคดีลม้ละลายนั้น” 
 
บทสรุป 
 พระราชบญัญติัลม้ละลาย พุทธศกัราช 2483 เป็นกฎหมายพิเศษท่ีบญัญติัข้ึนเพ่ือคุม้ครองประโยชน์ของ
เจา้หน้ี และสาธารณชน รวมทั้งให้โอกาสลูกหน้ีท่ีสุจริตไดป้ลดเปล้ืองภาระหน้ีสินเพ่ือเร่ิมตน้ใหม่ ดว้ยเหตุน้ีกรณีท่ี
ลูกหน้ีมีหน้ีสินลน้พน้ตวัแลว้กต็อ้งนาํมาเขา้สู่กระบวนการลม้ละลายโดยคาํนึงถึงการคุม้ครองประโยชน์ดงักล่าวเป็น
หลกั ส่วนขอ้อา้งเร่ืองการกระทบสิทธิและเสรีภาพในการดาํรงชีวติตามกฎหมาย ตลอดจนสถานะของบุคคลและสิทธิ
ในทางทรัพยข์องลูกหน้ีย่อมตอ้งถือว่าเป็นเร่ืองอนัดบัรองจากการคุม้ครองประโยชน์ของเจา้หน้ีและสาธารณชน 
สาเหตุก็เพราะลูกหน้ีมิไดอ้ยูใ่นสภาวะปกติ กล่าวคือ ลูกหน้ีมีหน้ีสินลน้พน้ตวั ดงันั้น การใชห้ลกักฎหมายเก่ียวกบั
เหตุอ่ืนท่ีไม่สมควรให้ลูกหน้ีลม้ละลายจึงตอ้งใชอ้ยา่งเคร่งครัดดว้ยความระมดัระวงัอยา่งยิ่ง ตอ้งถือวา่เป็นขอ้ยกเวน้ 
หลกัการทัว่ไปของกฎหมายลม้ละลายซ่ึงตอ้งตอบคาํถามใหไ้ดว้า่เม่ือลูกหน้ีมีหน้ีสินลน้พน้ตวัแลว้ทาํไมจึงไม่นาํเขา้สู้
กระบวนการของกฎหมายลม้ละลาย ทาํไมไม่มีคาํสั่งพิทกัษท์รัพยเ์ดด็ขาดของลูกหน้ี เพ่ือใหเ้จา้พนกังานพิทกัษท์รัพย์
เขา้จดัการทรัพยสิ์นของลูกหน้ีเพ่ือนาํมาแบ่งปันชาํระหน้ีใหเ้จา้หน้ีโดยเสมอภาค ทาํไมศาลถึงมีคาํพิพากษายกฟ้อง ยก
ฟ้องดว้ยเหตุใด เป็นเหตุท่ีเหมาะสมรับฟังไดห้รือไม่ สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องกฎหมายหรือไม่ คาํถามเหล่าน้ีจึง
เป็นคาํถามท่ีตอ้งคาํนึงถึงและตอ้งมีคาํตอบท่ีชัดเจนก่อนจะนําหลกักฎหมายว่าดว้ยเหตุอ่ืนท่ีไม่สมควรให้ลูกหน้ี
ลม้ละลายไปใช ้
 การท่ีกฎหมายให้อาํนาจในการใช้ดุลยพินิจอย่างกวา้งขวางให้แก่ศาล ในการพิจารณาพิพากษาคดี
ลม้ละลายในกรณีท่ีเก่ียวกบัเหตุอ่ืนท่ีไม่สมควรให้ลูกหน้ีลม้ละลาย ตามพระราชบญัญติัลม้ละลาย พุทธศกัราช 2483 
มาตรา 14 ศาลจะตอ้งใช้ดุลพินิจในเร่ืองน้ีอย่างเคร่งครัดและระมดัระวงัอย่างยิ่งโดยมีวตัถุประสงค์ของกฎหมาย
ลม้ละลายเป็นเคร่ืองช้ีนาํการใชดุ้ลพินิจดงักล่าว ในทางตรงกนัขา้มการใชดุ้ลพินิจในเร่ืองดงักล่าวตามอาํเภอใจหรือ
บิดเบือน หรือโดยมิชอบย่อมก่อให้เกิดความเสียหายและผลกระทบดา้นลบต่อกฎหมาย เศรษฐกิจ และสังคม แต่
อยา่งไรก็ตาม หลกักฎหมายในเร่ืองน้ียงัคงมีความสาํคญัอยา่งยิง่และสมควรจะคงมีอยูต่่อไปเพ่ือให้ศาลไดใ้ชดุ้ลพินิจ
ในการพิจารณาคดัเลือกลูกหน้ีท่ีสมควรเขา้สู่ระบบกฎหมายลม้ละลาย และในขณะเดียวกนัก็เป็นการป้องกนัหรือ
กาํจดับรรดาการดาํเนินคดีท่ีมิชอบดว้ยกฎหมายของเจา้หน้ีอีกทางหน่ึงดว้ย แต่จากการศึกษาพบวา่หลกัเกณฑใ์นการ
ใชดุ้ลพินิจของศาลในเร่ืองหตุอ่ืนท่ีไม่สมควรให้ลูกหน้ีลม้ละลายยงัขาดความแน่นอนชดัเจน และยงัไม่เหมาะสม 
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สมควรท่ีจะกาํหนดกรอบและหลกัเกณฑ์ดงักล่าวให้เกิดความแน่นอนชดัเจนและให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์อง
กฎหมายลม้ละลาย 
 
กติติกรรมประกาศ  

ขอขอบพระคุณ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในงานสารนิพนธ์ฉบบัน้ีทุกท่านโดยเฉพาะคณะอาจารยท่ี์ปรึกษา        
นาวาเอก หญิง ดร. ศิรภา   จาํปาทอง  ท่ีใหค้าํแนะนาํอนัเป็นประโยชน์ตลอดช่วงการทาํสารนิพนธ์ 

กราบขอบพระคุณ คุณพอ่ คุณแม่และทุกคนในครอบครัว ท่ีใหก้ารสนบัสนุนในทุกๆดา้น และเป็นกาํลงัใจ
มาโดยตลอดจนจบการศึกษา 

และขอขอบคุณเพ่ือนร่วมคณะนิติศาสตรมหาบณัฑิตทุกๆคน ท่ีร่วมเป็นกาํลงัใจใหข้อ้แนะนาํเก่ียวกบังาน
สารนิพนธ์น้ี จนสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 
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พระราชบญัญติัลม้ละลายพ.ศ.2483 
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การรับฟังพยานหลกัฐานแวดล้อมในคดีอาญา 
ADMISSIBILITY OF CIRCUMSTANTIAL EVIDENCE IN CRIMINAL CASES 

 

สิทธิภัทร พลายเพช็ร และ น.อ.หญิง ดร.ศิรภา จําปาทอง ร.น. 
นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิานิติศาสตร์  มหาวทิยาลยัรังสิต 

อาจารยป์ระจาํ สาขาวชิานิติศาสตร์  คณะนิติศาสตร์  มหาวทิยาลยัรังสิต 

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

บทคดัย่อ      

พยานหลกัฐานแวดลอ้มมีความสําคญัมากในคดีอาญาท่ีไม่มีพยานหลกัฐานโดยตรงหรือมีพยานหลกัฐาน
โดยตรงแต่มีนํ้ าหนักไม่มัน่คง ในปัจจุบนัการกระทาํผิดอาญามีความสลบัซับซ้อน เป็นเหตุให้หาพยานหลกัฐาน
โดยตรงไดค้่อนขา้งยาก ยิง่ไปกวา่นั้นการจะตอ้งพิจารณาเร่ืองเก่ียวกบัเจตนาหรือมูลเหตุจูงใจของบุคคล ผูพิ้พากษาก็
ตอ้งสันนิษฐานเอาจากพยานหลกัฐานแวดลอ้มเท่านั้น ซ่ึงเป็นสาเหตุสาํคญัวา่เหตุใดพยานหลกัฐานแวดลอ้มจึงเขา้มา
มีบทบาทสาํคญัในคดีอาญา แต่อยา่งไรกต็าม ความเขา้ใจในลกัษณะของพยานหลกัฐานแวดลอ้มกย็งัไม่เป็นท่ีกระจ่าง
นกั เน่ืองจากยงัไม่มีกฎหมายบญัญติัเก่ียวกบัพยานหลกัฐานแวดลอ้มไวโ้ดยเฉพาะ ซ่ึงทาํใหเ้กิดความสับสนให้แก่นกั
กฎหมายอยา่งมาก 
 เน่ืองจากกฎหมายไทยมิไดบ้ญัญติัเร่ืองการรับฟังพยานหลกัฐานแวดลอ้มในคดีอาญาไวโ้ดยเฉพาะ ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 226 จึงตอ้งถูกนาํมาปรับใชใ้นการพิจารณาคดีประกอบประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งมาตรา 86 วรรคสอง และมาตรา 87 (1) อยา่งไรก็ตาม หลกัเกณฑ์ในการรับฟังพยานหลกัฐานของ
ไทยจะไม่ถือเคร่งครัดอย่างประเทศองักฤษหรือประเทศสหรัฐอเมริกา แต่จะมีลกัษณะคลา้ยกบัประเทศฝร่ังเศส  
ในทางปฏิบติัหากพยานหลกัฐานแวดลอ้มนั้นไม่มีบทบญัญติัห้ามมิให้รับฟังและไดย้ื่นบญัชีระบุพยานหลกัฐานโดย
ถูกตอ้งแลว้ ศาลก็จะรับพยานหลกัฐานแวดลอ้มเหล่านั้นเขา้สู่สํานวนคดีก่อน แลว้จึงจะพิจารณาถึงนํ้ าหนักความ
น่าเช่ือถือของพยานหลกัฐานแวดลอ้มนั้ น สําหรับปัญหาความน่าเช่ือถือของพยานหลกัฐานแวดลอ้มเป็นปัญหา
ขอ้เทจ็จริง จึงตอ้งใชพ้ยานหลกัฐานทั้งสาํนวนมาวินิจฉยั พยานหลกัฐานแวดลอ้มท่ีดีจึงทาํใหศ้าลสามารถรับฟังเป็นท่ี
ยติุไดว้่าจาํเลยกระทาํผิดตามฟ้องหรือไม่ ซ่ึงพยานหลกัฐานแวดลอ้มท่ีดีจะตอ้งให้รายละเอียดในลกัษณะต่าง ๆ ท่ีมี
ความเช่ือมโยงซ่ึงกนัและกนั และแสดงถึงมูลเหตุจูงใจและโนม้นา้วให้ศาลไดข้อ้สรุปอยา่งมีเหตุผลและเป็นไปตาม
สามญัสาํนึกของวญิญูชน 
 สาํหรับการแสวงหาพยานหลกัฐานแวดลอ้ม 

(1) พนกังานสอบสวน มกัจะรวบรวมพยานหลกัฐานในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้กล่าวหาผูต้อ้งหาเท่านั้น โดย
มองขา้มพยานหลกัฐานท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูต้อ้งหา ดงันั้น พยานหลกัฐานในชั้นน้ีจึงยงัไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 

(2) เน่ืองจากพยานหลักฐานในชั้นพนักงานสอบสวนยงัไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ พนักงานอัยการจึงต้อง
พิจารณาว่าจะพิจารณาสั่ งฟ้องโดยการใช้พยานหลักฐานดังกล่าวหรือไม่  หากพนักงานอัยการเห็นว่าย ังมี
พยานหลกัฐานยงัไม่เพียงพอ พนักงานอัยการก็จะสั่งให้พนักงานสอบสวนหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมโดยอาศัย
ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา มาตรา 143 (ก) 
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(3) ศาลมีอาํนาจอย่างกวา้งขวางในการแสวงหาพยานหลกัฐานแวดลอ้มจากการไต่สวน กล่าวคือ หาก
โจทก์และจําเลยนําพยานหลักฐานเข้าสืบในชั้ นพิจารณาต่อศาล จําเลยจะต้องถูกพิจารณาและพิพากษาตาม
พยานหลกัฐานท่ีปรากฎเท่านั้น ถา้ไม่มีขั้นตอนการไต่สวนขอ้เท็จจริงไปมากกว่าน้ี หากเกิดความสงสัยตามสมควร 
ศาลจะยกประโยชน์แห่งความสงสัยใหจ้าํเลย 
 ผูว้ิจยัขอเสนอแนะวา่ ควรมีการแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมายในเร่ืองการใชดุ้ลพินิจรับฟังพยานหลกัฐานแวดลอ้ม 
และควรมีกฎหมายในส่วนของการพิสูจน์ความน่าเช่ือถือของพยานหลกัฐานแวดลอ้ม โดยอาจบญัญัติเป็นตวับท
กฎหมายหรือระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัแนวทางในการรับฟังและการชัง่นํ้ าหนักพยานหลกัฐานแวดลอ้มให้ชดัเจน 
สาํหรับในส่วนของการแสวงหาพยานหลกัฐานแวดลอ้มในชั้นพนกังานสอบสวนและพนกังานอยัการ หลกัเกณฑก์าร
รวบรวมพยานหลกัฐานแวดลอ้มในส่วนท่ีเป็นประโยชน์ของผูต้อ้งหาควรตอ้งถูกแกไ้ขดว้ยเช่นกนั ส่วนในชั้นศาล
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 227 ควรถูกแกไ้ขเพ่ิมเติมเพ่ือเป็นแนวทางให้ศาลใชค้น้หาความจริง
ก่อนท่ีจะยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จาํเลย หากแกไ้ขไดด้งัท่ีกล่าวมาเช่นน้ีก็จะมีผลทาํให้ระบบกระบวนการ
ยติุธรรมของไทยมีประสิทธิภาพและมีความน่าเช่ือถือมากยิง่ข้ึน 
คาํสําคญั: บทความวจิยั, การเผยแพร่ผลงานวจิยั, บณัฑิตศึกษา 

 

Abstract 

Circumstantial evidence became vital factor in criminal cases that have no direct evidences or in 
sufficient value direct evidences. Currently, the act of breaking Criminal Acts are complicated which caused 
difficulties in finding direct evidence. Moreover; when consider about intention or motive of suspected one, the 
Court has to infer from only circumstantial evidences. Those are main reasons showing why circumstantial 
evidences are important to the criminal cases. However; the concept of circumstantial evidences’ attributions has 
not been clearly defined as there is no law indicated specific identification which causes confusions to lawyers. 

As there is no law indicated the admissibility of circumstantial evidence in criminal case, the Criminal 
Procedure Code, Section 226 together with The Civil Procedure Law, section 86, paragraph 2 and section 87 (1) 
will be applied when investigation. The admissibility evidence procedure in Thailand is, however, not as strictly as 
in England or America, but is similar to those in French. Practically, if there is no exclusionary rule for 
circumstantial evidence and the list of evidence has been completely submitted, the Court will pursue by bring 
those circumstantial evidence into the file before weight and cogency of evidence. The problem of reliability of the 
evidence is the question of fact so the evidence from the entire file should be brought into prosecution. The efficient 
circumstantial evidences may lead court assumption for the criminal case weather the suspected one is guilty or not. 
The efficient circumstantial evidence must consist of various details from different aspects that has connection to 
each other and showed the motive that convince court to assumed the breakout of the situation whilst agree with 
human common sense. 
 Acquiring for Circumstantial Evidence. 
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(1) The inquiry officialwill gather the evidence only those related to accused and overlooked the 
positive evidence of the alleged offender. Therefore; the evidence in this stage is incomplete. 

(2) The public prosecutor, as the evidences from inquiry official are not complete, has to consider 
whether to sue by investigate theaccused byprima facie case. If they considered that the evidences in detective stage 
are not complete, they may order the detective to process for investigation for more evidence under thejurisdiction 
of The Criminal Procedure Code, Section 143 (ก). 

(3) The court has as broad power to acquire the circumstantial evidence as in the inquisitorial 
system, yet they proceed as though in adversary system. To explain in detail, if all of the prosecutor and the 
defendant testify to the court, they will be judged the case under the present evidence. Without further process for 
investigation when there is reasonable doubt, the defendantwillget benefit of doubt.  
 I would like to suggest that there should be amendment for law on procedure for admissibility of 
circumstantial evidences and the law for proof of the credibility of circumstantial evidence. They may be by 
enacting legal provisions on law of evidence to facilitate the admission and evaluation of circumstantial 
evidence.For the inquiry official and the public prosecutor, the procedure for the positive evidence for the defendant 
should be amended too. For the court, the Criminal Procedure Code section 227 should be amended by 
guidelinecourt before giving benefit of doubt to the defendant. If the mentioned amendment has been complied, the 
Justice Administration in Thailand will be more effective and create reliability. 
KEYWORDS: JOB ENGAGEMENT, JOB PERFORMANCE, BANGKOK HOSPITAL MEDICAL CENTER 
 

1. บทนํา 
ในคดีอาญานั้น หนา้ท่ีในการนาํสืบของโจทกเ์ป็นหนา้ท่ีสาํคญัท่ีจะตอ้งนาํพยานหลกัฐานทั้งหมดท่ีมีอยูม่า

พิสูจน์ให้ศาลเห็นอย่างจริงจัง ซ่ึงในปัจจุบันนั้ น พยานหลักฐานแวดล้อมมีความสําคัญมากในคดีอาญาท่ีไม่มี
พยานหลกัฐานโดยตรงหรือมีพยานหลกัฐานโดยตรงแต่มีนํ้ าหนักไม่มั่นคง ทุกวนัน้ีการกระทาํผิดอาญามีความ
สลบัซับซ้อน เป็นเหตุให้หาพยานหลกัฐานโดยตรงไดค้่อนขา้งยาก อาจเน่ืองดว้ยหลายสาเหตุ เช่น คนร้ายส่วนใหญ่
มกัจะหาโอกาสกระทาํความผิดในขณะปลอดผูค้นหรือในเวลากลางคืนท่ีผูค้นมองไม่เห็น หรือเหตุการณ์นั้นเกิดข้ึน
ในทนัที แมจ้ะมีคนเห็นแต่ก็ไม่ทนัไดส้ังเกต จึงไม่อาจจดจาํมาเบิกความต่อศาลได ้หรืออาจมีการวางแผนก่อนการ
กระทาํผิด หรืออาจมีการแทรกแซงทางพยานหรือมีการข่มขู่พยาน ทาํใหพ้ยานเกิดความหวาดกลวัไม่กลา้มาเบิกความ
ต่อศาลหรือเบิกความไม่ตรงต่อความเป็นจริง จึงจาํเป็นตอ้งอาศยัพยานหลกัฐานแวดลอ้มเพื่อพิสูจน์กนัมากข้ึน ยิ่งไป
กว่านั้นการจะตอ้งพิจารณาเร่ืองเก่ียวกบัเจตนาหรือมูลเหตุจูงใจของบุคคลวา่สุจริตหรือทุจริต อนัเป็นความในใจซ่ึง
ผูอ่ื้นจะแลเห็นหรือรู้สึกเองมิไดน้อกจากจะใชก้ารสันนิษฐาน ซ่ึงการพิสูจน์เจตนาหรือมูลเหตุจูงใจจะกระทาํไดก้็แต่
การสันนิษฐานเอาจากพยานหลกัฐานแวดลอ้มเท่านั้น ดงันั้น พยานหลกัฐานแวดลอ้มจึงเขา้มามีบทบาทสําคญัใน
คดีอาญา 

แต่อย่างไรก็ตาม  ความเข้าใจในลักษณะของพยานหลักฐานแวดล้อมก็ยงัไม่เป็นท่ีกระจ่างนัก เช่น 
พยานหลกัฐานแวดลอ้มมีกฎหมายรับรองหรือไม่ หรือพยานหลกัฐานแวดลอ้มมีนํ้าหนกัมากนอ้ยเพียงใด หรือวิธีการ
รวบรวมและแสวงหาพยานหลกัฐานแวดลอ้มในชั้นพนกังานสอบสวน ชั้นพนกังานอยัการ และชั้นศาลเป็นอยา่งไร 
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เป็นตน้ เน่ืองจากยงัไม่มีกฎหมายบัญญัติเก่ียวกับพยานหลกัฐานแวดลอ้มไวโ้ดยเฉพาะ จึงไม่อาจรู้ขอบเขตและ
ลกัษณะท่ีแทจ้ริงของการรับฟังพยานหลกัฐานแวดลอ้มไดอ้ยา่งแน่ชดั ปัญหาเหล่าน้ีไดส้ร้างความสับสนให้แก่นัก
กฎหมายเป็นอยา่งมาก 
 ดงันั้น การรับฟังพยานหลกัฐานแวดลอ้มในคดีอาญาจึงเป็นปัญหาสาํคญัท่ีน่าสนใจ ซ่ึงไม่ควรละเลยอยา่งยิง่ 
และควรศึกษาคน้ควา้หาคาํตอบเก่ียวกบัเร่ืองน้ีว่ามีหลกัการอยู่อย่างไร และควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายท่ีมีอยู่
หรือไม่ เพียงใด เพ่ือนกักฎหมายหรือผูใ้ชก้ฎหมายทุกท่านจะไดเ้กิดความกระจ่างชดัในเร่ืองน้ี ส่งผลให้กระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาของไทยมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และงานวิจยัน้ียงัสามารถใช้เป็นความรู้ในการศึกษาพฒันา
กฎหมายหรือในการปฏิบติังานของนกักฎหมายต่อไป 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการรับฟังและการชัง่นํ้ าหนกัพยานหลกัฐานแวดลอ้มในคดีอาญาของ
ไทย รวมทั้งศึกษาวิธีการรวบรวมและแสวงหาพยานหลกัฐานแวดลอ้มในคดีอาญา ทั้งในชั้นพนักงานสอบสวน ชั้น
พนกังานอยัการและชั้นศาล 
 2.2 เพ่ือศึกษาแนวคิดทฤษฎีการรับฟังพยานหลกัฐานและพยานหลกัฐานแวดลอ้มในคดีอาญาของกฎหมาย
ต่างประเทศ 
 2.3 เพ่ือวิเคราะห์และเปรียบเทียบการรับฟังและการชั่งนํ้ าหนักพยานหลกัฐานแวดลอ้มในคดีอาญาของ
กฎหมายต่างประเทศและกฎหมายไทย 
 2.4 เพ่ือเสนอแนะแนวทางแกไ้ขปัญหาและพฒันาปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกบักระบวนการรับฟังและการชัง่
นํ้ าหนักพยานหลกัฐานแวดลอ้มในคดีอาญา รวมถึงกระบวนการรวบรวมและแสวงหาพยานหลกัฐานแวดลอ้มใน
คดีอาญา ทั้งในชั้นพนกังานสอบสวน ชั้นพนกังานอยัการและชั้นศาล 
 

3. การดาํเนินการวจิัย 
การดาํเนินวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซ่ึงใชว้ิธีการวิจยัเอกสาร (Documentary 

Research) ทั้ งท่ี เป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารต่างๆทางกฎหมาย 
ประกอบดว้ย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แกไ้ขเพ่ิมเติม(ฉบบัท่ี 29) พ.ศ. 2551, ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง แกไ้ขเพิ่มเติม(ฉบบัท่ี 25) พ.ศ. 2551, กฎหมายของต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง, และคาํพิพากษาศาล
ฎีกาในคดีอาญาต่าง ๆ ท่ีวินิจฉยัเฉพาะพยานหลกัฐานแวดลอ้ม, ตลอดจนความเห็นของนกัวิชาการทางกฎหมายทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ, รวมทั้งเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวกบังานวิจยัในคร้ังน้ี เพ่ือนาํมาใชศึ้กษาวิเคราะห์ขอ้สรุป และ
เสนอแนะแนวทางแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป 
 

4. ผลการวจิัย 
    ผลการวจิยัท่ีได ้ขอแยกอภิปรายผลออกเป็น 3 หวัขอ้ ดงัน้ี 
 4.1 การรับฟังพยานหลกัฐานแวดลอ้มในคดีอาญา 
 ปัญหาว่า “พยานหลกัฐานแวดลอ้มมีกฎหมายรับรองให้รับฟังหรือไม่” จากการศึกษาพบว่า กฎหมายไทย
มิไดบ้ัญญัติเร่ืองการรับฟังพยานหลกัฐานแวดลอ้มในคดีอาญาไวโ้ดยเฉพาะ จึงตอ้งไปพิจารณาแม่บททั่วไปตาม
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ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 226 ซ่ึงบญัญติัว่า “พยานวตัถุ พยานเอกสาร หรือพยานบุคคล ซ่ึง
น่าจะพิสูจน์ไดว้า่จาํเลยมีผิดหรือบริสุทธ์ิ ให้อา้งเป็นพยานหลกัฐานได.้..” คาํวา่ พยานหลกัฐานซ่ึง “น่าจะ” พิสูจน์ถึง
ความมีผิดหรือบริสุทธ์ิของจาํเลยนั้น หมายถึง พยานหลกัฐานทุกชนิดท่ีเก่ียวพนัถึงขอ้เทจ็จริงท่ีอาจแสดงใหเ้ห็นไดว้า่
จาํเลยกระทาํความผิดหรือไม่ ดว้ยเหตุน้ี พยานหลกัฐานบางอย่างท่ีไกลจากประเด็นมาก แต่ว่าสามารถแสดงไดว้่า
เก่ียวพนักบัพยานหลกัฐานอ่ืน ซ่ึงจะเช่ือมโยงใหเ้ห็นความผิดหรือบริสุทธ์ิของจาํเลยได ้กเ็ป็นพยานหลกัฐานท่ีศาลรับ
ฟังได ้ซ่ึงพยานหลกัฐานแวดลอ้มเป็นพยานหลกัฐานท่ีพิสูจน์ถึงขอ้เท็จจริงหรือขอ้สําคญัท่ีทุ่มเถียงกนัในประเด็นได้
แต่โดยออ้ม ศาลจึงรับฟังพยานหลกัฐานแวดลอ้มไดต้ามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ มาตรา 226 โดยรับฟัง
ประกอบกบัประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 86 วรรคสอง และมาตรา 87 (1) ซ่ึงกฎเกณฑใ์นการรับฟัง
พยานหลกัฐานของไทยจะไม่ถือเคร่งครัดอยา่งในประเทศองักฤษหรือประเทศสหรัฐอเมริกา แต่จะมีลกัษณะคลา้ยกบั
ประเทศฝร่ังเศส ในเร่ืองของการรับฟังพยานหลกัฐานแวดลอ้มนั้นแมใ้นทางปฏิบติัของศาลดูเหมือนจะมิไดเ้กิดปัญหา
แต่อย่างใดในขั้นตอนน้ี เพราะหากพยานหลกัฐานแวดลอ้มนั้นไม่มีบทบญัญติัห้ามมิให้รับฟังและไดย้ื่นบญัชีระบุ
พยานหลกัฐานโดยถูกตอ้งแลว้ ศาลกจ็ะรับฟังพยานหลกัฐานแวดลอ้มนั้นเขา้สู่สาํนวนคดีก่อน แลว้จึงมาพิจารณาชัง่
นํ้ าหนกัความน่าเช่ือถือของพยานหลกัฐานแวดลอ้มนั้นในภายหลงัก็ตาม แต่อยา่งไรก็ตาม ก็ควรท่ีจะมีหลกัเกณฑ์ใน
ลกัษณะท่ีเป็นการวางแนวทางในการรับฟังพยานหลกัฐานแวดลอ้ม เพ่ือศาลจะไดใ้ชเ้ป็นแนวทางในการใชดุ้ลพินิจรับ
ฟังพยานหลกัฐานแวดลอ้ม เหมือนดงัเช่นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 226/1 วรรคสอง ท่ีไดว้าง
แนวทางในกรณีท่ีศาลจะรับฟังพยานหลกัฐานท่ีตอ้งห้ามมิให้รับฟังตามวรรคหน่ึงว่า ศาลจะตอ้งคาํนึงปัจจยัต่าง ๆ 
ตาม (1) - (4) ดว้ย 
 สาํหรับประเทศองักฤษ แมใ้นสมยัก่อนองักฤษจะมีหลกั “พยานหลกัฐานท่ีดีท่ีสุด” (Best evidence rule) ซ่ึง
จะรับฟังแต่พยานชั้นหน่ึงหรือพยานหลักฐานโดยตรงอย่างเดียวก็ตาม แต่ต่อมาหลักการน้ีเร่ิมเปล่ียนแปลงไป 
จนกระทัง่กลายเป็นวา่ พยานชั้นท่ีสองหรือพยานหลกัฐานแวดลอ้มรับฟังได ้แต่การไม่นาํพยานท่ีดีท่ีสุดมาสืบนั้นเป็น
แต่เพียงกระทบกระเทือนต่อนํ้ าหนกัแห่งพยานหลกัฐานเท่านั้น จะเห็นไดว้่าศาลองักฤษก็ยอมรับฟังพยานหลกัฐาน
แวดลอ้มเช่นกนั เพราะถือว่าเป็นพยานท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์แวดลอ้มของความผิด จึงเป็นพยานหลกัฐานท่ีแสดงถึง
ขอ้เท็จจริงท่ีเก่ียวกบัประเด็นแห่งคดี ตามหลกัการรับฟังพยานหลกัฐานท่ีเก่ียวกบัขอ้เท็จจริงในคดี (Relevency Rule) 
ขององักฤษ แต่ก็ไม่ไดรั้บฟังทุกกรณี เช่น พยานหลกัฐานแวดลอ้มท่ีเป็นพยานหลกัฐานท่ีเก่ียวกบัการกระทาํผิดคร้ัง
อ่ืน ๆ หรือความประพฤติในทางเส่ือมเสียของจาํเลย กฎหมายองักฤษจะห้ามมิให้รับฟัง เพราะถือว่าพยานหลกัฐาน
ประเภทน้ีไม่เก่ียวกบัขอ้เทจ็จริงในคดี หรือพยานบอกเล่า เป็นตน้ 
 4.2 การชัง่นํ้าหนกัพยานหลกัฐานแวดลอ้ม 
 ในขั้นตอนการชัง่นํ้ าหนักพยานหลกัฐานแวดลอ้ม ศาลจะตอ้งพิจารณาความน่าเช่ือถือและความเช่ือมโยง
ของพยานหลกัฐานแวดลอ้ม สาํหรับปัญหาความน่าเช่ือถือของพยานหลกัฐานแวดลอ้มเป็นปัญหาขอ้เท็จจริง จึงตอ้ง
ใชพ้ยานหลกัฐานทั้งสํานวนมาวินิจฉัย พยานหลกัฐานแวดลอ้มท่ีดีจึงทาํให้ศาลสามารถรับฟังเป็นท่ียุติไดว้่าจาํเลย
กระทาํผิดตามฟ้องหรือไม่ ซ่ึงพยานหลกัฐานแวดลอ้มท่ีดีจะตอ้งใหร้ายละเอียดในลกัษณะต่าง ๆ ท่ีมีความเช่ือมโยงซ่ึง
กนัและกนั และแสดงถึงมูลเหตุจูงใจและโน้มน้าวให้ศาลไดข้อ้สรุปอยา่งมีเหตุผลและเป็นไปตามสามญัสํานึกของ
วญิญูชนทัว่ไป แต่กฎหมายไทยมิไดบ้ญัญติัเก่ียวกบัการชัง่นํ้ าหนกัพยานหลกัฐานแวดลอ้มไวโ้ดยเฉพาะ จึงเห็นควรท่ี
จะมีหลกัเกณฑ์ท่ีเป็นการวางแนวทางในการชัง่นํ้ าหนกัพยานหลกัฐานแวดลอ้ม เพ่ือศาลจะไดใ้ชเ้ป็นแนวทางในการ
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ใชดุ้ลพินิจชัง่นํ้ าหนกัพยานหลกัฐานแวดลอ้ม โดยอาจบญัญติัเพ่ิมในส่วนของมาตรา 227/1 เป็นวรรคสามวา่ “หากคดี
มีแต่พยานหลกัฐานแวดลอ้มหรือตอ้งใชพ้ยานหลกัฐานแวดลอ้มเพ่ือประกอบสนบัสนุนพยานหลกัฐานโดยตรง ศาล
ตอ้งวินิจฉยัพยานหลกัฐานแวดลอ้มในคดีดว้ยความระมดัระวงั แต่จะเช่ือเป็นยติุวา่จาํเลยกระทาํความผิดไม่ได ้เวน้แต่ 
พยานหลกัฐานแวดลอ้มจะมีมากพอและสามารถให้รายละเอียดในลกัษณะต่าง ๆ ท่ีมีความเช่ือมโยงซ่ึงกนัและกนั 
และแสดงถึงมูลเหตุจูงใจและโนม้นา้วใหศ้าลไดข้อ้สรุปอยา่งมีเหตุผล ทั้งตอ้งไม่ขดักบัหลกัวิทยาศาสตร์ และเป็นไป
ตามสามญัสาํนึกของวญิญูชน” 
 4.3 การแสวงหาพยานหลกัฐานแวดลอ้ม 
  4.31 ในชั้นพนกังานสอบสวน โดยมากมกัจะรวบรวมพยานหลกัฐานแวดลอ้มในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัขอ้กล่าวหาผูต้อ้งหาเท่านั้น โดยมองขา้มพยานหลกัฐานท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูต้อ้งหา มีผลทาํให้พยานหลกัฐานใน
ชั้นน้ียงัไม่ครบถว้นสมบูรณ์ เห็นควรท่ีจะแกไ้ขขอ้ความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 131 ซ่ึง
เป็นมาตราเก่ียวกบัการรวบรวมพยานหลกัฐานในชั้นพนกังานสอบสวน โดยแกไ้ขในส่วนของคาํวา่ “เท่าท่ีสามารถจะ
ทาํได”้ ให้ชดัเจนกว่าน้ี เช่นอาจเปล่ียนเป็นใชค้าํว่า “จนไม่สามารถจะรวบรวมพยานหลกัฐานไดแ้ลว้” หรืออาจจะ
กาํหนดให้พนกังานสอบสวนปฏิบติัตามกฎเกณฑท่ี์กาํหนดไวอ้ยา่งละเอียดต่างหากจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา เช่นอาจใชถ้อ้ยคาํว่า “เท่าท่ีสามารถจะทาํได ้ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีวางไวใ้นระเบียบการงานตาม
หนา้ท่ี” เป็นตน้ และควรรณรงคใ์หมี้การจดัการอบรมพนกังานสอบสวนเก่ียวกบัการรวบรวมพยานหลกัฐานท่ีถูกตอ้ง
เพ่ือดาํเนินคดี โดยสํานักงานตาํรวจแห่งชาติอาจออกระเบียบการเก่ียวกบัการรวบรวมพยานหลกัฐานท่ีถูกตอ้งไว ้
เพ่ือใหพ้ยานหลกัฐานในชั้นพนกังานสอบสวนมีความครบถว้นสมบูรณ์ถูกตอ้ง 
  4.3.2 ในชั้นพนักงานอัยการ เน่ืองจากพยานหลักฐานในชั้นพนักงานสอบสวนไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ พนกังานอยัการจึงตอ้งใชห้ลกัคดีมีมูลในการพิจารณาสั่งฟ้อง ไม่สามารถใชห้ลกัส้ินสงสัยวา่ผูต้อ้งหาคนน้ี
เป็นผูก้ระทาํผิดจริงจึงสั่งฟ้อง เห็นวา่หากพนกังานสอบสวนมิไดร้วบรวมพยานหลกัฐานท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูต้อ้งหา
ไวใ้นสาํนวนการสอบสวนหรือพยานหลกัฐานในสาํนวนการสอบสวนยงัไม่ครบถว้นสมบูรณ์ ให้พนกังานอยัการใช้
อาํนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 143 (ก) สั่งให้พนักงานสอบสวนหาพยานหลกัฐาน
แวดลอ้มเพ่ิมเติมจนกวา่จะเห็นวา่พยานหลกัฐานในสํานวนครบถว้นสมบูรณ์แลว้ จึงพิจารณาสั่งฟ้องโดยใชห้ลกัส้ิน
สงสัยวา่ผูต้อ้งหาเป็นผูก้ระทาํความผิดหรือบริสุทธ์ิ หากจะสั่งฟ้อง พนกังานอยัการจะตอ้งมัน่ใจจากพยานหลกัฐานวา่
ผูต้อ้งหาเป็นผูก้ระทาํความผิดจริง หากทาํไดเ้ช่นน้ีจะมีผลทาํให้พยานหลกัฐานในสํานวนการสอบสวนครบถว้น
สมบูรณ์และลดการเกิดความเสียหายของผูบ้ริสุทธ์ิท่ีถูกดาํเนินคดีได ้
  4.3.3 ในชั้นศาล กฎหมายไดใ้หอ้าํนาจศาลอยา่งกวา้งขวางในการแสวงหาพยานหลกัฐานแวดลอ้ม
เหมือนดงัเช่นศาลในระบบไต่สวน แต่ในทางปฏิบติัศาลไทยกลบัดาํเนินการเหมือนดงัศาลในระบบกล่าวหา ทาํให้มี
ปัญหาว่าพยานหลกัฐานในคดีอาจมีไม่เพียงพอท่ีศาลจะวินิจฉัย กล่าวคือ หากโจทก์และจาํเลยแถลงหมดพยานแลว้ 
ศาลมกัจะนาํพยานหลกัฐานท่ีโจทก์และจาํเลยเสนอมาวินิจฉัยเท่านั้น หากเกิดความสงสัยตามสมควร ศาลก็จะยก
ประโยชน์แห่งความสงสัยให้จาํเลยทนัที โดยการยกฟ้องโจทก์ ซ่ึงไม่น่าจะถูกตอ้ง ศาลน่าจะคน้หาความจริงต่อไป
จนกวา่จะไม่สามารถหาไดแ้ลว้จึงพิพากษาคดี ดงันั้น จึงเห็นวา่ควรแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 227 เสียใหม่ โดยการเพ่ิมเป็นวรรคสาม เพ่ือให้สอดคลอ้งตอ้งกนัเก่ียวกบัการยกประโยชน์แห่งความ
สงสัยให้จาํเลยวา่ “ก่อนท่ีศาลจะยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จาํเลยตามความในวรรคสอง ให้ศาลใชอ้าํนาจตาม
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มาตรา 175 เรียกสํานวนการสอบสวนจากพนักงานอยัการมาประกอบการวินิจฉัยว่ายงัมีพยานหลกัฐานอ่ืนใดท่ี
สมควรเรียกมาสืบเพ่ิมเติมตามมาตรา 228 หรือให้มีการตรวจพิสูจน์โดยวิธีทางวิทยาศาสตร์ตามมาตรา 224/1 อีก
หรือไม่ เม่ือไดด้าํเนินการตรวจสอบพยานหลกัฐานเพ่ิมเติมเช่นน้ีแลว้ หากยงัมีเหตุสงสัยตามสมควรวา่จาํเลยอาจมิได้
กระทาํผิดตามฟ้อง ใหศ้าลยกฟ้องโจทกป์ล่อยจาํเลยไปตามมาตรา 185 วรรคหน่ึง” และควรรณรงคใ์ห้องคก์รตุลาการ
จดัการอบรมผูพิ้พากษา เพ่ือปฏิรูปแนวทางการสืบพยานในคดีอาญาของศาลเสียใหม่ โดยวางแนวทางให้ศาลเป็นผู ้
ร่วมในการคน้หาความจริงในคดีดว้ย 
 

5. บทสรุป 
 กฎหมายไทยมิไดบ้ญัญัติเร่ืองการรับฟังพยานหลกัฐานแวดลอ้มในคดีอาญาไวโ้ดยเฉพาะ จึงตอ้งไปใช้
แม่บททัว่ไปตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา มาตรา 226 ในการรับฟังพยานหลกัฐานแวดลอ้ม โดยรับฟัง
ประกอบกบัประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 86 วรรคสอง และมาตรา 87 (1) ซ่ึงกฎเกณฑใ์นการรับฟัง
พยานหลกัฐานของไทยจะไม่ถือเคร่งครัดอยา่งในประเทศองักฤษหรือประเทศสหรัฐอเมริกา แต่จะมีลกัษณะคลา้ยกบั
ประเทศฝร่ังเศส ส่วนในขั้นตอนของการชัง่นํ้ าหนกัพยานหลกัฐานแวดลอ้ม ก็ยงัไม่มีกฎหมายใดบญัญติัเร่ืองการชัง่
นํ้ าหนกัพยานหลกัฐานแวดลอ้มในคดีอาญาไวโ้ดยเฉพาะเช่นกนั จึงตอ้งใชป้ระมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 227/1 เป็นแนวทางในการชัง่นํ้ าหนกัพยานหลกัฐานแวดลอ้ม 
 การแสวงหาพยานหลกัฐานแวดลอ้มในชั้นพนักงานสอบสวน โดยมากมกัจะรวบรวมพยานหลกัฐานใน
ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้กล่าวหาผูต้อ้งหาเท่านั้น โดยมองขา้มพยานหลกัฐานท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูต้อ้งหา จึงมีผลทาํให้
พยานหลกัฐานในชั้นน้ียงัไม่ครบถว้นสมบูรณ์ ส่งผลให้พนักงานอยัการตอ้งใชห้ลกัคดีมีมูลในการพิจารณาสั่งฟ้อง 
หากพนกังานอยัการเห็นวา่พยานหลกัฐานยงัไม่เพียงพอ ก็จะใชอ้าํนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 143 (ก) สั่งให้พนักงานสอบสวนหาพยานหลกัฐานเพ่ิมเติม ส่วนในชั้นศาลกฎหมายไดใ้ห้อาํนาจศาลอย่าง
กวา้งขวางในการแสวงหาพยานหลกัฐานแวดลอ้มเหมือนดงัเช่นศาลในระบบไต่สวน แต่ในทางปฏิบติัศาลไทยกลบั
ดาํเนินการเหมือนดงัศาลในระบบกล่าวหา ทาํให้มีปัญหาว่าพยานหลกัฐานในคดีอาจมีไม่เพียงพอท่ีศาลจะวินิจฉัย 
กล่าวคือ หากพยานหลกัฐานท่ีคู่ความนาํสืบมา ทาํให้ศาลเกิดความสงสัยตามสมควร ศาลกจ็ะยกประโยชน์แห่งความ
สงสัยใหจ้าํเลยทนัทีดว้ยการยกฟ้องโจทก ์โดยท่ีไม่ไดค้น้หาความจริงต่อไป 
 

กติติกรรมประกาศ  
วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีสําเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความเมตตากรุณาอย่างยิ่งจากท่านอาจารยน์าวาเอกหญิง ดร.ศิรภา 

จาํปาทอง ร.น. ท่ีไดก้รุณารับเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และท่านอาจารยรั์ฐวิชญ ์อนนัตวิทยานนท ์ท่ีกรุณารับ
เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม โดยท่านทั้งสองไดใ้ห้คาํปรึกษาและคาํแนะนาํอนัเป็นประโยชน์อยา่งสูงต่อการการเขียน
วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีจนแลว้เสร็จ ผูเ้ขียนรู้สึกซาบซ้ึงในความกรุณา จึงขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารยท์ั้งสองเป็น
อยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 

ผูเ้ขียนขอกราบขอบพระคุณท่านศาสตราจารย ์ดร.สมปอง สุจริตกุล เป็นอยา่งสูงท่ีกรุณารับเป็นประธาน
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ขอขอบพระคุณท่านศาสตราจารย(์พิเศษ) จรัญ ภกัดีธนากุล และท่านอาจารยพ์นัตาํรวจโท
ดร.สุธี เอ่ียมเจริญยิ่ง ท่ีกรุณารับเป็นอาจารยส์อบวิทยานิพนธ์ และไดใ้ห้คาํแนะนาํท่ีดีอยา่งยิ่งในการปรับปรุงแกไ้ข
วทิยานิพนธ์ใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน 
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ผูเ้ขียนขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา เป็นอยา่งสูงท่ีไดใ้หก้ารสนบัสนุนทางการศึกษาและเป็นกาํลงัใจให้
เร่ือยมา ตลอดจนให้คาํแนะนาํท่ีดีอยา่งยิ่ง จนทาํให้ผูเ้ขียนสามารถทาํวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีไดส้ําเร็จเสร็จส้ินไปดว้ยดี 
นอกจากน้ี การจดัทาํวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ียงัไดรั้บความช่วยเหลือจากนายนิติรัฐ นาสมใจ (ผูพิ้พากษา) ท่ีไดใ้ห้ความ
ช่วยเหลือโดยการช่วยคน้ควา้หาขอ้มูลอนัเป็นประโยชน์ต่อการทาํวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีเป็นอยา่งยิ่ง จึงขอแสดงความ
ขอบคุณไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย หากวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีมีขอ้ผดิพลาดประการใด ผูเ้ขียนขอนอ้มรับไวแ้ต่เพียงผูเ้ดียว 
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สภาวะการเพาะงอกถ่ัวเหลืองเพ่ือผลติเคร่ืองด่ืมจากถ่ัวเหลืองงอก (พนัธ์ุ CM 9513-3)   
ผสมแอนโทไซยานินจากข้าวโพดม่วง 

Optimum Condition for Germination of Soybean (CM9513-3) to Produce Soy-milk with the 
Addition of Anthocyanin Powder from Purple Corn   

 
ผศ.เบ็ญจรัก วายุภาพ 

อาจารยป์ระจาํ สาขาวชิาเทคโนโลยอีาหาร  คณะเทคโนโลยอีาหาร  มหาวทิยาลยัรังสิต 

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

บทคดัย่อ      

งานวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาสภาวะการเพาะงอกท่ีเหมาะสมของถัว่เหลืองพนัธ์ุCM 9513-3 เพ่ือ
เพ่ิมปริมาณสาร Isoflavone ชนิด Daidzein ในการทาํนํ้ านมถัว่เหลืองผสม ผงแอนโทไซยานินส์จากขา้วโพดสีม่วง 
พบวา่การแช่นํ้ าเป็นเวลาท่ี 3 ชัว่โมง และการเพาะงอกท่ี 48 ชัว่โมง เป็นสภาวะท่ีเหมาะสมในการเพาะถัว่เหลืองงอก 
ซ่ึงจะทาํใหมี้ปริมาณสาร  Isoflavone ชนิด Daidzein สูงสุด เท่ากบั 50.00 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม จากนั้นนาํวตัถุดิบ ถัว่
เหลืองงอก , ขา้วโพดม่วงสด , ผงขา้วโพดม่วง  มาผลิตเป็นเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ แต่งกล่ินรสดว้ยนํ้านมขา้วโพดหวาน
และ ฟรุคโตสไซรัป นํามาทดสอบทางประสารทสัมผสั ด้วยวิธี Hedonic Scale 9 -point พบว่าผูบ้ริโภคช่ืนชอบ
ผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ ในสูตรถัว่เหลืองงอกผสมขา้วโพดม่วงผง และ ขา้วโพดหวาน ในอตัราส่วน 70 : 30: 
130  นาํเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพท่ีไดม้าทดสอบคุณค่าทางโภชนาการและกายภาพ พบวา่ เคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ 1 ลิตร มี
สาร Isoflavone ชนิด Daidzein เท่ากบั 35.00 มิลลิกรัม ปริมารสารแอนโทไซยานิน เท่ากบั  0.53 มิลลิกรัม โปรตีน
เท่ากบัร้อยละ 11.67  และ ค่าสี L* , a* , b* เท่ากบั  62. ±0.20 , 0.13 ± 0.58 , 1.70 ± 0.42 ตามลาํดบั 
คาํสําคญั: ขา้วโพดม่วง, ถัว่เหลืองเพาะงอก, แอนโทไซยานิน 

 
Abstract 

 The objective of the research was to study the optimum germination condition for soybean (9513 -3 variety) 
to increase the isoflavones measured in term of daidzein. Soaking the seeds for 3 hours and then germination for 48 
hours was the optimum condition to increase daidzein to the maximum values of 50 mg/100g.  The healthy drinking 
made from germinated soybean and purple corn powder flavoured with corn milk and fructose syrup was then 
developed.  With the hedonic score, the ratio of soybean, purple corn powder, and sweet corn milk of 70:30:130 was 
the most satisfied and accepted by consumers. The product contained daidzein,  anthocyanin and protein content of 
35 mg/ lit,  0.53 mg / lit, and 11.67% respectively. Color measurement in terms of L, a, and b values was 62. ±0.20  , 
0.13 ± 0.58, 1.70 ± 0.42, respectively. 
Keywords: purple corn,  Germinated Soybean, Anthocyanin 
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1. บทนํา 
  ปัจจุบนัคนไทยท่ีใส่ใจสุขภาพจะนิยมบริโภคเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ หน่ึงในเมนูเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพคือ 

นํ้ านมถัว่เหลืองหรือนํ้ าเตา้หู้ ถัว่เหลืองเป็นพืชตระกูลถัว่ประกอบดว้ยโปรตีน (30 % – 50 %)  นํ้ ามนั (13 % –24 %) 
และคาร์โบไฮเดรท (12 % - 24 %) นอกจากนั้นยงัมีสารอาหารชนิดอ่ืนไดแ้ก่ แคลเซียล  ฟอสฟอรัส  วิตามิน A , B , 
B1, B2 , B6 , B12 , ไนอาซิน และวิตามิน C , D , E  และยงัมีเลซิทิน เป็นสารบาํรุงสมอง นอกน้ียงัมีไอโซฟลาโวนส์ 
ซ่ึงเป็นสารตา้นอนุมูลอิสระ ป้องกนัโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งลาํไส้ โรคหลอดเลือดหวัใจ โรคกระดูกพรุน และ
อารมณ์แปรปรวนในผูห้ญิงวยัทองได ้ (Lo et al.,  2007) โครงการวิจยัน้ีทาํข้ึนเพ่ือผลิตเคร่ืองด่ืมสุขภาพท่ีผลิตมาจาก
ถัว่เหลืองเพาะงอกพนัธ์ุ CM 9513 – 3 ซ่ึงไดรั้บการสนบัสนุนพนัธ์ุถัว่เหลือง จากศูนยว์จิยัพืชไร่เชียงใหม่ ซ่ึงส่วนใหญ่
ของผลิตภณัฑแ์ปรรูปจากถัว่เหลืองจะทาํการผลิตมาจากถัว่เหลืองสุกแหง้ แต่หากมีการนาํถัว่เหลืองมาเพาะใหง้อก ถัว่
เหลืองจะมีคุณค่าทางโภชนาการเพ่ิมข้ึน  (Carvalho & Nakagawa, 1988) งานวิจยัน้ีจึงจะทาํการศึกษาสภาวะอุณหภูมิ
นํ้ า และเวลาท่ีเหมาะสมในการเพาะงอกถัว่เหลือง เพ่ือท่ีจะไดส้ารไอโซฟลาโวน  (Isoflavones) สูงท่ีสุด  ซ่ึงจดัเป็น
ฮอร์โมนเอสโตรเจนจากพืช (Phytoestrogen) ซ่ึงชนิดหลกัๆ คือ ไดอาไซน์(Daizein) ซ่ึงมีคุณสมบติัในการในการ
ป้องกนัการก่อตวัของมะเร็งชนิดอยูก่บัท่ี เช่นมะเร็งเตา้นม  มะเร็งปอด และ มะเร็งต่อมลูกหมาก  จึงทาํการพฒันาโดย
นาํมาผลิตเป็นเคร่ืองด่ืมสุขภาพ นอกจากน้ีมีการเพ่ิมคุณค่าสารตา้นอนุมูลอิสระไดแ้ก่ สารแอนโทไซยานินจากเมลด็
ขา้วโพดขา้วโพดสีม่วง เพ่ือใหไ้ดเ้คร่ืองด่ืมสุขภาพท่ีมีประโยชน์สูงสุด 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
2.1  ศึกษาระยะเวลาการงอกท่ีเหมาะสมของเมลด็ถัว่เหลืองพนัธ์ุ CM 9513 – 3  เพ่ือเพิ่มปริมาณไอโซฟลาโวน  
2.2  ศึกษาการเติมสารสกดัแอนโทไซยานิน  (Anthocaynins ) จากขา้วโพดม่วงในปริมาณท่ีเหมาะสมเพ่ือปรุงแต่ง

นํ้านมถัว่เหลืองงอกเพ่ือใหไ้ดผ้ลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บการยอมรับจากผูบ้ริโภค 
 
3. การดาํเนินการวจิัย 
3.1  ศึกษาสภาวะทีเ่หมาะสมในการเพาะงอกของถั่วเหลืองพนัธ์ุ CM 9513-3 
 คดัเลือกถัว่เหลืองพนัธ์ุ CM 9513-3  ท่ีสมบูรณ์  มาลา้งนํ้าใหส้ะอาด นาํไปแช่นํ้าเป็นระยะเวลา 0 – 6 ชัว่โมง โดย
เก็บตวัอยา่งทุก 1 ชัว่โมง จากนั้นนาํข้ึนมาเพาะงอกต่อท่ีอุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 72  ชัว่โมง โดยเก็บตวัอยา่งทุกๆ 24 
ชัว่โมง เป็นระยะเวลา 72 ชัว่โมง (24 ชัว่โมง 48 ชัว่โมงและ 72 ชัว่โมง) เกบ็ตวัอยา่งคร้ังละ 100  เมลด็ นาํตวัอยา่งมา
ศึกษาอตัราการงอกและปริมาณความช้ืน  และวดัความยาวของราก และปริมาณไอโซฟลาโวน  
3.2  พฒันาสูตรทีเ่หมาะสมในการผลติเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ  

3.2.1   เคร่ืองด่ืมสุขภาพสูตรนํา้ถั่วเหลืองงอก ข้าวโพดม่วงผสมข้าวโพดม่วงสดพนัธ์ุชัยนาท 
1. นาํถัว่เหลืองงอก 70 กรัม มาลา้งทาํความสะอาด พกัไวใ้ห้สะเด็ดนํ้ าใส่ลงในโถเคร่ืองป่ัน  เติมนํ้ าให้ได้

ระดบัขีดบน (max) ขา้งโถ  ปริมาตรนํ้า 1 ลิตร  ทาํตามขั้นตอนโดยใชโ้ปรแกรม  Vegetable Soup และนาํนํ้าท่ีไดก้รอง
ผา่นกระชอนขนาดละเอียด จะไดน้ํ้าถัว่เหลืองงอก 

2. แปรผนัอตัราส่วนขา้วโพดม่วงสดพนัธ์ุชยันาทและขา้วโพดหวาน 5 สูตร (ผา่นการทดลองเบ้ืองตน้) ดงัน้ี 
 สูตรที่1:  ขา้วโพดสดม่วงพนัธ์ชยันาท 175 กรัม และขา้วโพดหวาน 130 กรัม 

สูตรที่2:  ขา้วโพดสดม่วงพนัธ์ชยันาท 210 กรัม และขา้วโพดหวาน 130 กรัม 
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สูตรที่3:  ขา้วโพดสดม่วงพนัธ์ชยันาท 245  กรัม และขา้วโพดหวาน 130 กรัม 
สูตรที4่:  ขา้วโพดสดม่วงพนัธ์ชยันาท 280 กรัม และขา้วโพดหวาน 130 กรัม 
สูตรที5่:  ขา้วโพดสดม่วงพนัธ์ชยันาท 315 กรัม และขา้วโพดหวาน 130 กรัม 

ลงในโถป่ัน  เติมนํ้ าให้ไดร้ะดบัขีดบน (Max) ขา้งโถ ปริมาตรนํ้ า 1 ลิตร  ทาํตามขั้นตอนโดยใชโ้ปรแกรม Vegetable 
Soup นาํนํ้าท่ีไดก้รองผา่นกระชอน จะไดน้ํ้านมขา้วโพดหวานผสมขา้วโพดม่วง  

3.การผสมเคร่ืองด่ืมสุขภาพสูตรพ้ืนฐานนํ้ าถัว่เหลืองงอก ขา้วโพดหวานผสมขา้วโพดม่วงสดพนัธ์ุชยันาท
นาํนํ้ าถัว่เหลืองงอกผสมกบันํ้ าขา้วโพดหวานและขา้วโพดม่วง ในอตัราส่วน 1:1  นาํมาเติมนํ้ าเช่ือมเขม้ขน้ประมาณ 
240 กรัม ผสมใหเ้ขา้กนั 

3.2.2  การทดสอบทางประสาทสัมผสั 
 นาํนํ้าขา้วโพดม่วงขา้วโพดสดม่วงพนัธ์ชยันาทผสมขา้วโพดหวาน  5 สูตรทาํการทดสอบดา้นประสาท
สัมผสัของตวัอยา่งเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ ทดสอบโดยผูบ้ริโภคจาํนวน 30 คน ดว้ยวธีิ   Hedonic Scale 9-point เพ่ือทาํ
การคดัเลือกสูตรท่ีผูบ้ริโภคมีการยอมรับมากท่ีสุด 1 สูตร  
3.3   เคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพสูตรผสมข้าวโพดม่วงผงพนัธ์ุชัยนาท 

3.3.1  การเตรียมข้าวโพดม่วงผง 
นาํเมลด็ขา้วโพดม่วงท่ีสมบูรณ์ 500 กรัม ใส่ในเคร่ืองป่ัน เติมนํ้า 2.5 ลิตร ลงในเคร่ืองป่ันและป่ันใหล้ะเอียด 

กรองผา่นผา้ขาวบางและกรองซํ้ าอีกรอบผา่นตระแกรงละเอียด เติมมอลโตเดกซ์ตริน 5% (w/v) ค่อยๆเติมลงไปในนํ้า
ขา้วโพดม่วงคนจนละลายหมดปิดฝาภาชนะเพ่ือไม่ให้ถูกแสง นาํไปทาํแห้งดว้ยวิธีการทาํแห้งแบบพ่นฝอย (Spray 
dry) อตัราการป้อนสารละลาย 50 รอบต่อนาที อุณหภูมิลมเขา้ 120 องศาเซลเซียส  

3.3.2 เตรียมนํา้ถั่วเหลืองงอกผสมข้าวโพดหวาน 
นาํถัว่เหลืองงอก 70 กรัม และ ขา้วโพดหวาน 130 กรัม มาลา้งทาํความสะอาด พกัไวใ้หส้ะเดด็นํ้าใส่ลงใน

โถเคร่ืองป่ัน  เติมนํ้าใหไ้ดร้ะดบัขีดบน (max) ขา้งโถ  ปริมาตรนํ้า 1 ลิตร  ทาํตามขั้นตอนโดยใชโ้ปรแกรม  Vegetable 
Soup และนาํนํ้าท่ีไดก้รองผา่นกระชอนขนาดละเอียด จะไดน้ํ้ าถัว่เหลืองงอกผสมนํ้าขา้วโพดหวาน  

3.3.3  เคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพสูตรผสมข้าวโพดม่วงผงพนัธ์ุชัยนาท 
นาํนํ้าถัว่เหลืองงอกผสมขา้วโพดหวานผสมขา้วโพดม่วงผง 3 สูตรดงัน้ี 
สูตรที่1:  นํ้าถัว่เหลืองงอกผสมขา้วโพดหวาน : ขา้วโพดม่วงผง ในอตัราส่วน 1000 ลิตร : 20 กรัม 
สูตรที่ 2:   นํ้าถัว่เหลืองงอกผสมขา้วโพดหวาน : ขา้วโพดม่วงผงในอตัราส่วน 1000 ลิตร : 30 กรัม 
สูตรที่ 3:   นํ้าถัว่เหลืองงอกผสมขา้วโพดหวาน : ขา้วโพดม่วงผง ในอตัราส่วน 1000 ลิตร : 100 กรัม 
 นําเคร่ืองด่ืมทั้ง 3 สูตรทาํการทดสอบดา้นประสาทสัมผสัโดยผูบ้ริโภคจาํนวน 30 คน ดว้ยวธีิ   Hedonic 
Scale 9-point เพ่ือทาํการคดัเลือกสูตรท่ีผูบ้ริโภคมีการยอมรับมากท่ีสุด 1 สูตร 
 
3.4  คดัเลือกสูตรเคร่ืองด่ืมสุขภาพทีผ่สมข้าวโพดม่วงสดกบัข้าวโพดม่วงผง 

นําเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพสูตรผสมข้าวโพดม่วงสดเปรียบเทยีบกบัเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพสูตรผสมข้าวโพด
ม่วงผง โดยทดสอบการยอมรับของผูบ้ริโภคจาํนวน 30 คน ดว้ยวธีิ   Hedonic Scale 9-point เพ่ือทาํการคดัเลือกสูตรท่ี

Ran
gs

it U
niv

ers
ity



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 9 ปีการศึกษา 2557 

 

วนัพฤหสับดทีี ่16 ตุลาคม พ.ศ.2557 หน้า  993  อาคาร Digital Multimedia Complex  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

ผูบ้ริโภคใหก้ารยอมรับมากท่ีสุด   นาํสูตรท่ีใหก้ารยอมรับเพียง 1 สูตรมาทาํการทดสอบโดยผูบ้ริโภคจาํนวน 100 คน 
ดว้ยวธีิ   Hedonic Scale 9-point  
3.5  วเิคราะห์คุณสมบัตทิางกายภาพและคุณสมบัตทิางโภชนาการ 

การวดัค่าสีดว้ย Colorimeter รุ่น CR-10 (Minolta Co. Ltd., Japan) 
วเิคราะห์ปริมาณแอนโธไซยานิน และปริมาณโปรตีนดว้ย Kjeldahl Method (Egan et al., 1981) 

3.6  วเิคราะห์ทางสถิติ 
 วางแผนการทดลองแบบ  CRD , วเิคราะห์ ความแตกต่างค่าเฉล่ียดว้ยวธีิ t-test  ( p < 0.05 ) , วเิคราะห์ความ
แปรปรวน  ( ANOWA ) และเปรียบเทียบค่าเฉล่ียดว้ยวธีิ DMRT  (p < 0.05) 
 

4. ผลการวจิัย 
4.1 การศึกษาสภาวะทีเ่หมาะสมในการแช่ถั่วและอตัราการงอกของถั่วเหลืองพนัธ์ุ CM 9513 – 3 

นาํถัว่เหลืองพนัธ์ุ CM 9513 – 3  ท่ีสมบูรณ์  มาลา้งนํ้ าให้สะอาด นาํเมลด็ถัว่เหลืองแช่นํ้ าสะอาดอตัราส่วน
ถัว่ : นํ้า เท่ากบั 1 : 6  เป็นระยะเวลา 0 – 6 ชัว่โมงโดยเกบ็ตวัอยา่งทุก 1 ชัว่โมง ( 5 ซํ้ า ) นาํมาหาปริมาณความช้ืนไดผ้ล
ดงัรูปท่ี 4.1 พบวา่ในช่วงระยะเวลาการแช่ 1- 4  ชัว่โมง เมลด็ถัว่เหลืองดูดซับนํ้ าไดใ้กลเ้คียงกนั และเพ่ิมมากข้ึนเม่ือ
แช่เป็นระยะเวลา 5 และ 6 ชัว่โมง การแช่นํ้ าถัว่เหลืองมีความสําคญั เพราะนํ้ าท่ีซึมเขา้ไปภายในเมล็ดจะช่วยทาํให้
เปลือกเมล็ดอ่อนตวั และเป็นตวันาํออกซิเจนเขา้ภายในเมล็ดนอกจากนั้นยงัเป็นพาหะในการขนยา้ยถ่ายเทอาหารท่ี
เมล็ดสะสมไวไ้ปยงัจุดเจริญ นํ้ าจะเป็นตวัทาํละลายสารอาหารท่ีสะสมภายในเมล็ดให้เปล่ียนเป็นของเหลว และ
สามารถเคล่ือนท่ีได ้ทาํใหเ้มลด็นาํไปใชใ้นการเจริญเติบโต ซ่ึงผลจากการดูดนํ้าทาํใหเ้มลด็มีขนาดใหญ่ข้ึน ผนงัเซลล์
เกิดการขยายตวัมีการยอ่ยอาหารสะสม เช่น  Protein, Starch และ Triglyceride กลายเป็น  Amino acid, Glucose และ 
Fatty acid  ตามลาํดบั (ผอ่งศรี  ศิวราศกัด์ิ, 2543) 

 
 

รูปที่ 4.1  การเปล่ียนแปลงปริมาณความช้ืน ในระหวา่งการแช่ถัว่เหลือง 0-6 ชัว่โมง 
 
จากนั้นเก็บเมล็ดถัว่เหลืองแช่นํ้ าท่ีเวลา 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 และ 6 ชัว่โมง เก็บตวัอย่างคร้ังละ 100 เมล็ด มา

เพาะงอกต่อท่ีอุณหภูมิหอ้ง นาํไปเพาะงอกบนกระดาษทิชชูท่ีเปียกช้ืน มีการพรมนํ้าเป็นระยะเพ่ือไม่ให้นํ้ าแห้ง ท้ิงไว้
แลว้สังเกตอตัราการงอกของเมล็ด โดยทาํการนบัการงอกของตวัอยา่งทุกๆ 24 ชัว่โมง เป็นระยะเวลา 72 ชัว่โมง (24 
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ชัว่โมง 48 ชัว่โมงและ 72 ชัว่โมง) (5 ซํ้ า) ไดผ้ลดงัตารางท่ี 4.2 พบวา่อตัราการงอก (%)ของเมลด็ถัว่เหลืองเพาะงอกท่ี 
24 ชัว่โมง พบวา่อตัราการงอกตํ่า แต่เม่ือทาํการเพาะงอกเป็นเวลาเพ่ิมข้ึนท่ี 48 และ 72 ชัว่โมงจะทาํให้อตัราการงอก
เพ่ิมข้ึนตามลาํดบั  ถัว่เหลืองท่ีไม่ผา่นการแช่นํ้านาํมาเพาะงอกเป็นเวลา 72 ชัว่โมงจะใหอ้ตัราการงอกสูงสุดท่ี 64.25 % 
ส่วนท่ีแช่นํ้าเป็นเวลา 3 ชัว่โมงนาํมาเพาะงอกเป็นเวลา 72 ชัว่โมงเช่นเดียวกนัจะใหอ้ตัราการงอกท่ี 62.75 % 
ตารางที่ 4.1 อตัราการงอกของเมลด็ถัว่เหลืองพนัธ์ุ CM 9513 - 3  จาํนวน 100 เมลด็ ท่ีอุณหภูมิหอ้ง 

ชัว่โมงท่ีแช่ เมลด็ท่ีงอก / 24 ชัว่โมง เมลด็ท่ีงอก / 48 ชัว่โมง เมลด็ท่ีงอก / 72 ชัว่โมง 

0 2.75± 3.40e 57.50±17.02a 64.25±17.56a 
1 3.50±4.36d 29.25±23.56f 54.50±12.82d 
2 2.25±3.2e 28.50±23.40g 47.50±15.61g 
3 8.00±6.06b 48.50±2.89b 62.75±7.68b 
4 6.00±5.29c 35.00±12.33d 52.25±9.50f 
5 6.50±4.51c 33.75±12.29e 52.75±13.07e 
6 11.00±6.48a 43.75±17.44c 61.25±14.84c 

ตวัเลขท่ีมีอกัษรกาํกบั a,b,… ต่างกนัในคอลมัน์เดียวกนั แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั (p<0.05) 

นาํถัว่เหลืองท่ีผา่นการแช่นํ้าระยะเวลา 0 และ 3 ชัว่โมง ซ่ึงเป็นถัว่เหลืองท่ีมีอตัราการงอกดีท่ีสุด มาเพาะงอก
ท่ี 24, 48 และ 72 ชัว่โมง (รูปท่ี 4.2 และ 4.3) นาํมาวดัความยาวของราก ไดผ้ลดงัตารางท่ี 4.2 

 
 
 
 

รูปที่ 4.2 เมลด็ถัว่เหลืองแช่นํ้าท่ี 0 ชัว่โมง เพาะงอกท่ี 24, 48 และ 72 ชัว่โมง 
 
 
 

                                                                          
รูปที่ 4.3 เมลด็ถัว่เหลืองแช่นํ้าท่ี 3 ชัว่โมง เพาะงอกท่ี 24, 48 และ 72 ชัว่โมง 

 
ตารางที่ 4.2  ความยาวรากเฉล่ียของเมลด็ถัว่เหลืองงอกพนัธ์ุ CM 9513 – 3 ท่ีแช่นํ้ า 0 และ 3 ชัว่โมง 

เวลาในการเพาะงอก 
(ชัว่โมง) 

เวลาในการแช่ 0 ชัว่โมง  
ความยาวราก ( ซม.) 

เวลาในการแช่ 3 ชัว่โมง  

ความยาวราก (ซม.) 

24 0.57±0.12ns 0.62±0.99ns 
48 2.68±0.43ns 2.18±0.51ns 
72 3.81±0.46ns 4.13±0.92ns 

ตวัเลขท่ีมีอกัษรกาํกบั ns ในแถวเดียวกนั ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั (p<0.05) 
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จากตารางท่ี 4.2 พบวา่ ระยะเวลาการเพาะงอกท่ี 72 ชัว่โมงมีความยาวรากท่ียาวมากท่ีสุด และเม่ือปล่อยให้
งอกระยะเวลามากกวา่ 72 ชัว่โมง พบวา่โครงสร้างของเมลด็ถัว่เหลืองจะเจริญเป็นตน้อ่อน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ  Menacho และคณะ (2009) ศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสม ในการเพาะถัว่เหลืองงอก พนัธ์ุ BRS 258 ท่ีเวลา 72 ชัว่โมง 
ท่ีอุณหภูมิ  30 องศาเซลเซียส พบวา่ความยาวรากยาวท่ีสุด 

 
4.2  ศึกษาการหาปริมาณไอโซฟลาโวน 

จากการศึกษาหาปริมาณไอโซฟลาโวน โดยใช ้ Daidzein เป็นสารมาตรฐาน (Standard) โดยเตรียมสาร
มาตรฐาน Daidzein ความเขม้ขน้ระหวา่ง 0.01 mg / 10 ml - 0.08 mg / 10 ml ฉีดเขา้เคร่ือง HPLC , C 18 reversed – 
phase, Pump flow rate : 0.6 มิลลิลตร / นาที , Column oven temperature : 35 องศาเซลเซียส , Injectin Volume : 10 
ไมโครลิตร , UV moniter : 260 nm , mobile phase 85 % 0.1 M HCL : 15 % Acetonitrile  พบวา่โครมาโตแกรมของ 
Daidzein ท่ีเวลา 27.5 – 27.7  เขียนกราฟมาตรฐานแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งพ้ืนท่ีกบัความเขม้ขน้ไดค้่า R = 0.9925 
สมการ Y = 9E+ 06x – 57462 

นําตัวอย่างถั่วเหลืองเร่ิมต้นและท่ีผ่านการเพาะงอกและท่ีแช่นํ้ า 0 และ 3 ชั่วโมง มาเพาะงอกต่อเป็น
ระยะเวลา 24, 48 และ 72 ชัว่โมง หาปริมาณไอโซฟลาโวน ชนิด Daizein ค่า Retention time ของ Daizein ท่ี 27.5 - 
27.7  ซ่ึงใกลเ้คียงกบัสารมาตรฐาน  เม่ือนาํไปเทียบกบักราฟมาตรฐานของ Daizein ไดผ้ลดงัตารางท่ี 4.4  ถัว่เหลืองท่ี
ไม่ผา่นการแช่นํ้า (แช่นํ้า 0 ชัว่โมง) นาํมาเพาะงอกเป็นระยะเวลา 24 , 48 และ 72 ชัว่โมง ไม่พบพีคของ Daizein  ส่วน
ถัว่เหลืองท่ีทาํการแช่นํ้าเป็นระยะเวลา 3 ชัว่โมงและนาํมาเพาะงอกเป็นระยะเวลา 24, 48 และ 72 ชัว่โมง  พบวา่ท่ีเพาะ
งอก 48 ชัว่โมงใหป้ริมาณ Daizein สูงท่ีสุด เท่ากบั  50 mg / 100 g นํ้าหนกัถัว่เหลือง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ี Kim และคณะ 
(2013) วิจยัศึกษาพบว่าการเพาะถัว่เหลืองงอกท่ีอุณหภูมิห้องนาน 24 ชัว่โมง พบว่าองค์ของประกอบสาร daidzein 
เพ่ิมข้ึน จากถัว่เหลืองท่ีไม่ผา่นการเพาะงอก 
ตารางที่ 4.3 ปริมาณสาร Daidzein ของถัว่เหลืองเพาะงอกในช่วงเวลาการแช่ท่ี  3 ชัว่โมง และ การเพาะงอกท่ีเวลา 24 , 
48 และ 72  ชัว่โมง                                 

ระยะเวลาการแช่ ระยะเวลาการงอก  ความเขม้ขน้ของ Daidzein   

(ชัว่โมง )  (mg/100g) 
Control 0 2.40±0.00b 

3 24 3.00±0.01b 
3 48 50.00±0.00a 
3 72 4.00±0.01b 

    ตวัเลขท่ีมีอกัษรกาํกบั a,b,… ต่างกนัในคอลมัน์เดียวกนั แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั (p<0.05) 

จากตารางท่ี 4.3 จะพบว่าปริมาณสาร Isoflavones ชนิด Daidzein ท่ีการเพาะงอกท่ี48 ชัว่โมง จะมีปริมาณ 
Daizein 50 mg/ 100 g มีปริมาณสูงข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัถัว่เหลืองท่ียงัไม่ผ่านการเพาะงอกและเพาะงอกท่ี 24 และ 

72 เน่ืองจากในระหวา่งนาํถัว่เหลืองไปแช่นํ้ าจะเกิดการเปล่ียนแปลงข้ึนภายในเมลด็ของถัว่เหลือง โดยมีเอนไซม ์β-
glucosidases ซ่ึงทาํหนา้ท่ี Hydrolyzed สารจาํพวก glucoside ทาํให ้glucoside หลุดออกไป จึงทาํใหส้าร Isoflavones ท่ี
อยู่ในรูปของ Glycone เปล่ียนรูปเป็น aglycones ได ้จึงทาํให้ปริมาณสาร daizein เพ่ิมมากข้ึน และถา้ปล่อยให้งอก
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ต่อไปจะทาํใหป้ริมาณสารทั้ง 2 ชนิดลดลง เพราะวา่สาร Daidzein นั้นจะเปล่ียนโครงสร้างไปเป็นสาร Isoflavones ตวั
อ่ืนๆไดเ้ช่นกนั ผลการทดลองสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Zhu และคณะ (2005) 
4.3   เคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพสูตรผสมข้าวโพดม่วงสดพนัธ์ุชัยนาท 

จากการทดลองเบ้ืองตน้ทาํการปรับปรุงเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพสูตรผสมขา้วโพดม่วงสดพนัธ์ุชยันาท 5 สูตร 
โดยทาํการเติมขา้วโพดม่วงสดพนัธ์ุชยันาทในอตัราท่ีแตกต่างกนัในแต่ละสูตร ทาํการทดสอบดา้นประสาทสัมผสั
ของตวัอย่างเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ ทดสอบโดยผูบ้ริโภคจาํนวน 30 คน ดว้ยวิธี   Hedonic Scale 9-point (ดงัตารางท่ี 
4.4) 
ตารางที่ 4.4  ผลการทดสอบดา้นประสาทสัมผสัของตวัอยา่งเคร่ืองด่ืมสุขภาพเติมขา้วโพดม่วงสด 5 สูตร ทดสอบโดย
ผูบ้ริโภคจาํนวน 30 คน โดย  Hedonic  Scale 9-point 

ตวัเลขท่ีมีอกัษรกาํกบั a,b,… ต่างกนัในคอลมัน์เดียวกนั แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 
(p<0.05)
  

จากผลการทดสอบดา้นประสาทสัมผสัของเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ 5 สูตร พบวา่ผูบ้ริโภคใหค้ะแนนความชอบ
โดยรวมของเคร่ืองด่ืมสูตรท่ี 1  ซ่ึงมีอตัราส่วนผสมของถัว่เหลือง ขา้วโพดม่วงสด และ ขา้วโพดหวาน เป็น  70: 
175:130  ดงันั้นสรุปไดว้า่ สูตรท่ี 1 เป็นสูตรเคร่ืองด่ืมสุขภาพท่ีมีการยอมรับมากท่ีสุด 
4.4  เคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพสูตรผสมข้าวโพดม่วงผงพนัธ์ุชัยนาท 

นาํนํ้าถัว่เหลืองงอกผสมขา้วโพดหวานและขา้วโพดม่วงผง 3 สูตร โดยทาํการเติมขา้วโพดม่วงผง ในอตัราท่ี
แตกต่างกนัในแต่ละสูตร ทาํการทดสอบดา้นประสาทสัมผสัของตวัอยา่งเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ ทดสอบโดยผูบ้ริโภค
จาํนวน 30  คน ดว้ยวธีิ   Hedonic Scale 9 -point ( ดงัตารางท่ี 4.5 ) 
ตารางที่ 4.5 ผลการทดสอบดา้นประสาทสัมผสัของตวัอยา่งเคร่ืองด่ืมสุขภาพเติมผงขา้วโพดม่วง 3 สูตร  ทดสอบโดย
ผูบ้ริโภคจาํนวน 30 คน โดย  Hedonic Scale 9 – point 
 

ตวัเลขท่ีมีอกัษรกาํกบั a,b,… ต่างกนัในคอลมัน์เดียวกนั แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั (p<0.05) 

สูตร สี ความหนืด กล่ิน ความหวาน รสชาติ ลกัษณะ
ปรากฎ 

ความชอบ
โดยรวม 

สูตรท่ี 1 5.27±1.76d 5.63±1.44b 5.93±1.20c 5.63±1.44a 5.57±1.59d 5.30±1.76c 7.40±1.47a 
สูตรท่ี 2 4.93±1.46e 5.77±1.33a 6.20±0.92b 6.10±1.64a 6.47±1.35a 5.10±1.82d 6.43±1.19b 
สูตรท่ี 3 5.33±1.47c 5.38±1.20c 5.80±1.21d 5.70±1.51c 5.83±1.41c 5.33±1.64c 5.93±1.28a 
สูตรท่ี 4 5.47±1.50d 5.37±1.44c 6.23±1.10a 5.83±1.68b 5.97±1.42b 5.43±1.54b 6.13±1.43c 
สูตรท่ี 5 5.93±1.81a 5.07±1.63a 6.20±0.96b 5.47±1.75e 5.40±1.52e 5.63±1.75a 5.83±1.58c 

สูตร สี ความหนืด กล่ิน หวาน รสชาติ ลกัษณะ
ปรากฎ 

ความชอบ
โดยรวม 

1 4.73±2.14b 5.64±1.63ns 5.55±1.90c 4.45±2.46c 5.45±2.01b 5.00±2.14ns 5.55±1.43c 
2 6.09±1.04a 5.73±1.50ns 5.73±1.50b 6.18±1.47a 6.27±1.55a 5.91±0.83ns 6.55±1.12a 
3 5.73±1.00c 6.55±1.48ns 6.55±1.48a 5.36±1.62b 5.36±1.62b 5.19±1.22ns 5.69±1.02b 
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จากผลการทดสอบดา้นประสาทสัมผสัของเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ 3 สูตร พบว่า ผูบ้ริโภคให้คะแนนความชอบเฉล่ีย 
ดา้น ลกัษณะปรากฏ , สี , ความหนืด , รสหวาน , รสชาติ , และความชอบโดยรวมของเคร่ืองด่ืมสูตรท่ี 2  ซ่ึงมีค่า
คะแนนเฉล่ียมากกว่า สูตรท่ี1และสูตรท่ี 3 จึงสรุปไดว้า่ สูตรท่ี 2 เป็นเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพท่ีผูบ้ริโภคให้การยอมรับ
มากท่ีสุด 
 
4.5   คดัเลือกสูตรเคร่ืองด่ืมสุขภาพทีผ่สมข้าวโพดม่วงสดกบัข้าวโพดม่วงผง 

จากนั้นนาํเคร่ืองด่ืมสุขภาพสูตรท่ีผสมขา้วโพดม่วงสด (สูตรท่ีผา่นการคดัเลือกจากตารางท่ี 4.4)กบัขา้วโพด
ม่วงผง (สูตรท่ีผา่นการคดัเลือกจากตารางท่ี 4.5) มาทดสอบการยอมรับของผูบ้ริโภคจาํนวน 30  คน ดว้ยวธีิ   Hedonic 
Scale 9-point ( ดงัตารางท่ี 4.6 ) 
ตารางที่ 4.6 ผลการทดสอบดา้นประสาทสัมผสัของตวัอยา่งเคร่ืองด่ืมสุขภาพ  2 สูตรท่ีเติมขา้วโพดม่วงผงกบัขา้วโพด
ม่วงสด ทดสอบโดยผูบ้ริโภคจาํนวน 30 คน   

สูตร สี ความหนืด กล่ิน รสชาติ รสหวาน ลกัษณะ
ปรากฏ 

ความชอบ
โดยรวม 

เคร่ืองด่ืมเติมขา้วโพด
ม่วงผง 

6.00±1.09ns 6.09±1.64ns 6.18±1.60a 5.81±1.72ns 5.72±1.61ns 5.81±0.87ns 7.18±1.25a 

เคร่ืองด่ืมเติมขา้วโพด
ม่วงสด 

5.54±1.03ns 5.90±1.51ns 5.18±1.53b 5.54±1.53ns 5.63±1.43ns 5.54±1.03ns 5.81±1.40b 

              ตวัเลขท่ีมีอกัษรกาํกบั a,b,… ต่างกนัในคอลมัน์เดียวกนั แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั (p<0.05) 

จากการทดสอบทางประสาทสัมผสัเคร่ืองด่ืมสุขภาพ พบวา่ผูบ้ริโภคใหค้ะแนนการยอมรับเคร่ืองด่ืมสุขภาพ
สูตรเติมขา้วโพดม่วงผง ในทุกๆดา้นคุณลกัษณะทางประสาทสัมผสัมากกวา่สูตรเคร่ืองด่ืมสุขภาพเติมขา้วโพดม่วงสด 
ต่อจากนั้นจึงนาํสูตรเคร่ืองด่ืมสุขภาพเติมขา้วโพดม่วงผง  ไปทาํการทดสอบการยอมรับของผูบ้ริโภคจาํนวน 100 คน
ดว้ยวิธี   Hedonic Scale 9-point เพ่ือทดสอบการยอมรับในผลิตภณัฑ ์การทดสอบคร้ังน้ีจะตอ้งมีระดบัคะแนนสูงกว่า 
7 คะแนน ซ่ึงถา้มีระดบัคะแนนตํ่ากวา่จะตอ้งนาํผลิตภณัฑน์ั้นมาทาํการพฒันา และนาํไปทดสอบอีกคร้ังซ่ึงจะไดผ้ล
การทดสอบดงัตารางท่ี 4.7 
ตารางที่ 4.7 คะแนนความชอบ (Hedonic scale 9-point) ต่อผลิตภณัฑสู์ตรเติมขา้วโพดม่วงผง  
                     จากจาํนวนผูท้ดสอบ100 คน 
 

 
 
 
 
 
 
 

คุณลกัษณะท่ีทดสอบ คะแนนเฉล่ีย 

1.  ลกัษณะปรากฎ 7.21±1.40 
2.  สี 7.03±1.13 
3.  กล่ิน 7.03±1.13 
4.  ความหนืด 7.85±1.15 
5.  ความหวาน 7.18±1.31 
6.  รสชาติ 7.79±0.99 
7.  ความชอบโดยรวม 7.55±0.86 
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จากผลการทดสอบการยอมรับของผูบ้ริโภค (ตารางท่ี 4.7) พบว่าทุกคุณลกัษณะท่ีทดสอบไดรั้บคะแนน
ความชอบมากกวา่ 7 จึงสรุปไดว้า่สูตรเติมขา้วโพดม่วงผง ไดรั้บการยอมรับจากผูบ้ริโภค 
 
4.5  คุณสมบัตทิางกายภาพและโภชนาการของผลติภัณฑ์เคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ 

นาํเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพท่ีผ่านการทดสอบทางประสาทสัมผสัมาวดัคุสมบติัทางกายภาพโดยการวดัสีของ
เคร่ืองด่ืมไดค้่าดงัน้ี  L* = 62.56 ±0.20   a* = 0.13 ± 0.58  b* = 1.70 ± 0.42 

ในเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพผา่นผา่นการทดสอบทางประสาทสัมผสั มาวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการโดยหา 
ปริมาณแอนโธไซยานิน , สารไอโซฟลาโวน และโปรตีนไดผ้ลดงัต่อไปน้ีมีโปรตีน 11.67 %  และมีปริมาณแอนโท
ไซยานินส์ 0.53 mg/L และปริมาณไอโซฟลาโวนรูปของ Daizein 35 mg/L 
 
5. บทสรุป 
 สภาวะการแช่นํ้าดีท่ีสุดท่ีอุณหภูมิหอ้ง ในการเพาะงอกถัว่เหลืองพนัธ์ุ 9513-3 พบวา่ การแช่นํ้าเป็นเวลา 0 
และ 3 ชัว่โมง ทาํใหถ้ัว่เหลืองมีอตัราการงอกสูงสุดท่ีเวลา 72 ชัว่โมง คือ  64.25  เปอร์เซ็นต ์ และ 62.27 เปอร์เซ็นต ์
ตามลาํดบั การเพาะงอกถัว่เหลืองท่ีแช่นํ้าเป็นเวลา 0 และ3 ชัว่โมง  นาํไปเพาะงอกท่ี 24 , 48 และ 72 ชัว่โมง  ถัว่แช่นํ้า
ท่ี 0 ชัว่โมงไม่พบพีค Isoflavone ชนิด Daidzein ถัว่แช่นํ้าท่ี 3 ชัว่โมง พบวา่การเพาะงอกท่ี 48 ชัว่โมง จะทาํใหมี้
ปริมาณสาร Isoflavone ชนิด Daidzein สูงสุด คือ 50.00 mg / 100g 

การยอมรับทางประสาทสัมผสัของเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ พบวา่ผูท้ดสอบใหก้ารยอมรับ เคร่ืองด่ืมสุขภาพ  
ในสูตรถัว่เหลืองงอก ผงขา้วโพดม่วง และ ขา้วโพดหวาน ในอตัรา 70 : 30:130  

ผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมสุขภาพในสูตรท่ีเติมขา้วโพดม่วงผง พบวา่มี  Isoflavone ชนิด Daidzein เท่ากบั 35.00 
mg / L  ,  มีแอนโธไซยานิน เท่ากบั 0.53 mg / L ,  โปรตีน 11.67 %  และค่าสี L , a , b เท่ากบั  62.56 ±0.20 ,0.13 ± 
0.58 , 1.70 ± 0.42 ตามลาํดบั 
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การศึกษาการเพาะเมลด็ลูกผสมของสับปะรดด้วยวธีิการเพาะเลีย้งคพัภะ (Embryo culture)  

In vitro Embryo culture in pineapple hybrids  
 

สมฤทยั วงศ์วรัิตนา, วราพร ลกัษณะลม้าย, ธราธร ทรีฆฐิติ และอรนุช ลลีาพร 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบญัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ  มหาวทิยาลยัรังสิต 

2 อาจารยป์ระจาํ คณะเทคโนโลยอีาหาร วทิยาลยันวตักรรมเกษตรและเทคโนโลยชีีวภาพ มหาวทิยาลยัรังสิต 
3นกัวจิยั ศูนยพ์นัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยชีีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) 
4 นกัวจิยั ศูนยพ์นัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยชีีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) 

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

บทคดัย่อ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาการเพาะเล้ียงคพัภะของสับปะรดลูกผสม ไดแ้ก่ F1-MP (MD2 x ภูชวา), 
F1-PM (ภูชวา x MD2), F1-PS (ภูชวา x ปัตตาเวีย), F1-SP (ปัตตาเวีย x ภูชวา) โดยนาํคพัภะท่ีไดรั้บการผสม 45 วนัมา
เพาะเล้ียงบนอาหารสูตร MS ผลการทดลองพบว่า คัพภะเร่ิมงอกภายใน 14 วนั  คู่ผสมท่ีมีเปอร์เซ็นต์การงอก
ของคพัภะสูงท่ีสุดคือ F1-MP (MD2 x ภูชวา) เท่ากบั 25.37 เปอร์เซ็นต ์ส่วนการเจริญแบบกลุ่มตน้พบในคพัภะของ
ทุกคู่ผสมและมีเปอร์เซ็นตม์ากกวา่การเจริญแบบตน้เด่ียวและแคลลสั ดงันั้นการเพาะเล้ียงคพัภะจึงเป็นวิธีท่ีสามารถ
นาํมาใช้ร่วมกบัระบบการปรับปรุงพนัธ์ุสับปะรดเพ่ือร่นระยะเวลา และสามารถเพ่ิมจาํนวนตน้ลูกผสมไดภ้ายใน
ระยะเวลาอนัสั้น  

 
                                                               Abstract 

The main purpose of this study was emphasized on embryo culture of pineapple hybrids; F1-MP (MD2 x 
Phu-cha-wa), F1-PM (Phu-cha-wa x MD2), F1-PS (Phu-cha-wa x Smooth Cayenne), and F1-SP (Smooth Cayenne 
x Phu-cha-wa), on Murashing and Skoog (MS) medium. Results showed that shoots were initiated 14 days after 
culture. The F1-PM had the highest germination frequency (25.37%).  Characteristics of seed germination in all 
cross combinations reviewed that cluster of plantlets gave higher percentage than others. Therefore, embryo culture 
can be used to shorten the time in pineapple breeding program and also for mass propagation. 
 
1.บทนํา 

สับปะรด (Ananas comosus (L) Merr.) จดัอยู่ในวงศ์ Bromeliaceae เป็นพืชใบเล้ียงเด่ียวมีผลคลา้ยกระบอง     
มีลาํตน้อยู่ใตดิ้น  ใบเรียวยาวเป็นร่องกกัเก็บนํ้ าท่ีซอกใบได ้มีสารเคลือบใบและมีขนท่ีปากใบ ช่วยลดการคายนํ้ า     
ทาํใหท้นต่อสภาพแวดลอ้มท่ีแหง้แลง้ไดดี้  จึงพบมากในเขตร้อน โดยมีแหล่งกาํเนิดอยูใ่นแถบเขตร้อนของอเมริกาใต ้ 
พนัธ์ุสับปะรดท่ีปลูกในประเทศไทยพบเพียง 3 กลุ่ม คือ 1.กลุ่ม Spanish เป็นสับปะรดพนัธ์ุพ้ืนเมือง ใบมีหนามมาก 
ทนต่อโรคและแมลงไดดี้ เช่น พนัธ์ุอินทรชิตและพนัธ์ุขาว 2. กลุ่ม Queen นิยมปลูกเป็นพนัธ์ุการคา้ในประเทศ เพ่ือ
รับปะทานในรูปของผลสด เช่น ภูเก็ต สวี ตราดสีทองและภูแล และ 3. กลุ่ม Smooth Cayenne ไดแ้ก่ พนัธ์ุปัตตาเวีย 
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(หรือพนัธ์ุศรีราชา) นางแล และ สายนํ้าผึ้ง โดยพนัธ์ุปัตตาเวยี นิยมปลูกเพ่ือส่งเขา้โรงงานแปรรูปเป็นหลกั (จินดารัฐ วี
ระวุฒิ, 2541) นอกจากน้ีไดมี้การนาํสายพนัธ์ุลูกผสมจากต่างประเทศเขา้มาปลูก เช่น พนัธ์ุ MD2 ท่ีพฒันาข้ึนท่ีรัฐ
ฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีคุณสมบติัท่ีโดดเด่น คือ รสชาติหวาน มีกล่ินหอมเฉพาะตวั เน้ือมีสีเหลืองเขม้ 
แน่นและไม่เป็นโพรง  อีกทั้งยงัมีวิตามินซีสูงกว่าสับปะรดพนัธ์ุอ่ืนถึง 4 เท่า ผลเม่ือสุกแก่สีผิวจะเปล่ียนจากสีเขียว
เป็นสีเหลืองทองทั้ งผล (ศราวุธ เรืองเอ่ียม, 2554) ขณะท่ีพันธ์ุภูชวา (ได้รับพระราชทานช่ือจากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีความหมายวา่ ภูเขาสีทอง) เป็นสายพนัธ์ุลูกผสมท่ีพฒันาข้ึนในประเทศไทยโดย
ทีมงานจากคณะอาจารยภ์าควิชาพืชสวน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ร่วมกบัพนกังานฝ่ายการเกษตรของบริษทัสยาม
อุตสาหกรรม (สับปะรดและอ่ืน ๆ) จาํกดั (มหาชน) จากนั้นจึงไดน้าํมาปลูกและคดัเลือกท่ี “A.S. Farm” ซ่ึงพนัธ์ุภูชวา
น้ีไดจ้ากการผสมขา้มระหวา่งตน้แม่พนัธ์ุปัตตาเวียและตน้พอ่พนัธ์ุภูเกต็ ลกัษณะตน้โดยทัว่ไปเหมือนกบัปัตตาเวีย แต่
มีขนาดตน้เลก็กวา่เลก็นอ้ย ส่วนของใบจะพบหนามท่ีปลายใบ ขณะท่ีผลมีลกัษณะเฉพาะคือเป็นคอคอดบริเวณส่วนท่ี
ติดกบัจุก เน้ือแน่นไม่เป็นโพรง มีรสหวานอมเปร้ียว จึงนิยมบริโภคสด นอกจากน้ียงัมีจุดเด่นท่ี เม่ือปลอกท้ิงไวจ้ะไม่
มีกล่ินหมกัเกิดข้ึนเร็วเหมือนพนัธ์ุอ่ืนๆ (สมาน ศิริภทัร, 2554) 

สับปะรดจดัเป็นผลไมท่ี้ไดรั้บความนิยมและบริโภคกนัทัว่โลกเพราะมีรสชาติท่ีเด่นชดัและมีองคป์ระกอบท่ีมี
ประโยชน์ทางโภชนาการมาก ผลสดอุดมไปดว้ยวิตามินเอ บี และซี นอกจากน้ียงัมีแร่ธาตุบางอยา่ง เช่น เหล็กและ
ฟอสฟอรัส เป็นตน้ (Akbar, et al., 2003) ซ่ึงประเทศใทยมีพ้ืนท่ีปลูกสับปะรดจดัอยู่ในอนัดบัตน้ๆของโลก ดงันั้น
มูลค่าการส่งออกสับปะรดของไทยทั้ งในรูปของผลสดและแปรรูปจึงมีมากถึง175 ลา้นตนัต่อปี คิดเป็นมูลค่ากว่า
15,000 ลา้นบาท (สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2556) จึงนบัไดว้า่สับปะรดเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสาํคญัชนิดหน่ึงของ
ประเทศไทย (มนตรี กลา้ขายและสมคิด บุญรอด, 2535) 

ปัจจุบนัมีการปรับปรุงพนัธ์ุสับปะรดเพ่ือเพ่ิมความหลากหลายของสายพนัธ์ุออกสู่ตลาดมากข้ึน การปรับปรุง
พนัธ์ุโดยการผสมพนัธ์ุท่ีใชส่้วนมากเป็นการผสมขา้มชนิด เช่น สับปะรดพนัธ์ุภูชวา (สมาน ศิริภทัร, 2554) เน่ืองจาก
สับปะรดเป็นพืชท่ีมีกลไกการป้องกนัมิให้เกิดการผสมตวัเองจากการควบคุมทางพนัธุกรรม (self-incompatibility) 
ผลของสับปะรดจึงไม่มีเมล็ด แต่การผสมขา้มชนิดทาํให้เกิดเมล็ดข้ึน ซ่ึงเมล็ดลูกผสมท่ีไดม้กัมีอตัราการงอกตํ่า 
เน่ืองจากเมลด็ของสับปะรดมีเปลือกเมลด็ท่ีแขง็หนา (จินดารัฐ วีระวฒิุ, 2541) และบางเมลด็ลีบแบนไม่สามารถงอก
เป็นตน้ไดห้รือเมลด็บอด ส่วนตน้ท่ีไดก้ใ็ชร้ะยะเวลาในการเจริญเติบโตนานมีผลทาํใหก้ารศึกษาการปรับปรุงพนัธ์ุใช้
ระยะเวลานาน การเพาะเล้ียงคพัภะจึงเป็นแนวทางท่ีถูกนาํมาใชใ้นการช่วยชีวิตให้คพัภะสามารถเจริญเติบโตเป็นตน้
ได ้เพ่ือร่นระยะเวลาในการปรับปรุงพนัธ์ุ รวมถึงสามารถเพิ่มจาํนวนตน้ลูกผสมไดม้ากในระยะเวลาอนัสั้น (ศิริพร 
พงศศุ์ภสมิทธ์ิ, 2547)   

การเพาะเล้ียงคัพภะ (embryo culture) เป็นการนําคัพภะท่ีเกิดจากต้นพืชในสภาพธรรมชาติในถุงรังไข่ 
(Embryo sac) มาเล้ียงบนอาหารสังเคราะห์ในสภาพท่ีปลอดเช้ือเพ่ือชกันาํให้มีการเจริญเติบโตไปเป็นตน้ ทั้งน้ีอาจชกั
นําให้เกิดเป็นตน้โดยตรง หรือผ่านการเป็นแคลลสัก่อนแลว้จึงเกิดยอดและราก (BÜrÜn and Poyrazo⁄LU, 2002) 
ความสาํเร็จของวธีิการน้ีข้ึนอยูก่บั อาหารเพาะเล้ียง อายขุองคพัภะ และสภาพการเพาะเล้ียง (Reed, 2005) 

การเพาะเล้ียงคพัภะของสับปะรดลูกผสม เร่ิมตน้จากการศึกษาเปอร์เซ็นตก์ารงอกและการเจริญของคพัภะจาก
เมลด็สับปะรดลูกผสม 4 คู่ และศึกษาพฒันาการของคพัภะตั้งแต่เร่ิมเพาะเล้ียงจนงอกเป็นตน้สมบูรณ์ รวมถึงการเพิ่ม
จาํนวนตน้ในสภาพปลอดเช้ือ  
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2.วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1. ศึกษาเปอร์เซ็นตก์ารงอกและการพฒันาของเมลด็สับปะรดลูกผสม 4 คู่ดว้ยวธีิการเพาะเล้ียงคพัภะ 
 2. ศึกษาการเพ่ิมปริมาณของตน้สับปะรดท่ีเจริญจากคพัภะของเมลด็สับปะรดลูกผสมทั้ง 4 คู่ 
 
3. การดาํเนินการวจิัย 

เมลด็สับปะรดลูกผสม 4 คู่ (ไดรั้บจากการปรับปรุงพนัธ์ุโดย คุณศราวุธ เรืองเอ่ียม) ดงัน้ี F1-MP (MD2 x ภู
ชวา),  F1-PM (ภูชวา x MD2), F1-PS (ภูชวา x ปัตตาเวีย), F1-SP (ปัตตาเวีย x ภูชวา) หลงัจากการผสม 45 วนันาํผล
สับปะรดท่ีไดม้าปอกเปลือก ทาํความสะอาดผลเบ้ืองตน้ดว้ยสารซักลา้ง จากนั้นนาํผลสับปะรดทั้งผลมาฟอกดว้ย
สารละลายคลอร๊อกซ์ 50 เปอร์เซ็นต ์เป็นเวลา  20  นาที  ลา้งดว้ยนํ้ ากลัน่ 3 คร้ัง คร้ังละ 2 นาที  แยกเมลด็ออกจากผล
นับจาํนวนเมล็ดทั้ งหมด จากนั้ นแยกคัพภะออกจากเมล็ด แล้วนํามาเพาะเล้ียงบนอาหารสังเคราะห์สูตร MS  
(Murashige and Skoog ,1962) ท่ีเติมนํ้ าตาลซูโครส 30 กรัมต่อลิตร และ kelcogel 2.5 กรัมต่อลิตร ปรับค่าความเป็น
กรด-ด่าง  5.75  นาํไปเพาะเล้ียงในห้องเพาะเล้ียงท่ีมี อุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส  และให้แสงสวา่งท่ีมีการควบคุม
ความเขม้แสงท่ี 50 μmol m-2s-1  เป็นเวลา16 ชั่วโมงต่อวนั เก็บผลการเจริญของคพัภะทุกสัปดาห์โดยการถ่ายภาพ 
คาํนวณเปอร์เซ็นตก์ารงอกของคพัภะและรูปแบบการงอกของคพัภะ 
 
4. ผลการวจิัย 

เม่ือนาํคพัภะสับปะรดลูกผสมมาเพาะเล้ียงบนอาหารสังเคราะห์สูตร MS พบวา่คพัภะมีเปอร์เซ็นตก์ารงอก
และการพฒันาของคพัภะท่ีแตกต่างกนั โดยคู่ผสมท่ีมีเปอร์เซ็นตง์อกของคพัภะสูงท่ีสุดคือ ภูชวาx MD2 เท่ากบั 25.37 
เปอร์เซ็นต์ คู่ผสมท่ีมีอตัราการงอกน้อยท่ีสุดคือคู่ผสมระหว่าง ปัตตาเวีย (Smooth cayenne) x ภูชวา เท่ากับ 5.52 
เปอร์เซ็นต ์(ตารางท่ี 1) นอกจากน้ียงัพบวา่การงอกของคพัภะท่ีมีพนัธ์ุภูชวาเป็นตน้แม่มีเปอร์เซ็นตสู์งกวา่การมีพนัธ์ุภู
ชวาเป็นตน้พ่อ จึงอาจกล่าวไดว้่าพนัธ์ุภูชวามีศกัยภาพในการใช้เป็นตน้แม่พนัธ์ุสําหรับระบบการปรับปรุงพนัธ์ุ
สับปะรด ส่วนรูปแบบการเจริญของคพัภะในทุกคู่ผสมพบวา่มีเปอร์เซ็นตก์ารพฒันาแบบกลุ่มตน้สูงท่ีสุด แต่การเกิด
เป็นแคลลสัจะพบเฉพาะคู่ผสมท่ีมีพนัธ์ุภูชวาเป็นตน้แม่ดงัแสดงในตารางท่ี 2 

 
ตารางท่ี 1 เปอร์เซ็นตก์ารงอกของคพัภะสับปะรดลูกผสม 

F1 Total seeds Number of seed germination (seed) Percentage of germination (%) 

F1-MP 153 10 6.54 

F1-PM 134 34 25.37 

F1-SP 81 12 14.81 

F1-PS 181 10 5.52 
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ตารางท่ี 2 การเจริญของคพัภะสับปะรดลูกผสม 

F1 
Number of seeds Characteristics of seed germination after 45 days (%) 

shoot cluster callus shoot cluster callus 
F1-MP 4 6 0 40.00 60.00 0.00 
F1-PM 14 18 2 41.18 52.94 5.88 
F1-SP 2 7 3 16.67 58.33 25.00 
F1-PS 4 6 0 40.00 60.00 0.00 

 
การพฒันาของคพัภะหลงัจากทาํการเพาะเล้ียงคพัภะสับปะรดลูกผสมลงบนอาหารสังเคราะห์สูตร MS พบ

วา่คพัภะจากแต่ละเมลด็มีการพฒันาท่ีแตกต่างกนั แมว้า่จะเป็นคู่ผสมเดียวกนั โดยการเพาะเล้ียงคพัภะในสัปดาห์แรก
พบการเปล่ียนแปลงคือคพัภะเร่ิมบวมและมีขนาดใหญ่ข้ึน จนกระทัง่เพาะเล้ียงได ้14 วนัคพัภะจะเร่ิมแทงยอดและราก
ออกมา และหลงัจากเพาะเล้ียงได ้28 วนัตน้สับปะรดลูกผสมมีการเจริญอย่างรวดเร็วโดยมีขนาดตน้และความสูง
เพ่ิมข้ึน (ภาพท่ี 1) หลงัจากเพาะเล้ียงได ้45 วนัคพัภะเหล่าน้ีจะมีการเปล่ียนแปลงพฒันาแบ่งออกไดส้ามแบบ (ภาพท่ี 
2) คือ คัพภะท่ีมีการพฒันาไปเป็นต้นโดยตรง คือ มีลักษณะการเจริญเป็นส่วนของยอดและรากชัดเจนหลังจาก
เพาะเล้ียงบนอาหารสังเคราะห์เป็นเวลา 4 สัปดาห์ ซ่ึง 1 คัพภะจะให้ต้นสับปะรดลูกผสม 1 ต้นเท่านั้ น ต้นท่ีได้
จากคพัภะกลุ่มน้ีสามารถนาํออกปลูกในสภาพธรรมชาติไดเ้ม่ือเพาะเล้ียงบนอาหารสังเคราะห์สูตรเดิมเป็นเวลา 3 เดือน 
แบบท่ีสองมีลกัษณะเป็นกลุ่มตน้ คพัภะกลุ่มน้ีมีการเจริญและแบ่งตวัอยา่งรวดเร็วเกิดเป็นกอ้นแคลลสัในช่วงแรกและ
เกิดเป็นกลุ่มตน้ในเวลาต่อมาหลงัจากเพาะเล้ียงเป็นระยะเวลา 2 เดือน ทาํใหไ้ดจ้าํนวนตน้สับปะรดมากกวา่ 1 ตน้จาก 1 
คพัภะ ดงัท่ี Fuentes, et al. (2004) ไดร้ายงานการเพาะเล้ียงคพัภะของ  Avocado พบว่า mature embryo มีเปอร์เซ็นต์
การเกิดยอดกลุ่มมากต่อหน่ึงคพัภะและมีเปอร์เซ็นต์การงอกของคพัภะมากกว่า immature embryo และไดส้รุปว่า
วิธีการเพาะเล้ียงคพัภะสามารถช่วยชีวิตคพัภะของ Avocado และสามารถขยายเพ่ิมจาํนวนไดส้ําเร็จ  ส่วนคพัภะแบบ
สุดท้ายมีการพฒันาเป็นแคลลัสสีเขียวเพียงอย่างเดียว  และไม่พบการพฒันาของส่วนลาํต้นหรือรากเม่ือทาํการ
เพาะเล้ียงบนอาหารสังเคราะห์เป็นเวลา 30 วนั อย่างไรก็ตามเม่ือเพาะเล้ียงต่อไปจนครบ 90  วนั กลุ่มเซลล์เหล่าน้ี
สามารถเจริญไปเป็นตน้ และสามารถนาํมาแยกตน้ ทาํให้ไดจ้าํนวนตน้มากเช่นเดียวกบัการเกิดแบบกลุ่มตน้ แต่ใช้
ระยะเวลานานกว่า ดังนั้ นการนําคัพภะสับปะรดลูกผสมหลังได้รับการผสมแลว้ 45 วนั มาเพาะเล้ียงด้วยวิธีการ
เพาะเล้ียงคพัภะ ช่วยเพ่ิมขีดความสามารถของขบวนการปรับปรุงพนัธ์ุสับปะรด ขณะเดียวกนัสามารถเพ่ิมจาํนวนตน้
ไดม้ากในระยะเวลาอนัรวดเร็ว  Ran
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ภาพท่ี 1 การเจริญเติบโตของคพัภะ (ก) 0 วนั (ข) 7 วนั (ค) 14 วนั (ง) 21 วนั (จ) 28 วนั (ฉ) 35 วนั (ช) 42 วนั   
(ซ) 49 วนั (ฎ) 56 วนั 

 

 
ภาพท่ี 2 การเจริญของคพัภะหลงัเพาะเล้ียงเป็นเวลา 45 วนั (ก) ตน้เด่ียว (ข) กลุ่มตน้ (ค) แคลลสั 

 
 
 

ค ข ก 

ฎ ซ ช 
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6 .บทสรุป 
 จากผลการศึกษาเปอร์เซ็นตก์ารงอก และการพฒันาของคพัภะตั้งแต่เร่ิมเพาะเล้ียง พบวา่ คพัภะสับปะรดจะ
เร่ิมงอกเม่ือเพาะเล้ียงได ้14 วนั โดยคู่ผสมท่ีมีเปอร์เซ็นต์การงอกของคพัภะสูงท่ีสุดคือ ภูชวาx MD2 เท่ากบั 25.37
เปอร์เซ็นต ์ส่วนคู่ผสมท่ีมีเปอร์เซ็นตก์ารงอกนอ้ยท่ีสุดคือคู่ผสมท่ีมีพนัธ์ุปัตตาเวีย (Smooth cayenne) เป็นแม่ และมี
พนัธ์ุภูชวาเป็นพอ่  (5.52 เปอร์เซ็นต)์  การพฒันาของคพัภะหลงัจากเพาะเล้ียงได ้45 วนั สามารถแบ่งรูปแบบการเจริญ
ออกเป็นสามแบบ คือ ตน้เด่ียว กลุ่มตน้ และแคลลสั ซ่ึงการเจริญของคพัภะสับปะรดทุกคู่ผสมมีเปอร์เซ็นตก์ารพฒันา
แบบกลุ่มตน้สูงท่ีสุด ส่วนการเกิดเป็นแคลลสัจะพบในคู่ผสมท่ีมีพนัธ์ุภูชวาเป็นตน้แม่ นอกจากน้ีการเพาะเล้ียงใน
สภาพปลอดเช้ือยงัเป็นวธีิท่ีสามารถเพ่ิมจาํนวนสับปะรดไดม้ากในระยะเวลาอนัสั้น 
 
กติติกรรมประกาศ  

ขอขอบพระคุณคุณศราวุธ เรืองเอ่ียม ท่ีผสมพนัธ์ุสับปะรดเพื่อนาํมาใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ขอขอบพระคุณ  
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การหาราคาออปชัน ด้วยวธีิมอนติคาร์โลแบบดั้งเดิมและวธีิบูตสแทรพ 
Option Pricing using Conventional Monte Carlo Method and Bootstrap Method 

 
ธิตพิล ศรัทธาพร, สมพร ป่ันโภชา 
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--------------------------------- 
 

บทคดัย่อ      

งานวิจยัน้ีไดศึ้กษาถึง การหาราคาของออปชนัท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีการแจกแจงของอตัราผลตอบแทนไม่เป็น
แบบปกติของตลาดทุนในประเทศไทย โดยใช้วิธีมอนติคาร์โลแบบดั้ งเดิมและวิธีบูตสแทรพ การศึกษาน้ีได้
เปรียบเทียบราคาของออปชนัแบบยโุรปและแบบเอเซียนท่ีหาไดจ้ากวิธีมอนติคาร์โล วิธีพาราเมตริกบูตสแทรพ และ
วธีินอนพาราเมตริกบูตสแทรพ  

ผลการศึกษาพบวา่ ราคาท่ีเหมาะสมของออปชนั จะมีแนวโนม้ลดลงเม่ือการแจกแจงของอตัราผลตอบแทน
ของสินทรัพยอ์า้งอิงมีแนวโนม้ความโด่งสูงกว่าความโด่งของการแจกแจงแบบปกติ แต่อยา่งไรก็ตามในการศึกษา
พบวา่การใชว้ิธีบูตสแทรพ ส่งผลทาํใหร้าคาของออปชนัสูงข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัจากวิธีมอนติคาร์โลแบบดั้งเดิม ดงันั้น
วธีิบูตสแทรพอาจไม่ใช่วธีิการหาราคาออปชนัท่ีเหมาะสม 
คาํสําคญั: การหาราคาออปชนั, วธีิมอนติคาร์โล, วธีิบูตสแทรพ 

 
Abstract 

This research deals with the option pricing which the underlying asset’s return of Thai capital market is not 
normally distributed by using conventional Monte Carlo method and bootstrap method. The results of European 
option and Asian option pricing calculated by Monte Carlo method, parametric bootstrap method and non-parametric 
bootstrap method are compared 
 The results show that the option price decreases when the kurtosis of the underlying asset’s return 
distribution is higher than the kurtosis of normal distribution. However, the study shows that bootstrap method gives 
significantly higher option prices than the conventional Monte Carlo method. Therefore, the bootstrap may not be an 
appropriate pricing method to use. 
KEYWORDS: OPTION PRICING, MONTE CARLO METHOD, BOOTSTRAP METHOD 
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1. บทนํา 
 การหาราคาของออปชนัอาจจะกล่าวไดว้่าเป็นการหาราคาของสัญญาป้องกนัความเส่ียงท่ีจะชดเชยความ
สูญเสียของสินทรัพยอ์า้งอิงดว้ยการจ่ายกระแสเงินสดตามเง่ือนไข ท่ีผูถื้อสินทรัพยอ์า้งอิงอาจจะประสบกบัความเส่ียง
ในช่วงเวลาหน่ึงในอนาคต ตวัอยา่งเช่นการถือสัญญาคอลออปชนั(Call Option) เป็นการป้องกนัความเส่ียงท่ีราคาของ
หลกัทรัพยจ์ะสูงข้ึนไปโดยนกัลงทุนไม่ไดถื้อหลกัทรัพยน์ั้น และสัญญาพตุออปชนั(Put Option) เป็นการป้องกนัความ
เส่ียงท่ีราคาของหลกัทรัพยจ์ะตกตํ่าลงโดยท่ีนกัลงทุนถือหลกัทรัพยน์ั้นอยู ่ การหาราคาของออปชนัท่ีเหมาะสมจะช่วย
ใหผู้ท่ี้ตอ้งการป้องกนัความเส่ียงสามารถตกลงทาํสัญญากบัผูรั้บป้องกนัความเส่ียงไดด้ว้ยราคายติุธรรม  

ออปชนัแบบพ้ืนฐานท่ีสุดคือแบบยุโรป ท่ีราคาของออปชนัข้ึนอยู่กบัราคาใชสิ้ทธิท่ีชดัเจนแน่นอน และ
สามารถใชสิ้ทธิคอลหรือพุทออปชนัได ้ณ วนัหมดอายุของออปชนัเท่านั้น การหาราคาของออปชนัแบบยุโรปไดมี้
การใช้สมการของแบล็คโชลส์ในการคาํนวณราคาซ่ึงเป็นท่ีนิยมแพร่หลาย และไดร้าคาออปชันท่ีแม่นยาํซ่ึงเป็น
ผลลพัธ์จากการแกส้มการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ยเชิงเส้นอนัดบัท่ี 2 แต่อยา่งไรก็ตามออปชนัท่ีมีความซับซ้อนมากข้ึน เช่น 
เอเซียนออปชนัท่ีใชค้่าเฉล่ียของราคาสินทรัพยอ์า้งอิงในอดีตมาเป็นตวักาํหนดการจ่ายกระแสเงินสด หรือออปชนัอ่ืน
ท่ีมีเง่ือนไขในการจ่ายกระแสเงินสดท่ีซบัซ้อนมากกวา่น้ี ยงัไม่มีสมการทางคณิตศาสตร์ท่ีสามารถใชก้าํหนดราคาได้
อยา่งแม่นยาํ 

วิธีมอนติคาร์โลเป็นวิธีหน่ึงในการหาราคาของออปชนัท่ีมีเง่ือนไขในการจ่ายกระแสเงินสดท่ีซับซ้อน 
วธีิการหาราคาออปชนัดว้ยวธีิมอนติคาร์โลแบบดั้งเดิม ท่ี Boyle ไดเ้สนอไวใ้นปี ค.ศ. 1977 และมีการนาํมาพฒันาแตก
แขนงจนแพร่หลาย (Glasserman, 2003) ซ่ึงหลกัการของวิธีมอนติคาร์โลคือการจาํลองเส้นทางของราคาสินทรัพย์
อา้งอิงจากจุดเร่ิมตน้ไปยงัเวลาส้ินสุดตามตวัแบบสโตแคสติกของสินทรัพยอ์า้งอิง  

ตวัอยา่งเช่นสินทรัพยอ์า้งอิงท่ีมีการเคล่ือนท่ีของราคาเป็นแบบเรขาคณิตบราวน์เนียน( Geometric Brownian 
Motion ;GBM)  ซ่ึงตวัแบบสโตแคสติกของสินทรัพยอ์า้งอิงคือ  

(t) ( )
(t)

dS dt dW t
S

μ σ= +      (1) 

โดยท่ี (t)S  เป็นฟังกช์นัราคาสินทรัพยอ์า้งอิง μ เป็นอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยต่์อหน่วยเวลาσ
เป็นความผนัผวน และ ( )dW t  เป็นการเปล่ียนแปลงของการเคล่ือนท่ีแบบบราวน์ในช่วง dt เม่ือเราหาผลเฉลยของ
สมการเชิงอนุพนัธ์สโตแคสติกในสมการ(1) เราได ้

21[ ]t ( )
2( ) (0)

W t
S t S e

μ σ σ− +
=       (2) 

และถา้เราพิจารณาราคาสินทรัพยอ์า้งอิง S  ตั้งแต่ช่วงเวลาท่ี 0( , )nt t t∈ โดยแบ่งการพิจารณาออกเป็น 
เวลา 1 2, ,..., nt t t  โดยท่ี 0 1 2 ... nt t t t< < < < ซ่ึงในท่ีน้ี ตวัแปร t คือวนัท่ีทาํการซ้ือขายสินทรัพยใ์นตลาด เราได้
เส้นทางเดินแบบสุ่ม(Random walk) ของราคาสินทรัพยอ์า้งอิงจาํนวน n วนัเป็น 

2
1 1 1

1[ ]( )
2

1( ) ( ) i i i i it t t t Z

i iS t S t e
μ σ σ+ + +− − + −

+ =  สาํหรับ 0,1, 2,..., 1i n= −    (3) 
เม่ือ ( )iS t เป็นราคาสินทรัพยอ์า้งอิง ณ เวลา it  
 

เม่ือเราทาํการจาํลองเส้นทางเดินของราคา แลว้ใส่เง่ือนไขการจ่ายกระแสเงินสดของออปชันในแต่ละ
เส้นทาง เราจะคาํนวณกระแสเงินสดท่ีผูอ้อกออปชนัจะตอ้งจ่ายตามเง่ือนไขการจ่ายกระแสเงินสดในแต่ละเส้นทางได ้
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เม่ือทาํการจาํลองซํ้ าๆจนไดจ้าํนวนเส้นทางเดินมากข้ึน เราสามารถคาํนวณหาราคาออปชันได้จากค่าคาดหมาย
(Expected value) ของกระแสเงินสดในอนาคต แลว้คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั  

 เช่นกาํหนดฟังกช์นัการจ่ายกระแสเงินสด(Payoff Function) ของคอลออปชนัแบบยโุรปท่ีมีสินทรัพยอ์า้งอิง 
S และมีอตัราใชสิ้ทธิ K  คือ ( ,0)Max S K− เม่ือเวลาหมดอายุ nt  แลว้คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัดว้ยตวัคิดลด 

ปราศจากความเส่ียง f nr te−  จะได ้ 

,
1

1 max( ( ) K,0)f n

n

n
r t

K t i n
i

C e S t
n

−

=

= −∑    (4) 

เม่ือ fr  คืออตัราผลตอบแทนปราศจากความเส่ียงและ nt คืออายขุองออปชนั 

 ถ้าหากแบบจาํลองของราคาสินทรัพย์อา้งอิง ไม่เป็นตามสมมุติฐานแล้ว ราคาของออปชันท่ีหาได้จะ
คลาดเคล่ือนจากทฤษฏี ตวัอย่างเช่นในการศึกษาของขนัธวิทย ์(ขนัธวิทยแ์ละคณะ, 2010) ไดใ้ชก้ารทดสอบแบบ 
Jarque-Bera Test ท่ีวิเคราะห์ค่าความเบ ้(Skewness) และค่าความโด่ง(Kurtosis) ของกลุ่มตวัอย่างอตัราผลตอบแทน
ของขอ้มูลดชันีตลาดหลกัทรัพยไ์ทย และจากผลของการทดสอบ ทาํใหค้ณะผูเ้ขียนปฏิเสธสมมุติฐานวา่ตวัแปรทุกตวั
เป็นตวัแปรท่ีมีการแจกแจงแบบปกติ ณ ระดบันยัสาํคญั 100% ซ่ึงในงานวิจยัของ Hodges  (Hodges ,1996) ท่ีศึกษาถึง
การกระจายลงทุนในหลกัทรัพยต่์างเวลา  และ Fama (Fama, 2010)  ท่ีศึกษาการลงทุนในกองทุนรวม ต่างก็คาํนึงถึง
ความไม่เป็นปกติของการแจกแจงของอตัราผลตอบแทนและนาํวิธีสุ่มซํ้ าแบบใส่คืนหรือเรียกว่าวิธีบูตสแทรพมาใช ้ 
ซ่ึงในการวิจยัน้ีจะศึกษาผลกระทบของการแจกแจงของอตัราผลตอบแทนท่ีมีต่อราคาออปชนั โดยใชว้ิธีบูตสแทรพท่ี
ถูกเสนอโดย Efron (Efron, 1993)  
  
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

2.1 เพ่ือศึกษาวธีิการหาราคาของออปชนัแบบยโุรปและเอเซียนดว้ยการจาํลองมอนติคาร์โล แบบดั้งเดิมและ
แบบสุ่มซํ้ าแบบใส่คืนจากขอ้มูลในอดีต 

2.2 เพ่ือศึกษาผลกระทบของการแจกแจงของอตัราผลตอบแทนท่ีไม่ตรงตามสมมุติฐานต่อราคาออปชนั 
 

3. ขั้นตอนการศึกษา  
3.1 ศึกษาขั้นตอนการหาราคาออปชนัดว้ยวธีิมอนติคาร์โล 
3.2 เก็บรวบรวมขอ้มูลและคดัเลือกหลกัทรัพยท่ี์จะใชใ้นการศึกษา เป็นหุ้นสามญัในตลาด   หลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย โดยจะเลือกจากหลกัทรัพยท่ี์มีสภาพคล่องในการซ้ือขายสูง และมีเป็นหลกัทรัพยอ์้างอิง
สาํหรับใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีมีซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์

3.3 ทดสอบหาการแจกแจงของผลตอบแทนของหลกัทรัพยว์่าเป็นแบบปกติหรือไม่ ในช่วงเวลา 1 ปี 3 ปี และ 
10 ปี ดว้ยวธีิทดสอบของ Jarque-Bera 

3.4 คาํนวณหาราคาออปชนั แบบยโุรป และแบบเอเซียน 
ซ่ึงแบบออกเป็น 3 วธีิ คือ 
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3.4.1 วิธีมอนติคาร์โลแบบดั้งเดิม คาํนวณหาราคาหลกัทรัพยด์ว้ยโดยการจาํลองราคาหลกัทรัพยเ์ป็น
แบบเรขาคณิตบราวน์เนียน โดยใชค้วามแปรปวน ของผลตอบแทนในอดีต และสมมุติฐานความ
เป็นกลางต่อความเส่ียง (Risk Neutral)   

3.4.2 วิธีพาราเมตริกบูตสแทรพ คาํนวณหาราคาหลกัทรัพยด์ว้ยโดยการจาํลองราคาหลกัทรัพยเ์ป็นแบบ
เรขาคณิตบราวน์เนียน โดยใชค้่าคาดหมายท่ีเป็นกลางต่อความเส่ียง และใชค้วามแปรปรวนของ
ผลตอบแทนในอดีต แลว้ทาํการสุ่มซํ้ าแบบใส่คืนจากขอ้มูลท่ีคาํนวณไว ้ 

3.4.3 วธีินอนพาราเมตริกบูตสแทรพ ไม่มีสมมุติฐานของการแจกแจงของผลตอบแทนในอดีต จะทาํการ
สุ่มซํ้ าแบบใส่คืนจากขอ้มูลท่ีเกบ็มาไดโ้ดยตรง ปรับใหผ้ลตอบแทนใหเ้ป็นกลางต่อความเส่ียงโดย
ลบดว้ยอตัราผลตอบแทนส่วนชดเชยความเส่ียง(Risk Premium)ออกจากค่าผลตอบแทนท่ีสุ่มได ้
เพ่ือใหผ้ลตอบแทนมีค่าคาดหมายท่ีเป็นกลางต่อความเส่ียง  

3.5 เปรียบเทียบราคาออปชันท่ีไดจ้ากทั้ ง 3 วิธี โดยท่ีการเปรียบเทียบวิธี 3.4.1 กบั วิธี 3.4.2 จะทาํให้ทราบ
ผลกระทบของวิธีการสุ่มซํ้ าแบบใส่คืนต่อราคาออปชันท่ีหาได้จากวิธีมอนติคาร์โลแบบดั้ งเดิม และ
เปรียบเทียบผลลัพธ์จากวิธี 3.4.2 กับ วิธี 3.4.3 จะทําให้ทราบผลกระทบของการแจกแจงของอัตรา
ผลตอบแทนท่ีไม่เป็นแบบปกติต่อราคาออปชนั 
 
ผูว้ิจยัไดเ้ลือกหลกัทรัพยหุ์้นสามญัของ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชยจ์าํกดั(มหาชน) (SCB) เป็นหลกัทรัพย์

อา้งอิง โดยจะใชข้อ้มูลอตัราผลตอบแทนท่ีคาํนวณไดม้าจากราคาปิดรายวนัของราคาสินทรัพยอ์า้งอิง เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 7 
พฤศจิกายน 2546 จนถึงวนัท่ี 28 มกราคม 2557 เป็นเวลา  2500 วนั หรือประมาณ 10 ปี เน่ืองจากมีสภาพคล่องในการ
ซ้ือขายและมีขอ้มูลต่อเน่ืองตามระยะเวลาท่ีกาํหนด นอกจากนั้นยงัมีผูอ้อกหลกัทรัพยใ์บสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ทั้ง
แบบคอล(SCB11C1403A)และพุต(SCB11P1403A) ซ่ึงราคาของตราสารสิทธิอนุพนัธ์ดงักล่าวจะถูกเปรียบเทียบกบั
ราคาออปชันท่ีหาได้จากแบบจาํลอง เราใช้ราคาใช้สิทธิ K เป็น 143.50 บาท โดยปรับตามอตัราใช้สิทธิท่ี 28.75 
หลกัทรัพยต่์อ 1 หลกัทรัพยอ์า้งอิง  

ขอ้มูลท่ีนาํมาใชส้ร้างแบบจาํลอง 46 วนั มาจากอตัราผลตอบแทนของหุน้ SCB ตั้งแต่วนัท่ี 30 ตุลาคม 2556 
ถึงวนัท่ี 8 มกราคม 2557 นาํมาคาํนวณหาพารามิเตอร์ของวิธีมอนติคาร์โลแบบดั้งเดิม และนาํมาสุ่มซํ้ าแบบใส่คืนใน
วธีิบูตสแทรพ เพ่ือคาํนวณราคาของออปชนัแบบยโุรปและเอเซียน  
 ในการหาราคาออปชนั ผูว้ิจยัใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ จาํลองเส้นทางเดินของสินทรัพยอ์า้งอิง จาํนวน 
100,000 เส้นทาง ดว้ยระเบียบวธีิของออยเลอร์-มารุยามา(Euler-Maruyama Method) ไดส้มการของราคาสินทรัพยด์งัน้ี 

  1i i i iS S S X+ = +      (5)  
โดยท่ี  
 iS  คือราคาสินทรัพยอ์า้งอิงในวนัท่ี i 

iX  คืออตัราผลตอบแทนรายวนั ซ่ึงจะมีท่ีมาแตกต่างกนัในแต่ละวิธี คือ 
A. วธีิมอนติคาร์โลแบบดั้งเดิม อตัราผลตอบแทน iX  จะคาํนวณจากสมการ  

i iX t Wμ σ= Δ + Δ        (6) 
โดยท่ี  
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μ  คือค่าคาดหวงั ซ่ึงเท่ากบัอตัราผลตอบแทนปราศจากความเส่ียง fr  

ซ่ึงกาํหนดใหเ้ท่ากบั 0.009019% ต่อวนั ตามอตัราผลตอบแทนรายวนัของพนัธบตัร
รัฐบาลอาย ุ1 ปี 

σ  คือ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานคาํนวณไดจ้ากอตัราผลตอบแทนในอดีตของหลกัทรัพย  ์
SCB ในช่วงวนัท่ี 30 ตุลาคม 2556 ถึงวนัท่ี 8 มกราคม 2557 

tΔ  คือช่วงเวลาท่ีเปล่ียนไป ในท่ีน้ีมีค่า 1 วนั 

iWΔ  คือตวัแปรสุ่มซ่ึง t tW tεΔ = Δ โดยท่ี ~ (0,1)t Nε  
B. วิธีพาราเมตริกบูตสแทรพ iX จะไดจ้ากการสุ่มซํ้ าแบบใส่คืนจากการแจกแจงแบบปกติท่ีมีค่าคาดหวงั

เท่ากบั fr และมีความแปรปรวนσ  ท่ีคาํนวณไดจ้ากวธีิท่ี 1 วธีิมอนติคาร์โลแบบดั้งเดิม 

C.  วธีินอนพาราเมตริกบูตสแทรพ iX จะไดจ้ากการสุ่มซํ้ าแบบใส่คืนโดยตรงจากอตัราผลตอบแทนในอดีต
ของหลกัทรัพย ์SCB ในช่วงวนัท่ี 30 ตุลาคม 2556 ถึงวนัท่ี 8 มกราคม 2557  

สาํหรับฟังกช์ัน่การจ่ายกระแสเงินสดของออปชนัแบบยโุรปและแบบเอเซียนมีดงัต่อไปน้ี 
A. ฟังกช์ัน่การจ่ายกระแสเงินสดของออปชนัแบบยโุรป จะใชร้าคาปิดของสินทรัพยอ์า้งอิงในวนัใชสิ้ทธิ

มาคาํนวณการจ่ายกระแสเงินสดท่ีตอ้งจ่าย 

ชนิดคอล  max( ,0)TS K−     (7) 
ชนิดพทุ  max( ,0)TK S−     (8) 

 โดยท่ี  
K   คือราคาใชสิ้ทธิของออปชนั  

TS   คือราคาสินทรัพยอ์า้งอิงในวนัท่ีใชสิ้ทธิ  
B. ฟังกช์ัน่การจ่ายกระแสเงินสดของออปชนัแบบเอเซียน ท่ีใชสิ้ทธิแบบยโุรป จะใชค้่าเฉล่ียของราคาปิด

ของสินทรัพยอ์า้งอิงจาํนวน N วนั ตั้งแต่เร่ิมสัญญาจนถึงวนัใชสิ้ทธิ มาคาํนวณกระแสเงินสดท่ีตอ้งจ่าย 

ชนิดคอล  
1

1max( ( ) ,0)
N

i
i

S t K
N =

−∑    (9) 

ชนิดพทุ  
1

1max( ( ),0)
N

i
i

K S t
N =

− ∑    (10) 

โดยท่ี  
K   คือราคาใชสิ้ทธิของออปชนั  
( )iS t  คือราคาสินทรัพยอ์า้งอิงในวนัท่ี i 

N   คือจาํนวนวนัตั้งแต่เร่ิมสัญญาจนถึงวนัใชสิ้ทธิ 
 
4. ผลการวจิัย 

4.1 ทดสอบการแจกแจงแบบปกติของอตัราผลตอบแทนของสินทรัพยอ์า้งอิง 
ผลการทดสอบการแจกแจงแบบปกติของอตัราผลตอบแทน ในช่วงเวลา 1 ปี 3 ปี และ 10 ปี ดว้ยตวัสถิติ 

Jarque-Bera โดยมี  
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สมมุติฐานหลกั H0:  การแจกแจกของอตัราผลตอบแทนเป็นแบบปกติ  
สมมุติฐานรอง H1:   การแจกแจกของอตัราผลตอบแทนไม่เป็นแบบปกติ 

ดงัตารางท่ี 1 การทดสอบพบว่าปฏิเสธสมมุติฐานหลกั ท่ีระดบันยัสาํคญั 99% ในทุกช่วงเวลา นัน่คือกล่าว
ไดว้า่หลกัทรัพย ์SCB มีการแจกแจงของอตัราผลตอบแทนไม่เป็นแบบปกติ และใชห้ลกัทรัพย ์SCB ในการศึกษาได ้ 
 

ตารางท่ี 1 ผลการทดสอบการแจกแจกแบบปกติของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์SCB 

ช่วงเวลา ค่าความโด่ง ค่าความเบ ้ ค่าสถิติทดสอบ 
2χ  p-value 

1ปี (22 ม.ค.2556 ถึง 28 ม.ค. 2557) 4.6691 0.2212 31.0595 1.801e-07 
3ปี (7 ม.ค.2554 ถึง 28 มค. 2557) 4.6006  0.2598 88.4968 <2.2e-16 
10ปี (7 พ.ย.2546 ถึง 28 ม.ค. 2557) 11.0443   -0.2902 6775.8350 <2.2e-16 

 

4.2 การหาราคาออปชนั  
จากการหาเส้นทางเดินของราคาหลกัทรัพยอ์า้งอิง 100,000 เส้นทางดว้ยการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ

คาํนวณราคาของออปชนัเป็นมูลค่าปัจจุบนัไดผ้ลลพัธ์ดงัในตารางท่ี 2  

ตารางท่ี 2 ผลการหาราคาออปชนั 

วธีิคาํนวณ 

ราคาออปชันแบบยุโรป(บาท) ราคาออปชันแบบเอเซียน(บาท) 

คอล พุต คอล พุต 
วธีิมอนติคาร์โลแบบดั้งเดิม 7.547 9.953 3.777 6.568 

วธีิมอนติคาร์โล แบบพาราเมตริกบูตสแทรพ 11.861 12.630 5.326 8.360 

วธีิมอนติคาร์โล แบบนอนพาราเมตริกบูตสแทรพ 7.445 9.856 3.789 6.484 
 

 
รูปท่ี 1  เปรียบเทียบราคาออปชนัแบบยโุรปและเอเซียนท่ีหาไดจ้ากทั้งสามวธีิ 

7.547

9.953

3.777

6.568

11.861 12.630

5.326

8.360
7.445

9.856

3.789

6.484

คอล พุต คอล พุต

ออปชนัแบบยโุรป ออปชนัแบบเอเซียน

เปรียบเทยีบราคาออปชันจากทั้งสามวธีิ

วิธีมอนติคาร์โลแบบดั้งเดิม วิธีมอนติคาร์โล แบบพาราเมตริกบูตสแทรพ วิธีมอนติคาร์โล แบบนอนพาราเมตริกบูตสแทรพ
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5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
จากการหาราคาออปชนั ในตารางท่ี 2 และ ในรูปท่ี 1 จะพิจารณาเปรียบเทียบวิธีการหาราคาออปชนัและชุด

ขอ้มูลไดด้งัน้ี  
5.1 เปรียบเทียบวธีิมอนติคาร์โลแบบดั้งเดิมและวธีิพาราเมตริกบูตสแทรพ  
ทั้งสองวิธีน้ี มีวิธีการหาราคาแตกต่างกนั แต่ใชข้อ้มูลชุดเดียวกนัจากการสุ่มอตัราผลตอบแทนท่ีสมมุติวา่มี

การแจกแจงเป็นแบบปกติ โดยการคาํนวณตัวเลขสุ่มจากพารามิเตอร์คืออัตราผลตอบแทนคาดหวงัและความ
แปรปรวน เม่ือเปรียบเทียบราคาออปชนัท่ีหาไดจ้ากวิธีพาราเมตริกบูตสแทรพให้ราคาท่ีสูงกว่าราคาออปชนัท่ีหาได้
จากวิธีมอนติคาร์โลแบบดั้งเดิม แสดงให้เห็นว่าวิธีบูตสแทรพ ส่งผลทาํให้ราคาออปชนัสูงข้ึนจากราคาท่ีไดจ้ากวิธี
มอนติคาร์โลแบบดั้งเดิม  

5.2 เปรียบเทียบวธีินอนพาราเมตริกบูตสแทรพและวธีิพาราเมตริกบูตสแทรพ 
ทั้งสองวิธีน้ี มีวิธีการคาํนวณดว้ยวิธีบูตสแทรพเหมือนกนั แต่ใชข้อ้มูลท่ีแตกต่างกนั กล่าวคือวิธีนอนพารา

เมตริกบูตสแทรพจะใชข้อ้มูลอตัราผลตอบแทนจริงท่ีไดจ้ากตลาดซ่ึงจากการตรวจสอบการแจกแจงแลว้มีความโด่ง
สูงกวา่ความโด่งของการแจกแจงแบบปกติ แต่วิธีพาราเมตริกบูตสแทรพจะสุ่มอตัราผลตอบแทนท่ีสมมุติวา่มีการแจก
แจงเป็นแบบปกติ จะเห็นว่าราคาท่ีไดจ้ากวิธีนอนพาราเมตริกบูตสแทรพมีแนวโน้มลดลงจากวิธีพาราเมตริกบูต
สแทรพ แสดงให้เห็นว่าการแจกแจงท่ีไม่เป็นปกติของอัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์อ้างอิง ในท่ีน้ีอัตรา
ผลตอบแทนมีการแจกแจงท่ีมีความโด่งสูงกว่าความโด่งของการแจกแจงแบบปกติ จะส่งผลทาํให้ราคาออปชันมี
แนวโนม้ลดตํ่าลง  

ดงันั้นหากใช้วิธีมอนติคาร์โลแบบดั้ งเดิมหาราคาออปชันบนสินทรัพยอ์า้งอิงท่ีมีการแจกแจงของอตัรา
ผลตอบแทนท่ีมีความโด่งมากกวา่ความโด่งของการแจกแจงแบบปกติแลว้ ผูอ้อกออปชนัจะขายออปชนัในราคาท่ีสูง
กวา่มูลค่าของความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึน การใชว้ิธีมอนติคาร์โลแบบดั้งเดิมในการหาราคาออปชนัจึงเป็นประโยชน์แก่ผู ้
ออกออปชนัมากกวา่ผูซ้ื้อออปชนั 

 
6. บทสรุป 

การใชว้ิธีมอนติคาร์โล โดยวิธีสุ่มซํ้ าแบบใส่คืนหรือเรียกว่าวิธีบูตสแทรพกบัขอ้มูลอตัราผลตอบแทนใน
อดีตเพ่ือหาราคาออปชัน เราสามารถเห็นไดว้่าการแจกแจงท่ีไม่เป็นปกติจะส่งผลทาํให้ราคาของออปชันท่ีหาได้
เปล่ียนไป ซ่ึงในท่ีน้ีคือความโด่งท่ีเพ่ิมข้ึนทาํให้ราคาของออปชนัมีแนวโนม้ลดลง ดงันั้นการตั้งสมมุติฐานว่าอตัรา
ผลตอบแทนของหลกัทรัพยเ์ป็นแบบปกติ จึงให้ผูอ้อกออปชันขายออปชนัในราคาสูงกว่ามูลของความเส่ียงท่ีจะ
เกิดข้ึน แต่อยา่งไรก็ตามจากการหาราคาดว้ยวิธีพาราเมตริกบูตสแทรพ เห็นไดว้า่วิธีบูตสแทรพส่งผลทาํให้ราคาของ
ออปชนัท่ีหาไดมี้แนวโนม้สูงข้ึนจากวิธีมอนติคาร์โลแบบดั้งเดิม ดงันั้นวิธีบูตสแทรพจึงไม่เหมาะกบัการใชใ้นการหา
ราคาออปชนั  

ในการวิจยัเร่ืองการหาราคาออปชนัท่ียติุธรรม เม่ือสินทรัพยอ์า้งอิงมีการแจกแจงของอตัราผลตอบแทนไม่
เป็นแบบปกติ ควรประมาณการแจกแจงดว้ยสมการสโตแคสติกและพารามิเตอร์ท่ีให้รูปแบบการแจกแจงท่ีใกลเ้คียง 
เพ่ือเป็นตวัแบบในการจาํลองเส้นทางเดินของราคาแทนท่ีจะใชส้มมุติฐานการแจกแจงแบบปกติ  
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ผลกระทบของส่วนต่างระหว่างเงินเฟ้อของประเทศผู้ลงทุนกบัประเทศผู้รับทุนต่อมูลค่าเงินลงทุน
ทางตรงจากต่างประเทศทีม่าลงทุนในประเทศไทย 

Effect of difference between inflation rate of home country and host country on foreign direct 
investment from home country in Thailand 

 

พรีวฒัน์  ผ่องพฒัน์, ดร.รตดินัย หุ่นสวสัดิ์   
1นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตร วทิยาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมการเงิน มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

2อาจารยป์ระจาํ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

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

บทคดัย่อ 

                  การคน้ควา้อิสระเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาวา่มูลค่าเงินลงทุนทางตรงจากต่างประเทศจะตอบสนอง
อยา่งไรต่อส่วนต่างเงินเฟ้อประเทศผูล้งทุนและประเทศผูรั้บทุน โดยในการวิเคราะห์ใชว้ิธี Pooled Regression แบบ
กาํลังสองน้อยท่ีสุด ordinary least square (OLS) และทดสอบปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึน  โดยวิเคราะห์ข้อมูลจาก 12 
ประเทศประกอบดว้ย สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจกัร ญ่ีปุ่น เนเธอร์แลนด ์สิงคโปร์ สวิสเซอร์แลนด ์ฝร่ังเศส ฮ่องกง 
จีน เกาหลีใต ้เยอรมนั และมาเลเซีย ปัจจยัท่ีใชศึ้กษาประกอบดว้ย อตัราเงินเฟ้อจากประเทศผูล้งทุนและประเทศผูรั้บ
ทุน อตัราค่าแรงงานตํ่าสุดของไทย อตัราแลกเปล่ียนระหวา่งดอลลาร์สหรัฐและเงินบาทของไทย ผลิตภณัฑม์วลรวม
ภายในประเทศของประเทศผูล้งทุนและประเทศผูรั้บทุน รวมทั้งการลงทุนจากต่างประเทศในช่วงท่ีผา่นมานบัจากปี 
พ.ศ.2546 ถึง พ.ศ.2555 
 จากการศึกษาพบว่าปัจจัยท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงแล้วส่งผลกระทบให้มูลค่าเงินลงทุนจากต่างประเทศ
เปล่ียนแปลงไปในทิศทางตรงกนัขา้มกบัปัจจยัเหล่านั้นคืออตัราเงินเฟ้อของประเทศผูรั้บทุนอตัราแลกเปล่ียนบาทต่อ
ดอลลาร์สหรัฐ ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศของประเทศผูรั้บทุนและมูลค่าเงินลงทุนทางตรงจากประเทศผู ้
ลงทุน นอกจากน้ียงัพบว่าปัจจัยท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงแล้วส่งผลกระทบให้มูลค่าเงินลงทุนจากต่างประเทศ
เปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนักบัปัจจยัเหล่านั้นคือ อตัราเงินเฟ้อของประเทศผูล้งทุน   อตัราค่าจา้งแรงงานขั้นตํ่า
รายวนัของไทย และผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศของประเทศผูล้งทุน  
คาํสําคญั : เงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ, เงินเฟ้อ, ประเทศผูล้งทุน, ประเทศผูรั้บทุน 
 

Abstract 

This research aims to study the response of direct investment by home country to the difference of 
inflation rate between home country and host country. Pooled Regression analysis using ordinary least squares 
(OLS) was applied to test problem data which obtained from 12 countries namely: the United States of America, 
United Kingdom, Japan, Netherlands, Singapore, Switzerland, France, Hong Kong, China, South Korea, Germany 
and Malaysia. The factors used in this study including inflation rate of home country and host country, minimum 
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daily wage in Thailand, exchange rate of Thai baht to U.S. dollar, gross domestic product of the home and host 
country, past annual direct investment from abroad from 2003 to 2012.      
 The results reveal that the direct investment from home country changes in opposite direction as the 
inflation rate in the host country, exchange rate of Thai baht to US. Dollar, and the gross domestic product of host 
country and the past annual direct investment from home country change. Moreover, the direct investment from 
home country changes in the same direction as the inflation rate in the home country, the minimum daily wage in 
Thailand and gross domestic product of the home country change.      
 Keywords : Foreign Direct Investment home country, host country, inflation rate 
 
1. บทนํา 
       ในปัจจุบนัการแข่งขนัเพ่ือดึงดูดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ( Foreign Direct Investment : FDI ) ทวีความ
รุนแรงมากยิ่งข้ึนในกลุ่มประเทศกาํลงัพฒันา เน่ืองจาก FDI เป็นเงินลงทุนระยะยาวท่ีมกัจะมาพร้อมกบัเทคโนโลยี
และช่วยเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนั รวมทั้งการส่งออกให้กบัประเทศ เพ่ือให้เศรษฐกิจไทยสามารถเติบโตไดอ้ยา่ง
ย ัง่ยืนบนพ้ืนฐานของการลงทุนท่ีต่อเน่ืองและลดความเส่ียงดา้น Capital Flight ท่ีมกัเกิดกบัเงินทุนนาํเขา้ประเภทอ่ืน 
FDI จึงเป็นเงินทุนท่ีควรใหมี้บทบาทมากข้ึนในระยะต่อไป ( อุบลรัตน์, 2546 ) 
       ในประเทศท่ีกาํลงัพฒันาการพ่ึงหาแหล่งเงินทุนจากต่างประเทศเป็นปัจจยัท่ีสําคญัในการพฒันาเศรษฐกิจให้มี
ความเจริญเติบโต เน่ืองจากการออมในประเทศไม่เพียงพอกบัปริมาณการลงทุนในประเทศทาํใหเ้กิดช่องวา่งการออม 
และการลงทุนในประเทศ โดยเฉพาะประเทศท่ีกาํลงัพฒันาอย่างประเทศไทยโดยการลงทุนจาํแนกเป็นการลงทุน
ทางออ้มจากต่างประเทศ (Foreign Indirect  Investment) และการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ( Foreign  Direct  
Investment ) ซ่ึงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ   นับว่ามีบทบาทมากในกระแสโลกาภิวตัน์หรือเศรษฐกิจไร้
พรมแดน   เพราะนอกจากจะเป็นการกระตุน้เศรษฐกิจของประเทศท่ีมีการลงทุนแลว้ยงัเป็นปัจจยัสําคญัในการปรับ
โครงสร้างทางเศรษฐกิจผา่นการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารบริหารจดัการและการซึมซบัความรู้ดา้นตลาด  ทาํใหเ้กิดการ
ปรับปรุงคุณภาพโดยรวม ในขณะเดียวกันนโยบายการค้าเสรีได้เอ้ืออาํนวยให้บรรษัทข้ามชาติ  (Transnational  
Corporations: TNCs)  สามารถเคล่ือนยา้ยเงินทุนไปยงัแหล่งต่างๆไดส้ะดวกมากข้ึน (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั 
มหาชน, 2545) 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
1.  ศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการลงทุนทางตรงในประเทศไทย                                                                 
2.  ศึกษาถึงผลกระทบของส่วนต่างระหวา่งเงินเฟ้อของประเทศผูล้งทุนกบัประเทศผูรั้บเงินทุนต่อมูลค่าเงิน

ลงทุนทางตรงจากต่างประเทศท่ีมาลงทุนในประเทศไทย  
 

3. ระเบียบวธีิวจิัย  
3.1 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
       การศึกษาคร้ังน้ีจะใชข้อ้มูลทุติยภูมิ ( Secondary Data ) ประเภทขอ้มูลผสม ( Panel Data) เป็นรายปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2546 – พ.ศ. 2555 โดยใชข้อ้มูลครอบคลุม 12 ประเทศท่ีทาํการศึกษาไดแ้ก่สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจกัร ญ่ีปุ่น 
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เนเธอร์แลนด์ สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์ ฝร่ังเศส ฮ่องกง จีน เกาหลีใต ้เยอรมนี มาเลเซีย  และรวบรวมจากเอกสาร 
วารสารและส่ิงพิมพ ์ของหน่วยขอ้มูลทางสถิติท่ีหน่วยงานต่างๆ รวบรวมไว ้เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย, สาํนกังาน
สถิติแห่งชาติ,BOI, International Financial Yearbook และ ขอ้มูลทาง Web Site จาก World Bank ตลอดจนงานวิจัย
และบทความต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งสาเหตุท่ีเลือกกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 12 ประเทศน้ีเน่ืองจากเป็นประเทศท่ีมีการนาํเงินเขา้มา
ลงทุนในประเทศไทยในมูลค่าท่ีสูงและไดเ้ขา้มาลงทุนในประเทศไทยเป็นระยะเวลาท่ีต่อเน่ืองมาอยา่งยาวนาน 
3.2 วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 
ในการวเิคราะห์ขอ้มูลแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
        1. การวิเคราะห์เชิงพรรณนา ( Descriptive Analysis ) ซ่ึงศึกษาโครงสร้างและลกัษณะโดยทัว่ไปของการ
ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสู่ประเทศไทย 
  2. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ( Quantitative Analysis ) ซ่ึงในการวิเคราะห์ใช ้POOLED REGRESION แบบ
กาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด ( Ordinary Least Squares: OLS ) และทดสอบปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน  
 การวิเคราะห์ผลกระทบของส่วนต่างระหวา่งเงินเฟ้อของประเทศผูล้งทุนและประเทศผูรั้บทุนต่อการลงทุน
ทางตรงในประเทศไทย ตั้ งแต่ปี  พ .ศ.2546–พ .ศ.2555 ในคร้ังน้ีศึกษาตามแนวคิดทฤษฎีสังเคราะห์ของดันน่ิง 
(Dunning’Eclectic Theory) ทฤษฎีการลงทุนโดยตรงระหวา่งประเทศในวฏัจกัรของผลผลิต (Product Cycle Theory) 
และแบบจาํลองแรงดึงดูด (Gravity Model) เน่ืองจากเป็นแบบจาํลองทางเศรษฐมิติท่ีนิยมใชอ้ธิบายปริมาณการคา้
ระหว่างประเทศ (international trade) โดยตวัแปรท่ีมกัใชใ้นการอธิบายไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) 
ของทั้ งสองประเทศ ระยะทางระหว่างประเทศคู่คา้ และตวัแปรอ่ืนๆ เช่น ความแตกต่างของภาษา การมีชายแดน
ติดกนั และการเคยตกเป็นอาณานิคม เป็นตน้ ซ่ึงการศึกษาในคร้ังน้ีไดเ้พ่ิมตวัแปรนอกเหนือจากงานวิจยัในอดีตท่ีผา่น
มา ไดแ้ก่ ตวัแปรอตัราค่าจา้งแรงงานขั้นตํ่าในประเทศผูรั้บทุน ตวัแปรอตัราแลกเปล่ียน (บาท/ดอลลาร์สหรัฐ) ตวัแปร
มูลค่าเงินลงทุนโดยตรงจากประเทศผูล้งทุนท่ีมาลงทุนในประเทศไทยใน 1 ช่วงเวลาท่ีผา่นมาตวัแปรอตัราเงินเฟ้อของ
ประเทศผูล้งทุนและประเทศผูรั้บทุน ของ 12 ประเทศไดแ้ก่ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจกัร ญ่ีปุ่น เนเธอร์แลนด ์
สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์ ฝร่ังเศส องกง จน เกาหลีใต ้เยอรมนี มาเลเซียและไทย ซ่ึงสามารถแสดงความสัมพนัธ์
ดงักล่าวในรูปสมการเส้นตรงทางคณิตศาสตร์ไดด้งัน้ี  
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itFDI           คือมูลค่าเงินลงทุนโดยตรงจากประเทศผูล้งทุนท่ีมาลงทุนในไทย (หน่วย: ลา้นดอลลาร์สหรัฐ) 

itINF              คือ  อตัราเงินเฟ้อของประเทศผูเ้ขา้มาลงทุน (หน่วย : % ) 
_ itT INF         คือ  อตัราเงินเฟ้อของประเทศผูรั้บทุน คือไทย (หน่วย : % ) 
_ itT WAGE     คือ  อตัราค่าจา้งแรงงานขั้นตํ่าในประเทศไทย (วนั: คน) (หน่วย: ดอลลาร์สหรัฐ) 

itEXR                คือ  อตัราแลกเปล่ียน ( หน่วย: บาท/ดอลลาร์สหรัฐ ) 

itGDP  คือ  มูลค่าผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศของประเทศผูล้งทุน (หน่วย: ลา้นดอลลาร์สหรัฐ) 
_ itT GDP         คือ  มูลค่าผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศของประเทศผูรั้บทุนคือไทย (หน่วย: ลา้นดอลลาร์สหรัฐ) 

 

Ran
gs

it U
niv

ers
ity



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 9 ปีการศึกษา 2557 

 

วนัพฤหสับดทีี ่16 ตุลาคม พ.ศ.2557 หน้า  1018  อาคาร Digital Multimedia Complex  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

1itfdi −   คือ  มูลค่าเงินลงทุนโดยตรงจากประเทศผูล้งทุนท่ีมาลงทุนในไทยใน1ช่วงเวลาท่ีผา่นมา  
        (หน่วย:ลา้นดอลลาร์สหรัฐ) 

itε   คือ   ค่าคลาดเคล่ือน ( Error Term ) 
i   คือ ประเทศท่ีมาลงทุนโดยตรงในประเทศไทยตั้งแต่ 12 ประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจกัร 
                                     ญ่ีปุ่น เนเธอร์แลนด ์สิงคโปร์ สวติเซอร์แลนด ์ฝร่ังเศส ฮ่องกง จีน เกาหลีใต ้เยอรมนี มาเลเซีย  
t   คือ   ช่วงเวลา ตั้งแต่ 1–10 ปี ใชข้อ้มูลตั้งแต่ปี พ.ศ.2546–พ.ศ.2555 
 
3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
       ในการศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ชโ้ปรแกรม EViews ในการวิเคราะห์และคาํนวณผลการศึกษาโดยโปรแกรมน้ีเป็นหน่ึงใน
โปรแกรมท่ีนกัเศรษฐศาสตร์นิยมใชใ้นการวิเคราะห์ทางเศรษฐมิติโดยเฉพาะในการวเิคราะห์ขอ้มูลอนุกรมเวลา 
 
4. ผลการวจิัย 
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 จากสมการเม่ืออตัราเงินเฟ้อของประเทศผูล้งทุน ( itINF ) เปล่ียนแปลงไปร้อยละ 1 ส่งผลให้มูลค่าเงิน
ลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ ( ln itFDI ) เปล่ียนแปลงไปร้อยละ 0.109 ในทิศทางเดียวกนั เม่ืออตัราเงินเฟ้อของ
ประเทศผู ้รับทุน  ( _ itT INF ) เปล่ียนแปลงไปร้อยละ 1 ส่งผลให้มูลค่าเงินลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ  
( ln itFDI ) เป ล่ียนแปลงไปร้อยละ  0.133 ในทิศทางตรงกันข้าม  เม่ืออัตราค่าจ้างแรงงานรายวันของไทย 
( ln _ itT WAGE ) เปล่ียนแปลงไปร้อยละ 1 ส่งผลให้มูลค่าเงินลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ  ( ln itFDI ) 
เปล่ียนแปลงไปร้อยละ 2.528 ในทิศทางเดียวกนั เม่ืออตัราแลกเปล่ียน(TH : US) ( ln itEXR ) เปล่ียนแปลงไปร้อยละ 
1 ส่งผลใหมู้ลค่าเงินลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ ( ln itFDI ) เปล่ียนแปลงไปร้อยละ 4.070 ในทิศทางเดียวกนั เม่ือ
ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศของประเทศผูล้งทุน ( ln itGDP ) เปล่ียนแปลงไปร้อยละ 1 ส่งผลให้มูลค่าเงิน
ลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ ( ln itFDI )เปล่ียนแปลงไปร้อยละ 4.441 ในทิศทางเดียวกนั เม่ือผลิตภณัฑ์มวลรวม
ภายในประเทศของประเทศผูรั้บทุน ( ln _ itT GDP ) เปล่ียนแปลงไปร้อยละ 1 ส่งผลใหมู้ลค่าเงินลงทุนทางตรงจาก
ต่างประเทศ ( ln itFDI )เปล่ียนแปลงไปร้อยละ 3.277 ในทิศทางตรงกนัขา้มและเม่ือมูลค่าเงินลงทุนทางตรงจาก
ต่างประเทศในหน่ึงช่วงเวลาท่ีผ่านมา ( 1ln itfdi − ) เปล่ียนแปลงไปร้อยละ 1ส่งผลให้มูลค่าเงินลงทุนทางตรงจาก
ต่างประเทศในช่วงเวลาปัจจุบนั ( ln itFDI ) เปล่ียนแปลงไปร้อยละ 0.408 ในทิศทางตรงกนัขา้ม 
  จากการวิเคราะห์เชิงปริมาณทั้ ง 3 วิธีพบว่าแบบจาํลอง Pooled OLS ไม่ไดน้าํปัจจยัท่ีแตกต่างกนัระหว่าง
ขอ้มูลภาคตดัขวางมาพิจารณาดงันั้นจึงเป็นวิธีท่ียงัไม่มีความเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกบัการประมาณค่าแบบจาํลอง 
Fixed Effects Models และ Random Effects Models ดังนั้ นจึงต้องมีการตัดสินใจในการเลือกระหว่างแบบจาํลอง
ระหว่าง Fixed Effects Models กบั Random Effects Models ว่าแบบจาํลองใดเป็นแบบจาํลองท่ีให้ประมาณการท่ีดี
ท่ีสุดข้ึนโดยทดสอบดว้ย Redundant Fixed Effects Test และวิธี Hausman Test ซ่ึงไดผ้ลการศึกษาวา่การใช ้Random 
Effects Models ในการประมาณค่ามีความเหมาะสมกวา่ ดงันั้นวิธีท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการศึกษาคร้ังน้ีกคื็อวิธี Random 
Effects Models  
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5. บทสรุป 
 อัตราเงินเฟ้อของประเทศผูล้งทุนมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับมูลค่าเงินลงทุนทางตรงจาก
ต่างประเทศ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้กล่าวคือเม่ืออตัราเงินเฟ้อของ
ประเทศผูล้งทุนเพ่ิมข้ึน 1 % จะทาํใหมู้ลค่าเงินลงทุนทางตรงจากต่างประเทศท่ีมาลงทุนในไทยเพิ่มข้ึน 0.109 % กล่าว
ท่ีมูลค่าเงินลงทุนทางตรงจากต่างประเทศเพิ่มข้ึนเม่ืออตัราเงินเฟ้อของประเทศผูล้งทุนเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากกล่าวท่ีอตัรา
เงินเฟ้อในประเทศของผูล้งทุนเพ่ิมสูงข้ึนนั้นหมายถึงตน้ทุนท่ีจะเพิ่มสูงข้ึนหากมีการลงทุนภายในประเทศของผู ้
ลงทุนเองดงันั้นเม่ืออตัราเงินเฟ้อของประเทศผูล้งทุนเพ่ิมสูงข้ึนจึงมีแนวโนม้ท่ีจะมีเงินลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ
เขา้มาในประเทศผูรั้บทุนมากข้ึนเพ่ือลดตน้ทุนลงจากการลงทุนภายในประเทศผูล้งทุนเอง 
 อตัราเงินเฟ้อของประเทศผูรั้บทุนมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัมูลค่าเงินลงทุนทางตรงจาก
ต่างประเทศ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีกาํหนดไวก้ล่าวคือเม่ืออตัราเงินเฟ้อของ
ประเทศผูรั้บทุนเพ่ิมข้ึน 1% จะทาํให้มูลค่าเงินลงทุนทางตรงจากต่างประเทศลดลง 0.133 % การท่ีมูลค่าเงินลงทุน
ทางตรงจากต่างประเทศลดลงเม่ืออตัราเงินเฟ้อของประเทศผูรั้บทุนเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากการท่ีอตัราเงินเฟ้อในประเทศ
ผูรั้บทุนเพ่ิมสูงข้ึนนั้นหมายถึงตน้ทุนท่ีจะเพิ่มสูงข้ึนหากมีการเขา้มาลงทุนในประเทศของผูรั้บทุน ดงันั้นเม่ืออตัราเงิน
เฟ้อของประเทศผูรั้บทุนเพิ่มสูงข้ึนจึงมีแนวโน้มท่ีจะมีเงินลงทุนทางตรงจากต่างประเทศเขา้มาในประเทศผูรั้บทุน
นอ้ยลงเพราะประเทศเจา้ของเงินทุนจะไปลงทุนในประเทศท่ีมีตน้ทุนถูกกวา่ 
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การศึกษาเปรียบเทยีบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของ 
หุ้นสามัญและกองทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ในประเทศไทย 

The Comparisons of Risk and Return of  
Common Stock vs. Real Estate Investment Trusts (REITs) in Thailand  

 

สุปราณี วงศ์ขวัญ และ ผศ.ดร.ธนโชติ บุญวรโชติ 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมการเงิน มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
2 อาจารยป์ระจาํ สาขาวชิาเทคโนโลยอุีตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

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

บทคดัย่อ      

การศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของหุ้นสามัญและกองทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยใ์นประเทศไทย เพ่ือศึกษาอตัราผลตอบแทนเฉล่ียและความเส่ียงของพอร์ตการลงทุนท่ีเลือกลงทุนใน
หุ้นสามัญ (Common Stock), กองทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย  ์(REITs) และพอร์ตการลงทุนรวมกัน
ระหว่างหุ้นสามัญและกองทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย  ์(Common Stock + REITs) โดยขอ้มูลท่ีนํามา
วิเคราะห์คือราคาปิดรายเดือนของหุ้นสามญักลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง ทั้ง 4 หมวดธุรกิจ ในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยทาํการทดสอบสมมติฐานวา่ ผลต่างระหวา่งอตัราผลตอบแทนเฉล่ียของแต่ละพอร์ตการลงทุน มี
ความแตกต่างกนัหรือไม่ ดว้ยการทดสอบที (t-Test) ท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 และผลต่างระหวา่งความเส่ียงของแต่ละ
พอร์ตการลงทุน ดว้ยการทดสอบเอฟ (F-Test) ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 รวมถึงพิจารณาการแบ่งแยกความเส่ียงรวมของ
กองทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย  ์และการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง (Ri) กับอตัรา
ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัตามทฤษฎี CAPM (E(Ri)) ของกองทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ต่ละกอง พบว่า
เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของอตัราผลตอบแทนเฉล่ียระหว่างพอร์ตการลงทุนทั้ ง 3 พอร์ตการลงทุน นั้นไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั และเม่ือพิจารณาความเส่ียงในการลงทุนในกองทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์
(REITs) ปรากฏวา่มีความเส่ียงสูงซ่ึงเป็นความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบมากกวา่ความเส่ียงท่ีเป็นระบบ  

คาํสําคญั : กองทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย,์ ความเส่ียง, อตัราผลตอบแทน 

Abstract 

The Comparisons of Risk and Return of Common Stock and Real Estate Investment Trusts (REITs) in 
Thailand. The main objective is to comparative study of total Portfolio risk in common stock, Real Estate 
Invesment Trusts (REITs) and Mixed – asset Portfolio, To Comparative study of systematic risk and unsystematic 
risk for each Real Estate Invesment Trusts (REITs), To Comparative of the required rate of return and expected 
rates of return for each Real Estate Invesment Trusts (REITs). The Data set we used has the monthly data closed 
price  in the Property and Construction Groups. The first study we have tested performance measures are calculated 

Ran
gs

it U
niv

ers
ity



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 9 ปีการศึกษา 2557 

 

วนัพฤหสับดทีี ่16 ตุลาคม พ.ศ.2557 หน้า  1021  อาคาร Digital Multimedia Complex  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

and compared among Real Estate Invesment Trusts (REITs), Common Stock and Mix – asset Portfolio. By Testing 
T-test for Testing the difference rate of return and F-test for Testing the difference of risk at significant level at 
0.05. The second and Third study we used has the monthly data close price of Real Estate Investment Trusts 
(REITs) based on capital Asset Pricing model (CAPM). Discrimination, including the risk of Real Estate 
Investment Trusts. The result founded that comparing the difference between the average yield on the three 
portfolios. Did not differ significantly. When considering the risks of investing in the real estate investment trust 
(REITs) that are at high risk, more than systematic risk so Investment in REITs has high risk. 

KEYWORDS : REAL ESTATE INVESTMENT TRUSTs (REITs), RISK, RETURN 

1. บทนํา 
กองทุนรวมท่ีลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์เป็นเคร่ืองมือในการระดมเงินออมรูปแบบหน่ึงของผูป้ระกอบการ

ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยเป็นการระดมเงินทุนจากนักลงทุนเพื่อนําเงินไปลงทุนในระยะยาวในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย ์หรือลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัอสังหาริมทรัพยต์ามท่ีกฎหมายกาํหนดซ่ึงในภาวะตลาดหุ้น
ไทยมีความผนัผวนมากข้ึนและไดรั้บผลกระทบจากปัจจยัทั้งภายในและภายนอกประเทศ  ทาํให้มีการพฒันากองทุน
รวมอสังหาริมทรัพยใ์ห้มีโครงสร้างเป็นไปตามมาตรฐานสากลมากข้ึน โดยมีช่ือว่า กองทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์[REITs : Real Estate Investment Trust] ซ่ึงถือเป็นเคร่ืองมือการลงทุนใหม่ในประเทศไทย และเป็น
ทางเลือกของการลงทุนท่ีมีความน่าสนใจสาํหรับนกัลงทุนสถาบนัและนกัลงทุนรายยอ่ยท่ีตอ้งการผลตอบแทนในรูป
ของส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน (Capital Gain) และเงินปันผลท่ีค่อนขา้งสมํ่าเสมอและมัน่คง นบัเป็นเคร่ืองมือการ
ลงทุนท่ีสร้างผลตอบแทนในระยะยาวแมใ้นช่วงภาวะเงินเฟ้อ ซ่ึงกองทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์[REITs 
: Real Estate Investment Trust] ถูกจดัอยูใ่นโครงสร้างกลุ่มอุตสาหกรรม (Industry Group) และหมวดธุรกิจ (Sector) 
ของบริษทัจดทะเบียน 

ดงันั้นเม่ือพิจารณาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงระหว่างกองทุนรวม กบัการลงทุนในหลกัทรัพย ์
พบวา่กองทุนรวมส่วนใหญ่จะมีความเส่ียงท่ีตํ่ากวา่ค่าความเส่ียงตลาด ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นวา่กองทุนรวมส่วนใหญ่จะมี
การลงทุนแบบระมัดระวงั ส่วนผลตอบแทนของหลักทรัพย์ท่ีนักลงทุนลงทุนเอง เม่ือเปรียบเทียบกับค่าเฉล่ีย
ผลตอบแทนของกองทุนรวม พบว่า กลุ่มหลกัทรัพยท่ี์เลือกลงทุนดว้ยตนเองให้ผลตอบแทนสูงกว่าค่าเฉล่ียของ
ผลตอบแทนของกองทุนรวม แต่ความเส่ียงของหลกัทรัพยท่ี์นกัลงทุนลงทุนเองก็มีความเส่ียงท่ีสูงกว่าค่าเฉล่ียความ
เส่ียงของกองทุนรวม เช่นกนั  

การลงทุนในหลกัทรัพยแ์มจ้ะสร้างผลตอบแทนแก่นกัลงทุนได ้ในขณะเดียวกนักต็อ้งแบกรับความเส่ียงท่ี
อาจเกิดข้ึนดว้ย และยงัส่งผลให้นกัลงทุนไม่สามารถบรรลุจุดประสงคต์ามท่ีไดก้าํหนดไว ้ดงันั้นก่อนท่ีจะตดัสินใจ
ลงทุนในหลกัทรัพยใ์ด ๆ นั้น นกัลงทุนควรมีหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาเพ่ือเป็นแนวทางในการตดัสินใจ ดว้ยเหตุน้ี 
งานวิจยัน้ีจึงทาํการศึกษาอตัราผลตอบแทนและระดบัความเส่ียงของกองทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
(REITs) เปรียบเทียบกบัหุ้นสามญัในกลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง (Common Stock) นอกจากน้ียงัพิจารณาถึง
ความเส่ียงท่ีเป็นระบบและความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบของกองทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(REITs) โดย
การใชแ้บบจาํลองการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์หรือ CAPM อนัเปรียบเสมือนเคร่ืองมือบ่งช้ีให้ทราบถึงระดบัความ
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เส่ียงและผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์ซ่ึงจะช่วยให้นักลงทุนจะสามารถตดัสินใจไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ
แม่นยาํมากข้ึน 
 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1) เพ่ือเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงของพอร์ตการลงทุนท่ีเลือกลงทุนในหุ้นสามัญ 
(Common Stock) , พอร์ตการลงทุนท่ีเลือกลงทุนในกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์
(REITs) และพอร์ตการลงทุนรวมระหว่างหุ้นสามญัและกองทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์
(Common Stock + REITs) 

2) เพ่ือศึกษาอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัและความเส่ียง  ภายใตแ้บบจาํลองการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์
(Capital Asset Princing Model : CAPM) กบัอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงของพอร์ตการลงทุนท่ีเลือก
ลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มกองทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(REITs) 

 

3. การดาํเนินการวจิัย 
 การศึกษาน้ีใชข้อ้มูลราคาปิดรายเดือนของหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพย ์และก่อสร้างท่ีทาํการซ้ือขายใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํนวนทั้งส้ิน 91 หลกัทรัพย ์ เร่ิมตั้งแต่เดือน มกราคม 2550 ถึงเดือนธนัวาคม 2556  
โดยคดัเลือกสินทรัพยท่ี์ให้ผลตอบแทนสูงเพ่ือทาํการสร้างพอร์ตการลงทุนท่ีเลือกลงทุนในหุ้นสามญั (Common 
Stock), กองทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(REITs) และลงทุนรวมกนัระหวา่งหุน้สามญัและกองทรัสตเ์พ่ือ
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Common Stock + REITs) โดยพิจารณาจาก Sharpe Ratio เพ่ือทําการศึกษาความ
แตกต่างของอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของแต่ละพอร์ตการลงทุน ซ่ึงทดสอบผลต่างระหวา่งอตัราผลตอบแทน
เฉล่ียของแต่ละพอร์ตการลงทุน มีความแตกต่างกนัหรือไม่ ดว้ยการทดสอบที (t-Test) ท่ีระดบันัยสําคญั 0.05 และ
ทดสอบผลต่างระหวา่งความเส่ียงของแต่ละพอร์ตการลงทุน ดว้ยการทดสอบเอฟ (F-Test) ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 โดย
ใช้ขอ้มูลดชันีราคาหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างมาใช้คาํนวณ อตัราผลตอบแทนของตลาด และใช้อตัรา
ผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลไทยอายุ 10 ปี เป็นตวัแทนของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์ปราศจากความ
เส่ียง (Risk-Free Rate) 

นอกจากน้ีพิจารณาการแบ่งแยกความเส่ียงรวมของกองทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์และการ
เปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง (Ri) กับอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัตามทฤษฎี CAPM (E(Ri)) ของ
กองทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ต่ละกอง 
 

4. ผลการวจิัย 
 จากการพิจารณาเปรียบเทียบความแตกต่างอตัราผลตอบแทนเฉล่ียและระดบัความเส่ียงของพอร์ตการลงทุน
ทั้ง 3 ลกัษณะ และเปรียบเทียบความแตกต่างอตัราผลตอบแทนเฉล่ียและระดบัความเส่ียงของแต่ละพอร์ตการลงทุน
กบัดชันีหุน้อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง (PROPCON) สรุปไดด้งัตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1  แสดงผลสรุปการเปรียบเทียบความแตกต่างอัตราผลตอบเฉลี่ยและระดับความเส่ียงของพอร์ตการลงทุน
ทั้ง 3 ลกัษณะ และเปรียบเทียบความแตกต่างอตัราผลตอบแทนเฉลีย่และระดับความเส่ียงของแต่ละพอร์ต
การลงทุนกบัดชันีหุ้นอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) 

Portfolio Mean Standard Deviation 
Common Stock 

Vs 
REITs 

ไม่แตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัสาํคญั 

ไม่แตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัสาํคญั 

Common Stock 
Vs 

Common Stock + REITs 

ไม่แตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัสาํคญั 

แตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัสาํคญั 

REITs 
Vs 

Common Stock + REITs 

ไม่แตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัสาํคญั 

แตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัสาํคญั 

PROPCON 
Vs 

Common Stock 

ไม่แตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัสาํคญั 

แตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัสาํคญั 

PROPCON 
Vs 

REITs 

ไม่แตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัสาํคญั 

ไม่แตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัสาํคญั 

PROPCON 
Vs 

Common Stock + REITs 

ไม่แตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัสาํคญั 

แตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัสาํคญั 

**  หมายเหตุ  ท่ีระดบันยัสาํคญั = 0.05  (ระดบัความเช่ือมัน่ 95 %) 
     ทีม่า : มาจากการคาํนวณ 

จากการพิจารณาการแบ่งแยกความเส่ียงรวมของกองทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(REITs) เพ่ือ
พิจารณาความเส่ียงของกองทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยท่ี์เกิดข้ึนเป็นความเส่ียงท่ีเป็นระบบหรือไม่เป็น
ระบบ ซ่ึงเป็นไปตามหลกัการของความเส่ียงท่ีเป็นระบบ (The Systematic Risk Principle) นั่นคือ ผลตอบแทนท่ี
คาดหวงัของหลกัทรัพยต์วัใดตวัหน่ึงจะข้ึนอยูก่บัความเส่ียงท่ีเป็นระบบของหลกัทรัพยต์วันั้นเท่านั้น ซ่ึงการแบ่งแยก
ความเส่ียงรวมของกองทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(REITs) สามารถแสดงไดด้งัตารางท่ี 2 โดยกาํหนด 
Risk Market คือ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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ตารางที ่2  แสดงการแบ่งแยกค่าความเส่ียงรวม (Total Risk) ของกองทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  

หลกัทรัพย์ 

ค่าความเส่ียงรวม ค่าเบต้า 

(β) 
ค่าความเส่ียง ค่าความเส่ียงที่ 

(σ2
i) ทีเ่ป็นระบบ ไม่เป็นระบบ 

(β2σ2
m) (σ2ԑi) 

FUTUREPF 16.0228 0.301059 4.2125 11.8103 

SPF 36.3181 0.252241 2.9571 33.3609 

CPNRF 25.7375 0.090509 0.3807 25.3567 

MIPF 92.7756 0.115068 0.6154 92.1603 

BKKCP 5.7348 0.097786 0.4444 5.2904 

TFUND 14.1061 0.172949 1.3902 12.7159 

URBNPF 190.1096 -0.278166 3.5962 186.5133 

JCP 18.2190 -0.014801 0.0102 18.2088 

QHPF 18.8753 0.250548 2.9176 15.9577 

TU_PF 76.2455 0.162502 1.2273 75.0181 

TIF1 23.4889 -0.020932 0.0204 23.4686 

MNIT 44.7796 0.043464 0.0878 44.6918 

QHOP 12.5333 0.068893 0.2206 12.3127 

GOLDPF 15.4046 -0.060124 0.1680 15.2366 

   ทีม่า : มาจากการคาํนวณ 

 จากการพิจารณาอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง (Ri) ของกองทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์
(REITs) แต่ละกอง กบัอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัตามทฤษฎี CAPM (E(Ri)) มาเปรียบเทียบกนั ไดผ้ลดงัตารางท่ี 3 
ซ่ึงพบวา่ กองทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(REITs) ท่ี Ri > E(Ri) ไดแ้ก่ FUTUREPF, SPF, CPNRF, MIPF 
และ URBNPF แสดงว่าเป็นหลกัทรัพยท่ี์มีราคาตํ่ากว่าท่ีควรจะเป็น เม่ือเทียบกบัอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง ณ 
ระดบัความเส่ียงเดียวกนักบัเส้นตลาดหลกัทรัพย ์
 นอกจากน้ียงัพบว่ามีกองทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย  ์(REITs) ท่ี Ri < E(Ri) ไดแ้ก่ BKKCP, 
TFUND, JCP, QHPF, TU_PF, TIF1, MNIT, QHOP และ GOLDPF ซ่ึงสามารถสรุปการตดัสินใจไดด้งัน้ี 

1) กองทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย  ์(REITs) ท่ีนักลงทุนตดัสินซ้ือ มีจาํนวน 5 กอง ไดแ้ก่ 
FUTUREPF, SPF, CPNRF, MIPF และ URBNPF 

2) กองทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(REITs) ท่ีนักลงทุนตดัสินขาย มีจาํนวน 9 กอง ไดแ้ก่ 
BKKCP, TFUND, JCP, QHPF, TU_PF, TIF1, MNIT, QHOP และ GOLDPF 
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ตารางที่ 3  แสดงการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ของกองทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
(REITs)  เพ่ือการตดัสินใจสําหรับการลงทุนในช่วงเดือนมกราคม 2550 ถึงเดือนธันวาคม 2556 

หลกัทรัพย์ 
   อตัราผลตอบแทนทีแ่ท้จริง 

 (ร้อยละต่อปี) 
อตัราผลตอบแทนทีค่าดหวงัตามทฤษฎ ี

(ร้อยละต่อปี) 
การตดัสินใจ 

FUTUREPF 83.76274 55.2166 Undervalue 

SPF 88.98156 51.5465 Undervalue 

CPNRF 68.69441 39.3877 Undervalue 

MIPF 91.33587 41.2340 Undervalue 

BKKCP 11.30100 39.9348 Overvalue 

TFUND 23.91431 45.5854 Overvalue 

URBNPF 27.98140 11.6711 Undervalue 

JCP 4.86360 31.4706 Overvalue 

QHPF -5.11637 51.4192 Overvalue 

TU_PF -43.43842 44.8000 Overvalue 

TIF1 -32.42309 31.0097 Overvalue 

MNIT -92.76307 35.8509 Overvalue 

QHOP -46.25332 37.7626 Overvalue 

GOLDPF -75.24476 28.0633 Overvalue 

ทีม่า : มาจากการคาํนวณ 

5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

• สําหรับนักลงทุน 
1) ในการวิจัยคร้ังน้ี ใช้สําหรับเป็นแนวทางในการประกอบการตัดสินใจลงทุนหลักทรัพยใ์นกลุ่ม

อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างเพียงกลุ่มเดียวเท่านั้น โดยพิจารณาจากอตัราผลตอบแทนและความเส่ียง
ในแต่ละหลกัทรัพย ์อยา่งไรกต็าม ในการลงทุนควรท่ีจะกระจายการลงทุน 

2) ในการซ้ือขายหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง (PROPCON) นักลงทุนตอ้งมี
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการลงทุนในหลกัทรัพยน์ั้นอยา่งเพียงพอและตอ้งมีเวลาในการศึกษาขอ้มูล
อยา่งละเอียด เน่ืองมาจากธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างให้ผลตอบแทนท่ีสูง แต่ก็มีความเส่ียงสูง
ดว้ยเช่นกนั นกัลงทุนควรวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆ มีผลกระทบต่อการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละ
ก่อสร้างเพ่ือนาํมาใชต้ดัสินใจลงทุนการซ้ือขายหลกัทรัพย ์
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3) ในการเลือกซ้ือกองทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ควรศึกษาคุณภาพของบริษทับริหารจดัการ
กองทรัสต์ หนังสือช้ีชวน นโยบายการลงทุน ให้ถ่องแท้ เพ่ือใช้ในการพิจารณาตดัสินใจเลือกซ้ือ
กองทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์

• ในการวจิัยคร้ังต่อไป 
1) การกาํหนดขอบเขตการวิจัยท่ีแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรม และ/หรือ ระยะเวลาท่ี

ทาํการศึกษา อาจทาํใหผ้ลการศึกษาท่ีไดมี้ความสอดคลอ้งหรือแตกต่างจากการศึกษาในคร้ังน้ี 
2) ควรศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีราคาหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง อาทิเช่น ปัจจยั

ทางดา้นการเมือง และอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางประกอบการตดัสินใจในการ
ลงทุนในกลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง (PROPCON) และยงัช่วยลดความเส่ียงจากการลงทุนอีก
ดว้ย 

3) เน่ืองจากการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งในการทาํการศึกษาคร้ังน้ีถูกกาํหนดดว้ยขอบเขตของระยะเวลา ไม่
สามารถทาํการศึกษาผลการดาํเนินงานของกองทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยไ์ดต้ั้งแต่เร่ิม
จดัตั้ง ดงันั้นอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของกองทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยท่ี์ไดจ้าก
การศึกษา อาจไม่สามารถสรุปถึงความสามารถในการบริหารจดัการกองทุนไดอ้ยา่งแทจ้ริง ผูท่ี้ตอ้งการ
นาํผลการศึกษาไปใชเ้พ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการบริหารจดัการกองทรัสตเ์พ่ือการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยจึ์งควรพิจารณาเง่ือนไขดงักล่าว 

 

6. บทสรุป 
 จากผลการวเิคราะห์ เม่ือพิจารณาอตัราผลตอบแทนเฉล่ีย 

1) อตัราผลตอบแทนเฉล่ียของพอร์ตการลงทุนทั้ง 3 พอร์ตการลงทุน พบวา่ เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของ
อตัราผลตอบแทนเฉล่ียระหวา่งพอร์ตการลงทุนทั้ง 3 พอร์ตการลงทุน รวมถึงการเปรียบเทียบความแตกต่างของอตัรา
ผลตอบแทนระหว่างพอร์ตการลงทุนแต่ละพอร์ตกับดัชนีราคาหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง พบว่า ไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั  
 ซ่ึงเม่ือพิจารณาการแบ่งแยกค่าความเส่ียงรวมของกองทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(REITs) 
พบว่า มีกองทรัสต์บางกองท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้เป็นบวก นั่นบ่งบอกถึงอตัราผลตอบแทนเปล่ียนแปลงไปใน
ทิศทางเดียวกนัและมากกวา่อตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเหตุผลของการเปรียบเทียบความ
แตกต่างของอตัราผลตอบแทนเฉล่ียท่ีไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั  
 จากผลการวเิคราะห์ เม่ือพิจารณาระดบัความเส่ียง 

2) พบว่า เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความเส่ียงระหว่างพอร์ตการลงทุนท่ีลงทุนในหุ้นสามญั 
(Common Stock) กบัพอร์ตการลงทุนท่ีเลือกลงทุนในกองทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(REITs) ผลออกมา
คือไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานของการศึกษา แต่เม่ือพิจารณาถึงความความแตกต่าง
ของความเส่ียงระหว่างพอร์ตการลงทุนท่ีลงทุนในหุ้นสามัญกับพอร์ตการลงทุนรวมกันระหว่างหุ้นสามัญและ
กองทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย  ์(Common Stock + REITs) และความความแตกต่างของความเส่ียง
ระหวา่งพอร์ตการลงทุนท่ีลงทุนในกองทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(REITs) กบัพอร์ตการลงทุนรวมกนั
ระหวา่งหุน้สามญัและกองทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(Common Stock + REITs) รวมถึงเม่ือเปรียบเทียบ
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ความแตกต่างของระดบัความเส่ียงกบัดชันีหุ้นอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั โดย
พอร์ตการลงทุนรวมกนัระหวา่งหุน้สามญัและกองทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(Common Stock + REITs) 
มีระดบัความเส่ียงนอ้ยกวา่ พอร์ตการลงทุนในหุน้สามญั (Common Stock), พอร์ตการลงทุนท่ีลงทุนในกองทรัสตเ์พ่ือ
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย  ์(REITs) และระดับความเส่ียงของดัชนีหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานในการวจิยัในคร้ังน้ีและทฤษฎีการกระจายการลงทุน  
 นอกจากน้ี เม่ือพิจารณาการแบ่งแยกความเส่ียงรวม (Total Risk) ระหว่างความเส่ียงท่ีเป็นระบบและความ
เส่ียงท่ีไม่เป็นระบบของกองทรัสตเ์พ่ืองการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์แต่ละกอง พบวา่ ทุกกองทรัสตมี์ความเส่ียงท่ีไม่
เป็นระบบ  (Unsystematric Risk) มากกว่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบ  (Systematric Risk) นั่นหมายถึง การลงทุนใน
กองทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(REITs) มีความเส่ียงสูงซ่ึงสอดคลอ้งกบัระดบัความเส่ียงของพอร์ตการ
ลงทุนท่ีเลือกลงทุนในกองทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงอาจเป็นเพราะการลงทุนในกองทรัสตเ์พ่ือการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(REITs) ยงัไม่เป็นท่ีนิยมในหมู่นักลงทุน หรือบางนักลงทุนยงัไม่มีความรู้ความเขา้ในใจ
เก่ียวกบักองทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์มากพอเน่ืองจากกองทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์จดั
ไดว้า่เป็นตราสารทางการเงิน ท่ีเพ่ิมเขา้มาในประเทศไทย  

3) การอภิปรายเก่ียวกับแบบจําลองการกําหนดราคาสินทรัพย์ (Capital Asset Pricing Model ; CAPM) 
เปรียบเสมือนการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซ่ึงอาจไม่สะทอ้นถึงอตัราผลตอบแทนท่ีเหมาะสมตามท่ี
ควรจะเป็น เน่ืองจากพิจารณาเฉพาะความเส่ียงท่ีเป็นระบบเพียงปัจจยัเดียว 
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การประมาณความผนัผวนของดัชนีหลกัทรัพย์โดยเปรียบเทยีบ 
Historical Volatilaty with GARCH Volatility 
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บทคดัย่อ      

งานศึกษารายงานน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาและสังเกตุความเคล่ือนไหวของค่าความผนัผวนในหลกัทรัพยท่ี์มี
การออกจาํหน่ายใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ( Derivative Warrants)  

แบบจาํลองท่ีใชใ้นการทดสอบเป็นแบบจาํลองของ GARCH Model ซ่ึงทาํการทดสอบการศึกษาดว้ยวธีิบอ็กส์
เจนกินส์ การทดสอบ Autocorrelation ดว้ยวธีิของ Correlogram of test  และการวเิคราะห์ความแปรปรวนอยา่งมี
เง่ือนไขดว้ยเทคนิคของ GARCH Model การทดสอบความน่ิงของอนุกรมเวลาโดยวธีิ Unit Root Test augmented 
Dickey-Fuller (ADF) test พบวา่ขอ้มูลผลตอบแทนของกลุ่ม 50 หลกัทรัพยมี์ความน่ิงและมีลกัษณะขอ้มูลแบบI(0) ผล
การทดสอบ ปรากฏวา่แบบจาํลองพบวา่ GARCH (1,1) อยูใ่นรูปแบบจาํลองท่ีเหมาะสม รวมทั้งพบวา่ผลตอบแทน
ของ SET50 Index  ข้ึนอยูก่บัผลต่างของคาบเวลาท่ี 1 และค่าความผนัผวนของแบบจาํลองน้ีข้ึนอยูก่บัความแปรปรวน
ท่ีเกิดข้ึนในคาบท่ี 1  

หลงัจากนั้นไดน้าํค่าความผนัผวนท่ีไดจ้ากการทดสอบจากแบบจาํลอง ไปคาํนวณหามูล ค่าประมาณการค่า 
Pricing ของ Call โดยใชแ้บบจาํลองของ Black-Schole Model  เพ่ือเปรียบเทียบหาค่าท่ีแทจ้ริงและระยะเวลาเหมาะสม
ท่ีสุดของขอ้มูลท่ีจะนาํมาใชต่้อไปโดยจากผลท่ีทาํการศึกษาจะพบวา่ Historical Volatility มีค่าใกลเ้คียงกบั Implied 
Volatility มากกวา่ GARCH Volatility 

คาํสําคญั: ใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 
Abstract 

 The purpose of this study is to study the volatility moving of the Derivative Warrants .We use GARCH 
Model to investigate the volatility moving with Box-Jenkins method. In the part of the autocorrelation testing, we 
use the correlogram to identify.  The stationary testing of the data , we use Unit Root Test augmented Dickey-Fuller 
(ADF) test to examine .The SET50 Index data are discovered being I(0) variable.  The optimal volatility model is 
GARCH (1,1).We compare the volatility with the GARCH Model and Historical Model  
 We use the volatility from the GARCH Model and Historical Model in pricing the call option with B.S. 
Model to determine the actual value and the most optimal period.  
 The result shows that the GARCH model can predict accumulate for the latest one-year period. This is 
because the observed period had insignificant change in the market trend. 
KEYWORDS: Derivative Warrants 
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1. บทนํา 
ในปัจจุบนัตลาดทุนของประเทศนบัวา่เป็นแหล่งการพฒันาเศรษฐกิจท่ีสาํคญั เน่ืองจากตลาดทุนเป็นแหล่ง

ศูนยก์ลางในการระดมเงินออมจากประชาชน และธุรกิจมาใชป้ระโยชน์เพ่ือการลงทุนในธุรกิจต่างๆ ท่ีประสงคเ์ขา้มา
ระดมทุนจากตลาดทุน  โครงสร้างของตลาดทุนประกอบ  ไปด้วย ตลาดแรก(Primary Market) และตลาดรอง
(Secondary Market) ซ่ึง 

1.ตลาดแรกหรือตลาดหลกัทรัพยอ์อกใหม่ เป็นแหล่งกลางในการเสนอขายและซ้ือหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ 
เม่ือธุรกิจตอ้งการเงินทุนเพ่ิมจากภายนอกกิจการสาํหรับการดาํเนินงานและการขยายกิจการ  

2.ตลาดรองหรือตลาดคา้หลกัทรัพย ์เป็นแหล่งกลางในการเสนอขายและซ้ือหลกัทรัพยซ่ึ์งเคยผ่านการซ้ือ
ขายในตลาดแรกมาแลว้ ซ่ึงช่วยใหเ้กิดการหมุนเวยีนซ้ือขายหลกัทรัพยอ์ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน อนัช่วยสนบัสนุน
การระดมเงินทุนในตลาดแรกใหก้วา้งขวางยิง่ข้ึน 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นตลาดคา้หลกัทรัพยท่ี์จดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติั ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2517 ก่อตั้งข้ึนมาเพ่ือส่งเสริมการออมทรัพยแ์ละระดมเงินทุนระยะยาว โดยทาํหนา้ท่ีเป็นแหล่ง
กลางการซ้ือขาย ซ่ึงก่อให้เกิดการเปล่ียนมือหลกัทรัพย ์ซ่ึงเป็นการเสริมสภาพคล่องให้แก่หลกัทรัพย ์อนัเป็นการ
ส่งเสริมใหผู้มี้เงินออมเขา้มาลงทุนในตลาดทุน อีกทั้งช่วยสนบัสนุนใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการเป็นเจา้ของกิจการ
โดยเปิดโอกาสให้ผูล้งทุนไดเ้ลือกลงทุนในธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆ โดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจะเป็น
ผูดู้แลบริษัทท่ีเขา้มาจดทะเบียนให้เปิดเผยขอ้มูลแก่ประชาชนทั่วไป เพ่ือประกอบการตดัสินใจลงทุน ให้ความ
คุม้ครองผลประโยชน์ของผูล้งทุนในเร่ืองความยุติธรรมในการซ้ือขายหลกัทรัพย  ์และยงัเป็นดัชนีช้ีการพฒันา
เศรษฐกิจของประเทศโดยส่วนใหญ่นกัลงทุนมกัจะให้ความสนใจและตอ้งการทราบว่าสภาวะตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยโดยรวมในแต่ละวนัจะเป็นอยา่งไร ทั้งท่ีกลุ่มนักลงทุนจะลงทุนเป็นหุ้นรายตวัซ่ึงเป็นท่ีแน่นอนว่าการ
เคล่ือนไหวของตลาดหลักทรัพย์โดยรวมนั้ นย่อมส่งผลกระทบอย่างมากต่ออัตราผลตอบแทนของหุ้นรายตัว 
นอกจากนั้นผูล้งทุนส่วนหน่ึงตดัสินใจลงทุนโดยดูแนวโนม้และรูปแบบการเคล่ือนไหวของราคาหลกัทรัพย ์ซ่ึงการ
วิเคราะห์สภาพตลาดโดยรวม จะช่วยในการวิเคราะห์ช่วงจงัหวะการซ้ือขายไดเ้หตุผลอีกประการหน่ึงท่ีภาวะตลาด
หลกัทรัพยโ์ดยรวมเป็นท่ีน่าสนใจคือ ในการวดัผลสําเร็จของการลงทุนในรูปกลุ่มหลกัทรัพย ์เช่นการวดัผลการ
ดาํเนินงานของกองทุนรวม อาจนาํมาเปรียบเทียบกบัสภาวะรวมของตลาดได ้

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1.เพ่ือศึกษาแบบจาํลองท่ีเหมาะสมในการประมาณค่าความผนัผวนท่ีมีประสิทธิภาพสูงในการประมาณ

ความผนัผวน (ความเส่ียง)ซ่ึงเป็นการสร้างอรรถประโยชน์สูงสุด (Maximize Utility) แก่นกัลงทุน 
2.ตรวจสอบค่าความผนัผวนจากการคาดการณ์โดยใช ้GARCH MODEL เม่ือเทียบกบัประมาณการความผนั

ผวนแบบง่ายดว้ยแบบจาํลอง  Historical เพ่ือช่วยลดความผดิพลาดในการประมาณมูลค่า 
 

3. การดาํเนินการวจิัย 
 ในการศึกษาเร่ือง “การประมาณความผนัผวนDerivative Warrants : 
โดยวิธี GARCH Model” ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการตามขั้นตอนการศึกษาเพ่ือศึกษาปัจจยัของค่าพารามิเตอร์ท่ีมีผลต่อความ
ผนัผวนของดชันีหลกัทรัพย ์ดงัน้ี 
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ตวัแปรทีใ่ช้ในการวจิัย 
ตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยัสามารถแบ่งออกได ้2 ประเภทดงัน้ี  

1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ท่ีจะนํามาคํานวณในทฤษฎีของ Black-Scholes Model ซ่ึงจะ
ประกอบดว้ย  
 1.1 Call Price market  Derivative Warrants  มูลค่าสิทธิซ้ือ ณ เวลาปัจจุบนัของ Derivative  Warrants 
 1.2 Put Price market  Derivative Warrants    มูลค่าสิทธิซ้ือ ณ เวลาปัจจุบนัของ Derivative Warrants 

1.3 Stock Price    ราคาหุน้สามญั ณ เวลาปัจจุบนั 
 1.4 Exercise Price   ราคาใชสิ้ทธิ  
  1.5 Risk Free Rate  อตัราดอกเบ้ียท่ีปราศจากความเส่ียงต่อปี 
 1.6 Time decay per day  เป็นค่าท่ีบอกวา่เม่ือเวลาผา่นไป1 วนั ราคา DW จะลดลงก่ีเปอร์เซนต ์
 2. ตวัแปรจากค่าพารามิเตอร์ (Parameter Value) ของค่าความแปรปรวนท่ีคาํนวณไดจ้าก 
           2.1 แบบจําลอง GARCH Model โดยจะนําค่าของ Stock Price ท่ี มีการออก  จําหน่าย DW  ในอดีตมา
คาํนวณหาค่าความแปรปรวนของดชันีหลกัทรัพยข์อง Stock Price ท่ีมีการออก จาํหน่าย DW โดยใช้แบบจาํลอง 
Generalized ARCH (GARCH)  
           2.2 ค่าความแปรปรวนจากอดีต โดยจะนําค่าของ ของ Stock Price ท่ีมีการออก จาํหน่าย DW ในอดีตมา
คาํนวณหาค่าความแปรปรนของดชันีหลกัทรัพยข์อง ของ Stock Price ท่ีมีการออก จาํหน่าย DW โดยใชแ้บบจาํลอง 
(Historical Volatility) 

โดยทั้งหมดน้ีสามารถท่ีจะเกบ็รวบรวมขอ้มูลทั้งหมดน้ีไดจ้ากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย The Stock 
Exchange of Thailand (www.set.or.th) โดยข้อมูลของของ Stock Price ท่ีมีการออก จาํหน่าย DW จะเก็บเป็นช่วง
สัญญาซ้ือขายทุกๆ 3 เดือน 6 เดือน(Contract)  
การรวบรวมขอ้มูล 
 การรวบรวมข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาน้ีเป็นข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซ่ึงหมายถึงข้อมูลท่ีมีผูอ่ื้น
รวบรวมไวใ้ห้แลว้ บางคร้ังอาจจะมีการประมวลผลโดยเก็บรวบรวมขอ้มูล เป็นแบบรายวนั เพ่ือท่ีจะสามารถสังเกต
การเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งชดัเจน  ใน Stock Price ท่ีมีการออก จาํหน่าย DW ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย The 
Stock Exchange of Thailand ซ่ึงขอ้มูลทั้งหมดจะใชเ้ฉพาะพิจารณาและสังเกตการเคล่ือนไหวและทิศทางเป็นไปของ
ลกัษณะการเคล่ือนท่ีของหลกัทรัพย ์
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
ในการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้บ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วนดงัน้ี 

1.การวเิคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Method)   
การวิเคราะห์เชิงพรรณนา เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ากขอ้เท็จจริง และนาํมาสร้างกราฟโดย

สังเกตุการเคล่ือนท่ีของราคาหลกัทรัพยท่ี์ใชอ้า้งอิง แลว้นาํมาเปรียบเทียบกบัการเคล่ือนไหวของค่าความแปรปรวนทั้ง
ของ GARCH Volatility และ Historical Volatility แลว้พิจารณาการเคล่ือนไหว ในช่วงสภาวะของตลาดขาข้ึน Bull 
market และตลาดขาลง Bear market วา่มีลกัษณะแตกต่างหรือเหมือนกนัอยา่งไร  
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2.การวเิคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Method)  
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ เป็นการวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ของราคา Stock Price ท่ีมีการออก จาํหน่าย DW 

หลกัทรัพยท่ี์ใชอ้า้งอิงยอ้นหลงั เพ่ือท่ีจะนาํมาคาํนวณหาค่าพารามิเตอร์ (Parameter Value) ของค่าความแปรปรวนใน
แบบจําลองทั้ งของ GARCH และ Historical Volatility ซ่ึงค่าความแปรปรวนท่ีได้นั้ นจะเป็นตัวแปรหลักหรือ
ค่าพารามิเตอร์ท่ีจะใชใ้นการในการคาํนวณหาค่าของ Derivative Warrants  
การคาํนวนค่าของออปชนัเราจะนาํค่า หรือตวัแปรต่างท่ีเก็บขอ้มูลและคาํนวณได ้มาประมาณค่าโดยใชแ้บบจาํลอง
ของ Black-Scholes Model โดยประกอบไปดว้ย Stock Price ราคาหุ้นสามญั, Exercise Price ราคาใชสิ้ทธิ, Risk Free 
Rate อตัราดอกเบ้ียท่ีปราศจากความเส่ียงต่อปี Time decay per day เป็นค่าท่ีบอกว่าเม่ือเวลาผ่านไป1 วนั ราคา 
DW จะลดลงก่ีเปอร์เซนต์   และค่า Volatility ค่าความแปรปรวนในแบบจาํลองทั้ งของ GARCH Volatility และ 
Historical Volatility มาเปรียบเทียบ  
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 

วิธีดาํเนินการวิจยั เร่ืองการประมาณความผนัผวนของราคา Stock Price ท่ีมีการออก จาํหน่าย DW โดยวิธี 
GARCH model บน Eview และใช ้Excel มาช่วยในการวิเคราะห์เพ่ืมเติม ใชข้อ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยใช้
ขอ้มูลท่ีไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจากหน่วยงานของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย The Stock Exchange of Thailand 
(www.set.or.th) นาํมาตรวจสอบเง่ือนไขทางสถิติ ดว้ยวิธีการทางเทคนิคของ GARCH model การทดสอบความน่ิง 
(Stationary) ของข้อมูลโดยวิธี Unit Root Test augmented Dickey-Fuller (ADF) test พบว่าข้อมูลผลตอบแทนของ
กลุ่ม 50 หลกัทรัพยมี์ความน่ิงและมีลกัษณะขอ้มูลแบบI(0) ผลการทดสอบ Correlogram of test  ปรากฏวา่แบบจาํลอง
พบวา่ GARCH (1,1) อยูใ่นรูปแบบจาํลองท่ีเหมาะสม  

นําข้อมูลต่างๆท่ีเก็บรวบรวม Stock Price ราคาหุ้นสามัญ , Exercise Price ราคาใช้สิทธิ, Risk Free Rate 
อตัราดอกเบ้ียท่ีปราศจากความเส่ียงต่อปี Time decay per day เป็นค่าท่ีบอกวา่เม่ือเวลาผา่นไป1 วนั ราคา DW จะลดลง
ก่ีเปอร์เซนตแ์ละค่า Volatility ค่าความแปรปรวนในแบบจาํลองทั้งของ GARCH และ Historical Volatility มาคาํนวณ
เปรียบเทียบในแบบจาํลองของ Black-Scholes Model มาคาํนวณเปรียบเทียบโดยระยะเวลาท่ีใช้คาํนวณจะใช้ 10 
สัญญา หรือ 3 - 6 เดือนเพ่ือท่ีจะทาํการพยากรณ์ค่าราคา DW ท่ีตอ้งการ 
 
แบบจําลองทีนํ่ามาใช้ในการศึกษา 
 1.แบบจาํลอง Generalized ARCH (GARCH) 
 แบบจาํลอง GARCH เป็นแบบจาํลองท่ีนาํมาใชค้าํนวณหาค่าความแปรปรวนโดยอา้งอิงขอ้มูลในอดีต ซ่ึง
แบบจาํลองน้ีท่ีไดพ้ฒันาและนาํแนวความคิดมาจากแบบจาํลอง Autoregressive Moving Average (ARMA) Model มา
ใชก้บัความแปรปรวนระยะสั้น แลว้นาํมาทดสอบหา Lag ท่ีเหมาะสม (m) ของ model  
  แบบจาํลอง GARCH ทาํให้เราสามารถลดจาํนวนค่าพารามิเตอร์ท่ีตอ้งการประมาณไดG้ARCH model เป็น
แบบจาํลองท่ีมีการนาํค่าความแปรปวนในระยะสั้นท่ีผา่นมาในอดีตมาใส่เพ่ิมเติมเขา้ไปในแบบจาํลอง ARCH ดงันั้น
แบบจาํลอง GARCH (p,m) สามารถแสดงไดด้งัน้ี 
 t tr μ ε= +  
 t t tε σ υ=   
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2.แบบจาํลอง Black-Scholes Model 
ค่าต่างๆท่ีเราใส่เขา้ไปในสูตรของ Black-Scholes Model อนัไดแ้ก่ ราคาสินคา้อา้งอิง(SET50 Index), ราคาใช้สิทธิ
(Exercise Price หรือ Strike Price), อายุคงเหลือของออปชนั(Time to Maturity), อตัราดอกเบ้ียท่ีปราศจากความเส่ียง
(Risk-free rate), ความผนัผวนของราคาสินคา้อา้งอิง(Volatility) ก็คือ  ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อราคาของออปชนัท่ีได้
อธิบายไปแลว้นัน่เอง ทาํใหเ้ราไดภ้าพรวมของแบบจาํลอง Black-Scholes Model ดงัน้ี 
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โดยท่ี 

oC   =   มูลค่าสิทธิซ้ือ ณ เวลาปัจจุบนั 

oS  =   ราคาหุน้สามญั ณ เวลาปัจจุบนั 
X =   ราคาใชสิ้ทธิ (Exercise Price) 
E =   2.71828 (เลขฐานของฟังกช์ัน่ Natural Log) 

fr  =   อตัราดอกเบ้ียท่ีปราศจากความเส่ียงต่อปี 

T =   ระยะเวลาครบกาํหนดอายสุัญญา (ปี) 
σ =   ส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐานของอตัราผลตอบแทนของหุน้สามญั(ต่อปี) 

1( )N d   =   ความน่าจะเป็นท่ีค่าจากการกระจายแบบปกติมาตราฐานท่ีจะมีค่านอ้ยกวา่   
    ซ่ึงมีค่าเท่ากบัพ้ืนท่ีใตโ้คง้ของการแจกแจงแบบปกติจนถึงค่า   
จากท่ีไดน้าํค่าพารามิเตอร์ (Parameter Value) ของค่าความแปรปรวนในแบบจาํลองทั้งของ GARCH และ 

Historical Volatility มาใส่ในสมการของแบบจาํลองแบล็คโชลส์ แลว้นั้นเราจะนาํค่า ราคา DW ท่ีไดม้าเปรียบเทียบ
หาความแตกต่างเพ่ือสรุปแนวทางและเหตุผลของแบบจาํลอง เพ่ือท่ีจะนาํไปใชใ้นการงานอยา่งแทจ้ริง 

 

4. ผลการวจิัย 
การวดัค่าความสัมพนัธ์ Volatility เพ่ือเปรียบเทยีบกบั Implied Volatility 

SYMBOL GARCH , Implied Historical , Implied 
BGH 0.077296 0.20960966 
BLA -0.05564 -0.2316512 
CPF 0.001314 0.04401383 
JAS -0.14409 -0.1957528 

KBANK 0.289156 0.32765231 
 จากผลตารางดา้นบน จะพบว่า ค่าความสัมพนัธ์ของ Historical มีความสัมพนัธ์มากกว่า GARCH ส่วนใน
บา้ง Symbol มีเคร่ืองหมายเป็น ลบ ทางผูว้จิยัขอใหค้วามสาํคญักบั Historical 
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STOCK ประสิทธิภาพของแบบจําลอง 
MAE RMSE MAPE 

BGH 1.942558 15.29572 0.03608 
BLA 1.075764 8.470572 0.015392 
CPF 0.38527 3.033622 0.013456 
JAS 0.460498 3.625964 0.009186 

KBANK 0.086574 0.56770 0.000991 
 จากผลการทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบจาํลองของ GARCH Model และวิธีของ Historical 
Model ท่ีไดจ้ากระยะเวลา 4  เดือน ทั้ง 3 ค่ามาเปรียบเทียบ  
 
5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 จากการทดสอบในช่วงแรกท่ี นําค่าความผนัผวนมาเปรียบเทียบกัน พบว่าค่า Historical Volatility มีค่า
ใกลเ้คียงกบั Implied Volatility มากกวา่ GARCH Volatility ในระยะเวลา 6 เดือนตั้งแต่ พฤษภาคม ถึง ธันวาคม ทาง
ผูว้ิจัย เลยเลือกวิธีการ Historical Volatility มาทาํนายราคา DW เพ่ือเปรียบเทียบกับราคา DW ในตลาดว่ามีราคา
ใกลเ้คียงกนั หรือ มีทิศทางเดียวกันหรือไม่ ผลปรากฏว่า ราคาของ Model กับ Market Price มีราคาไปในทิศทาง
เดียวกนั แต่ราคาในตลาดอาจจะตํ่าลงมาตาม Duration ของตลาด เพ่ือทาํใหน้กัเกง็กาํไรไดห้นัมาซ้ือขาย กนัมากข้ึน 

จากการศึกษาราคา DW ในหลายๆ หลกัทรัพยจ์ะพบวา่ในหลกัทรัพยท่ี์มีสภาพคล่องสูงจะให้ผลการทดสอบ
ไดดี้กวา่ ในหลกัทรัพยท่ี์ราคาค่อนขา้งน่ิง และทาํใหร้าคา DW ค่อนขา้งใกลเ้คียงกบัราคา Model แต่อยา่งไรก็ตาม ถา้นกั
เกง็กาํไรสนใจท่ีจะซ้ือขายใน DW ควรจะทาํการศึกษา Time Decay ใหดี้เสียก่อน เพราะค่าน้ีจะมีผลต่อ ราคา DW ท่ีใกล้
หมดอายแุลว้ ส่วนค่า Implied Volatility เป็นการบอกความถูกแพง ของราคา DW ท่ีทาํการซ้ือขายอยูใ่นปัจจุบนั  

 

6. บทสรุป 
งานศึกษางานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์หลกัคือ เพ่ือศึกษาและสังเกตุความเคล่ือนไหวของค่าความผนัผวนใน

ดัชนี  BGH , BLA , CPF , JAS , KBANK  1  ปี  ตั้ งแต่  วัน ท่ี  พฤษภาคม  2557 จนถึงวัน ท่ี  เมษายน  2557  เพ่ือ
เปรียบเทียบคุณลกัษณะของความแตกต่างของค่าความผนัผวน โดยเปรียบเทียบกบัราคาของตลาดท่ีได ้ซ่ึงในท่ีน้ีเรา
สมมุติว่าราคาของตลาดท่ีไดมี้ความเท่ียงตรงเป็นตลาดท่ีสมบูรณ์ จากนั้นเราจึงคาํนวณหาค่าของ Implied Volatility 
เพ่ือเปรียบเทียบกบัค่าความผนัผวนในรูปของแบบจาํลอง GARCH Model และ Historical Model  จากนั้นจึงนาํค่าท่ี
ไดค้าํนวณหาค่าของออปชนัท่ีไดจ้าก Black Schole Model ต่อไป 

จากผลการทดสอบ Durbin-Watson stat สามารถทดสอบไดท่ี้ระดบัเขา้ใกล ้2 มาก ซ่ึงค่า Durbin-Watson 
stat ท่ีดีจะตอ้งมีค่าเขา้ใกล ้2 นั้นหมายความวา่การทดสอบในส่วนน้ี ไม่เกิดปัญหาของ Autocorrelation โดยอาศยัใน
การปรับการทดสอบ (lag 1 time , lag 2 time) นั้นคือ ผลการทดสอบความน่ิงของอนุกรมเวลาเป็น Stationary 

เม่ือค่าของผลการทดสอบความน่ิงของอนุกรมเวลา (Stationary) เป็นท่ียอมรับ จากนั้นเราไดก้าํหนดรูปแบบ
ของแบบจําลอง (Model Identification) ข้ึนมาโดยในท่ีน้ีเราได้กําหนดแบบจําลอง GARCH Model แล้วทําการ
ทดสอบหาลาํดบัท่ีเหมาะสม ซ่ึงจากการทดสอบลาํดบัท่ีไดใ้นท่ีน้ีคือ GARCH(1,1) กล่าวไดคื้อ GARCH(1,1) เป็น
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แบบจาํลองท่ีเหมาะสมท่ีสุดไม่มีปัญหาของ Autocorrelation จากนั้นเราได้ทาํการการประมาณหาค่าพารามิเตอร์ 
(Parameter Estimation) ต่างๆในแบบจาํลอง GARCH Model และ Historical Model  เพ่ือหาค่าค่าความผนัผวนใน
รูปแบบต่างๆของแบบจาํลอง  

เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบจาํลองของ Historical Model  ทั้ง 5 หลกัทรัพยม์าเปรียบเทียบโดยนาํ
ค่าความผนัผวนมาคาํนวณกบัสมการของ Black Schole Model โดยผลการทดสอบแสดงการเปรียบเทียบค่า MAE, 
RMSE, MAPE สามารถแสดงให้เห็นพบว่าแบบจาํลองของ Historical Model มีประสิทธิภาพท่ีดี เน่ืองจากค่าการ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบจาํลองทั้ง 3 ค่าคือ MAE, RMSE, MAPE มีค่าท่ีนอ้ยท่ี 
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มูลค่าของความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 
Value at Risk of Currency Exchange Rate 

 

กษิตธิร ขําประนต และ บํารุง พ่วงเกดิ 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมการเงิน มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

2 อาจารยป์ระจาํ สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล คณะวศิวกรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

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

บทคดัย่อ      

การศึกษาคน้ควา้อิสระน้ีเป็นการศึกษาถึงการหามูลค่าของความเส่ียง ( Value at Risk หรือ VaR ) ของอตัรา
แลกเปล่ียนของเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ปอนด์สเตอร์ลิง ยูโร เยน ดอลลาร์สิงคโปร์ และหยวน เทียบกบัเงิน
บาท โดยแยกเป็นอตัราซ้ือถวัเฉล่ีย อตัราขายถวัเฉล่ีย และส่วนต่างของกาํไรจากการซ้ือขาย พิจารณาขอ้มูลจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทยยอ้นหลงั 10 ปี ( ตั้งแต่ปีพ.ศ.2546 – พ.ศ. 2556 ) เพื่อการบริหารความเส่ียงจากความไม่
แน่นอนของราคา  และการแสดงความเส่ียงในแง่ของการขาดทุนท่ียอมรับไดอ้อกมาเป็นตวัเลข ในผลตอบแทนของ
อตัราแลกเปล่ียน โดยการหามูลค่าของความเส่ียง (VaR) ในการวิจยัน้ีไดใ้ช ้3 วิธีหลกัท่ีนิยมใชใ้นการหา VaR ไดแ้ก่
วิธีจ ําลองแบบโดยใช้ข้อมูลในอดีต  ( Historical Simulation ) วิธี เดลตาร์ปกติ  ( Delta Normal Approach ) และ
วิธีจาํลองแบบโดยการสุ่มแบบมอนติคาร์โล ( Monte Carlo Simulation ) ศึกษาการหามูลค่าเส่ียงของแต่ละวิธีแลว้จึง
นาํทั้ง 3 วธีิมาเปรียบเทียบ และหาค่าเฉล่ียจากทั้ง 3 วิธี ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 90 95 และ 99 จากการศึกษา พบวา่
อตัราถวัเฉล่ียซ้ือและขายสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ปอนดส์เตอร์ลิง ยโูร เยน ท่ีมีค่าเฉล่ียเป็นลบ แสดงให้เห็นว่าสกุล
เงินดงักล่าวโอกาสท่ีจะขาดทุนมีอยูสู่ง และเม่ือนาํมาหาอตัราผลตอบแทนสูงสุดอยูใ่นกลุ่มของส่วนต่างกาํไรในการ
ซ้ือขายเงินสกุลหยวน ปอนดส์เตอร์ลิง ดอลลาร์สหรัฐฯ ยโูรและเยน ส่วนผลขาดทุนสูงสุดของอตัราแลกเปล่ียนก็อยู่
ในกลุ่มของ ส่วนต่างของกาํไรในการซ้ือขายเงินสกุลหยวน ปอนดส์เตอร์ลิง ดอลลาร์สหรัฐฯ ดอลลาร์สิงคโปร์ ยโูร 
ในการหามูลค่าของความเส่ียงจากทั้ง   3 วิธี จะเห็นไดว้า่ร้อยละของ VaR มีค่าท่ีใกลเ้คียงกนั ท่ีระดบัค่าความเช่ือมัน่ท่ี
ร้อยละ 95 แต่ท่ีระดบัค่าความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 90 วิธีแบบเดลตาร์ปกติ กบั วิธีการจาํลองโดยการสุ่มแบบมอนติคาร์โล 
จะมีค่าร้อยละของ VaR ท่ีเท่ากนั และเม่ือทาํการทดสอบ Back Testing  พบวา่ไม่จาํนวนวนัท่ีขาดทุนเกินกว่าร้อยละ
ของ VaR และก็ไม่มีค่าของจาํนวนวนัท่ีเป็นศูนย ์ ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ร้อยละของ VaR นั้นไม่ไดแ้สดงความเส่ียงท่ีสูง
เกินกว่าความเป็นจริงหรือตํ่าเกินกว่าความเป็นจริง เม่ือทําการทดสอบ Back Testing จากร้อยละของ VaR ท่ีหา
ค่าเฉล่ียจากทั้ง 3 วิธี กบัขอ้มูลในอนาคต พบวา่จาํนวนวนัท่ีขาดทุนเกินกวา่ร้อยละของ VaR มีค่าของจาํนวนวนัท่ีเป็น
ศูนย ์ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ร้อยละของ VaR นั้นไดแ้สดงความเส่ียงท่ีสูงเกินกวา่ความเป็นจริง เม่ือทาํการลงทุนมูลค่าการ
ขาดทุนท่ีเกิดข้ึน ให้มูลค่าของการลงทุนเท่ากบั 1,000,000 บาท โดยกาํหนดระยะเวลา 1 ปี ( ประมาณ 252 วนั ) ตั้งแต่
วนัท่ี 23 พ.ย. 2555 ถึงวนัท่ี 2 ธ.ค. 2556 มูลค่าการขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจริงมีมูลค่า -362,184 บาท ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารขาดทุน
ท่ียอมรับไดข้อง VaR ท่ีระดบัค่าความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 99 ท่ีจะตอ้งขาดทุนไม่เกิน  -445,067 บาท แสดงให้เห็นว่า 
VaR นั้นมีประสิทธิ สามารถบริหารความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนไดจ้ริง และเม่ือนาํ VaR ไปใชก้บัพอร์ทการลงทุน เม่ือทาํการ
ลงทุนมูลค่าการขาดทุนท่ีเกิดข้ึน ใหมู้ลค่าของการลงทุนเท่ากบั 1,000,000 บาทในพอร์ทการลงทุนทั้งสอง ( ในแง่ของ
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การขาดทุน ) พบว่ามูลค่าของความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจริง ทั้ง 3 ระดบัความเช่ือมัน่ ซ่ึงการจดัพอร์ทการลงทุนเป็นการ
กระจายความเส่ียงของหลกัทรัพย ์จึงทาํใหมู้ลค่าของความเส่ียง แสดงความเส่ียงไดต้ ํ่ากวา่ความเป็นจริง 

 
Abstract 

 This Independent study is a comprehensive study of the value of risk (Value at Risk or VaR) exchange 
rates of foreign currencies against the baht and US Dollar. Pound sterling Singapore Dollar, Euro, Yen and Yuan. 
Which are the average buying rate. The average selling rate and the difference of the profits from trading. Consider 
data from the Bank of Thailand for 10 years (from 2004 – 2014) to manage the risk of price uncertainty and the risk 
of loss is acceptable in terms of the numbers. The return of the exchange rate By finding the value of the Risk 
(VaR) in this research has used three main methods used to determine VaR methods are replicated using historical 
data (Historical Simulation) to Delta's normal (Delta Normal Approach). And replicated by random Monte Carlo 
(Monte Carlo Simulation) study of the value of each risk, then take the 3 methods were compared. And averaged 
across all 3 Ways confidence level of 90 percent, 95 and 99, the study found that the average rate of buying and 
selling dollars. Euro, yen, pound sterling, the average is negative. Shows that such currency losses are likely to be 
higher. And when the maximum rate of return on the group's profit margin, trading in the yuan currency. Pound 
Sterling U.S. dollars, euros and yen exchange rate losses were among the highest of. Margin of profit, trading in the 
yuan currency. Pound Sterling USD Singapore Dollar Euro in the value of risk from the three ways it can be seen 
that the percentage of VaR is similar. At a confidence level of 95 percent confidence level, but 90 percent of Delta's 
usual approach to modeling and simulation by the Monte Carlo sampling. Will have the same percentage of VaR 
and Back Testing showed that when tested on a number of VaR and losses exceeding the number of days it is not 
zero. Which shows that the percentage of VaR is not a risk that is too high or too low than the actual reality. Back 
Testing When testing on a percentage of the average values of the three VaR methods to the data in the future. The 
number of days of losses exceeding the VaR, the value of the number of days to zero. Which shows that the 
percentage of VaR is a risk that exceeds reality. When the value of investment losses. The value of the investment 
is equal to THB 1,000,000 for the period of one year (about 252 days) from 23 Dec 2555 to 2 Jan 2556 worth of 
losses in the actual value of -362 184 baht. Under an acceptable loss of VaR at a confidence level of 99 percent to 
less than -445 067 baht loss shows how VaR can be effective. Can manage risks actually occur, and when applied 
to the VaR portfolio investment. When the value of investment losses. The value of the investment is equal to one 
million baht in investment portfolio both (in terms of income), the value of the actual risks of the 3 confidence 
level. Which the investment portfolio and the diversification of securities. Therefore, the value of the Risk The risk 
is lower than it actually. 
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1. บทนํา 
ตลาดซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ คือสถานท่ีท่ีมีการซ้ือและขายเงินตราต่างประเทศทัว่โลก ผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีซ้ือ

ขายเงินตราต่างประเทศประกอบดว้ยธนาคารพาณิชยแ์ละเอกชนอ่ืนๆ หน้าท่ีของตลาดเงินตราต่างประเทศคือโอน
อาํนาจซ้ือท่ีทาํการแลกเปล่ียนเงินตราของประเทศหน่ึงเป็นเงินตราของอีกประเทศหน่ึง หรือโอนอาํนาจซ้ือจาก
ประเทศหน่ึงไปอีกประเทศหน่ึง ทั้งน้ีมีผูท่ี้เก่ียวขอ้งในตลาดเงินตราต่างประเทศแบ่งออกไดเ้ป็น 4 กลุ่มคือ กลุ่มแรก
ไดแ้ก่ นกัท่องเท่ียว ผูน้าํเขา้และส่งออกสินคา้ และนกัลงทุน กลุ่มคนพวกน้ีเป็นผูใ้ชแ้ละเสนอขายเงินตราต่างประเทศ
ทนัที กลุ่มท่ีสองคือธนาคารพาณิชย ์ท่ีหนา้ท่ีเป็น Clearinghouse ระหว่างผูใ้ชแ้ละผูมี้เงินตราต่างประเทศ กลุ่มท่ีสาม
คือนายหนา้ และกลุ่มสุดทา้ยคือธนาคารกลางของประเทศ   

ประเทศไทยไดมี้การเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนจากแบบคงท่ี (Fixed Exchange-Rate System) เป็นแบบ
ลอยตวั (Flexible Exchange-Rate System)  ตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 เป็นตน้มา ซ่ึงทาํให้ค่าเงินบาทสามารถเคล่ือนไหวแข็ง
ค่าหรืออ่อนค่าไดต้ามสถานการณ์ ตามความตอ้งการของอุปสงคแ์ละอุปทาน ซ่ึงเปล่ียนแปลงไดจ้ากปัจจยัพ้ืนฐานทาง
เศรษฐกิจ ซ่ึงทาํให้เกิดความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงส่งผลกระทบต่อภาครัฐและเอกชน ทาํใหส่้งผล
ถึงเสถียรภาพทางเศรษฐกิจโดยรวม โดยท่ีอตัราแลกเปล่ียนนั้นมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา การเปล่ียนแปลงของ
อตัราแลกเปล่ียนอยา่งมากและบ่อยคร้ังทาํให้เกิดความเส่ียงของการชาํระเงินหรือรับเงินตราต่างประเทศ ความเส่ียง
ของมูลค่าในเงินตราต่างประเทศเกิดข้ึนเพราะอตัราแลกเปล่ียนทนัที(spot rate) เคล่ือนไหวตลอดเวลา โดยทัว่ไปภาค
ธุรกิจไม่ชอบความเส่ียงและตอ้งการป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน ผูซ้ื้อและผูข้ายเงินตราต่างประเทศรวมถึง
นกัลงทุนท่ีสามารถป้องกนัความเส่ียง เพราะในขณะท่ีอตัราแลกเปล่ียนมีความไม่แน่นอน การป้องกนัความเส่ียงทาํ
ใหก้ารคา้และการลงทุนระหวา่งประเทศเพ่ิมมากข้ึน  

ดงันั้นจาํเป็นท่ีตอ้งมีการบริหารความเส่ียง โดยใชว้ิธีการหามูลค่าของความเส่ียง (Value at Risk) หรือ VaR 
เขา้มาช่วยในการบริหารความเส่ียง ซ่ึงมูลค่าของความเส่ียงนั้นหมายถึงความเส่ียงท่ียอมรับได ้เพ่ือเป็นตวัช่วยใน
บริหารความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากอตัราแลกเปล่ียน ซ่ึงเป็นการวดัความเส่ียงท่ีออกมาเป็นจาํนวนเงิน โดยคิดเป็นจาํนวน
เงินท่ีสูญเสียมากท่ีสุดท่ีเกิดข้ึนได ้ภายในช่วงระยะเวลาหน่ึง โดยอาศยัความน่าเป็น หรือระดบัความเช่ือมัน่ท่ีเป็นร้อย
ละโดยถา้ตวัเลขระดบัความเช่ือมัน่ ในการศึกษาคร้ังน้ีใช ้การหามูลค่าของความเส่ียง ( Value at Risk ) เพ่ือจดัการ
ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน ใหมี้ความเส่ียงอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีกาํหนด 
 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

เพ่ือศึกษาการหามูลค่าของความเส่ียง ( Value at Risk ) ในการบริหารความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียน 6 
สกุลเงินหลกัท่ีใชน้าํเขา้และส่งออกสินคา้ต่างประเทศ เพ่ือการบริหารความเส่ียงจากความไม่แน่นอนของราคา  และ
การจดัการลงทุนในรูปของพอร์ท 

 
3. การดาํเนินการวจิัย 

ศึกษาการหามูลค่าของความเส่ียง ( Value at Risk ) หรือ VaR ในการบริหารความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียน 
6 สกุลเงินหลกัได้แก่ ดอลลาร์ของสหรัฐอเมริกา ปอนด์สเตอร์ลิงขององักฤษ ยูโรของกลุ่มประเทศยูโร เยนของ
ประเทศญ่ีปุ่น หยวนของประเทศจีน และดอลลาร์สิงคโปร์ ท่ีทาํการซ้ือขายในประเทศไทย ใชข้อ้มูลอตัราแลกเปล่ียน
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ถวัเฉล่ีย แบ่งเป็นถวัเฉล่ียซ้ือ ถวัเฉล่ียขาย และส่วนต่างของกาํไรในการซ้ือและขายอตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย ( www.bot.or.th ) ตั้งแต่ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1ธ.ค. 2546 ถึง 29 พ.ย.2556  

นาํขอ้มูลมาหาอตัราผลตอบแทนในรูปแบบของ   Log Return  โดยกาํหนดค่าความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 90 ( ใน 
100 วนั ตอ้งมีจาํนวนวนัท่ีขาดทุนเกินกว่าท่ีกาํหนด 10 วนั ) ค่าความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 ( ใน 100 วนั ตอ้งมีจาํนวน
วนัท่ีขาดทุนเกินกวา่ท่ีกาํหนด 5 วนั )  และค่าความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 99 ( ใน 100 วนั ตอ้งมีจาํนวนวนัท่ีขาดทุนเกินกวา่
ท่ีกาํหนด 1 วนั ) ซ่ึงเป็นระดบัค่าความเช่ือมัน่ท่ี Bank for International Settlement (BIS) กาํหนดให้ใชค้่าน้ี จาก (ทาํ
ความรู้จกักบั Value at Risk ( VaR ), ฝ่ายวิจยัและพฒันา ศูนยซ้ื์อขายตราสารหน้ีไทย Thai BDC ) มาทาํการหามูลค่า
ของความเส่ียง 3  วธีิคือ 

วิธีท่ี 1 แบบการจาํลองโดยใชข้อ้มูลในอดีต ( Historical Simulation ) คือวิธีท่ีนาํขอ้มูลราคาในอดีต (จาํนวน
ข้อมูลท่ีต้องใช้ ตาม  Basel Capital Accord และ  BIS กําหนดให้ใช้ข้อมูลย ้อนหลัง 1 ปี  ) มาคํานวณหาอัตรา
ผลตอบแทน แลว้นาํอตัราผลตอบแทนไปจดัเรียงจากมากไปหานอ้ย จากนั้นหาร้อยละของขอ้มูลตรงจุดนั้นท่ีร้อยละ 
90 95 และ   99 ตามค่าความเช่ือมัน่ท่ีกาํหนด ไดเ้ป็นร้อยละของมูลค่าของความเส่ียง จาก (Value at Risk จากแง่มุม
ของ Broker, บริษทัหลกัทรัพย ์เอบีเอน็แอมโรเอเชีย จาํกดั (มหาชน) ) 

วิธีท่ี  2 แบบเดลตาร์ปกติ ( Delta Normal Approach ) เป็นการนําข้อมูลมาทําการหาค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ( Standard Deviation ) หรือค่าความผนัผวน ( Volatility ) ของอตัราผลตอบแทน มาทาํการคูณกบัค่า Z-
Score ณ ระดบัค่าความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 90 95 และ   99 ไดเ้ป็นร้อยละของมูลค่าของความเส่ียง จาก (Value at Risk 
จากแง่มุมของ Broker, บริษทัหลกัทรัพย ์เอบีเอน็แอมโรเอเชีย จาํกดั (มหาชน) ) 

วิธี ท่ี  3 การจําลองโดยการสุ่มแบบมอนติคาร์โล  ( Monte Carlo Simulation ) เป็นการจําลองอัตรา
ผลตอบแทนข้ึนจากขอ้สมมติท่ีเก่ียวกบักระบวนการสร้างผลตอบแทน (Return Generating Process)โดยใชค้่าเฉล่ีย
และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของขอ้มูลในอดีต  ถา้เป็น Random Walk   กส็มมติวา่อตัราผลตอบแทนเกิดจากการสุ่ม
ท่ีมีการกระจายแบบปกติ (Normal Distribution) หรือเป็นแบบพิเศษท่ีเรียกวา่ Log-Normal Distribution  แลว้นาํอตัรา
ผลตอบแทนไปจดัเรียงจากมากไปหานอ้ย จากนั้นหาร้อยละของขอ้มูลโดยอาศยัค่าความเช่ือมัน่ตรงจุดท่ีร้อยละ 90 95 
และ   99 ตามค่าความเช่ือมัน่ท่ีกาํหนด ไดเ้ป็นร้อยละของมูลค่าของความเส่ียง จาก (Value at Risk จากแง่มุมของ 
Broker, บริษทัหลกัทรัพย ์เอบีเอน็แอมโรเอเชีย จาํกดั (มหาชน) ) 

และจึงนาํมาทาํการเปรียบเทียบจากทั้ง 3   วิธี และทาํการหาค่าเฉล่ียจากทั้ง 3 วิธี มาทาํการทดสอบ Back 
Test เพ่ือดูประสิทธิภาพของ VaR  รวมทั้งการจดัการลงทุนของผลตอบแทนในอตัราแลกเปล่ียน  โดยใชโ้ปรแกรม   
Microsoft Excel ร่วมกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษา R โดยใชใ้นการคาํนวณและประมวลผลในการศึกษาคร้ังน้ี 

 
4. ผลการวจิัย 
 ผลการศึกษาจากการรวบรวมขอ้มูลอตัราแลกเปล่ียนทั้ง 6 สกุลเงิน ระหว่างวนัท่ี 1ธ.ค. 2546 ถึง 29 พ.ย.
2556 จาํนวนทั้งส้ิน 2446 ชุดขอ้มูล (ระยะเวลาประมาณ 10 ปี) จากธนาคารแห่งประเทศไทย ( www.bot.or.th )  ซ่ึง
แบ่งเป็นอัตราถัวเฉล่ียซ้ือ อัตราถัวเฉล่ียขาย และส่วนต่างของกาํไรในการซ้ือขายอัตราแลกเปล่ียนมาหาอัตรา
ผลตอบแทน ตารางที ่  4.1 ผลตอบแทนสูงสุด ผลการขาดทุนสูงสุด และอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีค่าเฉล่ียเป็นลบ 
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ตารางที่   4.1 ผลตอบแทนสูงสุด ผลการขาดทุนสูงสุด และอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีค่าเฉล่ียเป็นลบ 
อตัรา

แลกเปลีย่น 
1 2 3 4 5 

ผลตอบแทน
สูงสุด 

ส่วนต่างของกาํไรในการ
ซ้ือขายเงินสกลุหยวน 

ส่วนต่างของกาํไรใน
การซ้ือขายเงินสกลุ
ปอนดส์เตอริงค ์

ส่วนต่างของกาํไรใน
การซ้ือขายเงินสกลุ
ดอลลาร์สหรัฐฯ 

ส่วนต่างของกาํไรใน
การซ้ือขายเงินสกลุยโูร 

ส่วนต่างของ
กาํไรในการซ้ือ
ขายเงินสกลุเยน 

ผลการขาดทุน
สูงสุด 

ส่วนต่างของกาํไรในการ
ซ้ือขายเงินสกลุหยวน 

ส่วนต่างของกาํไรใน
การซ้ือขายเงินสกลุ
ปอนดส์เตอริงค ์

ส่วนต่างของกาํไรใน
การซ้ือขายเงินสกลุ
ดอลลาร์สหรัฐฯ 

ส่วนต่างของกาํไรใน
การซ้ือขายเงินสกลุ
ดอลลาร์สิงคโปร์ 

ส่วนต่างของ
กาํไรในการซ้ือ
ขายเงินสกลุยโูร 

ค่าเฉลีย่เป็นลบ 
อตัราซ้ือและขายถวัเฉล่ีย

เงินดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา 

อตัราซ้ือและขายถวั
เฉล่ียเงินปอนดส์เตอร์

ลิง 

อตัราซ้ือและขายถวั
เฉล่ียเงินยโูร 

อตัราซ้ือและขายถวั
เฉล่ียเงินเยน 

- 

  
 การหามูลค่าของความเส่ียงจากทั้ง 3 วธีิ ตารางที่ 4.2 ตวัอยา่งการหาร้อยละของ VaR จากทั้ง 3 วธีิ ของส่วน
ต่างของกาํไรในการซ้ือขายเงินสกลุหยวน 
 
ตารางที่ 4.2 ตวัอยา่งการหาร้อยละของ VaR จากทั้ง 3 วธีิ ของส่วนต่างของกาํไรในการซ้ือขายเงินสกลุหยวน 

CNY Historical Simulation Delta Normal Approach Monte Carlo Simulation Average 

ค่าความเช่ือมั่นร้อยละ 90 -11.441 -21.385 -21.270 -18.032 

ค่าความเช่ือมั่นร้อยละ 95 -29.776 -27.579 -27.398 -28.251 

ค่าความเช่ือมั่นร้อยละ 99 -53.963 -38.795 -40.761 -44.506 

  
 การเปรียบเทียบการทดสอบ Back Testing ตางรางที่ 4.3 ตวัอยา่งการทดสอบ Back Test ของวิธีท่ี 1 กบัวิธีท่ี   
2วธีิ กบัค่าเฉล่ียจากทั้ง 3 วธีิ ในส่วนต่างของกาํไรในการซ้ือขายเงินสกลุหยวน ยอ้นหลงั 2,446 วนั 
 
ตางรางที่ 4.3 ตวัอยา่งการทดสอบ Back Test ของวิธีท่ี 1 กบัวิธีท่ี   2วิธี กบัค่าเฉล่ียจากทั้ง 3 วิธี ในส่วนต่างของกาํไร
ในการซ้ือขายเงินสกลุหยวน 

CNY Back Testing 

Simulation HS DA μ HS DA μ HS DA μ 

ระดบัความเช่ือมั่นร้อยละ 90 90 90 95 95 95 99 99 99 

จํานวนวนัทั้งหมด 2,446 2,446 2,446 2,446 2,446 2,446 2,446 2,446 2,446 

จํานวนวนัขาดทุนที่กาํหนดของ VaR 245 245 245 123 123 123 25 25 25 

จํานวนวนัที่ขาดทุนเกนิ VaR 246 138 172 122 117 135 25 69 64 

Percentage 10.1% 5.6% 7.0% 5.0% 4.8% 5.5% 1.0% 2.8% 2.6% 
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 ตางรางที่ 4.4 ตวัอยา่งการทดสอบ Back Test ของค่าเฉล่ียจากทั้ง 3 วิธี ในส่วนต่างของกาํไรในการซ้ือขาย
เงินสกลุหยวน ในอนาคต 88 วนัถดัไป ( ตั้งแต่วนัท่ี 29 พ.ย.2556 ถึง วนัท่ี 11 เม.ย. 2557 ) 
 

CNY Back Testing 

Simulation μ μ μ 

ระดบัความเช่ือมั่นร้อยละ 90 95 99 

จํานวนวนัทั้งหมด 88 88 88 

จํานวนวนัขาดทุนที่กาํหนดของ VaR 9 5 1 

จํานวนวนัที่ขาดทุนเกนิ VaR 0 0 0 

Percentage 0% 0% 0% 

ตางรางที่ 4.4 ตวัอยา่งการทดสอบ Back Test ของค่าเฉล่ียจากทั้ง 3 วธีิ ในส่วนต่างของกาํไรในการซ้ือขายเงินสกลุ
หยวน ในอนาคต 88 วนัถดัไป 
 
  มูลค่าของความเส่ียงของการขาดทุน ( จาํนวนเงินท่ียอมรับได ้) ภายใตร้้อยละของ VaR และมูลค่า
การขาดทุนท่ีเกิดข้ึน โดยมีมูลค่าการลงทุนท่ี 1,000,000 บาท ตารางที่ 4.5 ตวัอยา่งมูลค่าของความเส่ียงท่ียอมรับไดใ้น
ในส่วนต่างของกาํไรในการซ้ือขายเงินสกุลหยวน 
 
ตารางที่ 4.5 ตวัอยา่งมูลค่าของความเส่ียงท่ียอมรับไดใ้นในส่วนต่างของกาํไรในการซ้ือขายเงินสกุลหยวน 

CNY 

มูลค่าของความเส่ียงที่
ยอมรับได้ ณ ค่าความ
เช่ือมัน่ร้อยละ 90  

( บาท ) 

มูลค่าของความเส่ียงที่
ยอมรับได้ ณ ค่าความ
เช่ือมัน่ร้อยละ 95  

( บาท ) 

มูลค่าของความเส่ียงที่
ยอมรับได้ ณ ค่าความ
เช่ือมัน่ร้อยละ 99  

( บาท ) 

มูลค่าของการลงทุนที่
เกดิขึน้ ( กรณขีาดทุน ) 

ของตลาด  
 ( บาท ) 

เงินทุน 1,000,000 
บาท จะขาดทุน 

-180,322 -282,514 -445,067 -362,184 

  
 การจดัพอร์ทการลงทุนสาํหรับอตัราแลกเปล่ียน (โดยไม่มีการปรับพอร์ท) โดยใชท้ฤษฎี Sharpe Ratio เพ่ือ
เลือกอตัราแลกเปล่ียนมาจัดพอร์ทการลงทุน Risk Free Rate ท่ี 0.0277 โดยเลือกมา 5 ลาํดับ ซ่ึงจะแบ่งการลงทุน
ออกเป็น 2 พอร์ทการลงทุน คือ ในพอร์ทการลงทุนท่ี 1 ประกอบดว้ย อตัราขายถวัเฉล่ียเงินสกุลเยน และ ปอนด์
สเตอร์ลิง กบัอตัราซ้ือถวัเฉล่ียเงินสกุลเยน ปอนดส์เตอร์ลิง และ ยโูร พอร์ทการลงทุนท่ี 2 ประกอบดว้ย  ส่วนต่างของ
กาํไรในการซ้ือขายเงินสกุลหยวน ดอลลาร์สหรัฐฯ ปอนดส์เตอร์ลิง ยโูร และ เยน ทาํการหามูลค่าของความเส่ียงดว้ย
วิธี Delta Normal Approach  ของพอร์ทการลงทุนซ่ึงมีมูลค่าการลงทุนท่ี 1,000,000 บาท โดยหานํ้ าหนักการลงทุน
ดว้ยวธีิ Optimal Portfolio  ตารางที ่4.6 มูลค่าของความเส่ียงท่ียอมรับไดใ้นพอร์ทการลงทุน 
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ตารางที่ 4.6 มูลค่าของความเส่ียงท่ียอมรับไดใ้นพอร์ทการลงทุน 

พอร์ทการ
ลงทุน 

มูลค่าของความเส่ียงที่ยอมรับ
ได้ ณ ค่าความเช่ือมั่นร้อยละ 

90  
( บาท ) 

มูลค่าของความเส่ียงที่ยอมรับ
ได้ ณ ค่าความเช่ือมั่นร้อยละ 

95  
( บาท ) 

มูลค่าของความเส่ียงที่ยอมรับ
ได้ ณ ค่าความเช่ือมั่นร้อยละ 

99  
( บาท ) 

มูลค่าของการลงทุนที่
เกดิขึน้ ( กรณีขาดทุน ) ของ

ตลาด  
 ( บาท ) 

Portfolio 1 -5,496 -7,064 -9,903 -148,337 

Portfolio 2 -22,705 -29,287 -41,207 5,828 

 
5. การอภิปราย 
 ผลการศึกษาพบวา่ในระยะเวลา 10 ปีท่ีผา่นพบวา่ อตัราถวัเฉล่ียซ้ือและขายสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ปอนด์
สเตอร์ลิง ยูโร เยน ท่ีมีค่าเฉล่ียเป็นลบ แสดงให้เห็นว่าสกุลเงินดงักล่าวโอกาสท่ีจะขาดทุนมีอยูสู่ง และเม่ือนาํมาหา
อตัราผลตอบแทนสูงสุดอยูใ่นกลุ่มของส่วนต่างกาํไรในการซ้ือขายเงินสกลุหยวน ปอนดส์เตอร์ลิง ดอลลาร์สหรัฐฯ ยู
โรและเยน ส่วนผลขาดทุนสูงสุดของอตัราแลกเปล่ียนกอ็ยูใ่นกลุ่มของ ส่วนต่างของกาํไรในการซ้ือขายเงินสกลุหยวน 
ปอนดส์เตอร์ลิง ดอลลาร์สหรัฐฯ ดอลลาร์สิงคโปร์ และยโูร ( จากตารางท่ี 4.1 ) ในการหามูลค่าของความเส่ียงจากทั้ง   
3 วิธี ( จากตารางท่ี 4.2 ) จะเห็นไดว้่าร้อยละของ VaR มีค่าท่ีใกลเ้คียงกนั ท่ีระดบัค่าความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 แต่ท่ี
ระดบัค่าความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 90 วิธีแบบเดลตาร์ปกติ กบั วิธีการจาํลองโดยการสุ่มแบบมอนติคาร์โล จะมีค่าร้อยละ
ของ VaR ท่ีเท่ากนั และเม่ือทาํการทดสอบ Back Testing  ( จากตารางท่ี 4.3 ) พบวา่ไม่จาํนวนวนัท่ีขาดทุนเกินกวา่ร้อย
ละของ VaR และก็ไม่มีค่าของจาํนวนวนัท่ีเป็นศูนย ์ ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ร้อยละของ VaR นั้นไม่ไดแ้สดงความเส่ียงท่ี
สูงเกินกว่าความเป็นจริงหรือตํ่าเกินกว่าความเป็นจริง เม่ือทาํการทดสอบ Back Testing จากร้อยละของ VaR ท่ีหา
ค่าเฉล่ียจากทั้ง 3 วิธี กบัขอ้มูลในอนาคต ( จากตารางท่ี 4.4 )  พบวา่จาํนวนวนัท่ีขาดทุนเกินกวา่ร้อยละของ VaR มีค่า
ของจาํนวนวนัท่ีเป็นศูนย ์ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ร้อยละของ VaR นั้นไดแ้สดงความเส่ียงท่ีสูงเกินกวา่ความเป็นจริง เม่ือทาํ
การลงทุนมูลค่าการขาดทุนท่ีเกิดข้ึน ให้มูลค่าของการลงทุนเท่ากบั 1,000,000 บาท (จากตารางท่ี 4.5 )โดยกาํหนด
ระยะเวลา 1 ปี ( ประมาณ 252 วนั ) ตั้งแต่วนัท่ี 23 พ.ย. 2555 ถึงวนัท่ี 2 ธ.ค. 2556 มูลค่าการขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจริงมี
มูลค่า -362,184 บาท ซ่ึงอยู่ภายใต้การขาดทุนท่ียอมรับได้ของ VaR ท่ีระดบัค่าความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 99 ท่ีจะต้องขาดทุนไม่เกิน  -

445,067 บาท แสดงใหเ้ห็นวา่ VaR นั้นมีประสิทธิ สามารถบริหารความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนไดจ้ริง และเม่ือนาํ VaR ไปใชก้บัพอร์ทการลงทุน ( 

จากตารางท่ี 4.6 ) เม่ือทาํการลงทุนมูลค่าการขาดทุนท่ีเกิดข้ึน ใหมู้ลค่าของการลงทุนเท่ากบั 1,000,000 บาทในพอร์ทการ
ลงทุนทั้งสอง ( ในแง่ของการขาดทุน ) พบว่ามูลค่าของความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจริง ทั้ง 3 ระดบัความเช่ือมัน่ ซ่ึงการจดั
พอร์ทการลงทุนเป็นการกระจายความเส่ียงของหลกัทรัพย ์จึงทาํให้มูลค่าของความเส่ียง แสดงความเส่ียงไดต้ ํ่ากว่า
ความเป็นจริง 
 

6. ข้อเสนอแนะ 
ในการศึกษาคร้ังต่อไปเพ่ือให้ไดผ้ลลพัธ์ท่ีน่าเช่ือถือยิ่งข้ึนควรมีการทาํการป้องกนัความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนกบั

อตัราแลกเปล่ียน ร่วมดว้ยเพื่อให้ไดผ้ลท่ีครอบคลุม เช่นการทาํ Forward contract สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ( Forward 
and Future ) และ สัญญาแลกเปล่ียน ( Swap ) ร่วมดว้ย 
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7. บทสรุป 
การหามูลค่าของความเส่ียง หรือ VaR ( Value at Risk ) ของความเส่ียงของตลาดจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีมี

ค่าเฉล่ียเป็นลบก็หมายถึงโอกาสท่ีมีการขาดทุนก็ยิ่งมีมาก ดงันั้นการใชว้ิธีดงักล่าวในการบริหารความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน
ในอตัราแลกเปล่ียนนั้นสามารถใชง้านได ้แต่ไม่ครอบคลุมกบักรณีท่ีตลาดไม่ไดอ้ยูใ่นภาวะปกติ ( จากวิกฤติเศรษฐกิจ
ของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ การเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติในประเทศญ่ีปุ่น ) เพราะโอกาสท่ีขาดทุนมากกวา่มูลค่า
ของความเส่ียง ( การขาดทุน ) ท่ียอมรับไดน้ั้นมีอยูสู่ง หรือแมก้ระทัง่การจดัพอร์ทในการลงทุนในผลตอบแทนของ
อตัราแลกเปล่ียน ซ่ึงการจดัพอร์ทการลงทุนเป็นการกระจายความเส่ียงของหลกัทรัพยก์็ตาม การกระจายนํ้ าหนักใน
การลงทุน  การหามูลค่าของความเส่ียงท่ียอมรับได ้ก็เป็นส่วนหน่ึงของการป้องกนัความเส่ียงในการลงทุนในพอร์ท 
แต่ถา้มีหามูลค่าของความเส่ียง ( การขาดทุน ) ท่ียอมรับได ้โดยลงทุนในระยะยาวโดยท่ีไม่มีการปรับพอร์ทตลอด
ระยะเวลาการลงทุน  การบริหารความเส่ียงดงักล่าวก็ไม่เกิดผลกบัการลงทุน และการหามูลค่าของความเส่ียงควรทาํ
การตรวจสอบรายสัปดาห์ ซ่ึงตามมาตรฐานของ Basel Capital Accord กาํหนดให้ใช ้VaR อยา่งน้อย 10 วนั เพ่ือเป็น
การบริหารความเส่ียงท่ีแม่นยาํมากข้ึน ควรทาํการหามูลค่าความเส่ียงกบัอตัราผลตอบแทนในวนัรุ่งข้ึนแบบวนัต่อวนั 
ซ่ึงแบบจาํลองท่ีดีการทดสอบ Back Test ตอ้งใกลเ้คียงกบัค่าความเช่ือมัน่ท่ีเรากาํหนด โดยสมมติฐานทั้งหมดตอ้งอยู่
ภายใตพ้ื้นฐานท่ีวา่ ขอ้มูลนั้นตอ้งมีการแจกแจงแบบปกติ และอยูภ่ายใตส้ภาวะของตลาดท่ีปกติ 
 
เอกสารอ้างองิ 
 “Value at Risk จากแง่มุมของ Broker.” บริษทัหลกัทรัพย ์เอบีเอน็แอมโรเอเชีย จาํกดั (มหาชน).  เขา้ถึงไดจ้าก

http://inv5.asiaplus.co.th/cms/uploads/pdf_investor/thai/var.pdf, สืบคน้เม่ือ 30 กรกฎาคม 2557 
ทาํความรู้จกักบั Value at Risk ( VaR ), ฝ่ายวจิยัและพฒันา ศูนยซ้ื์อขายตราสารหน้ีไทย Thai BDC 
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การบริหารความเส่ียงจากการลงทุนในกลุ่มหลกัทรัพย์ทีมี่อตัราผลตอบแทนจาก 
เงินปันผลสูงโดยใช้มูลค่าความเส่ียง 

Risk Management for Investment in the Stock Exchange of Thailand 
High Dividend 30 Index by Employing Value-at-Risk 
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บทคดัย่อ 

การศึกษาคน้ควา้อิสระน้ีเป็นการศึกษาการใชมู้ลค่าความเส่ียง (VaR) เพ่ือช่วยในการบริหารความเส่ียงจากการ
ลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์มีอตัราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูง (SET HD) โดยศึกษาเปรียบเทียบระหวา่งพอร์ทการลงทุน
ท่ีไม่มีการปรับนํ้ าหนักในการลงทุนกบัพอร์ทการลงทุนท่ีมีการปรับนํ้ าหนกัในการลงทุนเม่ือค่าความเส่ียงท่ีไดเ้กิน
กวา่ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีกาํหนดคือร้อยละ 90 95 และ 99 เพ่ือดูค่าความเส่ียงท่ีไดล้ดลงหรือไม่จากการปรับนํ้าหนกัใน
การลงทุนและนาํนํ้ าหนักในการลงทุนท่ีไดจ้ากค่ามูลค่าความเส่ียงทั้ง 3 ระดบัมาประยุกต์ใชใ้นการลงทุนเพื่อดูว่า
มูลค่าของพอร์ทท่ีมีการปรับนํ้ าหนักในการลงทุนมีมูลค่าพอร์ทมากกว่าหรือไม่ สําหรับการศึกษาน้ีไดใ้ชข้อ้มูลของ
หลกัทรัพยใ์นกลุ่ม SET HD ในช่วงระหวา่งวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2551 ถึง 28 ธนัวาคม 2555 ซ่ึงมีทั้งหมด 30 หลกัทรัพย ์
แลว้ทาํการเลือกหลกัทรัพยม์าเขา้พอร์ทการลงทุนท่ีมีจาํนวน 5 หลกัทรัพยโ์ดยใชอ้ตัราส่วนชาร์ปในการตดัสินใจ เพ่ือ
นาํมาจดัพอร์ทการลงทุนเป็นระยะเวลา 52 สัปดาห์ ระหว่างวนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 ถึงวนัท่ี 27 ธันวาคม 2556 โดย 
ออฟติมอลพอร์ทโฟลิโอในการคาํนวณหานํ้ าหนักการลงทุนในแต่ละหลกัทรัพย ์แลว้ทาํการเปรียบเทียบระหว่าง
พอร์ทท่ีไม่มีการปรับนํ้ าหนักการลงทุนกบัพอร์ทท่ีมีการปรับนํ้ าหนักการลงทุน ท่ีระดบัความ เช่ือมัน่ร้อยละ 90 95 
และ 99 ผลการศึกษาไดพ้บว่าถา้ทาํการปรับนํ้ าหนักระหว่างการลงทุนในระยะเวลา 52 สัปดาห์ ส่งผลทาํให้มูลค่า
ความเส่ียงท่ีไดล้ดลงและมีมูลค่าของพอร์ทมากกวา่การไม่ปรับนํ้าหนกั ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 90 95 และ 99 ทาํ
ใหส้รุปไดว้า่การบริหารความเส่ียงจากการลงทุนโดยใชมู้ลค่าความเส่ียงสามารถช่วยลดโอกาสขาดทุนสูงสุดท่ีเกิดข้ึน
ไดจ้ริงอีกทั้งช่วยเพ่ิมมูลค่าของพอร์ทจากการลงทุน ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 90 95 และ 99 
คาํสําคญั: มูลค่าความเส่ียง, หลกัทรัพยท่ี์มีอตัราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูง 

 

Abstract 

  This independent study is the experiment employing Value-at-Risk (VaR) to support risk management for 
investment in the Stock Exchange of Thailand High Dividend 30 Index by comparing between investment portfolio 
that does not have weight adjustment and investment portfolio that have weight adjustment, when the risk is above 
90%, 95% and 99% level of confidence. The studying objective is to check if risk level decreases from weight 
adjustment in investment and to utilize weighting from VaR in these 3 levels in investment to check if value of 
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investment portfolio with weight adjustment has more value than that of the investment portfolio that did not have 
weight adjustment. Data was obtained from the Stock Exchange of Thailand High Dividend 30 Index between 29 
December 2008 – 28 December 2012 which have 30 stocks, and selecting 5 stocks for Sharpe Ratio for the decision 
support, and rearrange investment portfolio for 52 weeks, between 31 December 2012 – 27 December 2013 by 
using Optimal Portfolio Construction to determine the weight for the investment in each stock, and to compare 
between portfolio that does not have weight adjustment and portfolio that have weight adjustment in 90%, 95%, 
99% levels of confidence. The results show that weight adjustment in investment for 52 weeks has reduce the risk 
and has more value than the portfolio that does not have weight adjustment at 90%, 95% and 99% level of 
confidence.  This confirms that the risk management in investment by using Value-at-Risk can reduce risk of loss in 
actual situation, and can increase portfolio value at 90%, 95% and 99% levels of confidence. 
KEYWORDS: Value-at-Risk (VaR), Stock Exchange of Thailand High Dividend 30 Index (SET HD) 
 

1. บทนํา 
เน่ืองจากในปัจจุบนัอตัราเงินเฟ้อมีมูลค่าสูงกวา่อตัราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพยอ์ยูพ่อสมควร ทาํให้การนาํ

เงินไปฝากออมทรัพยก์บัทางธนาคารพาณิชยน์ั้นมีมูลค่าท่ีแทจ้ริงของเงินออมลดนอ้ยลงในทุกๆวนัเป็นเหตุใหเ้งินออม
ท่ีเราไดรั้บนั้นกลบัดอ้ยค่าลงไปจากผลกระทบของเงินเฟ้อท่ีเกิดข้ึน เพราะฉะนั้นการออมเงินโดยการฝากไวก้ับ
ธนาคารจึงไม่คุม้ค่า ผูท่ี้ตอ้งการออมเงินส่วนใหญ่นิยมลงทุนในรูปแบบต่างๆท่ีนอกเหนือจากการออมเงินแบบปกติ
มากข้ึน เช่น การซ้ือพนัธบตัรรัฐบาล หุ้นกู ้และหุน้สามญั ซ่ึงการลงทุนท่ีกล่าวมานั้นถึงแมจ้ะมีความเส่ียงอยูบ่า้งแต่ก็
มีโอกาสท่ีทาํใหผ้ลตอบแทนท่ีไดน้ั้นมีมูลค่าสูงกวา่อตัราเงินเฟ้อ จึงทาํใหก้ารลงทุนในตลาดหลกัทรัพยโ์ดยเฉพาะการ
ลงทุนในตราสารทุนเป็นท่ีนิยมเป็นอย่างมากและมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว นั้ นก็เพราะว่าการลงทุนในตลาด
หลกัทรัพยน์ั้นใชเ้งินลงทุนขั้นตน้ไม่สูงมาก มีสภาพคล่องสูงและให้ผลตอบแทนท่ีดีกว่าการนาํเงินไปออมไวก้บั
ธนาคารโดยผลตอบแทนท่ีไดม้าจากกาํไรจากส่วนต่างของราคาและเงินปันผล แต่อยา่งไรก็ตามการลงทุนในตลาด
หลกัทรัพยน์ั้ นมีความเส่ียงมากกว่าการนําเงินไปฝากธนาคารหรือการซ้ือพนัธบตัรรัฐบาล ดงันั้นเราจึงตอ้งมีการ
บริหารความเส่ียงท่ีดีเพ่ือลดความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนเราจึงตอ้งมีเคร่ืองมือในการวดัความเส่ียงเพ่ือช่วยในการบริหารความ
เส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากการลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์โดยการพิจารณาจากมูลค่าความเส่ียง (VaR) (บริษทัหลกัทรัพย ์เอบี
เอน็แอมโรเอเชีย จาํกดั (มหาชน), 2542)  โดยท่ีค่ามูลค่าความเส่ียงคือจาํนวนเงินท่ีคาดวา่จะสูญเสียมากท่ีสุดท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนไดภ้ายในช่วงเวลาหน่ึงท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ีเป็น % 

ในการศึกษาคร้ังน้ีใช้มูลค่าความเส่ียงเพ่ือจัดการความเส่ียงจากการลงทุนในกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์มีอตัรา
ผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในการบริหารพอร์ทการลงทุนใหมี้ความเส่ียงอยูใ่น
ระดบัท่ีเรายอมรับได ้ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีตอ้งการ 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
เพ่ือศึกษาการใช้มูลค่าความเส่ียงในการบริหารความเส่ียงจากการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ท่ีมีอัตรา

ผลตอบแทนจากเงินปันผลสูง ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 90 95 และ 99 เพ่ือใชใ้นการบริหารพอร์ทการลงทุน ลด
ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากการลงทุนและเพิ่มมูลค่าของพอร์ตการลงทุน 
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3. การดาํเนินการวจิัย 
การศึกษาคร้ังน้ีไดศึ้กษาการใชมู้ลค่าความเส่ียงในการบริหารความเส่ียงจากการลงทุนกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์มี

อตัราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูง โดยการใช้วิธีเดลตา้ปกติ (Delta Normal) ในการคาํนวณมูลค่าความเส่ียงของ
พอร์ทการลงทุนและทาํเปรียบเทียบระหว่างมีการปรับพอร์ทการลงทุนเม่ือมีค่ามูลค่าความเส่ียงเกินกว่าท่ีกาํหนด 
(อญัญา ขนัธวิทย,์ 2547) กบัไม่มีการปรับพอร์ทการลงทุน เพ่ือท่ีจะประกอบการตดัสินใจลงทุน โดยขอ้มูลท่ีใชใ้น
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นขอ้มูลทุติยภูมิของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์มีอตัราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงซ่ึงมี
ทั้งหมด 30 หลกัทรัพย ์เก็บขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม Aspen เป็นขอ้มูลยอ้นหลงัจาํนวน 5 ปี ระหวา่งวนัท่ี 29 ธนัวาคม 
2551 ถึง 27 ธนัวาคม 2556 รวมทั้งส้ิน 1305 ขอ้มูล โดยใชข้อ้มูลราคาปิดของหลกัทรัพยแ์ละเงินปันผลเพ่ือคาํนวณหา
อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของแต่ละหลกัทรัพย ์และใช้ขอ้มูลอตัราผลตอบแทนตัว๋เงินคลงัและพนัธบัตร
รัฐบาล อายุ 1 ปี ในเดือน ม.ค. 2556 ซ่ึงมีค่าร้อยละ 2.77 ต่อปี เป็นอัตราผลตอบแทนท่ีไม่มีความเส่ียง และใช้
โปรแกรมสาํเร็จรูป Excel ในการคาํนวณและประมวลผลในงานวจิยั 
 

4. ผลการวจิัย 
 ผลการศึกษาจากการรวบรวมขอ้มูลราคาปิดและเงินปันผลของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์มีอตัรา
ผลตอบแทนจากเงินปันผลสูง ระหวา่งวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2551 ถึง 28 ธนัวาคม 2555  จาํนวนทั้งส้ิน 1045 ขอ้มูล พบวา่
หลกัทรัพยท่ี์มีอตัราส่วนชาร์ปสูงสุด 5 อนัดบัแรกคือ CPF SIRI SPALI STA และ BANPU ดงัแสดงผลในตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1 แสดงค่ากลาง ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและค่า Sharpe Ratio 

  Mean Standard Deviation Sharpe Ratio Rank 

CPF 0.0027 0.0197 0.1289 1 

SIRI 0.0036 0.0319 0.1095 2 

SPALI 0.0026 0.0232 0.1087 3 

STA 0.0034 0.0340 0.0977 4 

LPN 0.0026 0.0259 0.0973 5 

และใชอ้อฟติมอลพอร์ทโฟลิโอเพ่ือคาํนวณนํ้าหนกัการลงทุนในหลกัทรัพยจ์ากตารางท่ี 1 โดยมีนํ้าหนกัการ
ลงทุนในแต่ละหลกัทรัพย ์ดงัแสดงผลในตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี 2 แสดงนํ้าหนกัในการลงทุนเร่ิมตน้ในแต่ละหลกัทรัพย ์

หลกัทรัพยท่ี์เลือกนาํมาลงทุน นํ้าหนกัในการลงทุนเร่ิมตน้ในแต่ละหลกัทรัพย ์

CPF 0.48 
SIRI 0.10 

SPALI 0.22 
STA 0.07 
LPN 0.12 
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จากนั้ นจึงทําการหามูลค่าความเส่ียงของพอร์ทการลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีเลือกมาจากตารางท่ี 2โดย
เปรียบเทียบระหวา่งพอร์ตการลงทุนท่ีไม่มีการปรับนํ้าหนกัตลอดระยะเวลาในการลงทุนและพอร์ทการลงทุนท่ีมีการ
ปรับนํ้ าหนกัเม่ือค่าความเส่ียงท่ีไดเ้กินกวา่ระดบัท่ีกาํหนด โดยมีระยะเวลาในการลงทุนท่ี 52 สัปดาห์ ท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ร้อยละ 90, 95 และ 99 ดงัแสดงผลในตารางท่ี 3 
 
ตารางท่ี 3 แสดงผลการเปรียบเทียบระหวา่งพอร์ตท่ีมีการปรับนํ้าหนกัและพอร์ตท่ีไม่มีการปรับนํ้าหนกั 

  พอร์ตท่ีไม่มีการปรับนํ้าหนกั พอร์ตท่ีมีการปรับนํ้าหนกั 

ความเช่ือมัน่ % VaR VaR % VaR VaR 

ร้อยละ 90 -0.0206 -20,554 -0.0199 -19,867 

ร้อยละ 95 -0.0264 -26,412 -0.0255 -25,486 

ร้อยละ 99 -0.0374 -37,402 -0.0360 -36,061 
 

จากตารางท่ี 3 สามารถสรุปผลมูลค่าความเส่ียงโดยเฉล่ียของพอร์ทท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 90 เท่ากบั 
19,867 บาท ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 เท่ากบั 25,486 บาท และท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 เท่ากบั 36,061 
บาท ซ่ึงทาํใหไ้ดพ้บวา่พอร์ทท่ีมีการปรับนํ้าหนกัมีผลทาํใหร้ะดบัค่าความเส่ียงโดยเฉล่ียและมูลค่าความเส่ียงโดยเฉล่ีย
ลดลง โดยท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 90 ระดบัค่าความเส่ียงโดยเฉล่ียและมูลค่าความเส่ียงโดยเฉล่ียลดลงจากเดิม 
20,554 บาท เหลือ 19,867 หรือลดลงร้อยละ 3.34 และท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ระดบัค่าความเส่ียงโดยเฉล่ียและ
มูลค่าความเส่ียงโดยเฉล่ียลดลงจากเดิม 26,412 บาท เหลือ 25,486 บาท หรือลดลงร้อยละ 3.51 และท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ร้อยละ 99 ระดบัค่าความเส่ียงโดยเฉล่ียและมูลค่าความเส่ียงโดยเฉล่ียลดลงจากเดิม 37,402 บาทเหลือ 36,061 
บาท หรือลดลงร้อยละ 3.59 

จากขอ้มูลขา้งตน้จึงสามารถสรุปผลการศึกษาไดว้า่การปรับนํ้าหนกัในพอร์ทการลงทุนเม่ือค่าความเส่ียงเกิน
กวา่ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 90 95 และ 99 สามารถทาํใหร้ะดบัค่าความเส่ียงและมูลค่าความเส่ียงลดลงไดจ้ริงและ
ลดความเส่ียงจากการขาดทุนในการลงทุนในกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์มีอตัราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูง 
 การประยุกต์ใชมู้ลค่าความเส่ียงในการลงทุนโดยทาํการลงทุนในพอร์ทการลงทุนท่ีมีหลกัทรัพยคื์อ CPF 
SIRI SPALI STA และ LPN โดยนาํนํ้ าหนักในการลงทุนท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 90 95 และ 99 ในสถานการ
กรณีท่ีมีเงินลงทุนเร่ิมตน้ท่ี 1,00,000 บาท ในแต่ละพอร์ท โดยเปรียบเทียบระหวา่งพอร์ทท่ีไม่มีการปรับนํ้ าหนกัและ
พอร์ทท่ีมีการปรับนํ้าหนกั ดงัแสดงผลในตารางท่ี 4  
 

ตารางท่ี 4 แสดงผลการเปรียบเทียบระหวา่งพอร์ตท่ีมีการปรับนํ้าหนกัและพอร์ตท่ีไม่มีการปรับนํ้าหนกั 
  มูลค่าทั้งหมด กาํไร (ขาดทุน) 

พอร์ตท่ีไม่มีการปรับนํ้าหนกัทั้ง 3 ระดบัความเช่ือมัน่ 882,708 (-117,292) 
พอร์ตท่ีมีการปรับนํ้าหนกัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 90 1,024,277 24,277 
พอร์ตท่ีมีการปรับนํ้าหนกัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 1,042,994 42,994 
พอร์ตท่ีมีการปรับนํ้าหนกัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 1,034,686 34,686 
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จากตารางท่ี 4 พบว่าพอร์ทการลงทุนท่ีไม่มีการปรับนํ้ าหนักในการลงทุนตลอดระยะเวลา 52 สัปดาห์ มี
มูลค่าพอร์ทตอนส้ินสุดระยะเวลาลงทุนจากการขายหลกัทรัพยเ์ท่ากบั 851,546 บาท และจากเงินปันผลเท่ากบั 31,162 
บาท (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2557) ทาํใหมี้มูลค่าทั้งหมดเท่ากบั 882,708 โดยถา้เทียบกบัเงินลงทุนเร่ิมตน้ 
1,000,000 บาท จะขาดทุนเท่ากบั 117,292 บาท และพอร์ทท่ีมีการปรับนํ้ าหนักโดยมีระยะเวลาในการลงทุนท่ี 52 
สัปดาห์ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 90 มีมูลค่าพอร์ทตอนส้ินสุดระยะเวลาลงทุนจากการขายหลกัทรัพยเ์ท่ากบั 
1,024,277 โดยถา้เทียบกบัเงินลงทุนเร่ิมตน้ 1,000,000 บาท ไดก้าํไรเท่ากบั 24,277 บาท ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 
95 มีมูลค่าพอร์ทตอนส้ินสุดระยะเวลาลงทุนจากการขายหลกัทรัพยเ์ท่ากบั 1,042,994 โดยถา้เทียบกบัเงินลงทุนเร่ิมตน้ 
1,000,000 บาท จะไดก้าํไรเท่ากบั 42,994 บาท และท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 มีมูลค่าพอร์ทตอนส้ินสุดระยะเวลา
ลงทุนจากการขายหลกัทรัพยเ์ท่ากบั 1,034,686 โดยถา้เทียบกบัเงินลงทุนเร่ิมตน้ 1,000,000 บาท จะไดก้าํไรเท่ากบั 
34,686 บาท  

ดงันั้นจึงเห็นไดว้า่การปรับนํ้าหนกัการลงทุนในพอร์ทการลงทุนเม่ือค่าความเส่ียงเกินกวา่ระดบัความเช่ือมัน่
ท่ีร้อยละ 90 95 และ 99 สามารถทาํใหมู้ลค่าของพอร์ทการลงทุนสูงกวา่การไม่ปรับนํ้าหนกัพอร์ทการลงทุน 
 
5. บทสรุป 
 จากผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่าการบริหารพอร์ทการลงทุนโดยใช้มูลค่าความเส่ียงท่ีระยะเวลา 52 
สัปดาห์ โดยการปรับนํ้าหนกัในพอร์ทการลงทุนเม่ือมูลค่าความเส่ียงเกินกวา่ระดบัท่ีกาํหนด ส่งผลใหมู้ลค่าความเส่ียง
ท่ีไดจ้ากการลงทุนในกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์มีอตัราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงลดลงมากกว่าพอร์ทท่ีไม่มีการปรับ
นํ้ าหนัก อีกทั้งการนาํมูลค่าความเส่ียงไปประยุกต์ใชก้บัการลงทุนในพอร์ท สามารถเพิ่มมูลค่าพอร์ทการลงทุนได้
มากกวา่และช่วยลดโอกาสขาดทุนสูงสุดท่ีเกิดข้ึนจริง ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 90 95 และ 99  
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แบบจําลองความผนัผวนในกลุ่ม GARCH ทีเ่หมาะสมกบัช่วงแนวโน้มของตลาดหลกัทรัพย์ไทย 
GARCH - Type Volatility Model for Thailand’s Stock Market Momentum 
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 --------------------------------- 
 

บทคดัย่อ      

ในงานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือท่ีจะทดสอบประสิทธิภาพของแบบจาํลองความผนัผวนในกลุ่ม GARCH ท่ี
เหมาะสมสําหรับช่วงแนวโน้มของตลาดหลกัทรัพยไ์ทยของดชันี SET50   ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากศึกษาจะมีส่วนทาํให้นัก
ลงทุนหรือผูบ้ริหารจดัการดา้นการลงทุนสามารถนาํค่าความผนัผวนจากแบบจาํลองท่ีมีประสิทธิภาพไปใชใ้นการ
ประเมินหรือพยากรณ์ SET50 Index Option ได้อย่างแม่นยาํ โดยได้เลือกแบบจาํลองในกลุ่ม GARCH จาํนวน 2 
แบบจาํลอง มาทดสอบ  คือ แบบจาํลอง GARCH และ EGARCH ซ่ึงแบบจาํลองทั้ง 2 มีคุณลกัษณะท่ีแตกต่างกนัใน
ดา้นความสมมาตรต่อเหตุการณ์ไม่คาดฝันท่ีมากระทบ (Leverage Effect) โดยแบบจาํลอง GARCH เป็นแบบจาํลองท่ี
มีความสมมาตรต่อเหตุการณ์ไม่คาดฝัน (Symmetric effect)  ส่วนแบบจําลอง EGARCH เป็นแบบจําลองแบบ
อสมมาตรต่อเหตุการณ์ไม่คาดฝัน (Asymmetric effect)  สําหรับการแบ่งช่วงแนวโนม้ของดชันี SET50 Index ไดน้าํ
แบบจาํลอง Bull & Bear Analysis ของ Lunde & Timmerman มาใชเ้พ่ือใหมี้หลกัเกณฑใ์นการจดัแบ่งช่วงแนวโนม้ท่ี
ชัดเจน และใช้สัญญาออปชั่น S50Z12C880 เป็นสัญญาท่ีนํามาใช้ในการทดสอบขอ้มูลตลาดในช่วงขาข้ึน (Bull 
Market) ส่วนสัญญาออปชั่น S50U08C520 เป็นสัญญาท่ีนํามาใช้ในการทดสอบข้อมูลตลาดในช่วงขาลง (Bear 
Market)   และเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบจาํลอง GARCH และ EGARCH กบัค่า Implied Volatility ท่ีไดจ้าก
แบบจาํลอง Black Scholes ผลจากการวิจยัสรุปไดว้่าแบบจาํลอง GARCH เป็นแบบจาํลองท่ีมีประสิทธิภาพมากกวา่
แบบจาํลอง EGARCH ทั้งในช่วงตลาดขาข้ึนและขาลงของตลาดหลกัทรัพยไ์ทย 

    
Abstract 

 This study is aimed to test the efficiency of GARCH-Type volatility model for Thailand’s stock momentum 
of SET50 Index. The study’s result will enhance the investors or portfolio managers to apply the best volatility model 
in evaluating or forecasting the SET 50 index option accurately. Under this study, we select 2 of GARCH-type models 
that are GARCH and EGARCH. Both models have a difference attribute in leverage effect. GARCH is the symmetric 
effect model toward the impact of unexpected events but EGARCH is asymmetric one.   We also classified the 
momentum of SET 50 index by applying the Bull-Bear Market analysis model of Lunde and Timmerman to be exact 
criteria. 
  We use SET50 call option price on series of S50Z12C880 for testing with period of bull market and series 
of S50U08C520 for testing with period of bear market and make comparison the efficiency of GARCH-Type 
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volatility model with the implied volatility of SET50 index from Black Scholes Model.  The result show that the 
GARCH is the best perform model in both period of bull and bear market for Thailand’s stock market momentum.  
KEYWORDS: GARCH, EGARCH, Volatility, SET50 Index Option, Stock Momentum, Thailand   
 
1. บทนํา 

จากการศึกษาในอดีตพบว่าช่วงแนวโน้มของตลาดมีผลต่อจิตวิทยาในการซ้ือขายของนักลงทุน รวมถึง
ความสามารถในการรับความเส่ียง การคาดการณ์อตัราผลตอบแทนและความผนัผวนในอนาคตของนกัลงทุน ซ่ึงจะมี
ผลต่อการตดัสินใจของนกัลงทุนดว้ยเช่นกนั  การเคล่ือนไหวของราคาหลกัทรัพยใ์นอดีตจึงมีผลต่อราคาออปชัน่ ซ่ึง
การคาดการณ์หรือการพยากรณ์ราคาออปชัน่จะมีความถูกตอ้งแม่นยาํมากข้ึน หากมีการนาํแนวโนม้ตลาดเขา้มาร่วม
พิจารณา ในช่วงเดือนตุลาคม ปี 2007 ตลาดหลกัทรัพยไ์ทยไดเ้ร่ิมจดัให้มีการซ้ือขาย SET50 Index Option เป็นคร้ัง
แรก โดยราคาซ้ือขายของ SET50 Index Option ท่ีมีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั จะเป็นขอ้มูลท่ีสาํคญัท่ีถูกนาํมาใชใ้นการ
หา Implied Volatility ผา่นแบบจาํลอง Black Scholes ซ่ึงเป็นค่าความผนัผวนท่ีเกิดจากอุปสงคแ์ละอุปทานในการซ้ือ
ขายออปชัน่ และจะเป็น Benchmark ท่ีนาํมาใชเ้พ่ือเปรียบประสิทธิภาพของแบบจาํลอง GARCH และ EGARCH อีก
ดว้ย ทั้งน้ีในงานการศึกษาในต่างประเทศหลายช้ิน ช้ีให้เห็นว่าการกาํหนดราคาของสัญญาออปชัน่ในแต่ละตลาดท่ี
อา้งอิงกบัดชันีตลาดหลกัทรัพยท่ี์แตกต่างกนั สามารถท่ีจะมีขอ้สรุปในการใชต้วัแบบจาํลองท่ีแตกต่างกนัได ้เน่ืองจาก
พฤติกรรมของนกัลงทุนท่ีแตกต่างกนั รวมถึงช่วงเวลาท่ีทาํการวิจยั เช่น ช่วงท่ีเร่ิมเปิดทาํการซ้ือขายสัญญาออปชัน่ 
หรือ ช่วงก่อนและหลงัเกิดวิกฤติทางการเงินต่างๆ เป็นตน้ การนาํผลสรุปจากการวิจยัไปใชง้านจึงมีความจาํเป็นท่ีตอ้ง
จดัให้มีการทาํ Back Test เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพของแบบจาํลองเป็นระยะเพ่ือความถูกตอ้งและแม่นยาํในการใช้
งานแบบจาํลองดงักล่าวหรือเม่ือสถานการณ์ตลาดมีการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญั 
              การวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพของแบบจาํลองในกลุ่มประเภท GARCH-Type ท่ี
เหมาะสมกบัช่วงแนวโนม้ตลาด (Market Momentum) ของตลาดหลกัทรัพยไ์ทย  เพ่ือทดสอบวา่แบบจาํลองความผนั
ผวนชนิดใดในกลุ่ม GARCH -Type มีประสิทธิภาพในการกาํหนดราคาออปชัน่ไดดี้ท่ีสุดในแต่ละช่วงแนวโนม้ โดย
แบบจาํลองในกลุ่ม GARCH -Type ท่ีนาํมาทดสอบ คือแบบจาํลอง GARCH และ EGARCH ซ่ึงเป็นแบบจาํลอง  ท่ีมี
คุณลกัษณะแบบสมมาตรและอสมมาตรต่อผลกระทบท่ีเกิดจากเหตุการณ์ไม่คาดฝัน (Shock)  โดยในการศึกษาจะทาํ
การพยากรณ์ค่าความผนัผวนตามแบบจาํลอง GARCH และ EGARCH เพ่ือมาเปรียบเทียบกับค่าความผนัผวนท่ี
คาํนวณไดจ้ากราคาตลาดของออปชัน่หรือท่ีเรียกกนัวา่ Implied Volatility ในแต่ละช่วงแนวโนม้ตลาดทั้งภาวะตลาด
ขาข้ึน(Bull Market) และภาวะตลาดขาลง (Bear Market)    
  
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพ่ือศึกษาหาแบบจาํลองท่ีเหมาะสมในการประมาณค่าความผนัผวนในแต่ละช่วงแนวโน้มตลาดของ 
SET50 Index เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจดัการดา้นการลงทุนและการบริหารจดัการดา้นความเส่ียง  

2. เพ่ือให้สามารถคาํนวณค่าความผนัผวน Implied Volatility ท่ีเกิดจากแรงซ้ือขายตราสารอนุพนัธ์ประเภท
ออปชัน่จากราคาตลาดของออปชัน่ ดว้ยแบบจาํลอง Black Scholes Model  
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3. เพ่ือให้ผลท่ีไดจ้ากการวิจยัเกิดประโยชน์ต่อนักลงทุน ในการนาํไปใช้เพ่ือการบริหารจัดการดา้นการ
ลงทุน และความเส่ียงท่ีดีหรือสร้างความรู้ความเขา้ใจใหแ้ก่นกัลงทุน จนอาจนาํไปสู่การพฒันาสภาพคล่องในการซ้ือ
ขาย ออปชัน่ SET 50 ท่ีเพ่ิมมากข้ึน จนอาจส่งผลทาํใหเ้กิดการพฒันารูปแบบผลิตภณัฑสิ์นคา้ท่ีเพ่ิมมากข้ึนในอนาคต 
 

3. การดาํเนินการวจิัย 
ในงานวิจยัฉบบัน้ี ผูว้จิยัไดน้าํขอ้มูลดชันี SET 50 Index แบบรายวนั ในช่วงปี 2007 ถึงปัจจุบนั รวมทั้งส้ิน 

1761 ขอ้มูล มาคาํนวณหาอตัราผลตอบแทนแบบรายวนั  และขอ้มูลราคาปิด SET 50 Index ประเภท Call Option 
จาํนวน 2 สัญญา คือ สัญญา S50Z08C520 และสัญญา S50Z12C880 แบบรายวนั แลว้จึงนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปผา่น
แบบจาํลองต่างๆ และเคร่ืองมือต่างๆท่ีนาํมาใช ้เพ่ือนาํไปสู้ขอ้สรุป โดยมีขั้นตอนในการศึกษาวิจยัดงัต่อไปน้ี 

1. การนาํขอ้มูลอตัราผลตอบแทนดชันี SET 50 รายวนั เขา้สู่แบบจาํลอง Lunde & Timermann โดยการนาํ
โปรแกรม VBA เขา้มาช่วยเพ่ือใหเ้กิดความสะดวกในการแบ่งช่วงแนวโนม้ของดชันี SET50  

2. ดาํเนินการคดัเลือกออปชัน่ท่ีจะนาํมาทดสอบขอ้มูลสาํหรับแต่ละช่วงแนวโนม้ โดยผูว้จิยัไดต้รวจสอบ
และคดัเลือกช่วงแนวโนม้ขาข้ึนและขาลงท่ีเหมาะสม และสัญญาออปชัน่ SET 50 ประเภท Call Option 
ในช่วงเวลาดงักล่าว ไดด้งัน้ี  
 
ช่วงเวลา แนวโนม้ สัญญา Call Option 

8 July 08 – 31 Oct 08 แนวโนม้ขาลง S50Z08C520 
1 Dec 11 – 27 Aug 13 แนวโนม้ขาข้ึน S50Z12C880 

 
3.  ใชโ้ปรแกรม Eview เพ่ือประมาณค่าพารามิเตอร์ต่างๆตามแบบจาํลอง GARCH และ EGARCH โดย

ก่อนท่ีจะทาํการประมาณการค่าพารามิเตอร์ท่ีเก่ียวขอ้งตามแบบจาํลองทั้ง 2 ตอ้งนาํขอ้มูลอนุกรมเวลา 
SET 50 ไปทดสอบความน่ิงของขอ้มูลในโปรแกรม Eview ดว้ยวธีิ Augmented Dicky Fuller (ADF)   
และไดท้าํการทดสอบวา่ขอ้มูลท่ีไดมี้ปัญหา Auto Correlation หรือไม่ดว้ยการทาํ Correlogram Test จาก
ในโปรแกรม Eview อีกดว้ย 

4.  นาํผลการประมาณค่าพารามิเตอร์ท่ีไดเ้ขา้แบบจาํลอง GARCH และ EGARCH ใน Microsoft Excel 
เพ่ือคาํนวณค่าความผนัผวนของทั้ง 2 แบบจาํลอง นอกจากน้ียงันาํราคาตลาดของออปชัน่ SET 50 ท่ีเกบ็
รวมรวมขอ้มูลมาไดเ้พ่ือคาํนวณหาค่าความผนัผวน Implied Volatility ผา่นแบบจาํลอง Black Scholes 
ดว้ยโปรแกรม Excel อีกดว้ย 

5. เปรียบเทียบและวดัประสิทธิภาพของ GARCH และ EGARCH ทั้งในช่วงแนวโนม้ขาข้ึนและขาลงกบั 
กบั Implied Volatility ดว้ยวธีิ Mean Absolute Error , Root Mean Square Error และ Mean Absolute 
Percentage Error เพ่ือหาแบบจาํลองค่าความผนัผวนท่ีมีความเหมาะสมในการกาํหนดหรือประเมิน
ราคาออปชัน่ SET 50 ในแต่ละช่วงแนวโนม้  
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 4. ผลการวจิัย 
 ผลการวจิยัเพ่ือการแบ่งช่วงแนวโนม้ตลาด ผูว้จิยัไดน้าํแบบจาํลองของ Lunde & Timmerman มาประยกุตใ์ช้
เพ่ือใหส้ามารถแบ่งแยกช่วงแนวโนม้ของดชันี SET50 Index ไดอ้ยา่งเป็นระบบ โดยยดึระดบั Threshold ท่ีใชใ้นบ่ง
บอกการเปล่ียนแปลงของแนวโนม้ท่ีระดบั 20% จากจุดสูงสุดในกรณีแนวโนม้ขาข้ึน หรือ จากจุดตํ่าสุดยอ่ย ในกรณี
แนวโนม้ขาลง ซ่ึงขอ้มูลท่ีนาํมาศึกษาจากช่วงปี 2007 ถึงปัจจุบนั (14 มีนาคม 2014) สามารถแบ่งช่วงแนวโนม้ไดด้งั
ตารางท่ี 1  
 
ตารางท่ี 1 ตารางสรุปผลการแบ่งช่วงแนวโนม้ตลาด 

Date Momentum No. of Observation 

3 Jan 07 - 21 Jan 08 Bull 259 
22 Jan 08 - 15 May 08 Bear 77 
16 May 08  - 7 July 08 Bull 35 
8 July 08 - 31 Oct 08 Bear 81 
3 Nov 08 - 23 Sept 11 Bull 702 
26 Sept 11 - 30 Nov 11 Bear 46 
1 Dec 11 - 27 Aug 13 Bull 425 

28 Aug 13 - 14 Mar 14 Bear 136 
Total 1,761 

 
           เม่ือสามารถแบ่งช่วงแนวโนม้ตลาดไดแ้ลว้ จึงเลือกขอ้มูลในแต่ละช่วงแนวโนม้เพื่อมาทดสอบหาความน่ิงของ
อนุกรมเวลา (Stationary) โดยผูว้ิจยัไดเ้ลือกช่วงแนวโนม้ขาข้ึนและขาลงท่ีมีนยัสาํคญัทางสถิติและจาํนวนขอ้มูลท่ีมาก
ต่อการทาํการทดสอบ คือ ช่วงขอ้มูลแนวโนม้ขาข้ึน (Bulll Market) ระหวา่งวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2011 ถึง 27 สิงหาคม 2013 
ซ่ึงมีขอ้มูลจาํนวน 425 ขอ้มูล ส่วนช่วงขอ้มูลแนวโนม้ขาลง (Bear Market) คือขอ้มูลระหวา่งวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2008 
ถึง 31 ตุลาคม 2008 ซ่ึงมีขอ้มูล 81 ขอ้มูล ดงัรูปท่ี 1 
 

 
       รูปท่ี 1 อตัราผลตอบแทนรายวนัของดชันี SET50 Index และช่วงแนวโนม้ท่ีจะทาํการทดสอบ 
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โดยในขั้นตอนเร่ิมตน้จะทดสอบความน่ิง (Stationary) ของขอ้มูลทั้ง 2 ช่วงแนวโนม้ จากผลการทดสอบ
ความน่ิงของอนุกรมเวลา (Stationary) ดว้ยวธีิ Augmented Dickey-Fuller (ADF) test โดยเร่ิมทดสอบกบัช่วงแนวโนม้
ขาข้ึนผลท่ีไดเ้ป็นดงัรูปท่ี 2 

          
       รูปท่ี 2 ผลการทดสอบความน่ิงดว้ย ADF Test ของช่วงแนวโนม้ขาข้ึน 
  

ผลท่ีไดคื้อขอ้มูลในช่วงเวลาดงักล่าวมีความน่ิง เน่ืองจากผลของค่า t-statistic นอ้ยกวา่ค่าวิกฤติ (Mackinnon 

Critical Value) และมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01(α = 0.01) ส่งผลต่อการปฏิเสธสมมติฐานหลกั สรุปคือขอ้มูล
อตัราผลตอบแทนของ SET50 Index ในช่วงแนวโน้มขาข้ึน ในช่วงระหว่างวนัท่ี 1 ธันวาคม 2011 ถึง 27 สิงหาคม 
2013  ไม่มี Unit Root หรือขอ้มูลอนุกรมเวลาในช่วงเวลาดงักล่าวมีความน่ิง (Stationary) นัน่เอง  
          สําหรับผลการทดสอบความน่ิงของขอ้มูลดว้ยดว้ยวิธี Augmented Dicky-Fuller (ADF) test ไดผ้ลการทดสอบ
เช่นเดียวกนักบัช่วงแนวโน้มขาข้ึน คือ ขอ้มูลอตัราผลตอบแทนของ SET50 Index ในช่วงแนวโน้มขาลง ในช่วง
ระหวา่งวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2008 ถึง 31 ตุลาคม 2008 สรุปผลการทดสอบ คือ ไม่มี Unit Root หรือขอ้มูลอนุกรมเวลา
ในช่วงเวลาดังกล่าวมีความน่ิง (Stationary) เช่นเดียวกัน  คือ ผลของค่า t-statistic น้อยกว่าค่าวิกฤติ (Mackinnon 

Critical Value) และมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (α = 0.01) โดยผลของการทดสอบขอ้มูลเป็นดงัรูปท่ี 3  
 

        
          ภาพท่ี 3 ผลการทดสอบความน่ิงดว้ย ADF Test ของช่วงแนวโนม้ขาลง 
 
 เม่ือไดท้ดสอบความน่ิงของขอ้มูลเป็นท่ีเรียบร้อย  จึงทาํการทดสอบวา่ขอ้มูลท่ีไดมี้ปัญหา Auto Correlation 
หรือไม่ด้วยการทํา Correlogram Test ผลการทดสอบพบว่าทั้ งในแบบจําลอง GARCH และ EGARCH ทั้ งช่วง
แนวโนม้ขาข้ึนและขาลง ไม่มีปัญหา Autocorrelation เม่ือพิจารณาค่า P_Value ในการทดสอบสมมติฐานหลกั ซ่ึงหาก
ค่า P_Value มากกวา่ 0.10 จะตอ้งยอมรับสมมติฐานหลกั (Ho) นัน่หมายความวา่ ไม่มีปัญหา serial correlation ของตวั
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คลาดเคล่ือน นอกจากน้ียงัสามารถพิจารณาค่า Durbin Watson Stat  ซ่ึงให้ผลทดสอบในลกัษณะเดียวกนั คือ ไม่มี
ปัญหา Auto Correlation จากนั้นจึงนาํขอ้มูลไปใชใ้นแบบจาํลอง GARCH และ EGARCH โดยทดสอบหาลาํดบัท่ี
เหมาะสมของแบบจาํลอง ซ่ึงพบวา่แบบจาํลอง GARCH (1,1) และ EGARCH (1,1) มีความเหมาะสมท่ีสุด จากนั้นจึง
นาํขอ้มูลท่ีมีความน่ิงทั้ง 2 ช่วงแนวโนม้เขา้สู่แบบจาํลอง GARCH และ EGARCH เพ่ือประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของ
ตวัแปรทุกตวัในแบบจาํลอง  เพ่ือประมาณค่าความผนัผวนของแต่ละแบบจาํลองต่อไป 
 เม่ือนาํค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรต่างๆในแบบจาํลองท่ีผา่นการทดสอบไปหาค่าความผนัผวนและนาํราคา
ปิดรายวนัของ SET50 Index Call Option สัญญา S50Z12C880 (ช่วงแนวโนม้ขาข้ึน) และสัญญา S50U08C520 (ช่วง
แนวโนม้ขาลง) ไปคาํนวณค่า Implied Volatility ผา่นแบบจาํลอง Black Scholes  เม่ือนาํผลค่าความผนัผวนของ
แบบจาํลอง GARCH และ EGARCH มาเปรียบเทียบกบั Implied Volatility สามารถสรุปค่าความผนัผวนรายวนัจาก
แบบจาํลองทั้ง 3 เป็นดงัรูปท่ี 4 และ 5 ตามลาํดบั  
 

  
รูปท่ี 4 ค่าความผนัผวนเปรียบเทียบในช่วงแนวโนม้ขาข้ึน (Bull Market) 
   

 
  รูปท่ี 5 ค่าความผนัผวนเปรียบเทียบในช่วงแนวโนม้ขาลง (Bear Market)     
 

เม่ือคาํนวณค่าความผนัผวนไดจ้ากแบบจาํลองทั้ง 3 แบบแลว้ จึงนาํขอ้มูลจากแบบจาํลอง GARCH และ  
EGARCH เพ่ือมาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบจาํลองทั้ ง 2 ว่าแบบจาํลองใดมีความใกลเ้คียงกบัค่า Implied 
Volatility ซ่ึงเป็นค่าความผนัผวนท่ีเกิดข้ึนจริงจากแรงซ้ือขายของนักลงทุน ดว้ยการใชว้ีธีเปรียบเทียบ ทั้งแบบวิธี 
Mean Absolute Error วิธี Root Mean Square Error  และ วิธี Mean Absolute Percentage Error ซ่ึงสามารถหาขอ้สรุป
ผลไดจ้ากค่าคลาดเคล่ือนท่ีตํ่าสุดในแต่ละวธีิ โดยผลการเปรียบเทียบท่ีไดเ้ป็นดงัตารางท่ี 2 และ 3 ตามลาํดบั 
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ตารางท่ี 2 : ตารางการเปรียบเทียบความผนัผวนในช่วงแนวโนม้ขาข้ึน   
 

    
 
ตารางท่ี 3 : ตารางการเปรียบเทียบความผนัผวนในช่วงแนวโนม้ขาลง  
 

            
 
6. บทสรุป และข้อเสนอแนะ 

โดยผลการทดสอบในงานวิจยัสรุปผลไดว้า่ค่าความผนัผวนจากแบบจาํลอง GARCH มีค่าความผิดพลาดท่ี
น้อยกว่าแบบจาํลอง EGARCH ทั้งในช่วงภาวะแนวโน้มตลาดขาข้ึนและแนวโน้มตลาดขาลง โดยวดัจากค่าความ
ผิดพลาดด้วยวิ ธี ต่ า งๆ  ทั้ ง  Mean Square Error (MSE) Root Mean Square Error (RMSE) และ  Mean Absolute 
Percentage Error (MAPE)  โดยการวิจัยในคร้ังนั้ นมีข้อสรุปคือแบบจาํลอง GARCH เป็นแบบจําลองท่ีสามารถ
พรรณนาพฤติกรรมในเชิงสุ่มของ SET50 ไดดี้กวา่แบบจาํลองอ่ืนอยา่งมีนยัสาํคญั   

จากการสังเกตงานการศึกษาในต่างประเทศท่ีไดศึ้กษาแบบจาํลองท่ีนาํมาใชใ้นการกาํหนดราคาทางทฤษฎี
ของสัญญาออปชั่นของดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นแต่ละประเทศและไดท้าํการทดสอบด้วยวิธีท่ีหลากหลาย ซ่ึงผล
การศึกษาช้ีใหเ้ห็นวา่ การกาํหนดราคาของสัญญาออปชัน่ในแต่ละตลาดท่ีอา้งอิงกบัดชันีราคาหลกัทรัพยท่ี์แตกต่างกนั 
สามารถท่ีจะมีข้อสรุปในการใช้ตัวแบบจําลองทางทฤษฎีท่ีแตกต่างกันได้ นอกจากนั้ นความสามารถของตัว
แบบจําลองหน่ึงๆ ยงัอาจมีระดับท่ีแตกต่างกันในการระบุราคาท่ีแม่นยาํและในการพรรณนาพฤติกรรมการ
เปล่ียนแปลงของราคาก็ยงัข้ึนช่วงเวลาท่ีทาํการศึกษา เช่น การเร่ิมตน้ของการซ้ือขายสัญญา หรือช่วงเวลาท่ีตลาด
ประสบภาวะวิกฤติเป็นตน้ สําหรับการวิจยัเพ่ือขยายหรือเพิ่มเติมการศึกษาจากงานวิจยัฉบบัน้ี ผูว้ิจยัมีขอ้ขอ้แนะนาํ 
เช่น  การเพ่ิมเติมแบบจาํลองความผนัผวนประเภทอ่ืนๆ เขา้มาทาํการทดสอบ  การนาํราคาตลาดของออปชัน่ ทั้ง
ประเภท Call และ Put มาทาํการทดสอบ ซ่ึงขอ้สรุปอาจมีความแตกต่างในแต่ละช่วงแนวโน้มเน่ืองจากพฤติกรรม
บางอยา่งของนกัลงทุนท่ีมีผลต่อการซ้ือขายออปชัน่ ประเภท Call และ Put ท่ีแตกต่างกนัในแต่ละช่วงแนวโนม้ การ
แบ่งการศึกษาออกเป็นการศึกษาในช่วงก่อนเกิดและหลงัเกิดภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจท่ีสําคญัต่างๆ หรือการออก
มาตรการทางเงินท่ีสาํคญัทั้งในและต่างประเทศ ซ่ึงมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของ SET 50 Index นอกจากน้ียงัสามารถ
นาํแนวทางการศึกษาน้ีไปใช้กบัการทดสอบกบัอนุพนัธ์ประเภทอ่ืนๆท่ีตลาดหลกัทรัพยจ์ะพฒันาเพ่ิมมากข้ึนใน
อนาคต ไดอี้กดว้ย 
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ชว่งแนวโนม้ขาลง GARCH EGARCH
Mean absolute error (MAE) 15.92       25.83         
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ความต้องการถือเงินของประเทศไทยภายใต้นโยบายการเงินแบบเป้าหมายเงินเฟ้อ 
The demand of money in Thailand under  inflation targeting monetary policy 

 

ธัชณรงค์ ธัญญศรี, ภูมฐิาน รังคกลูนุวฒัน์  
1  นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมการเงิน  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

2 รองศาสตราจารย ์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
------------------------------------- 

บทคดัย่อ      

งานวิจัยช้ินน้ีต้องการศึกษาความต้องการถือเงินของประเทศไทยภายใต้นโยบายการเงินแบบกาํหนด
เป้าหมายเงินเฟ้อตามแนวคิดทฤษฎีอุปสงคข์องเงินตามแนวคิดของสาํนกัเงินนิยม ทั้งความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะ
ยาวและการปรับตวัระยะสั้ นเพ่ือให้เขา้สู่ดุลยภาพระยะยาวตามแนวคิดของ Johansen (1988)  จากการศึกษาพบว่ามี
ความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวโดยอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหมายจากเงินซ่ึงใชอ้ตัราดอกเบ้ียนโยบายเป็นตวัแปร
แทนและอตัราผลตอบแทนคาดหมายจากพนัธบตัรซ่ึงใชอ้ตัราดอกเบ้ียลูกคา้รายยอ่ยชั้นดีเป็นตวัแปรแทน แปรผกผนั
กบัอุปสงคข์องเงิน ตามแนวคิดของสํานกัเงินนิยม  แต่อยา่งไรก็ตาม อตัราเงินเฟ้อท่ีคาดหมายซ่ึงใชด้ชันีราคาสินคา้
นั้น แปรผนัตามอุปสงคข์องเงิน ขดัแยง้กบัแนวคิดดงักล่าว นอกจากน้ีพบว่า อตัราดอกเบ้ียลูกคา้รายยอ่ยชั้นดี อตัรา
ดอกเบ้ียธุรกรรมซ้ือคืนพนัธบตัร ดชันีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน และ ดชันีราคาผูบ้ริโภค มีความสัมพนัธ์ระหวา่ง
เหตุและผลตามแนวคิดของ Granger   กบัตวัแปรอ่ืนๆท่ีศึกษา   โดยท่ีอตัราดอกเบ้ียธุรกรรมซ้ือคืนพนัธบตัร จะมีการ
ปรับตวัไดเ้ร็วสุด และตวัแปรส่วนใหญ่ จะมีการปรับตวัและคงท่ีภายหลงัระยะเวลาประมาณ 20 เดือน เป็นตน้ไป 
คาํสําคญั : นโยบายทางการเงินเป้าหมายเงินเฟ้อ  สาํนกัเงินนิยม  ความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว 
 

Abstract 

The objectives of this study are to determine the relationship  among  money supply (M2) , private 
consumption index, policy rate,  minimum retail rate, SET 50 index, consumer price index, exchange rate and 
consumer confidence index after the Asian financial crisis and instituted inflation targeting monetary policy in May 
2000 based  the monetarist school of economics by Milton Friedman. The cointegration test reveals long term 
relation among the variables especially policy rate and minimum retail rate are negatively related to money supply. 
However, consumer price index is not related to money supply in terms of Friedman's money demand function. In 
addition, the Ganger causality test reveals the causal relations between policy rate minimum retail rate, private 
consumption index, consumer price index and other variables. By policy rate is the fastest speed of adjustment and 
almost of the impulse response of the variables are stable 20 months later. 
Keywords: TARGETING MONETARY POLICY, THE MONETARIST SCHOOL OF ECONOMIC, 

COINTEGRATUONTEST 
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1. บทนํา 
ในช่วงปี 2530-2538 เป็นช่วงวิกฤตของภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย  ภายใตร้ะบบอตัราแลกเปล่ียนคงท่ี 

(Fixed Exchange Rate) ธนาคารแห่งประเทศไทย พยายามเขา้ไปแทรกแซงค่าเงินรักษาระดบัอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ให้มีเสถียรภาพตามนโยบายอตัราเงินตราสกุลต่างประเทศในตลาดเงิน  จนกระทัง่ในวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2540 ทางการ
ไทยไดต้ดัสินใจปล่อยให้เงินบาทลอยตวั และไดน้าํนโยบายการเงินแบบกาํหนดเป้าหมายปริมาณเงินมาใชต้ามท่ี
ไดรั้บการช่วยเหลือจากกองทุนการเงินระหวา่งประเทศ (IMF) ธนาคารกลางตอ้งควบคุมปริมาณเงินหมุนเวยีนท่ีอยูใ่น
ระบบเศรษฐกิจใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม เพ่ือใหท้ราบถึงปริมาณเงินท่ีแทจ้ริงซ่ึงเป็นการยากท่ีจะทราบจาํนวนเงินใน
ระบบท่ีแท้จริงได  ้จึงเปล่ียนกรอบการดาํเนินนโยบายทางการเงินมาเป็นการดาํเนินนโยบายการเงินแบบกาํหนด
เป้าหมายเงินเฟ้อ     ( Inflation Targeting ) มาใชแ้ทน ตั้งแต่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2543 จนถึงปัจจุบนั มีธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และมีคณะกรรมการนโยบายการเงิน รับผิดชอบดา้นการกาํหนดทิศทางของนโยบายการเงิน ดาํเนินการ
ผา่นอตัราดอกเบ้ียนโยบายหรืออตัราดอกเบ้ียตลาดซ้ือคืนพนัธบตัร  และกาํหนดอตัราเงินเฟ้อพ้ืนฐานเป็นเป้าหมายใน
การดาํเนินนโยบาย 

อุปสงค์การถือเงินถือเป็นเร่ืองหน่ึงท่ีสําคญัในการดาํเนินนโยบายการเงิน เน่ืองจากจะส่งผลกระทบต่อ 
ระดบัราคา ระดบัรายได ้การจา้งงาน และผลผลิตของประเทศไทย การดาํเนินนโยบายทางการเงินในปัจจุบนัของ
ธนาคารกล่าวจะมีประสิทธิภาพเพียงใด จาํเป็นตอ้งอาศยัอาศยัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความตอ้งการถือเงิน  ทาํใหมี้
งานวิจยัหลายช้ินท่ีทาํการศึกษาเก่ียวกบัความตอ้งการถือเงิน เช่น  เงินเฟ้อมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อตัราเงินเฟ้อกลางๆ จะช่วยให้อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมีเสถียรภาพ   (G. 
Geoffrey Booth , Cetin Ciner , 2001)  สําหรับความสัมพนัธ์ของอุปสงค์ของเงินตามความหมายอยา่งแคบ(M1)และ
อยา่งกวา้ง(M2) กบัตวัแปร รายไดท่ี้แทจ้ริง(Real Income) อตัราเงินเฟ้อในประเทศ อตัราแลกเปล่ียนภายในประเทศ
เทียบกบัดอลล่าร์สหรัฐ พบวา่ ประเทศไทย ใชน้โยบายตามความหมายอยา่งกวา้ง(M2)มีความเหมาะสมกวา่ปริมาณ
เงินตามความหมายอย่างแคบ(M1) (Mohsen Bahmani-Oskooee and Hafez Rehman, 2005) นอกจากน้ีจากศึกษา
ความสัมพนัธ์ภาวะเงินฝืดของประเทศญ่ีปุ่น แสดงให้เห็นว่าการพิจารณาถึงความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว
ลกัษณะไม่เป็นเชิงเส้น หรือมีการปรับตวัอยา่งไม่สมมาตรสามารถทดสอบเสถียรภาพของอุปสงคข์องเงินได ้และการ
ท่ีจะกาํจดัภาวะเงินฝืดไดน้ั้นอาจตอ้งใชร้ะยะเวลานานพอสมควร (Daiki Maki and Shin-ichi Kitasaka, 2006 ) 

สําหรับประเทศไทยพบว่า กลไกการส่งผ่านของนโยบายการเงินผ่านช่องทางดอกเบ้ีย สู่อตัราดอกเบ้ียใน
ตลาดการเงินกบักิจกรรมทางเศรษฐกิจ ผลการศึกษากลไกการส่งผา่นของนโยบายการเงินผา่นช่องทางสินเช่ือธนาคาร
พาณิชย ์พบวา่ อตัราดอกเบ้ียนโยบายมีผลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ สินเช่ือภาคเอกชน (LEND) ดชันีการลงทุน
ภาคเอกชน (PII) และอตัราเงินเฟ้อพ้ืนฐาน (CINF) ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี ในระบบเศรษฐกิจแบบปิดเม่ือ
ทดสอบ cointegration ไม่พบความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวระหวา่งกนัและเม่ือทดสอบ error correction model 
ไม่พบการปรับตวัในระยะสั้นเขา้สู่ความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาวเช่นกนั (June Charoenseang and Pornkamol 
Manakit , 2007) และ จากการศึกษาดว้ยวิธี Structural VAR model (SVAR) พบว่า ช่องทางสินเช่ือมีความสําคญัใน
การส่งผา่นนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยภายหลงัการเปล่ียนแปลงเป็นนโยบายเป้าหมายเงินเฟ้อโดย
ช่วยควบคุมความผนัผวนของภาคเศรษฐกิจผ่านกลไกของอตัราดอกเบ้ียแท้จริง (Akihiro Kubo, 2008) ในระบบ
เศรษฐกิจแบบเปิดนั้นจากการทดสอบ cointegration พบวา่ มีความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพระหวา่งกนั โดย ระดบัราคาจะ
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มีผลต่ออุปสงคข์องเงินในประเทศไทยค่อนขา้งมาก ขณะท่ีอตัราดอกเบ้ียจะมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบั
อุปสงค์ของเงินส่วนตวัแปรอ่ืนๆจะมีทิศทางเดียวกันกบัอุปสงค์ของเงิน      แต่อย่างไรก็ตาม อตัราดอกเบ้ียจะมี
อิทธิพลต่ออุปสงคข์องเงินนอ้ยมากเม่ือเทียบกบัตวัแปรอ่ืน (Tatchawan Kanitpong and Suchat Promkutkeo, 2013) 

จากงานวิจยัขา้งตน้ท่ีกล่าวมา มกัจะใชแ้นวคิดของเศรษฐศาสตร์สํานักเคนส์ (Keynesian Economics) ใน
การสร้างอุปสงค์การถือเงิน แต่ยงัมีอีกแนวคิดหน่ึง ท่ีเกิดข้ึนหลังจากแนวคิดของสํานักเคนส์ ซ่ึงก็คือแนวคิด
เศรษฐศาสตร์ของสํานักการเงินนิยม (Monetarist Economics) ท่ียงัมีการนาํมารใชส้ร้างแบบจาํลองความตอ้งการถือ
เงินไม่มากนัก โดย ศาสตราจารย ์มิลตนั ฟรีดแมน (Milton Friedman) ซ่ึงถือเป็นผูบุ้กเบิกแนวคิดของสํานักการเงิน
นิยม เช่ือว่า ปริมาณเงินมีบทบาทสําคญัต่อระดับราคา ผลผลิต และการจ้างงาน  ได้เสนอทฤษฎีปริมาณเงินใหม่ 
(Modern Quantity of Money) ท่ีแบ่งทรัพยสิ์นท่ีคนตอ้งการถือออกเป็น 3 ประเภท คือ พนัธบตัร หุ้น และสินคา้ โดย
แรงจูงใจของการถือทรัพย์สินเหล่าน้ีคือผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะได้จากทรัพย์สินแต่ละประเภทเม่ือเทียบกับ
ผลตอบแทนจากการถือเงิน จึงกล่าวไดว้า่ปริมาณอุปสงคข์องเงินข้ึนอยูก่บั รายไดถ้าวร อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหมาย
จากเงิน พนัธบตัร หุน้ และสินคา้ท่ีจบัตอ้งได ้

 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
 1.เพ่ือศึกษาความตอ้งการถือเงินของประเทศไทยภายใตน้โยบายการเงินแบบเป้าหมายเงินเฟ้อตามทฤษฎีอุปสงค์
ของเงินตามแนวคิดของสาํนกัเงินนิยม 
2.เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวและการปรับตวัของตวัแปรทางเศรษฐศาสตร์ต่อปริมาณเงิน

ภายใตก้ารใชโ้ยบายการเงินแบบการกาํหนดเป้าหมายเงินเฟ้อ 
 

3. การดาํเนินการวจิัย 
 รวบรวมขอ้มูล รายเดือน ตั้งแต่ เดือน มิถุนายน 2543 ถึง เดือน ธนัวาคม  2556 ภายหลงัจากท่ีประเทศไทย
ไดเ้ปล่ียนการใชน้โยบายทางการเงิน ตั้งแต่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2543 เป็นตน้มา จาํนวนทั้งส้ิน 163 ขอ้มูล เพ่ือทาํ
การทดสอบขอ้มูลตวัแปรทางเศรษฐกิจ ตามลาํดบัขั้นตอน ไดแ้ก่ การทดสอบความน่ิงของขอ้มูล (Unit Root test) 
ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว (Cointegration test) ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลตามแนวคิดของ Granger 
(Granger causality test) การทดสอบความเร็วของการปรับตวัในระยะสั้ นเพื่อให้เขา้สู่ดุลยภาพระยะยาว (Speed of 
adjustment)   และปฏิกิริยาการตอบสนอง (Impulse Response) ของตวัแปรทางเศรษฐศาสตร์ท่ีทาํการศึกษา  โดยอาศยั
แบบจาํลองตามทฤษฎีดา้นปริมาณของเงิน (Quantity of Money )ของ ฟรีดแมน ในการศึกษา คร้ังน้ีไดเ้พ่ิมตวัแปร 
อตัราแลกเปล่ียนและ ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภคเก่ียวกบัเศรษฐกิจทัว่ไปโดยรวม ร่วมดว้ยในแบบจาํลอง 

 

 

( )2 ,  ,  ,  50 ,  ,  ,  t t t t t t t tlnMS f lnPCI MRR BOT lnSET lnCPI lnTBUS lnCCI=
 

 
 

โดยท่ี 2MS    คือ ปริมาณเงินตามความหมายอยา่งกวา้ง  PCI คือ ดชันีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน 
(Private Consumption Index ), MRR   คือ อตัราดอกเบ้ียลูกคา้รายยอ่ยชั้นดี ( Minimum retail rate หรือ MMR 
), BOT   คือ อตัราดอกเบ้ียธุรกรรมซ้ือคืนพนัธบตัร, 50SET  คือ ดชันีราคา SET50 Index,  CPI  คือ ดชันีราคา
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ผูบ้ริโภค,TBUS  คือ อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทไทยเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐอเมริกา, CCI   คือ ดชันีความเช่ือมัน่
ผูบ้ริโภคเก่ียวกบัเศรษฐกิจ (Consumer Confidence Index ) 
 
4. ผลการวจิัย 

จากตารางท่ี 1 แสดงผลการทดสอบความน่ิง (Unit Root) ดว้ยวธีิ Augmented Dickey-Fuller test (ADF) 
พบวา่ตวัแปรเศรษฐศาสตร์ทุกตวัท่ีใชใ้นการศึกษาจะไม่มีความน่ิง (Non-stationary) แต่เม่ือทาํผลต่างลาํดบัท่ี 1 (First 
differencing ) จะพบวา่ตวัแปรนั้นมีลกัษณะน่ิง (stationary) นัน่คือตวัแปรทุกตวัเป็น I(1)  

 

ตารางที ่1 การทดสอบคุณสมบตัิความน่ิงของตัวแปรเศรษฐศาสตร์  ( Unit Root ) เม่ือทาํผลต่างอนัดบัที ่1 

 

 
ตัวแปร 

จํานวน
ความล่าช้า
ทีเ่หมาะสม 

MacKinnonCritical 
Values 5% level 

p-Value  
ตัวแปร 

จํานวน
ความล่าช้าที่
เหมาะสม 

MacKinnonCritical 
Values 5% level 

p-Value 

ln 2MS  0 -3.437801 0.4670 Δ lnMS2  2 -3.437977 0.0000 

ln PCI  1 -3.437977 0.4598 Δ ln PCI  0 -3.437977 0.0000 

MRR  3 -2.879610 0.0868 Δ MRR  2 -2.879610 0.0004 

BOT  1 -1.942818 0.4832 Δ BOT  0 -1.942818 0.0000 

ln 50SET  0 -2.879267 0.7401 Δ ln 50SET  0 -2.879380 0.0000 

lnCPI  1 -3.437977 0.0810 Δ lnCPI  0 -3.437977 0.0000 

lnTBUS  0 -3.437801 0.0916 Δ lnTBUS  0 -3.437977 0.0000 

lnCCI  1 -2.879380 0.5006 Δ lnCCI  0 -2.879380 0.0000 

 

สาํหรับการทดสอบเพ่ือหาความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว ( Cointegration Test ) งานวจิยัน้ีจะใชว้ธีิของ 
Johansen  โดยมีค่าความล่าชา้ท่ีเหมาะสม คือ 2  (พิจารณาจากค่า AIC ท่ีต ํ่าท่ีสุด) ผลการทดสอบพบวา่มีจาํนวน
ความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวในแบบจาํลอง (VAR) เท่ากบั 1 รูปแบบ (แสดงดงัตารางท่ี  2) 

 

ตารางที ่2  ผลการทดสอบความสัมพนัธ์เชิงดุลภาพในระยะยาว Cointegration Test โดยวธีิของ Johansen (1988) 
 

Null Hypothesized สถิติ Trace 0.05Critical Value p-Value สถิติ Max-Eigen 0.05Critical Value p-Value 

None * 173.3203 159.5297 0.0071 62.79704 52.36261 0.0031 

At most 1 110.5232 125.6154 0.2855 38.36437 46.23142 0.2701 

At most 2 72.15885 95.75366 0.6477 25.51237 40.07757 0.7348 

At most 3 46.64648 69.81889 0.7741 19.10785 33.87687 0.8153 
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โดยความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวสามารถเขียนไดด้งัน้ี 
 

ln MS2t = –8.194 ln PCIt – 0.06 MRRt – 0.110 BOTt + 1.198 ln SET50t + 8.492 ln CPIt + 1.271 ln TBUSt– 0.211 ln CCIt 

                                  (0.934)          (0.073)**        (0.0095)***       (0.419)               (0.075)*               (0.307)              (0.314) 

 

(หมายเหตุ   ตวัในวงเลบ็คือค่า   p –value,  *, ** และ ***   หมายถึงมีนยัสาํคญัท่ีร้อยละ   1, 5, และ   10 ตามลาํดบั) 

 

จากความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวขา้งตน้ สามารถอธิบายไดด้งัน้ี อตัราดอกเบ้ียนโยบายและอตัรา
ดอกเบ้ียลูกค้ารายย่อยชั้นดี แปรผกผนักับอุปสงค์ของเงิน อย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 และ 0.1 ตามลาํดับซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของสํานักเงินนิยม แต่เม่ือพิจารณาอตัราเงินเฟ้อท่ีคาดหมายพบว่าแปรผนัตามอุปสงคข์องเงิน 
ซ่ึงขดัแยง้กบัแนวคิดของสํานกัเงินนิยม ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะเงินเฟ้อท่ีเกิดข้ึนจากแรงผลกัดนัดา้นอุปทาน โดยเฉพาะ
การปรับตวัของราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก ซ่ึงถือวา่เป็นสินคา้ท่ีจาํเป็น ดงันั้นแมว้า่อตัราเงินเฟ้อจะสูงข้ึนก็ไม่ทาํให้
ความตอ้งการถือเงินลดลง  สาํหรับ รายไดถ้าวรซ่ึงใช ้ดชันีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนเป็นตวัแปรแทน และ อตัรา
ผลตอบแทนท่ีคาดหมายจากหุ้นซ่ึงใช้ ดัชนีราคา SET50 Index  ตวัแปรแทน นั้นพบว่า ดัชนีการอุปโภคบริโภค
ภาคเอกชน แปรผกผนักบัอุปสงค์ของเงิน ส่วน ดชันีราคา SET50 Index  แปรผนัตามอุปสงค์ของเงิน ซ่ึงขดัแยง้กบั
แนวคิดของสาํนกัเงินนิยม ของฟรีดแมน แต่อยา่งไรกดี็ ตวัแปรดงักล่าวไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ี 0.05 

ในส่วนตวัแปรท่ีนาํมาศึกษาเพิ่มเติมตามท่ีสมมุติฐานในขั้นตน้ ไดแ้ก่ อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทไทยเทียบกบั
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และ ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภคเก่ียวกบัเศรษฐกิจทัว่ไปโดยรวม พบว่า อตัราแลกเปล่ียนเงิน
บาทไทยเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐอเมริกาอ่อนค่าลง แปรผกผนัตามอุปสงคข์องเงิน ส่วน ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค
เก่ียวกบัเศรษฐกิจทัว่ไปโดยรวม แปรผกผนักบัอุปสงคข์องเงิน อยา่งไรกดี็ ตวัแปรดงักล่าวไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่ง
มีนยัสาํคญัท่ี 0.05 เช่นกนั 

งานศึกษาน้ีไดท้ดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งเหตุและผลตามแนวคิดของ Granger  (ดูตาราง 3)  พบวา่ อตัรา
ดอกเบ้ียลูกคา้รายย่อยชั้นดี และ อตัราดอกเบ้ียธุรกรรมซ้ือคืนพนัธบัตร มีความสัมพนัธ์ระหว่างเหตุและผลตาม
แนวคิดของ Granger   กบัตวัแปรอ่ืนๆท่ีศึกษา  ท่ีระดบันยัสําคญั 0.01 ในขณะท่ี ดชันีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน 
และ ดชันีราคาผูบ้ริโภค มีความสัมพนัธ์ระหว่างเหตุและผลตามแนวคิดของ Granger   กบัตวัแปรอ่ืนๆท่ีศึกษา  ท่ี
ระดบันยัสาํคญั 0.05 

ตารางท่ี 4 แสดงการวิเคราะห์การปรับตวัของตวัแปรในระยะสั้ นเพ่ือกลบัสู่ดุลยภาพระยะยาว พบว่าอตัรา
ดอกเบ้ียธุรกรรมซ้ือคืนพนัธบตัร จะมีการปรับตวัไดเ้ร็วสุด โดยลดลง ในอตัรา ร้อยละ 1.07  อยา่งมีนยัสาํคญัท่ี 0.01
ส่วนตวัแปรอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ปริมาณเงินตามความหมายอยา่งกวา้ง ดชันีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน อตัราดอกเบ้ียลูกคา้
รายยอ่ยชั้นดี และ ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภคเก่ียวกบัเศรษฐกิจทัว่ไปโดยรวม จะไม่มีการปรับตวัเพ่ือ ให้เขา้สู่ดุลย
ภาพระยะยาว ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

และเม่ือทาํการทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนอง (Impulse Response) ระหว่าง ตวัแปร ท่ีมีผลกระทบต่อ 
ปริมาณเงินตามความหมายอย่างกวา้ง ผลการศึกษาพบว่า ตัวแปรส่วนใหญ่  จะมีการปรับตัวและคงท่ีภายหลัง
ระยะเวลาประมาณ 20 เดือน เป็นตน้ไป (ดูรูปท่ี 1   ประกอบ) 
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ตารางที ่3 แสดงการทดสอลความสัมพนัธ์ระหว่างเหตุและผลตามแนวคดิของ Granger (Granger Causality Test) 

Dependent variable: DMS2 Dependent variable: DSET50 

Excluded Chi-sq df Prob. Excluded Chi-sq df Prob.

D(DPCI) 1.072829 2 0.5848 DMS2 2.146968 2 0.3418
D(MRR) 0.376612 2 0.8284 DPCI 0.694108 2 0.7068
D(BOT) 0.014149 2 0.993 MRR 1.481748 2 0.4767
D(DSET50) 2.499503 2 0.2866 BOT 0.294065 2 0.8633
D(DCPI) 2.434861 2 0.296 DCPI 3.766433 2 0.1521
D(DTBUS) 1.083845 2 0.5816 DTBUS 0.392422 2 0.8218
D(DCCI) 0.019169 2 0.9905 DCCI 1.964667 2 0.3744

All 8.347964 14 0.8704 All 13.124 14 0.5168

Dependent variable: DPCI Dependent variable: DCPI 

Excluded Chi-sq df Prob. Excluded Chi-sq df Prob.

DMS2 2.532857 2 0.2818 DMS2 1.067169 2 0.5865
MRR 1.063918 2 0.5875 DPCI 0.308158 2 0.8572
BOT 4.478009 2 0.1066 MRR 2.985564 2 0.2247
DSET50 8.662224 2 0.0132 BOT 0.551408 2 0.759
DCPI 1.594946 2 0.4505 DSET50 13.62814 2 0.0011
DTBUS 0.106775 2 0.948 DTBUS 5.776863 2 0.0557
DCCI 2.410272 2 0.2997 DCCI 1.233221 2 0.5398

All 26.77492 14 0.0206 All 25.69468 14 0.0283
 

Dependent variable: MRR Dependent variable: DTBUS 

Excluded Chi-sq df Prob. Excluded Chi-sq df Prob.

DMS2 3.36771 2 0.1857 DMS2 0.160766 2 0.9228
DPCI 0.754819 2 0.6856 DPCI 1.23642 2 0.5389
BOT 11.02312 2 0.004 MRR 9.009207 2 0.0111
DSET50 7.483383 2 0.0237 BOT 0.449411 2 0.7988
DCPI 3.059944 2 0.2165 DSET50 1.623265 2 0.4441
DTBUS 1.434862 2 0.488 DCPI 0.502253 2 0.7779
DCCI 1.221402 2 0.543 DCCI 1.847453 2 0.397

All 31.39299 14 0.0049 All 19.88768 14 0.1337

Dependent variable: BOT Dependent variable: DCCI 

Excluded Chi-sq df Prob. Excluded Chi-sq df Prob.

DMS2 5.875081 2 0.053 DMS2 1.939895 2 0.3791
DPCI 1.001678 2 0.606 DPCI 3.110998 2 0.2111
MRR 8.272566 2 0.016 MRR 0.215289 2 0.8979
DSET50 5.597887 2 0.0609 BOT 0.395115 2 0.8207
DCPI 5.346569 2 0.069 DSET50 0.784865 2 0.6754
DTBUS 0.784044 2 0.6757 DCPI 0.079067 2 0.9612
DCCI 0.072023 2 0.9646 DTBUS 1.658226 2 0.4364

All 30.89652 14 0.0057 All 11.70815 14 0.6297
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ตารางที ่4 ความเร็วของการปรับตัวในระยะส้ันเพ่ือให้เข้าสู่ดุลยภาพระยะยาว (Speed of adjustment) 

Error Correction: D(lnMS2) D(lnPCI) D(MRR) D(BOT) D(lnSET50) D(lnCPI) D(lnTBUS) D(lnCCI) 

CointEq1 -0.003315 -0.01193 0.194692 -1.069678 0.243479 0.018777 -0.046045 -0.074706 

SD. (0.03156) (0.01935) (0.19277) (0.25834) (0.12382) (0.00813) (0.02671) (0.05007) 

t-stat [-0.10503] [-0.61659] [ 1.00995] [-4.14059] [ 1.96639] [ 2.30980] [-1.72405] [-1.49206] 

 
 

รูปที ่1  แสดงปฏิกริิยาการตอบสนอง (Impulse Response)  จากตัวแปรทางเศรษฐศาสตร์อ่ืนทีม่ผีล 
กระทบต่อปริมาณเงนิตามความหมายอย่างกว้าง (Response to Cholesky One S.D. Innovations) 

 

 
 

 

5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
การศึกษาคร้ังน้ีไดท้าํการรวบรวมขอ้มูลภายหลงัท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยไดเ้ปล่ียนนโยบายทางการเงิน

ในเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2543 เป็นตน้มา โดยใชอ้ตัราเงินเฟ้อพ้ืนฐาน (Core inflation) เป็นเป้าหมายในการดาํเนิน
นโยบาย โดยใช ้รายเดือนตั้งแต่ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2543  ถึง เดือน ธันวาคม 2556 จาํนวนทั้งส้ิน 163 ขอ้มูล ตาม 
แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์การเงิน ของสาํนกัเงินนิยม เพ่ือทดสอบหลกัของแนวคิดท่ียงัไดรั้บการยอมรับในปัจจุบนั ผล
การศึกษา พบว่า อตัราดอกเบ้ียนโยบายและอตัราดอกเบ้ียจะแปรผกผนักบัอุปสงคข์องเงินดงัเช่นเดียวกบัการศึกษา
ของ Tatchawan Kanitpong and Suchat Promkutkeo  ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของสํานักเงินนิยม แต่เม่ือพิจารณา
อตัราเงินเฟ้อท่ีคาดหมายพบว่าแปรผนัตามอุปสงค์ของเงิน ซ่ึงขดัแยง้กบัแนวคิดของสํานักเงินนิยม ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะเงินเฟ้อท่ีเกิดข้ึนจากแรงผลกัดนัดา้นอุปทาน โดยเฉพาะการปรับตวัของราคานํ้ามนัดิบในตลาดโลก แมว้า่อตัรา
เงินเฟ้อจะสูงข้ึนกไ็ม่ทาํใหค้วามตอ้งการถือเงินลดลง  สาํหรับ รายไดถ้าวร และ อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหมายจากหุน้ 
นั้นพบวา่ รายไดถ้าวรแปรผกผนักบัอุปสงคข์องเงิน ส่วน อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหมายจากหุน้จะแปรผนัตามอุปสงค์
ของเงิน ซ่ึงขดัแยง้กบัแนวคิดของสํานกัเงินนิยม ของฟรีดแมน แต่อยา่งไรก็ดี ตวัแปรดงักล่าวไม่มีความสัมพนัธ์กนั
อยา่งมีนยัสําคญั ในส่วนตวัแปรท่ีนาํมาศึกษาเพ่ิมเติมตามท่ีสมมุติฐานในขั้นตน้ ไดแ้ก่ อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทไทย
เทียบกบัดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และ ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภคเก่ียวกบัเศรษฐกิจทัว่ไปโดยรวม ตวัแปรดงักล่าวไม่มี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญั อยา่งไรกดี็แนวคิดดงักล่าวยงัคงสามารถอธิบายปรากฏการณ์ทางเศรษฐศาสตร์ของ
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ประเทศไทยเป็นตวัอย่างไดเ้ป็นอย่างดี เพียงแต่อาจมีปัจจยัท่ีเกิดข้ึน แตกต่างไปตามกาลเวลาท่ี ตอ้งใชท้ฤษฎีหรือ
แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ร่วมอธิบาย เป็นส่ิงท่ีทา้ทายใหท้าํการศึกษาต่อไปในอนาคต  

 
6. บทสรุป 
              การศึกษาเร่ืองความตอ้งการถือเงินของประเทศไทยภายใตน้โยบายการเงินแบบเป้าหมายเงินเฟ้อ ในคร้ังน้ี
เป็นการศึกษาให้ทราบถึงความสัมพนัธ์ของการถือเงินต่อตวัแปรท่ีศึกษา ตามแนวคิดของสาํนกัเงินนิยม ท่ีเสนอโดย
ศาสตราจารย ์ฟรีดแมน ท่ีเช่ือวา่ ปริมาณเงินมีบทบาทสาํคญัต่อระดบัราคาและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ แมว้า่ทฤษฎีดา้น
การเงินท่ีไดรั้บการพฒันาโดยนกัเศรษฐศาสตร์มาอยา่งต่อเน่ืองอนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงสถานการณ์รวมถึงการ
เผชิญกบัวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจหลายคร้ัง การนาํเอาหลกัแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์จึงมีการปรับเปล่ียนไปตาม
กาลเวลาและสถานการณ์ ตามแนวคิดของสาํนกัเงินนิยม ท่ี ยงัเป็นแนวคิดท่ียงัไดรั้บการยอมรับจากนกัเศรษฐศาสตร์
มาจนถึงปัจจุบนัถึงแม ้จะมีขอ้โตแ้ยง้จากนกัเศรษฐศาสตร์สมยัใหม่กต็าม 
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การวเิคราะห์โครงสร้างเงินทุนกองทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
(Real Estate Investment Trust – REITs) ในประเทศไทย ตามแนวคดิ Pecking Order 

An Analysis of The Capital Structure of Real Estate Investment Trust (REITs) In Thailand by 
The Pecking Order Theory 
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2 อาจารยป์ระจาํ สาขาวชิาเทคโนโลยอุีตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

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

บทคดัย่อ      

งานศึกษาค้นควา้อิสระด้วยตัวเองช้ินน้ีเป็นการวิเคราะห์โครงสร้างเงินทุนกองทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์(Real Estate Investment Trust – REITs) ในประเทศไทย ตามทฤษฎี Pecking Order ในช่วงปี พ.ศ. 
2551-2555 ขอ้มูลท่ีใช้มีทั้ งส้ิน 17 กองทุน ประกอบด้วยกองทุนท่ีถือครองกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์น – Free Hold 6 
กองทุน และถือครองสิทธิการเช่าในทรัพยสิ์น – Lease Hold 11 กองทุนโดยนาํขอ้มูลจากงบการเงินของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย ์(กอง 1) ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือทดสอบว่า
โครงสร้างเงินทุนของกอง REITs ในประเทศไทย เป็นไปตามทฤษฏี Pecking Order หรือไม่ และเพ่ือเป็นขอ้มูลใหก้บั
ผูบ้ริหาร และนกัลงทุน ไดพิ้จารณาตดัสินใจในการบริหารจดัการและการเลือกท่ีจะลงทุนไดอ้ยา่งเหมาะสม  

และการศึกษาตามทฤษฎี Pecking Order น้ี ผูศึ้กษาเลือกใช้ปัจจัยหลักเพียง 1 ปัจจัย ท่ีมีความสําคัญ และ
สามารถบอกผลไดช้ัดเจนว่าโครงสร้างเงินทุนกองทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยใ์นไทยนั้น มีแนวคิด
เป็นไปตามทฤษฎี Pecking Order หรือไม่ ปัจจยัดงักล่าว ไดแ้ก่ ความสามารถทาํกาํไร (Profitability) โดยพิจารณาจาก
ความสัมพนัธ์กบัระดบัการก่อหน้ีซ่ึงวดัดว้ยอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วมอยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติ (p-value < 
0.10) ผลท่ีไดพ้บว่าความสามารถทาํกาํไร (Profitability) มีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัระดบัการก่อหน้ี  ซ่ึงเป็นไปตาม
ทฤษฎี Pecking Order ตรงตามท่ีตั้งสมมติฐานไว ้ แต่เพ่ือให้การผลการศึกษาคร้ังน้ีสมบูรณ์มากยิ่งข้ึนจึงจาํเป็นตอ้ง
พิจารณาปัจจัยเสริมมาเพิ่มเติมอีก  3 ปัจจัย อันได้แก่  ขนาดของกิจการ (Firm Size) สินทรัพย์มีตัวตน  (Asset 
Tangibility) และโอกาสการเติบโต  (Growth Option) โดยผลทดสอบท่ีได้พบว่าขนาดของกิจการ (Firm Size) 
สอดคลอ้งกบัทฤษฎี Pecking Order แต่อีก 2 ปัจจยัหลงัยงัไม่สอดคลอ้ง ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากนโยบายการดาํเนินงานท่ี
มีขอบเขตจาํกัดและรัดกุม กอปรกับปัจจุบันประเทศไทยยงัมีกองทุนอสังหาริมทรัพยไ์ม่มากนัก หากเทียบกับ
ต่างประเทศ อาทิ ประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีถือเป็นตลาด REITs ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกมีส่วนแบ่งการตลาดกองทุน REITs 
มากกวา่ 50% ของตลาด REITs ทัว่โลก และมีประวติัศาสตร์ยาวนานมาตั้งแต่ปี 1960 
คาํสําคญั: โครงสร้างเงินทุน, กองทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์
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Abstract 

 This independent study is to analyze the capital structure of Real Estate Investment Trust (REITs) in 
Thailand using the Pecking Order theory for five years during the year 2008-2012. There were 17 funds that 
comprised of 6 free hold funds and 11 lease hold funds. The data from the financial statements of the property fund 
(Type 1) registered in The Stock Exchange of Thailand were employed in this study. The objective of this study 
was to investigate whether the capital structure of REITs in Thailand follow the Pecking Order theory or not. 
Moreover, this study aims to provide the information needed for the administrator and investors to manage and 
invest with proper decision making. 
 This study regarding the Pecking Order theory, only one critical factor was used to generate a result that 
can explain clearly that the capital structure of the REITS in Thailand was consistent with the Pecking Order theory 
or not.  The critical factor was profitability which can be considered from the relationship with the level of debt 
measured by the ratio of debt to total assets which was statistically significant (p-value < 0.10). Result from the 
study found that the profitability is negatively correlated with the level of debt which was consistent with the 
Pecking Order theory and in line with the hypothesis of this study.  In order to obtain a more complete result, 
another 3 factors shall be considered i.e. firm size, asset tangibility and growth option.  This study found that only 
the firm size factor was consistent with Pecking Order theory, while the other two factors were inconsistent. This 
inconsistent may result from a limited operational policies and strict practices. Besides, the number of real estate 
funds in Thailand are currently low compared to other countries such as the United States which is the world’s 
largest REITs market with a market share of over 50% around the world and has a long history since 1960. 
KEYWORDS: THE CAPITAL STRUCTURE, REAL ESTATE INVESTMENT TRUST (REITs) 
 

1. บทนํา 
โครงสร้างเงินทุนมีความสาํคญัอยา่งยิง่ต่อขีดความสามารถในการแข่งขนัของธุรกิจ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ธุรกิจ

ประเภทอสังหาริมทรัพย ์เพราะธุรกิจประเภทน้ีจาํเป็นตอ้งใชเ้งินทุนสูง ถือเป็นธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัอาคารส่ิง
ปลูกสร้าง หรือโครงสร้างพ้ืนฐานในกระบวนการของธุรกิจอุตสาหกรรมกลุ่มอ่ืนๆ แทบทุกกลุ่ม จนกล่าวไดว้า่ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยน์ั้นมีบทบาทในการขบัเคล่ือนการดาํเนินกิจการของธุรกิจอุตสาหกรรมกลุ่มอ่ืนๆ อย่างมีนัยสําคญั 
รวมทั้งมีส่วนสนบัสนุนต่อการเติบโตของธุรกิจอุตสาหกรรมในกลุ่มอ่ืนๆ อยา่งเป็นรูปธรรมดว้ย และการจะดาํเนิน
ธุรกิจต่อไปไดก้็จาํเป็นตอ้งจดัหาเงินทุน (Financing Decision) โดยมีหลกัการว่าในการจดัหาเงินทุนควรเป็นแหล่ง
เงินทุนท่ีมีตน้ทุนตํ่าท่ีสุดและความเส่ียงตํ่าท่ีสุด โดยเงินทุนจะไดม้าจากหน้ีสิน (Debt Financing) และส่วนของเจา้ของ 
(Equity Financing) ซ่ึงเงินทุนจากส่วนน้ีจะมีตน้ทุนในรูปของดอกเบ้ียจ่ายซ่ึงจะตํ่ากวา่ เงินทุนจากส่วนของเจา้ของท่ี
จะมีตน้ทุนในรูปของเงินปันผลหรือกาํไร(ขาดทุน) นอกจากน้ีความเส่ียงกต็ ํ่ากวา่ดว้ย 

ทฤษฎีโครงสร้างเงินทุน (Capital Structure Theories) คือ ทฤษฎีซ่ึงตอ้งการอธิบายสัดส่วนท่ีเหมาะสมของ
แหล่งท่ีมาของเงินทุน โดยทฤษฎีดงักล่าวมีหลายทฤษฎีดว้ยกนั แต่การศึกษาคร้ังน้ีเลือกใชท้ฤษฎี Pecking Order  
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ทฤษฎี Pecking Order ในการจดัหาเงินทุน อธิบายไดว้่ากิจการขนาดใหญ่ประเภท Cash Cow สร้างกระแส
เงินสดได้ภายในกิจการ (Internal General Fund) ในแต่ละปี จึงไม่มีเหตุผลท่ีจะตอ้งไประดมเงินทุนจากภายนอก 
(External General Fund) เวน้แต่กระแสเงินสดท่ีสร้างไดภ้ายในกิจการจะหมดลงก่อน ฉะนั้น ทฤษฎี Pecking Order 
จึงระบุวา่กิจการท่ีใชท้ฤษฎีน้ีในการจดัหาเงินทุน จะมีลาํดบัขั้นการเลือกใชเ้งินทุน เป็นดงัน้ี 

1.1 เงินทุนจากการสร้างกระแสเงินสดภายในกิจการ (Internal General Fund) 
 กาํไรสะสม (Retained Earnings) คือ กาํไรสะสมท่ีกิจการสร้างได ้ณ ปีปัจจุบนั 
 เงินลงทุนระยะสั้ น (Marketable Securities) คือ กาํไรสะสมท่ีกิจการสร้างไดก่้อนปีปัจจุบัน แต่

ไม่ไดจ่้ายเงินปันผล 
1.2 เงินทุนจากภายนอกท่ีกิจการตอ้งระดมเพ่ิม (External General Fund) โดยกิจการจะระดมเงินทุนจาก

แหล่งเงินทุนภายนอกต่างๆ ท่ีระบุไวต่้อไปน้ีตามลาํดบั เพราะเหตุผลดา้นตน้ทุนทางการเงิน 
 เงินลงทุนประเภทหน้ีสิน (Debt Securities) 
 เงินลงทุนประเภทหุน้บุริมสิทธ์ิ (Preferred Stock) 
 เงินลงทุนประเภทหุน้สามญัออกใหม่ (Common Stock) 

และนอกจากน้ี ทฤษฎี Pecking Order ยงัเป็นพ้ืนฐานของทุกๆ ทฤษฎี ท่ีเก่ียวขอ้งกบัทฤษฎีโครงสร้างเงินทุน โดยมี
สมมติฐานท่ีสาํคญั ดงัน้ี   
 

ตารางท่ี 1.1 แสดงพฒันาการของทฤษฎีโครงสร้างเงินทุน ตามการปรับลดสมมติฐานท่ีสาํคญั 
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1 Modigliani and Miller (without Tax) (1958)
2 Modigliani and Miller (with Corporate Tax) (1963)
3 Miller Model (1977)
4 Signaling Theory (Spence: 1973)
5 Trade-off Model (Myers:1977)
6 Pecking-order Theory (Myers-Majluf: 1984)  

 
Myers (1984) ไดแ้นะนาํ "Pecking Order Theory" สําหรับ Source of Funds ว่า กาํไรสะสมนั้นควรจะเป็น

แหล่งเงินทุนอนัดบัแรก การกูย้มืควรเป็นอนัดบัสอง และการเพ่ิมทุนควรเป็นแหล่งสุดทา้ย  
โดยทัว่ไปเงินทุนจากส่วนของกาํไรสะสมนั้นถือเป็นแหล่งเงินทุนท่ีดีท่ีสุด (ถูกท่ีสุด) และตน้ทุนในการ

จดัหาเงินทุนจากหน้ีสินจะตํ่ากวา่การเพ่ิมทุน (จาํหน่ายหุน้สามญัท่ีออกใหม่)  ในขณะท่ีเงินทุนจากการเพ่ิมทุนนั้น อาจ
ประเมินไดท้ั้งแง่บวกและแง่ลบ ในประเทศสหรัฐอเมริกาถือวา่การเพิ่มทุนเป็น Negative Sign ในขณะท่ีการลงทุนใน
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โครงการใหม่ๆ ถือเป็น Positive Sign เพราะกิจการท่ีมีอนาคตสดใสจะไม่เลือกระดมทุนโดยการเพ่ิมทุน แต่จะ
เลือกใชแ้หล่งเงินทุนจากหน้ีสินแทนเพราะเม่ือบริษทัมีกาํไรเพ่ิมข้ึนจากการโครงการลงทุนใหม่จะมีผลทาํใหร้าคาหุน้
สามัญสูงข้ึนอย่างรวดเร็วและผูท่ี้ซ้ือหุ้นสามัญท่ีออกใหม่ก็จะได้รับผลประโยชน์ไปด้วย ทาํให้ผลประโยชน์ท่ี
ผูบ้ริหารควรจะไดน้อ้ยลง ในทางตรงกนัขา้มผูบ้ริหารท่ีเห็นแนวโนม้ในอนาคตไม่สดใส ก็จะเลือกระดมทุนจากการ
เพ่ิมทุนน้ี 
  สาํหรับปี 2556 ท่ีถือเป็นการท้ิงทวนเกณฑเ์ดิมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยป์ระเภทกอง 1 ทั้งการจดัตั้ง
กองใหม่และการเพ่ิมทุนกองเดิม ก่อนท่ีจะเปล่ียนผ่านไปใช้เกณฑ์กองทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์
(REITs) จากขอ้มูลในอดีตตลอดระยะเวลา 10 ปีท่ีผา่นมาประเทศไทยมีกองทุนอสังหาริมทรัพยท์ั้งหมด 44 กองทุน ณ 
ส้ินเดือน พ.ย. 2556 (แบ่งเป็นกองทุนท่ีถือครองกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์น - Free Hold 28 กองทุน และ ถือครองสิทธิการ
เช่าในทรัพยสิ์น - Lease Hold 16 กองทุน) คิดเป็นมูลค่าตลาดรวม ณ ปัจจุบนั (Market Cap) สูงถึง 2.24 แสนลา้นบาท 
และเม่ือส้ินสุดปี  2556 ท่ี  ก.ล .ต . อนุมัติให้จัดตั้ งกอง 1 ได้ พบว่ามีการระดมทุนของกองใหม่เพ่ิม  2 กองทุน 
ประกอบด้วย กองทุน TGROWTH และ HPF ทั้ งน้ีการเกิดข้ึนของกองทุนใหม่ดังกล่าว จะทําให้ Property Fund 
ประเภทกอง 1 ณ ส้ินปี 2556 มีจาํนวน 46 กอง คิดเป็นมูลค่าตลาดไม่ตํ่ากว่า 2.4 แสนลา้นบาท (เอเชียพลสั,วารสาร. 
2556) REITs จะเขา้มามีบทบาทแทนกอง 1 ตั้งแต่ปี 2557 เป็นตน้ไป ซ่ึงจุดเด่นในเร่ืองความยืดหยุน่การลงทุนและ
บริหารจดัการมากกวา่กองทุนในปัจจุบนั กล่าวคือ  1) REITs สามารถลงทุนในอสังหาริมทรัพยใ์นประเทศไทยไดทุ้ก
ประเภทท่ีมีการจัดหาผลประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า และตอ้งไม่เป็นการเช่าเพื่อทาํธุรกิจท่ีไม่เหมาะสม หรือผิด
กฎหมาย ต่างจากกอง 1 มีข้อจํากัดการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพียงบางประเภทตามท่ีทาง ก.ล.ต.กําหนด                
2) สามารถกูย้ืมเงินเพ่ือนาํไปลงทุนหรือซ่อมแซมทรัพยสิ์นไดค้ล่องตวักวา่ โดยกูไ้ดม้ากข้ึนจากเดิมท่ีกอง 1 ท่ีกูไ้ดไ้ม่
เกิน 10% เป็น 35%-60% ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ และ  3) ผูจ้ดัตั้ง REITs อาจไม่เจาะจงเฉพาะ บลจ. แต่ขยายถึงผูท่ี้มี
ความเช่ียวชาญดา้นการลงทุนและบริหารอสังหาริมทรัพยซ่ึ์งไดรั้บความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. อยา่งไรกต็ามกอง REITs 
มีขอ้ดอ้ยท่ีอาจเป็นอุปสรรคในการลงทุนสาํหรับนกัลงทุนสถาบนัเก่ียวกบัอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากเงินปันผลท่ี
ไดรั้บ เน่ืองจากปัจจุบนันิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในตลาด ไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ขณะท่ีนิติบุคคลท่ีไม่ได้
จดทะเบียนในตลาดฯ ไดรั้บการลดหยอ่น โดยเสีย 50% ของฐานภาษีเงินได ้แต่หากแปลงเป็น REITs กลุ่มนกัลงทุน
สถาบนัทั้งหมดตอ้งเสียภาษีเตม็ตามอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ซ่ึงปัจจุบนัอยูท่ี่ 20% ส่วนกรณีนกัลงทุนบุคคลธรรมดา
ไม่มีการเปล่ียนแปลง โดยเสียภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 10% สําหรับเงินปันผลท่ีไดรั้บ นอกจากน้ีก็มีจุดอ่อนท่ียงัคลุมเครือ
เก่ียวกับกฎเกณฑ์ในการแปลงสภาพสินทรัพยใ์นกอง 1 เดิม เป็น กอง REITs ซ่ึงทาง ก.ล.ต. ได้ยื่นขอลดหย่อน
ค่าธรรมเนียมในการแปลงสภาพสินทรัพยจ์ากเดิมท่ีต้องเสียภาษี 2% ของมูลค่าสินทรัพย  ์เหลือ 0.01% ให้ทาง
กระทรวงการคลงัพิจารณา ทั้งน้ี สําหรับการแปลงสภาพกอง 1 เป็น REITs สามารถทาํไดโ้ดยกอง 1 ขายทรัพยสิ์น
ให้กบักองทรัสต์ท่ีจดัตั้งข้ึนมาใหม่ โดยแลกกบัหน่วยทรัสต์หลงัจากนั้นกอง 1 ดาํเนินการยกเลิกกองทุนและชาํระ
บญัชีซ่ึงผูถื้อหน่วยลงทุนของกอง 1 จะเปล่ียนจากการถือหน่วยลงทุนเป็นการถือหน่วยทรัสตแ์ทนในอตัรา 1 หน่วย
ลงทุนต่อ 1 หน่วยทรัสต ์โดยการแปลงสภาพกองจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากผูถื้อหน่วยลงทุนก่อน (ก.ล.ต.,2556) 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
เพ่ือทดสอบวา่โครงสร้างเงินทุนของกอง REITs ในประเทศไทยเป็นไปตามทฤษฏี Pecking Order หรือไม่ 

และเพ่ือเป็นขอ้มูลใหก้บัผูบ้ริหารและนกัลงทุน ไดพิ้จารณาตดัสินใจในการบริหารจดัการและการเลือกท่ีจะลงทุน 
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3. การดาํเนินการวจิัย 
 3.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย พิจารณาจากกลุ่มกิจการท่ีออกกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์(กอง 1) ท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ท่ีมีขอ้มูลงบการเงินรายปีท่ีครบถว้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551-2555 
เป็นระยะเวลา 5 ปี (รายปี) รวมทั้ งส้ิน 17 กองทุน แบ่งเป็นกองทุนท่ีถือครองกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์น - Free Hold 
จาํนวน 6 กองทุน และถือครองสิทธิการเช่าในทรัพยสิ์น - Lease Hold จาํนวน 11 กองทุน 

3.2 ตวัแปรในการวจิัย เป็นตวัแปรคุณลกัษณะเฉพาะของกิจการ โดยแบ่งออกได ้2 ประเภทดงัน้ี  
3.2.1 ตัวแปรตาม (Dependent Variable)  คือ ระดับการก่อหน้ี วดัด้วยอัตราส่วนหน้ีสินรวมต่อ

สินทรัพยร์วม (Debt to Total Asset: DA) 
3.2.2 ตวัแปรอิสระ (Independent Variable)  มีจาํนวน 4 ตวัแปรประกอบดว้ย 

3.2.2.1 ความสามารถทาํกาํไร (Profitability) การวิจัยน้ีจะใช้ผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม
(ROA) ซ่ึงคิดจากกาํไรสุทธิ (Net Profit) หารดว้ยสินทรัพยร์วม (Total Assets) 

3.2.2.2 โอกาสการเติบโต (Growth Options) การวิจัยน้ีใช้มูลค่ารวมของตลาดต่อส่วนของ
เจา้ของ (Market Capitalization/ Equity)  

3.2.2.3 สินทรัพยมี์ตวัตน  (Asset Tangibility) ในการวิจยัน้ีใชอ้ตัราส่วนของเงินลงทุนสุทธิต่อ
สินทรัพยร์วม (Net Property Investments / Total Assets) 

3.2.2.4 ขนาดของกิจการ (Firm Size)  การวจิยัน้ีใชมู้ลค่าสินทรัพยร์วมของกิจการ (Total Assets) 
ตารางท่ี 3.1 จะแสดงความสัมพนัธ์บนสมมติฐานตามท่ีกาํหนดระหว่างปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลกบัระดบัการก่อหน้ี (Debt 
to Total Assets :DA)  

ปัจจัย ตวัช้ีวดั 
ทศิทาง

ความสัมพนัธ์

PROFIT ผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) - 

GROWTH มูลค่ารวมของตลาดต่อส่วนของเจา้ของ (Market Capitalization / Equity) + 

TANG 
อตัราส่วนของเงินลงทุนสุทธิต่อสินทรัพยร์วม (Net Property Investments / 
Total Asset) 

+ 

LOG SIZE มูลค่าสินทรัพยร์วมของกิจการ (Total Assets) + 

 
3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ โปรแกรม Microsoft Office Excel และโปรแกรม  Eviews 8 โดยมี

วธีิการ ดงัน้ี 
3.3.1 เก็บรวบรวมขอ้มูลจากงบการเงินของกองทุนอสังหาริมทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์

แลว้จดัทาํในรูปแบบฐานขอ้มูลตวัแปรบนัทึกไวใ้นโปรแกรม Microsoft Office Excel โดยขอ้มูลจะจดัทาํเป็นรายปี  
3.3.2 นาํขอ้มูลท่ีไดจ้าก ขอ้ 1. มาบนัทึกลงในโปรแกรม Eviews 8 และประมวลผลและวเิคราะห์ขอ้มูล 

3.4 การวิเคราะห์การถดถอยของข้อมูลผสม (Panel Data  Regression Model) โดยแบบจาํลองท่ีใช้จะมี
สมการ ดงัน้ี 

0 1 2 3 4DA  =   +  +  +  + it it it it itProfit Growth Tang Sizeβ β β β β ε+  
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เม่ือ  DAit  คือ อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วมของกองทุน i ในปีท่ี t 
      itTang  คือ อตัราส่วนสินทรัพยค์งท่ีต่อสินทรัพยร์วมของกองทุน i ในปีท่ี t 
      itGrowth  คือ มูลค่ารวมของตลาดต่อส่วนของเจา้ของของกองทุน i ในปีท่ี t 
      itSize  คือ ค่าลอการิทึมของมูลค่าสินทรัพยร์วมของกิจการของกองทุน i ในปีท่ี t 
     itProfit  คือ อตัรากาํไรจากการดาํเนินงานต่อสินทรัพยร์วมของกองทุน i ในปีท่ี t  
      ε   คือ ค่าความคลาดเคล่ือน (error term of the regression) 
โดยมีสมมติฐานในการทดลอง มีดงัน้ี  1 0β <    และ  2 3 4, , 0β β β >  
 

4. ผลการวจิัย 
ตารางท่ี 4.1 แสดงผลการทดสอบ  

Variable Expected Relationship Coefficient t-Statistic
C -0.474317 -2.264879**

PROFIT - -0.140437 -3.267469**
GROWTH + 0.004092 0.618065

TANG + -0.121411 -1.881868*
LOG SIZE + 0.079433 2.907515**

Adjusted R-squared 0.840997
หมายเหตุ : *,  ** และ *** หมายถึง มีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 90, 95 และ 99 ตามลาํดบั 

เน่ืองจากตวัแปร GROWTH ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ จึงตอ้งทาํการตดัตวัแปรดงักล่าวออกเพ่ือใหไ้ดผ้ลทดสอบ
ใหม่อีกคร้ัง ดงัแสดงตามตารางท่ี 4.2 

 

ตารางท่ี 4.2 แสดงผลการทดสอบ (Adjusted) 
Variable Expected Relationship Coefficient t-Statistic 

C  -0.504385 -2.169489** 
PROFIT - -0.138532 -3.295002** 
TANG + -0.121411 -1.798891* 

LOG SIZE + 0.079433 2.768387** 
Adjusted R-squared 0.842366 

หมายเหตุ : *,  ** และ *** หมายถึง มีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 90, 95 และ 99 ตามลาํดบั 
 

จากตารางท่ี 4.2 พบวา่ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วม (Debt to Total Asset: DA) ท่ี
ระดบันยัสาํคญั 0.05 และ 0.10 มี 3 ปัจจยั ไดแ้ก่  

1) ความสามารถทํากําไร (Profitability: Profit) มีค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอย เท่ากับ  -0.138532 ค่า                 
t-Statistic เท่ากับ  -3.295002 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพย์รวม  กับ 
ความสามารถทาํกาํไร เป็นไปในทิศทางตรงกนัขา้ม หมายความว่าหากประสิทธิภาพในการทาํกาํไร
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 ในขณะท่ีตวัแปรอิสระอ่ืนๆ มีค่าคงท่ี จะทาํใหอ้ตัราการก่อหน้ีลดลงร้อยละ 3.29  

Ran
gs

it U
niv

ers
ity



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 9 ปีการศึกษา 2557 

 

วนัพฤหสับดทีี ่16 ตุลาคม พ.ศ.2557 หน้า  1070  อาคาร Digital Multimedia Complex  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

2) สินทรัพย์มีตัวตน   (Asset Tangibility: Tang)  ค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอยเท่ากับ  -0.121411 ค่า                    
t-Statistic เท่ากับ  -1.798891 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพย์รวม  กับ 
สินทรัพยมี์ตวัตน เป็นไปในทิศทางตรงกนัขา้ม หมายความวา่หากสินทรัพยมี์ตวัตนมีอตัราเพ่ิมข้ึนร้อย
ละ 1 ในขณะท่ีตวัแปรอิสระอ่ืนๆ มีค่าคงท่ี จะทาํใหอ้ตัราการก่อหน้ีลดลงร้อยละ 1.79 

3) ขนาดของกิจการ (Firm Size: Log Size)  ค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอยเท่ากบั 0.079433 ค่า t-Statistic 
เท่ากบั 2.768387 ความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วม กบั ขนาดของกิจการ 
เป็นไปในทิศทางเดียวกนั หมายความวา่หากขนาดของกิจการมีอตัราเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 ในขณะท่ีตวัแปร
อิสระอ่ืนๆ มีค่าคงท่ี จะทาํใหอ้ตัราการก่อหน้ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.77 

Adjusted R2 มีค่าเท่ากบั 0.84 นั่นคือ ความแปรปรวนของอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วม สามารถ
อธิบายไดจ้ากความแปรปรวนของ ความสามารถทาํกาํไร สินทรัพยมี์ตวัตน  และขนาดธุรกิจ ถึงร้อยละ 84 
 

5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยพบว่าความสามารถในการทาํกาํไร และขนาดของกิจการ เป็นไปตามตามสมมติฐานท่ี
กาํหนดไวแ้ละสอดคลอ้งกบั Pecking Order Theory โดยเฉพาะความสามารถในการทาํกาํไรท่ีแสดงให้เห็นว่าหาก
ผูบ้ริหารสามารถใชสิ้นทรัพยไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ กิจการจะมีกาํไรสะสมมากข้ึนทาํให้แหล่งเงินทุนภายในกิจการ
มีเพ่ิมมากข้ึน ดงันั้น การจดัหาเงินทุนของกิจการก็จะเลือกใช้แหล่งเงินทุนภายในก่อน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Pecking 
Order Theory และงาน วิ จัยของ  David M. Harrison, Christine A. Panasian, Michael J. Seiler (2011), Rajan and 
Zingales (1995), Frank and Goyal (2003) , สมนึก เอ้ือจิระพงษพ์นัธ์, ปิยะ ปานผูมี้ทรัพย ์และจนัทิมา วอ่งเจริญวฒันา 
(2552), วจิิตรา จาํลองราษฎร์ (2554) 
 ขนาดของกิจการท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึนจะมีระดบัการก่อหน้ีท่ีสูงข้ึน เน่ืองดว้ยกิจการขนาดใหญ่สามารถจดัหา
เงินทุนไดห้ลายทาง เช่น กูจ้ากสถาบนัการเงิน หรือออกหุน้กู ้ในขณะท่ีกิจการขนาดเลก็มีทางเลือกนอ้ยกวา่ เช่น กูจ้าก
สถาบันการเงิน โดยใช้อตัราดอกเบ้ียท่ีสูงกว่ากิจการท่ีมีขนาดใหญ่ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Pecking Order Theory และ
งานวิจยัของ David M. Harrison, Christine A. Panasian, Michael J. Seiler (2011), Rajan and Zingales (1995), สมนึก 
เอ้ือจิระพงษพ์นัธ์, ปิยะ ปานผูมี้ทรัพย ์และจนัทิมา วอ่งเจริญวฒันา (2552), รุจิรา ชิณสุข (2553), วิจิตรา จาํลองราษฎร์ 
(2554) 
 แต่สินทรัพยมี์ตวัตนท่ีมีจาํนวนมาก กลบัทาํให้ระดบัการก่อหน้ีตํ่าลง ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั Pecking Order 
Theory และงานวิจยัของ Frank and Goyal (2003) ท่ีสนับสนุนวา่อตัราส่วนความมีตวัตนมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั
อตัราส่วนหน้ีสิน ดงันั้น กล่าวไดว้า่บริษทัท่ีมีสินทรัพยมี์ตวัตนสูงจะเพ่ิมความสามารถในการก่อหน้ีโดยภาพรวมผา่น
การนาํสินทรัพยไ์ปเป็นหลกัประกนัการกูย้มื  

และสาํหรับตวัแปรอิสระอีก 1 ตวัแปรท่ีคาดวา่จะมีความสาํคญัทางสถิติตามสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้นัน่กคื็อ 
โอกาสการเติบโต ซ่ึงไดผ้ลวิจยัออกมาว่าไม่มีนัยสําคญัทางสถิติต่อระดบัการก่อหน้ี ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั Pecking 
Order Theory และงานวิจัยของ David M. Harrison, Christine A. Panasian, Michael J. Seiler (2011), วิจิตรา จาํลอง
ราษฎร์ (2554), สมนึก เอ้ือจิระพงษ์พนัธ์, ปิยะ ปานผูมี้ทรัพย ์และจนัทิมา ว่องเจริญวฒันา (2552) ซ่ึงกล่าวไปใน
ทิศทางเดียวกนัว่ากิจการท่ีมีอตัราการเติบโตสูงจาํเป็นตอ้งใชเ้งินลงทุนท่ีสูงเพ่ือพฒันาและขยายกิจการตามสภาวะ

Ran
gs

it U
niv

ers
ity



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 9 ปีการศึกษา 2557 

 

วนัพฤหสับดทีี ่16 ตุลาคม พ.ศ.2557 หน้า  1071  อาคาร Digital Multimedia Complex  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

เศรษฐกิจและความตอ้งการของตลาด จึงทาํใหมี้กาํไรสะสมท่ีไม่เพียงพอต่อการลงทุน จาํเป็นตอ้งหาแหล่งเงินทุนจาก
ภายนอกมาหมุนเวยีนกิจการ 
  

6. บทสรุป 
จะเห็นวา่จากผลทดสอบธุรกิจประเภทกองทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(Real Estate Investment 

Trust - REITs) ในประเทศไทย จะใชแ้หล่งเงินทุนจากภายในก่อนนัน่คือ กาํไรสะสม ท่ีวดัจากตวัแปรความสามารถ
ทาํกาํไร (ROA) แสดงวา่ Pecking Order Theory สามารถอธิบายโครงสร้างเงินทุนของกองทรัสต ์(REITs) ในประเทศ
ไทย ในช่วงปี 2551-2555 ได ้ ส่วนปัจจยัเสริมอ่ืนสรุปผลไดต้ามตารางท่ี 6.1  
ตารางท่ี 6.1 สรุปปัจจยักาํหนดโครงสร้างเงินทุน 

ตัวแปร ตัวช้ีวดั 
ทศิทาง

ความสัมพนัธ์

PROFIT ผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA)  -** 

TANG อตัราส่วนของเงินลงทุนสุทธิต่อสินทรัพยร์วม (Net Property Investments / Total Asset) -* 

LOG SIZE มูลค่าสินทรัพยร์วมของกิจการ (Total Assets) +** 

หมายเหตุ : *,  ** และ *** หมายถึง มีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 90, 95 และ 99 ตามลาํดบั 
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การประเมินราคาตราสารสิทธิแบบมีระดับราคาด้วยวธีิการห่วงโซ่มาร์คอฟ 
Pricing Barrier Option by a Markov Chain 

 

พรีศิลป ศิลปบรรเลง, สมพร ป่ันโภชา 
1 นกัศึกษาปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาวศิวกรรมการเงิน มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

2 อาจารยป์ระจาํ สาขาวชิาวศิวกรรมการเงิน คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
--------------------------------- 

 

บทคดัย่อ      

งานวิจยัน้ีไดศึ้กษาการประเมินราคาตราสารสิทธิแบบปกติและตราสารสิทธิแบบมีระดบัราคาทั้งแบบยโุรป
และแบบอเมริกนัโดยมีดชันี SET50 เป็นสินทรัพยอ์า้งอิง เพ่ือหาราคาออปชนัทางทฤษฎีท่ีสามารถใชเ้ป็นราคาอา้งอิง
กบัราคาตลาด ดว้ยวธีิห่วงโซ่มาร์คอฟของ Duan และ Simonato (2003) ผลการศึกษาพบวา่ราคาตราสารแบบปกติแบบ
ยโุรปท่ีคาํนวณไดด้ว้ยวธีิห่วงโซ่มาร์คอฟเม่ือเปรียบเทียบกบัราคาท่ีคาํนวณไดจ้ากแบบจาํลองแบลค็โชลส์โดยใชร้าคา
ตลาดของสัญญา S50Z13 มีราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด และสําหรับการคาํนวณหาราคาตราสารสิทธิแบบมีระดบั
ราคาประเภท Knock-in และ Knock-out  ด้วยวิธีห่วงโซ่มาร์คอฟ พบว่า ราคาท่ีประเมินไดส้อดคลอ้งตามทฤษฎีของตรา
สารสิทธิแต่ละประเภท 

คาํสําคญั: ตราสารสิทธิแบบปกติ, ตราสารสิทธิแบบมีระดบัราคา, ห่วงโซ่มาร์คอฟ, แบบจาํลองแบลค็โชลส์, 
แบบจาํลองมอนติคาร์โล, แลตทิชไตรโนเมียล 

 
Abstract 

 This research studies the pricing of Vanilla option and Barrier option both European and American style 
that have SET50 index as the underlying asset for finding the theoretical option value used as a reference option price 
to compare with a market price. By using a Markov Chain Model based on research of Duan and Simonato (2003). 
The results show that European Vanilla Option price of Markov Chain Model compare with evaluation  of Black 
Scholes Model are very close where the price of contract S50Z13 is used as the market price. For the evaluation of 
Knock-in and Knock-out barrier option prices by Markov Chain Model show that the prices are in accordance with the 
theory of each barrier option types. 
KEYWORDS: Vanilla option, Barrier option, Markov Chain Model, Black Scholes Model, Monte Carlo, Trinomial 

Lattice Method 
 
1. บทนํา 

ตราสารสิทธิแบบระดบัราคา (Barrier option) คือตราสารท่ีเหมือนตราสารสิทธิแบบ Vanilla option แต่มี
เง่ือนไขวา่จะเร่ิมทาํงานกต่็อเม่ือราคาของหลกัทรัพยท่ี์อา้งอิง (underlying asset) ตอ้งผา่นระดบัราคาท่ีกาํหนด (barrier) 
ไป จากเง่ือนไขดงักล่าวอาจดูเหมือนวา่ Barrier option นั้นเส่ียงกวา่ Vanilla option แต่ตราสารสิทธิประเภทน้ีมีขอ้ดีท่ี
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สาํคญัคือจะมีราคาท่ีถูกกวา่ และการเลือกประเภทของ Barrier option ใหเ้หมาะสมกบัความผนัผวนของตลาดจะทาํให้
สร้างผลตอบแทนท่ีมากกวา่ Vanilla option หรือถา้ใช ้Barrier option เป็นเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียง (hedging) ก็จะ
มีตน้ทุน (hedging cost) ท่ีถูกลง เช่นถา้คาดการวา่ตลาดมีความผนัผวนสูงควรเลือกใช ้Knock-in Barrier Option แต่ถา้
ถา้คาดการวา่ตลาดมีความผนัผวนตํ่ากค็วรเลือกใช ้Knock-out Barrier Option ซ่ึงความสัมพนัธ์ของ Barrier option ทั้ง
สองแบบนั้นสามารถอธิบายไดด้ว้ย In-Out parity 

การประเมินราคาออปชนันั้นมีอยูห่ลายวิธีซ่ึงแต่ละวิธีมีความเหมาะสม ขอ้จาํกดัและหลกัในการหาราคาท่ี
ต่างกนั สาํหรับ Barrier option นั้นเม่ือพิจารณาการทาํงานของ option นั้นจะเห็นวา่มีอีกวิธีท่ีน่าจะสามารถใชใ้นการ
ประเมินราคาออปชนัไดดี้คือ วิธีห่วงโซ่มาร์คอฟ หรือ Markov Chain ซ่ึงมีหลกัแนวคิดคือ คาดการณ์ราคาท่ีน่าจะ
เกิดข้ึนในอนาคตของหลกัทรัพยท่ี์อา้งอิงจากนั้นนาํมาสร้างเป็น เมทริกซ์ความน่าจะเป็นของการเปล่ียนสถานะ Q  
(Transition Probability Matrix) ข้อดีอย่างหน่ึงของ Markov Chain คือมีความยืดหยุ่นสูง ซ่ึงทาํให้สะดวกในการ
คาํนวณราคาออปชนัแบบ Exotic option โดยการปรับแกเ้พียง Transition Probability Matrix เท่านั้น 

เม่ือใหจ้าํนวนผลลพัธ์ท่ีจะเกิดมีจาํนวนจาํกดั m จาํนวนเป็นราคาท่ีคาดวา่จะเกิด (Set of price) ให ้ aσ เป็น
ความผนัผวนต่อปีของสินทรัพยอ์า้งอิง ให ้r เป็นอตัราผลตอบแทนต่อช่วงเวลาและให้ 0S เป็นราคาสินทรัพยอ์า้งอิง ณ 
เวลา 0t = จะไดว้่าการประเมินราคา Vanilla option ดว้ยวิธีห่วงโซ่มาร์คอฟตามงานวิจัยเร่ือง American Option 
Pricing under GARCH by a Markov Chain Approximation. (Duan and Simonato, 2001) จะไดด้งัสมการ 
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ในการประเมินราคาออปชนัแบบยโุรปท่ีไม่สามารถใชสิ้ทธิไดจ้นวนัหมดอายทุาํใหส้ามารถจดัรูปใหม่
สาํหรับออปชนัแบบยโุรปไดด้งัสมการ 
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 สาํหรับ Barrier Option ตามวธีิในงานวจิยัเร่ือง Pricing Discretely Monitored Barrier Options by a Markov 
Chain (Duan and Simonato, 2003) ไดเ้พ่ิมเง่ือนไขกรณีท่ีออปชนัทาํงาน 1ta =  และกรณีท่ีออปชนัไม่ทาํงาน 0ta =  
และไดป้รับ Transition Probability Matrix ∏  ใหเ้หมาะสาํหรับ Knock-Out Barrier Option ใชแ้ทน Q  ไดส้มการ
การประเมินราคาและ Transition Probability Matrix  สาํหรับ Double Knock-Out Barrier option ดงัสมการ 
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สาํหรับ Knock-In Barrier Option ไดส้มการสาํหรับประเมินราคาออปชนัแบบยโุรปดงัสมการ 
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งานวจิยัช้ินน้ีไดท้าํการศึกษาการประเมินราคาออปชนัตามวธีิในงานวจิยัเร่ือง Pricing Discretely Monitored 

Barrier Options by a Markov Chain (Duan and Simonato, 2003) มาใชใ้นการประเมินราคาออปชนัท่ีมีความซบัซอ้น 
(Exotic option) ซ่ึงยงัไม่มีวธีิการหาราคาท่ีเป็นสูตรสาํเร็จ (Close form solution) ดงันั้นการหาราคาของออปชนัท่ีมี
ความซบัซอ้นจึงตอ้งใชร้ะเบียบวิธีเชิงตวัเลข (Numerical Method) มาช่วยในการแกปั้ญหา และการใช ้Markov Chain 
จะเป็นวธีิหน่ึงท่ีสามารถใชใ้นการหาราคา Exotic option ได ้จึงนาํไปสู่การศึกษาในคร้ังน้ี 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพ่ือศึกษาขั้นตอนวิธี Markov Chain สําหรับการประเมินราคา Vanilla option และ Barrier option ใน

รูปแบบ European และ American แลว้เปรียบเทียบผลท่ีไดจ้ากวธีิ Black-Scholes และราคาท่ีซ้ือขายจริงในตลาด 
2. เพ่ือศึกษาผลกระทบท่ีมีต่อการประเมินราคาออปชนัดว้ยวิธี Markov Chain ของจาํนวนราคาคาดการณ์ท่ี

จะเกิดข้ึน (set of prices) เมทริกซ์ความน่าจะเป็นของการเปล่ียนสถานะ (Transition Probability Matrix) ความถ่ีของ
ช่วงเวลา (time step) ราคาใชสิ้ทธิ (strike price) ระดบัราคาท่ีกาํหนด (barrier) และค่าความผนัผวน (volatility) 

3. การดาํเนินการวจิัย 
ประเมินราคาออปชนัแบบ Vanilla option และ Barrier option ดว้ยวิธี Markov Chain ในรูปแบบ European 

และ American โดยใชข้อ้มูลดชันี SET50 ท่ีมีการซ้ือขายตั้งแต่วนัท่ี 27 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 ถึงวนัท่ี 26 ธนัวาคม พ.ศ. 
2556 ซ่ึงในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีซ้ือขายกนัอยูน่ั้นเป็น Vanilla option แบบ European เท่านั้นโดยใชช่ื้อ
วา่ S50Z13 มีทั้ง Call option และ Put option ท่ีมีราคาใชสิ้ทธิ 950 
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วธีิการรวบรวมข้อมูล 
1. ราคาสินทรัพยอ์า้งอิง ใชร้าคาปิดของดชันี SET50 และราคาตราสารสิทธิ S50Z13ตั้งแต่วนัท่ี 27 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2555 ถึงวนัท่ี 26 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 เกบ็ขอ้มูลแบบรายวนัเกบ็ขอ้มูลจากโปรแกรม ASPEN 
2. อตัราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียง ใชต้ัว๋เงินคลงั (Treasury Bill) อาย ุ1 ปี ณ.วนัท่ี 28 ธนัวาคม พ.ศ. 

2555 เกบ็ขอ้มูลจากสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย http://www.thaibma.or.th/yieldcurve/YieldTTM.aspx 
3. อายคุงเหลือของตราสาร กาํหนดให ้1 ปีมี 250 วนัทาํการ 

ขั้นตอนในการศึกษา 
1. หาค่าความผนัผวนในอดีต (Historical Volatility) และความผนัผวนท่ีอา้งอิงได ้(Implied Volatility) เพ่ือ

หาค่าความผนัผวนท่ีเหมาะสมในการคาํนวณ 
2. สร้างแบบจาํลอง Markov Chain ท่ีเหมาะสมสาํหรับประเมินราคา Vanilla option แบบ European นาํผลท่ี

ไดม้าเปรียบเทียบกบัผลท่ีไดจ้ากวธีิ Black-Scholes formula และราคาซ้ือขายท่ีเกิดข้ึนจริงของตราสารสิทธิ S50Z13 
3. สร้างแบบจําลอง Markov Chain ท่ีมีเง่ือนไขในการสร้างท่ีแตกต่างกันสําหรับ Barrier option แบบ 

European และ American แบบ Knock out และ Knock in และเปรียบเทียบผลลพัธ์ 

4. ผลการวจิัย 
1. ค่าความผนัผวนท่ีไดจ้ากวิธี Historical Volatility และ Implied Volatility มีค่าแตกต่างกนัเม่ือนาํค่าความ

ผนัผวนท่ีไดม้าประเมินราคาออปชัน่แบบยโุรปดว้ย Black Scholes Formula และเทียบผลท่ีไดก้บัราคาท่ีมีการซ้ือขาย
จริงในตลาดของตราสาร S50Z13 ทั้ง Call option และ Put option พบวา่การใช ้Historical Volatility มาประเมินราคา
ออปชนัทาํใหผ้ลลพัธ์ท่ีไดจ้ะแตกต่างจากราคาท่ีใช ้Implied Volatility ท่ีไดร้าคาออปชนัท่ีใกลเ้คียงราคาตลาดมากกวา่ 
ดงัรูปท่ี 1 สาํหรับ Call option และ ดงัรูปท่ี 2 สาํหรับ Put option 

 
รูปท่ี 1 ราคาตราสาร S50Z13C950 ท่ีคาํนวณดว้ย Black Scholes Formula  

โดยใช ้Historical Volatility และ Implied Volatility เปรียบเทียบกบัราคาท่ีซ้ือขายจริงในตลาด Ran
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รูปท่ี 2 ราคาตราสาร S50Z13P950 ท่ีคาํนวณดว้ย Black Scholes Formula  

โดยใช ้Historical Volatility และ Implied Volatility เปรียบเทียบกบัราคาท่ีซ้ือขายจริงในตลาด 

2. การประเมินราคา Vanilla option ดว้ย Markov Chain พบวา่เม่ือใชจ้าํนวนราคาท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน m ท่ีมีค่า
มากข้ึน ราคาออปชนัท่ีประเมินไดจ้ะลู่หาราคาท่ีไดจ้ากการประเมินดว้ย Black Scholes Formula และการใชจ้าํนวน
คร้ังในการพิจารณาราคาในช่วงอายคุงเหลือ N ท่ีต่างกนัตามความเหมาะสมของออปชนั สาํหรับ American option ท่ี
ประเมินจากแบบจาํลอง Markov chain ในส่วนของ Call option จะไดร้าคาท่ีไม่ต่างจาก European option ซ่ึงเป็นไป
ตามทฤษฎีท่ีวา่ สาํหรับสินทรัพยอ์า้งอิงท่ีไม่มีการจ่ายปันผล Call option ของทั้ง American และ European option จะมี
ราคาท่ีไม่ต่างกนั นั้นคือไม่มีราคาท่ีเหมาะสมท่ีจะใชสิ้ทธิก่อนวนัหมดอาย ุ(early exercise) แต่ในกรณีของ Put option 
ราคาของ American option จะสูงกว่าราคาของ European option เน่ืองจาก American option ได้รับสิทธิท่ีมากกว่า 
European option แสดงตวัอยา่งการประเมินราคา Vanilla option ราคาเร่ิมตน้ 900 อตัราผลตอบแทนท่ีไม่มีความเส่ียง 
5% ต่อปี ความผนัผวน 15% ต่อปี ราคาใชสิ้ทธิ 1000 และอายคุงเหลือ 125 วนั เม่ือใชจ้าํนวนราคาท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน
และจาํนวนคร้ังในการพิจารณาราคาในช่วงอายคุงเหลือต่างกนัในตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2 

 
ตารางท่ี 1 ตารางแสดงผลการประเมินราคา European option ดว้ย Markov chain และ Black Scholes Formula 

N=1 N=5 N=25 N=125 N=1 N=5 N=25 N=125
m=101 10.933 10.958 11.079 11.691 96.047 96.063 96.144 96.549
m=501 10.934 10.935 10.940 10.968 96.047 96.047 96.051 96.070
m=1001 10.934 10.935 10.937 10.952 96.047 96.048 96.049 96.059

Black Scholes 10.936 96.048

Call option Put option

 
 
ตารางท่ี 2 ตารางแสดงผลการประเมินราคา American option ดว้ย Markov chain 

Call option Put option
m=101 11.700 102.501
m=501 10.971 102.119
m=1001 10.945 102.106  

3. การประเมินราคา European Barrier option ดว้ย Markov Chain พบว่าราคาของ Barrier option นั้นจะตํ่า
กวา่หรือเท่ากบั Vanilla option เม่ือพิจารณาถึงความสัมพนัธ์ของระดบัราคาว่ามีผลทาํให้ราคาของ Barrier option ตํ่า
กว่า Vanilla option มากน้อยต่างกนัอย่างไรพบว่า สําหรับ Knock-Out Barrier option ราคาจะสูงข้ึนเม่ือระดบัราคา
ห่างจากราคาเร่ิมตน้มากข้ึน สาํหรับ Knock-In Barrier option ราคาจะตํ่าลงเม่ือระดบัราคาห่างจากราคาเร่ิมตน้มากข้ึน 
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ความสัมพนัธ์ท่ีสวนทางกนัของ Knock-In และ Knock-Out เป็นไปตามทฤษฎีท่ีช่ือวา่ In-Out parity ท่ีกล่าววา่ Knock-
In Barrier option และ Knock-Out Barrier option ของสินทรัพยอ์า้งอิงเดียวกนัท่ีมีราคาใชสิ้ทธิเดียวกนัมีอายคุงเหลือ
เท่ากนัและมีระดบัราคาเดียวกนัผลรวมของราคา Knock-In Barrier option และ Knock-Out Barrier option จะเท่าราคา
ของ Vanilla option แสดงผลการประเมินราคา European Barrier option ท่ีระดบัราคาต่างๆ ในตารางท่ี 3 ถึงตารางท่ี 5 
 
ตารางท่ี 3 ผลการประเมินราคา European Knock-Out Barrier option ท่ี upper barrier = 1100 และ lower barrier = 800 

N=1 N=5 N=25 N=125 N=1 N=5 N=25 N=125
m=101 5.720 5.275 4.622 4.302 68.815 61.753 55.766 51.671
m=501 5.733 5.279 4.587 4.155 68.836 61.760 55.838 52.512

m=1001 5.734 5.279 4.587 4.153 68.836 61.761 55.844 52.558

Call option Put optionDouble         
Knock out

 
 
ตารางท่ี 4 ผลการประเมินราคา European Knock-Out Barrier option ท่ี upper barrier = 1200 และ lower barrier = 700 

N=1 N=5 N=25 N=125 N=1 N=5 N=25 N=125
m=101 9.903 9.836 9.691 9.874 93.817 93.485 92.807 92.201
m=501 9.904 9.820 9.600 9.445 93.820 93.485 92.812 92.323

m=1001 9.904 9.820 9.597 9.430 93.820 93.485 92.811 92.323

Call option Put optionDouble         
Knock out

 
 
ตารางท่ี 5 ผลการประเมินราคา European Knock-In Barrier option ท่ี upper barrier = 1200 และ lower barrier = 700 

N=1 N=5 N=25 N=125 N=1 N=5 N=25 N=125
m=101 1.022 1.113 1.378 1.805 2.226 2.574 3.333 4.344
m=501 1.029 1.113 1.339 1.522 2.227 2.563 3.240 3.747

m=1001 1.030 1.114 1.338 1.512 2.227 2.563 3.238 3.730

Call option Put optionDouble         
Knock in

 

4. การประเมินราคา American Barrier option ดว้ย Markov Chain พบว่าราคาของ Barrier option ทั้งสอง
ประเภทมีราคาท่ีตํ่ากว่า Vanilla option เช่นเดียวกบั European option แต่ผลรวมราคาของ Knock out และ Knock in 
จะมีค่าท่ีสูงกว่า Vanilla option ซ่ึงต่างจาก European option นั้นแสดงว่า American option ไม่สามารถอธิบายไดด้ว้ย 
In-Out parity แสดงผลการประเมินราคา American Barrier option ในตารางท่ี 6 และตารางท่ี 7 
 
ตารางท่ี 6 ผลการประเมินราคา American Knock-Out Barrier option ท่ี upper barrier = 1200 และ lower barrier = 700 

Knock Out Call option Put option
m=101 11.644 102.501
m=501 10.925 102.119
m=1001 10.899 102.106  

 
ตารางท่ี 7 ผลการประเมินราคา American Knock-Out Barrier option ท่ี upper barrier = 1200 และ lower barrier = 700 

Knock In Call option Put option
m=101 1.844 4.388
m=501 1.529 3.785
m=1001 1.514 3.768  

5. เม่ือศึกษาความสัมพนัธ์ของอายคุงเหลือของออปชนักบัราคา Barrier option โดยพิจารณาตราสาร S50Z13 
ท่ีราคาใชสิ้ทธิ 950 ท่ีกาํหนดระดบัราคาดา้นบน 1150 และดา้นล่าง 750 พบว่าสําหรับ European Knock out barrier 
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option ในรูปท่ี 3 และ 4 ในช่วงแรกท่ีมีอายคุงเหลือมากๆ ราคาของ Barrier option จะตํ่ากวา่ Vanilla option อยา่งเห็น
ไดช้ดั แต่เม่ือเวลาผ่านไปราคาจะวิ่งเขา้หาราคาของ Vanilla option เน่ืองจากโอกาสท่ีออปชนัจะมีมูลค่าเป็นศูนย์
นอ้ยลง ในกรณีของ European Knock in barrier option ในรูปท่ี 5 และ 6 ในช่วงแรกท่ีมีอายุคงเหลือมากๆ ราคาของ 
Barrier option จะตํ่ากวา่ Vanilla option เช่นเดียวกบั Knock out barrier option แต่ต่างกนัท่ีเม่ือเวลาผา่นไปราคาจะวิ่ง
เขา้หาศูนยเ์น่ืองจากโอกาสท่ีออปชนัจะทาํงานมีนอ้ยลง สาํหรับ American Barrier option นั้นจะเห็นวา่ทั้ง Knock out 
และ Knock in จะมีราคาตํ่ากว่า Vanilla option ทั้ งคู่ เช่นเดียวกับ European Barrier option แต่จะมีราคาท่ีสูงกว่า 
European Barrier option ทั้งน้ีเน่ืองจากความสามารถในการใชสิ้ทธิไดทุ้กวนันั้นเอง 

 
รูปท่ี 3 ราคา Call option ท่ีราคาใชสิ้ทธิ 950 ท่ีหมดอายวุนัท่ี 26 ธนัวาคม 2556 ของ  

European Knock out option (EU) American Knock out option (AM) และ European Vanilla option (BS) 

 
รูปท่ี 4 ราคา Put option ท่ีราคาใชสิ้ทธิ 950 ท่ีหมดอายวุนัท่ี 26 ธนัวาคม 2556 ของ  

European Knock out option (EU) American Knock out option (AM) และ European Vanilla option (BS) 

 
รูปท่ี 5 ราคา Call option ท่ีราคาใชสิ้ทธิ 950 ท่ีหมดอายวุนัท่ี 26 ธนัวาคม 2556 ของ  

European Knock in option (EU) American Knock in option (AM) และ European Vanilla option (BS) 
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รูปท่ี 6 ราคา Put option ท่ีราคาใชสิ้ทธิ 950 ท่ีหมดอายวุนัท่ี 26 ธนัวาคม 2556 ของ  

European Knock in option (EU) American Knock in option (AM) และ European Vanilla option (BS) 

5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
งานวิจยัน้ีทาํการสร้างแบบจาํลอง Markov chain ดว้ยโปรแกรม Excel และ VBA ถา้ตอ้งการราคาออปชนัท่ี

ถูกตอ้งมากข้ึนตอ้งเพ่ิมจาํนวนราคาท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนให้มากยิ่งข้ึน เกิดเป็นเมทริกซ์ความน่าจะเป็นของการเปล่ียน
สถานะท่ีใหญ่ข้ึน ทาํให้เวลาท่ีใช้มากข้ึนด้วย ดังนั้นการใช้โปรแกรมท่ีมีความสามารถการคาํนวณสูงอย่างเช่น 
MATLAB จะช่วยใหใ้ชเ้วลานอ้ยลง การประเมินราคา Barrier option ดว้ยแบบจาํลอง Markov chain เป็นเพียงวิธีหน่ึง
เท่านั้นและเน่ืองจาก Barrier option ยงัไม่มีการซ้ือขายจริงในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยงานวิจยัน้ีจึงแสดงให้
เห็นถึงแนวทางในการประเมินราคาและวธีิการในการลดตน้ทุนในการป้องกนัความเส่ียงโดยการใช ้Barrier option 

6. บทสรุป 
 การสร้างแบบจาํลอง Markov chain และหาค่าพารามิเตอร์ท่ีเหมาะสมสําหรับการประเมินราคา option 
ประเภทต่างๆ ซ่ึง European Vanilla option นั้นสามารถเปรียบเทียบราคาท่ีประเมินไดก้บัการวิธีประเมินดว้ย Black 
Scholes Formula ซ่ึงเป็นผลเฉลยรูปแบบปิด( Close form solution) และเปรียบเทียบการราคาท่ีมีซ้ือขายจริงในตลาด
ได ้สาํหรับตราสารสิทธิแบบมีระดบัราคาประเภทอ่ืนนั้นในปัจจุบนัยงัไม่มีขอ้มูลการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยดงันั้นในการศึกษาคร้ังน้ีเราทาํไดเ้พียงเปรียบเทียบผลการคาํนวณท่ีไดด้ว้ยวิธี Markov chain กบัการ
ประเมินดว้ยวิธีอ่ืนๆท่ีมีผลงานงานวิจยัเป็นท่ียอมรับเท่านั้น เช่นวิธี ซ่ึงงานวิจยัของ Duan and Simonato (2003) ไดท้าํ
การเปรียบเทียบไวแ้ลว้และผลท่ีไดน้ั้นแสดงให้เห็นวา่แบบจาํลอง Markov chain เป็นวิธีหน่ึงท่ีสามารถประเมินราคา 
option ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและไดร้าคาท่ีประเมินเป็นไปตามทฤษฎีสาํหรับ option แต่ละประเภท 
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การวเิคราะห์ราคาเบีย้ประกนัชีวติและอตัราผลตอบแทนด้วยวธีิคณติศาสตร์การเงนิ 
An Analysis of Life Insurance Pricing and the Rate Return by 

Financial Mathematics Method 

 
อนุสรา มะลซ้ิอน, สมพร ป่ันโภชา 

1นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมการเงิน  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
2อาจารยป์ระจาํ สาขาวชิาวศิวกรรมการเงิน คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

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

บทคดัย่อ 

งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคใ์นการศึกษาหาเบ้ียประกนัชีวิตและอตัราผลตอบแทนจากการประกนัชีวิตแบบสะสม
ทรัพยแ์บบมีเงินปันผลดว้ยวิธีคณิตศาสตร์การเงินบนพ้ืนฐานของทฤษฎีการประกนัภยัโดยเลือกศึกษารูปแบบการ
ประกนัชีวติแบบสะสมทรัพยท่ี์มีเงินปันผล 3 รูปแบบสาํหรับผูป้ระกนัตนท่ีมีอายตุั้งแต่ 21 – 60 ปี คือ แบบ A 30/15 ปี   
แบบ B 15/7 ปี และ แบบ C 20/15 ปี  ซ่ึงมีผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจากสัญญาท่ีแตกต่างกนั และวิเคราะห์ผลโดยวดัจาก
อตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บตลอดอายขุองสัญญาแต่ละประเภทเพ่ือเปรียบเทียบวา่ผูป้ระกนัตนท่ีมีอายใุนช่วง 21-60 ปี ท่ี
ตอ้งการทาํประกนัชีวิติแบบสะสมทรัพยท่ี์มีอตัราผลตอบแทนควรเลือกทาํประกนัชีวิตแบบใดจึงจะเหมาะสมท่ีสุด  
ผลการวิเคราะห์พบว่า การประกนัชีวิตแบบสะสมทรัพยแ์บบ A 30/15 ปี   เหมาะกบัผูป้ระกนัตนช่วงอายุ 21-35 ปี 
และแบบ C 20/15 ปี  เหมาะกบัช่วงอาย ุ21-60 ปี 
คาํสําคญั: ประกนัชีวติแบบสะสมทรัพย,์ ประกนัชีวติแบบมีเงินปันผล, ตารางมรณะวสิัย 
 

Abstract 

 This search is the study of life insurance pricing and the rate of return of endowment life insurance dividends 
under the different benefit for 21-60 years of the insurant with Financial Mathematics method on the basis of actuarial 
theory. We choose3 types of endowment life insurance dividends as type A  30/15 years,  type B 15/7 years and type 
C 25/60 years which have the different benefit. An Analyze of accumulative dividend payment for comparing 21-60 
years of  the insurant is investigated to see that which type of  endowment life insurance dividends gives the maximum 
benefit. The analytic results find that type A 30/15 years of endowment life insurance dividends is the most suitable 
for 21-35 years of the insurant and the type C 20/15 years is suitable for 21-60 years. 
KEYWORDS: ENDOWMENT LIFE INSURANCE, LIFE INSURANCE DIVIDENDS, MORTALITY TABLES 
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1.บทนํา 
 ธุรกิจประกนัชีวิตไทย ในปัจจุบนัไดเ้ขา้มามีบทบาทกบัชีวิตของบุคคลในทุกๆสาขาอาชีพดว้ยเหตุผลหลาย
ประการ เช่น การออมเงิน  การลงทุนและการป้องกนัความเส่ียงให้กบัชีวิตและทรัพยสิ์น เป็นตน้  ซ่ึงพ้ืนฐานทาง
เศรษฐกิจของการประกนัชีวิต เพ่ือ 1) การประกนัชีวิตไม่ใช่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนโดยไม่มีสาเหตุ ในทางตรงขา้ม การประกนั
ชีวิตเกิดข้ึนเพราะเหตุผลทางเศรษฐกิจของมนุษย์ ส่ิงท่ีเป็นพ้ืนฐานรับรองการท่ีมีอยู่ของการประกันชีวิตก็คือ 
เศรษฐกิจ  ถา้ไม่มีสาเหตุทางเศรษฐกิจการประกนัชีวิตก็จะไม่เกิด   2) ในการขายประกนัชีวิตให้แก่บุลคลใดบุคคล
หน่ึงดว้ยการประกนัประเภทใดประเภทหน่ึงในจาํนวนทุนประกนัจาํนวนหน่ึงนั้น ไม่ใช่ส่ิงท่ีกระทาํข้ึนอย่างเล่ือน
ลอย แต่เป็นการกระทาํท่ีมีเหตุผล โดยคาํนึงถึงค่าชีวิตและความตอ้งการทางเศรษฐกิจของบุคคลนั้น ส่ิงท่ีเป็นพ้ืน
ฐานรองรับการประกนัชีวิตของบุคคลนั้นกคื็อ ค่าทางเศรษฐกิจของบุคคลนั้นท่ีมีต่อครอบครัวและตนเองในตารางท่ี 1
แสดงการเจริญเติบโตของธุรกิจประกนัชีวิต พบว่าอตัราเติบโตของเบ้ียประกนัชีวิตในปี 2554 เม่ือเทียบกบัปี2553 
เติบโตร้อยละ 11   ปี2555 เม่ือเทียบกบัปี 2554 เติบโตร้อยละ 19  และปี2556 เม่ือเทียบกบัปี2555 คาดการณ์ว่าจะ
เติบโตประมาณร้อยละ 19   การเติบโตพบวา่มีแนวโนม้ท่ีสูงข้ึนมาเร่ือยๆจากปัจจยั 2 ประการคือ 1) การไดรั้บแรงส่ง
มาจากปี 2555 และ 2) ไดรั้บปัจจยัสนบัสนุนทั้งจากภาครัฐและภาคธุรกิจ เช่น มีการอนุญาตใหบุ้คคลธรรมดาสามารถ
นาํเบ้ียประกนัชีวิตมาหกัลดหยอ่นภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาเพ่ิมข้ึนหรือการเปิดเผยขอ้มูลฐานะทางการเงินของบริษทั
ท่ีทาํใหป้ระชาชนเช่ือถือและศรัทธาต่อธุรกิจประกนัชีวติมากข้ึน เป็นตน้  
 รายไดจ้ากธุรกิจประกนัชีวิตและกาํไรสุทธิประจาํปี มีแนวโนม้ปรับสูงข้ึนเช่นเดียวกนักบัอตัราเติบโตของ
เบ้ียประกนัชีวติ  โดยเฉพาะ กาํไรสุทธิในปี2554 เติบโตถึงร้อยละ 53 เม่ือเทียบกบัปี 2553 เป็นรายไดแ้บบกา้วกระโดด
มาก   

ตารางที่ 1 แสดงกาํไรสุทธิประจําปีทางธุรกจิประกนัชีวติตั้งแต่ปี 2553 ถึง 2556 
( ข้อมูลจาก: สมาคมประกนัชีวติไทย www.tlaa.org ) 

หน่วย:ลา้นบาท 2553 2554 2555 2556 

เบ้ียประกนัภยัสุทธิ 291,379 323,755 384,217 ≈ 459,100 
% YOY - 11 19 19 

รายไดจ้ากธุรกิจประกนัภยั 344,373 383,654 450,823 N/A 
% YOY - 11 18  

กาํไรสุทธิประจาํปี 21,453 32,858 39,123 N/A 
% YOY - 53 19  

สําหรับธุรกิจประกนัชีวิตไทย ในไตรมาส 1 ปี 2557 (ม.ค.-มี.ค.)  มีการขยายตวัอย่างต่อเน่ืองโดยท่ีเบ้ีย
ประกนัชีวติรวมนบัรวมในไตรมาส 1 มีจาํนวน 135,171.9 ลา้นบาท อตัราเติบโตร้อยละ 23   
 การลงทุน ส่ิงท่ีนกัลงทุนตอ้งการคือ ผลตอบแทนสูงสุด ซ่ึงการลงทุนในธุรกิจประกนัชีวิต เป็นการลงทุน
ระยะยาว ดงันั้นผูล้งทุนจะตอ้งมีการประเมินในหลายๆดา้น อาทิเช่น  แบบประกนัชีวติ  อายคุนทาํประกนัชีวิต  สภาพ
คล่องทางการเงิน และความเป็นอยูข่องผูท้าํประกนัรวมถึงครอบครัว ปัจจยัเหล่าน้ีจะตอ้งมีความสอดคลอ้งกนัทั้งหมด 
เพ่ือท่ีจะไดแ้บบประกนัในการลงทุนท่ีดีท่ีสุดในช่วงเวลาท่ีเหมาะสมท่ีสุด ซ่ึงในการวิจยัน้ีไดป้ระเมินมูลค่าของการ
ประกนัชีวิตแบบสะสมทรัพยใ์นกรณีศึกษาของบริษทัประกนัชีวิต  A   B และ C ซ่ึงประกนัชีวิตแบบสะสมทรัพยถื์อ
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ไดว้่าเป็นแบบประกนัท่ีเหมาะสมในการออมเงินและการลงทุน ดว้ยเหตุผลท่ีว่า ไม่ว่าจะอยูค่รบสัญญาหรือไม่ครบ
สัญญาก็จะมีผลตอบแทนเกิดข้ึนการศึกษาผลตอบแทนท่ีไดรั้บเม่ือกาํหนดอายุสัญญาของการเอาประกนัในรูปแบบ
ประกนัชีวติทั้ง3 รูปแบบ ในช่วงอาย ุ21-60  ปี  และเพ่ือศึกษาหารูปแบบการประกนัชีวิตวา่แบบใดจะเหมาะสมในช่วง
อายขุองผูเ้อาประกนั 
  
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
 เพ่ือตอ้งการประเมินแบบประกนัชีวิตแบบสะสมทรัพย ์ท่ีมีความแตกต่างกนัในเร่ืองระยะเวลา และเร่ือง
ผลตอบแทนท่ีไดรั้บทั้ ง3 แบบ ในช่วงอายุท่ีสามารถสร้างและหารายไดไ้ดด้ว้ยตนเองว่า แบบประกนัชนิดใดให้
ผลตอบแทนสูงสุด และเหมาะสมกบัช่วงอายเุท่าไร รวมถึงพิจารณามูลค่าปัจจุบนั (Present value) ของเบ้ียประกนัทั้ง 
3 แบบ 

 

3. การดาํเนินการวจิัย 
 3.1 พิจารณาและสร้างตารางมรณะวิสัย โดยใชข้อ้มูล จาํนวนประชากรท่ีมีชีวิตเร่ิมตน้ จาํนวน 100,000 คน
ของเพศหญิงโดยท่ีอายสุุดทา้ย 112ปี มีอยู ่1 คน  โดยใชข้อ้มูลในตารางActuarial Life Table ของ United States ,2004 
 3.2กาํหนดแบบประกนัชีวิตแบบสะสมทรัพย ์ 30/15ปี มีเงินปันผล เป็นแบบ Aแบบประกนัชีวิตแบบสะสม
ทรัพย ์15/7 ปี มีเงินปันผลเป็นแบบ B  และแบบประกนัชีวติแบบสะสมทรัพย ์20 /15ปี มีเงินปันผลเป็นแบบ C 
 3.3ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั แบบประกนัชีวิตแบบสะสมทรัพย ์3 แบบ คือ A Bและ C    เพศท่ีใชศึ้กษาคือ
เพศหญิง   อายท่ีุศึกษาคือ21-60 ปี โดยแบ่งช่วงอายพิุจารณาออกเป็น 4 ช่วงอายคืุอ 21-35 ปี36-40 ปี  41-45 ปี และ 46-
60 ปี  

3.4เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ โปรแกรม Microsoft Office Excel โดยมีวธีิการ ดงัน้ี 
1) สร้างตารางมรณะวสิัย โดยใช ้

x  คือ อายขุองประชากร กาํหนดใหอ้ายเุร่ิมตน้คือ 0=x  

xl  คือ จาํนวนคนอาย ุ x  ปีท่ีมีชีวติอยูข่องเพศหญิง กาํหนดจาํนวนเร่ิมตน้100,000 คน 
xd คือ จาํนวนคนท่ีตายในช่วงอาย ุ x  ถึง 1+x ปี 

xq คือ ความน่าจะเป็นของคนอาย ุ x  ปี จะเสียชีวติในช่วงเวลา 1 ปี 

3.6การหาเบ้ียประกนัสุทธิแบบรายปีของแบบประกนัสะสมทรัพยสู์ตรท่ีใชค้าํนวณคือ 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

+−
=

+

++

nxx

nxnxx

NN
DMMSR

     (1) 
 โดยท่ี R คือ  เบ้ียประกนัรายปีท่ีตอ้งจ่าย 
  S  คือ  ทุนประกนัเร่ิมตน้ 
  x คือ  อายเุร่ิมตน้ของผูท้าํประกนั 
  n  คือ  ระยะเวลาจ่ายเบ้ียประกนั (ปี) 

 
xM , nxM + , nxD + , xN , nxN +   คือค่าท่ีสามารถเปิดไดจ้ากตารางมรณะวสิัยท่ี 

xD  โดยท่ี  )( x
x

x lvD =   โดยท่ี 
)1(

1
i

v
+

= , xN  โดยท่ี  11 −+ +++= wxxx DDDN L  
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xC  โดยท่ี  )( x
x

x dvC = , xM  โดยท่ี  11 −+ +++= wxxx CCCM L  
 3.7หาอตัราผลตอบแทนเม่ือครบสัญญาสูตรท่ีใชค้าํนวณ 

อตัราผลตอบแทน =  เงินคืน     x                 1                  x 100(2) 
                     เงินท่ีจ่าย       จาํนวนปีท่ีทาํประกนั 

3.8หามูลค่าปัจจุบนั   สูตรท่ีใชค้าํนวณ 

( ) ][ ]nn aRdueA &&=       (3) 

โดยท่ี ] ( ) ] ] 11 1 +=+= −nnn aaia&& เม่ือ
] i

ia

n

n

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

+
−

= 1
11

  

 ( )dueAn คือ ค่าปัจจุบนัของเงินรายงวดท่ีจ่ายเงินตอนตน้งวดงวดละ R บาท ยอ่มาจาก Annuity 
Due 

 R    คือจาํนวนเงินท่ีจ่ายแต่ละงวด (เงินตน้งวด) 

]na&& คือค่าปัจจุบนัของเงินรายงวดท่ีจ่ายเงินตอนตน้งวด งวดละ 1 บาท 

]na คือ  ค่าปัจจุบนัของเงินรายงวด งวดละ 1 บาท 

i      คืออตัราดอกเบ้ียต่องวด     n     คือ    จาํนวนงวด 
ดงันั้น สมการ(3) เขียนใหม่ไดเ้ป็น 

( )
)1(

1,12

i
vRvRvRvRdueA n

n +
=++++= −L    (4) 

4. ผลการวจิัย 
 แบบท่ี 1 ประกนัชีวติแบบสะสมทรัพย ์ชนิด A  30/15ปี มีเงินปันผล   

สิทธิประโยชน์ท่ีผูท้าํประกนัจะไดรั้บ 
1. อตัราเบ้ียประกนัภยัเหมาะสมลงตวัสาํหรับการออมเงินและไดรั้บความคุม้ครอง 
2. ไดรั้บเงินคืนรายงวด1% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยัเร่ิมตน้ทุกส้ินปีกรมธรรมท่ี์ 2-29 หากไม่มีความตอ้งการ
ใชเ้งินสามารถสะสมไวก้บับริษทัฯโดยไดด้อกเบ้ียเพ่ิมในอตัราขั้นตํ่า 2% ต่อปี แต่ไม่เกิน 2.75% ต่อปี 

3. คุม้ค่ากบัเงินครบสัญญา 150% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยัเร่ิมตน้สอดคลอ้งกบัเป้าหมายปลายทางท่ีคุณ
กาํหนดไว ้

4. พร้อมรับเงินปันผลในส้ินปีกรมธรรมท่ี์ 15 และ 30   
5. ไดรั้บความคุม้ครองชีวิตมีโอกาสไดรั้บความคุม้ครองท่ีสูงข้ึนจนถึง 150% ของจาํนวนเงินเอาประกันภยั
เร่ิมตน้ 

6. สามารถซ้ือความคุม้ครองสัญญาเพิ่มเติมต่างๆไดค้รบตามระยะเวลาของสัญญาเพ่ิมเติมนั้นๆ 
7. บริษทัฯจ่ายเบ้ียประกนัภยัแทนคุณหากเกิดกรณีทุพพลภาพทั้งหมดและตลอดกาลก่อนอายุ 60 ปีจากสัญญา
เพ่ิมเติม WP 

8. ไดรั้บสิทธิลดหยอ่นภาษีจากเบ้ียประกนัภยัของกรมธรรม์เอไอเอสะสมทรัพย ์30 ปีชาํระเบ้ียประกนัภยั 15 ปี 
(มีเงินปันผล) (ไม่รวมเบ้ียประกนัภยัของสัญญาเพ่ิมเติม)สามารถนาํไปหกัลดหยอ่นภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา
สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทตามขอ้กาํหนดของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกบัภาษีเงินได ้(ฉบบัท่ี 172) 
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ตารางที่ 2 
แสดงผลการคาํนวณเบีย้ประกนัชีวติและผลตอบแทนตลอดสัญญาของแบบประกนัที ่1 

 อายผุูข้อรับประกนั (ปี) 

21-35 36-40 41-45 46-60 

ทุนประกนั(บาท) 300,000 300,000 300,000 300,000 

(1) ครบสัญญารับ 150%ของทุนประกนั  450,000 450,000 450,000 450,000 

เบ้ียประกนัรายปีตามแบบประกนั 24,690 25,104 25,626 27,210 

(2) เบ้ียประกนัรายปี จากการคาํนวณ 20,050.72 20,175.81 20,367.34 21,088.86 

(3) เบ้ียประกนัเม่ือครบสัญญา (3)=(2)*15ปี 300,760.8 302,637.15 305510.1 316332.9 

(4)กรณีรับเงินคืนรายงวด1%ของทุนประกนั 84,000 84,000 84,000 84,000 

กรณีเกบ็เงินคืนราย
งวด 1%ของทุน
ประกนัไวก้บับริษทั 

(5)กรณีไดรั้บดอกเบ้ีย 2% 111,153.63 111,153.63 111,153.63 111,153.63 

(6)กรณีไดรั้บดอกเบ้ีย2.75% 124,082.93 124,082.93 124,082.93 124,082.93 

ผลประโยชน์ สุท ธิ
เม่ือครบสัญญา กรณี
น้ียงัไม่รวมเงินปันผล
ในงวดท่ี 15 และ 30 

รับเงินคืนรายงวด 1%ของทุน
ประกนั 
(7)=(1) + (4) – (3) 

233,239.2 
 

231,362.85 228,489.9 217,667.1 

เกบ็เงินคืนรายงวด 1%ของ
ทุนประกนัไวก้บับริษทั 2% 
(8)=(1) + (5) – (3) 

260,392.83 258,516.48 255,643.53 244,820.73 

เกบ็เงินคืนรายงวด 1%ของ
ทุนประกนัไวก้บับริษทั
2.75% 
(9)=(1) + (6) – (3) 

273,322.13 271,445.78 

 
 
 

268572.83 257,750.03 

มูลค่าปัจจุบนั 
กรณีรับเงินคืนรายงวด 1% 283,456.93 321,446.69 324,498.20 336,107.42 

กรณีเกบ็เงินคืนรายงวด 1%
ไวก้บับริษทั 

285,582.85 287,364.51 290,092.48 300,369.10 
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 แบบท่ี 2 ประกนัชีวติแบบสะสมทรัพย ์ชนิด B 15/7 ปี มีเงินปันผล  สิทธิประโยชน์ท่ีผูท้าํประกนัจะไดรั้บ 
1.  เป็นกรมธรรมเ์พ่ือการสะสมทรัพยส์าํหรับผูต้อ้งการออมระยะสั้น 
  2. ใหค้วามคุม้ครอง 15 ปีชาํระเบ้ียประกนัภยัเพียง 7 ปี 
  3. อตัราเบ้ียประกนัภยัเท่ากนัทุกอายทุั้งเพศชายและหญิง ( 250 บาทต่อจาํนวนเงินเอาประกนัภยั 1,000 บาทต่อปี) 
  4. รับเงินคืนรายงวด4% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยัทุกส้ินปีกรมธรรมป์ระกนัภยั2, 4, 6, 8, 10, 12 และ 14 
  5.คุม้ค่ากบัเงินคืนเม่ือครบกาํหนดสัญญา 203% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั 
  6. ไดรั้บความคุม้ครองชีวติท่ีสูงข้ึนจนถึง 200% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั 
  7. บริษทัฯจ่ายเบ้ียประกนัภยัแทนคุณหากเกิดกรณีทุพพลภาพทั้งหมดและตลอดกาลก่อนอายคุรบ 60 ปีจากสัญญา
เพ่ิมเติม WP 
  8. ไดรั้บสิทธิการลดหยอ่นภาษี: เบ้ียประกนัภยัของกรมธรรม ์7Pay15 FIT (Par)(ไม่รวมเบ้ียประกนัภยัของสัญญา
เพ่ิมเติม) สามารถนําไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสูดไม่เกิน 100,000 บาทตามขอ้กาํหนดของ
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกบัภาษีเงินได ้(ฉบบัท่ี 172) 

 

ตารางที่ 3 
 แสดงผลการคํานวณเบีย้ประกนัชีวติตามแบบประกนักาํหนด และผลตอบแทนตลอดสัญญาของแบบประกนัที่ 2 

 อายผุูข้อรับประกนั (ปี) 
21-35 36-40 41-45 46-60

ทุนประกนั 300,000 300,000 300,000 300,000
(1) ครบสญัญารับ 175%ของทุนประกนั 525,000 525,000 525,000 525,000
เบ้ียประกนัรายปีตามแบบประกนั 75,000 75,000 75,000 75,000
(2)เบ้ียประกนัเม่ือครบสญัญา 525,000 525,000 525,000 525,000
(3)กรณีรับเงินคืนรายงวด1%ของทุนประกนั 84,000 84,000 84,000 84,000
กรณีเกบ็เงินคืนรายงวด 
1%ของทุนประกนัไว้
กบับริษทั 

(4) กรณี 2% 96,792.58 96,792.58 96,792.58 96,792.58 

(5) 2.75% 102,165.90 102,165.90 102,165.90 102,165.90

ผลประโยชน์สุทธิเม่ือ
ครบสญัญา กรณีน้ียงั
ไม่รวมเงินปันผลใน
งวดท่ี 15 และ 30 

รับเงินคืนรายงวด1%ของทุน
ประกนั 
(6)=(1) + (3) – (2) 

84,000 
 

84,000 
 

 
84,000 

 
84,000 

 
เกบ็เงินคืนรายงวด 1%ของทุน
ประกนัไวก้บับริษทั (2%) 
(7)=(1) + (4) – (2)

96,792.58 96,792.58 96,792.58 96,792.58 

เกบ็เงินคืนรายงวด 1%ของทุน
ประกนัไวก้บับริษทั (2.75%) 
(8)=(1) + (5) – (2)

102,165.90 102,165.90 102,165.90 102,165.90 

 
มูลค่าปัจจุบนั 

กรณีรับเงินคืนรายงวด 1% 540,988.48 540,988.48 540,988.48 540,988.48
กรณีเกบ็เงินคืนรายงวด 1%ไวก้บั

บริษทั
513,419.82 513,419.82 513,419.82 513,419.82 
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แบบท่ี 3 ประกนัชีวติแบบสะสมทรัพย ์ชนิด C 20 /15ปี มีเงินปันผล   
  สิทธิประโยชน์ท่ีผูท้าํประกนัจะไดรั้บ 
 

   1.  รับเงินครบกาํหนดสัญญา 100% ของทุนประกนัภยั ณ ส้ินปีกรมธรรมท่ี์ 20 
   2.  รับเงินปันผลตามกรมธรรมป์ระกนัภยั ณ ส้ินปีกรมธรรมท่ี์ 20 

 

ตารางที่ 4 
 แสดงผลการคํานวณเบีย้ประกนัชีวติและผลตอบแทนตลอดสัญญาของแบบประกนัที ่3 

 อายผุูข้อรับประกนั (ปี 
21-35 36-40 41-45 46-60 

ทุนประกนั 300,000 300,000 300,000 300,000 
(1)ครบสัญญารับ 100%ของทุนประกนั 300,000 300,000 300,000 300,000 
เบ้ียประกนัรายปีจากการคาํนวณ 15,052 15,221 15,439 15,762 
(2)เบ้ียประกนัเม่ือครบสัญญา 225,780 228,315 231,585 236,430 

ผลประโยชน์สุทธิเม่ือครบสัญญา  
กรณีน้ียงัไม่รวมเงินปันผลเม่ือส้ินปีท่ี 20 

74,220 71,685 68,415 63,570 

มูลค่าปัจจุบนั กรณีรับเงินคืนรายงวด 1% 239,812.7 242,505.26 245,978.50 251,124.63 
กรณีเกบ็เงินคืนรายงวด 

1%ไวก้บับริษทั 
214,385.97 216,793.04 219,898.02 224,498.52 

  
 จากขอ้มูล ตารางท่ี 2 ถึงตารางท่ี 4 พบวา่แบบประกนัชีวิตทั้งสามแบบมีส่ิงท่ีเหมือนกนัคือ เป็นแบบประกนั
ชีวิตประเภทสะสมทรัพยเ์หมือนกนั,ช่วงอายท่ีุใชศึ้กษาเท่ากนั,ทุนประกนัเร่ิมตน้เท่ากนัและจ่ายเบ้ียประกนัแบบรายปี
เหมือนกนั  ส่ิงท่ีแตกต่างกนัคือ  ระยะเวลาของสัญญาประกนัชีวิต,ระยะเวลาของการจ่ายเบ้ียประกนัและสิทธิประ
ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บตลอดสัญญา 
 แบบท่ี 1 ประกนัชีวิตแบบสะสมทรัพยช์นิด A  30/15 ปี (มีเงินปันผล)พิจารณาเบ้ียประกนัในช่วงอาย ุ21-35 
ปี พบวา่เบ้ียประกนัรายปีท่ีไดจ้าการคาํนวณท่ีอตัราผลตอบแทนตั้งตน้ 0.01% ในตารางมรณะวิสัย คือ 20,050.72 บาท 
ซ่ึงเบ้ียประกนัจากแบบประกนัจริง คือ 24,690 บาท เม่ือเปรียบเทียบจากการคาํนวณท่ีอตัราผลตอบแทนตั้งตน้ 3.657% 
ในตารางมรณะวิสัยพบวา่เบ้ียประกนัรายปีคือ 15,071.77 บาท    สังเกตเห็นวา่ เม่ือเพ่ิมอตัราผลตอบแทนตั้งตน้ข้ึนใน
การสร้างตารางมรณะวิสัยเบ้ียประกันจะถูกลง ดงันั้นจึงคาดการณ์ได้ว่า แบบประกนัชนิดA มีการกาํหนดอตัรา
ผลตอบแทนตั้งตน้ท่ีนอ้ยหรือค่าเขา้ใกลศู้นย ์ 

พิจารณาผลตอบแทนสุทธิเม่ือครบสัญญา จากแบบประกนัชนิดAพบวา่มีขอ้เสนอใหผู้ท้าํประกนัเลือก2ทาง
คือ ทางเลือกแรก รับเงินคืนรายงวด 1%ของทุนประกนัตั้งตน้ในส้ินปีท่ี 2-29 รวมทั้งส้ิน 28 งวด และจากทุนประกนั
ตั้งตน้ท่ีเรากาํหนดคือ 300,000บาท 1%ของทุนประกนักเ็ป็นมูลค่า 3,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน28งวด  84,000 บาท 
คิดเป็นอตัราผลตอบแทนตลอดสัญญาคือ 5.92%  ทางเลือกท่ีสอง เก็บเงินคืนรายงวด 1%ของทุนประกนัตั้งตน้ไวก้บั
บริษทัและรับเม่ือครบสัญญา จะไดรั้บผลตอบแทน1%ของทุนประกนัตั้งตน้เป็นเงินทั้งส้ิน111,153.63 บาทในอตัรา
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ผลตอบแทน2% ต่อปี คิดเป็นอตัราผลตอบแทนตลอดสัญญา 6.22%หรือ ไดรั้บผลตอบแทน 1%ของทุนประกนัตั้งตน้
เป็นเงินทั้งส้ิน124,082.93 บาทในกรณีอตัราผลตอบแทน2.75% ต่อปี  คิดเป็นอตัราผลตอบแทนตลอดสัญญา 6.36% 

พิจารณามูลค่าปัจจุบนัของแบบประกนัชนิด A ในกรณีรับเงินคืน1%ของทุนประกนัตั้งตน้ทั้งหมด 28 งวด 
คิดเป็นมูลค่าปัจจุบนัคือ 283,456.93 บาท และในกรณีเก็บเงินคืนรายงวดไวก้บับริษทัแลว้รับเงินเม่ือครบสัญญา คิด
เป็นมูลค่าปัจจุบนัคือ 285,582.85 บาท 

แบบท่ี 2 ประกนัชีวิตแบะสะสมทรัพยช์นิด B  15/7 ปี (มีเงินปันผล)ในเร่ืองของการประกนัชีวิต ระยะเวลา

ของสัญญาประกนัถือว่าเป็นเร่ืองจาํเป็น ยิ่งถา้เป็นระยะเวลายาว การแสดงหากาํไรก็จะมีมากข้ึนในส่วนของ
เจา้ของสินคา้ ดงันั้น ในแบบประกนัท่ี 2 ถือว่าเป็นสัญญาระยะสั้นสาํหรับการทาํประกนัชีวิต  ดงันั้นสาํหรับผู ้
ท่ีตอ้งการทาํประกนัท่ีอยูใ่นช่วงอาย ุ21-60 จึงมีโอกาสท่ีจะมีชีวิตอยูค่รบสัญญา  ความน่าจะเป็นท่ีจะเสียชีวิต
ก่อนครบสญัญาจึงไม่มีผลกระทบมากทาํให ้เบ้ียประกนัชีวิตทุกช่วงอายเุท่ากนัหมดคือ 75,000 บาทต่อปี ชาํระ
เพียง 7 ปี คุม้ครองถึงปีท่ี 15 ซ่ึงเป็นเบ้ียประกนัจากทางบริษทักาํหนดมา   

พิจารณาถึงผลตอบแทนเม่ือครบสัญญา ทางเลือกแรก เลือกรับเงินคืนรายงวด อตัราผลตอบแทน
ตลอดสัญญาคือ 7.73% ทางเลือกท่ีสอง เก็บเงินคืนรายงวด 1%ของทุนประกนัตั้งตน้ไวก้บับริษทัและรับเม่ือครบ
สัญญา จะไดรั้บผลตอบแทน 1%ของทุนประกนัตั้งตน้ในอตัราผลตอบแทน2% ต่อปี  คิดเป็นอตัราผลตอบแทนตลอด
สัญญา 7.90% หรือ ไดรั้บผลตอบแทน 1%ของทุนประกนัตั้งตน้ในกรณีอตัราผลตอบแทน2.75% ต่อปี  คิดเป็นอตัรา
ผลตอบแทนตลอดสัญญา 7.96% 

พิจารณามูลค่าปัจจุบนัของแบบประกนัชนิด B ในกรณีรับเงินคืน1%ของทุนประกนัตั้งตน้ทั้งหมด 7 งวด คิด
เป็นมูลค่าปัจจุบนัคือ 540,988.47บาท และในกรณีเก็บเงินคืนรายงวดไวก้บับริษทัแลว้รับเงินเม่ือครบสัญญา คิดเป็น
มูลค่าปัจจุบนัคือ 513,419.82บาท 
 แบบท่ี 3ประกนัชีวิตแบะสะสมทรัพยช์นิด C  20/15 ปี (มีเงินปันผล)จากขอ้มูลจริง  เป็นขอ้มูลของผูท้าํ
ประกนัอาย ุ27 ปี เพศหญิง ทุนประกนั 450,000 บาท พบวา่เบ้ียประกนัแบบจ่ายรายปีคือ 22,757 บาทดงันั้น เราจึงทาํ
การตรวจสอบเบ้ียประกนัโดยใช้ตารางมรณะวิสัยในการคาํนวณท่ีทุนประกนั 450,000 บาท  และพบว่า ท่ีอตัรา
ผลตอบแทน 3.657% คาํนวณเบ้ียประกนัได ้22,758 บาท ซ่ึงมีความคลาดเคล่ือนเพียง 1 บาท  เราจึงสมมุติให้ อตัรา
ผลตอบแทน 3.657% เป็นอตัราท่ีทางบริษทัประกนัใชใ้นการคิดเบ้ียประกนั  และเม่ือเปล่ียนทุนประกนัเป็น 300,000 
บาท จะไดเ้บ้ียประกนัจากการคาํนวณแบบจ่ายรายปี คือ 15,052 บาท  มีโอกาสคลาดเคล่ือนเพียง 1 บาท เช่นกนั
ผลตอบแทนตลอดสัญญา 6.64 %และมูลค่าปัจจุบนั คือ  214,385.97 บาท  ซ่ึงเบ้ียประกนัท่ีจ่ายทั้งหมดคือ 225,780 
บาท 
 
5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 จากแบบประกนัทั้ง 3 แบบ พบว่า ทั้ง 3แบบ เบ้ียประกนัท่ีไดจ้ากการคาํนวณมีความต่างกนัมาก รวมถึง
ผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ โดยแบบท่ี 1ประกนัแบบA  จะเหมาะสมกบัช่วงอายุ 21-35 ปี  ท่ีมีรายไดข้ั้นตํ่า
ประมาณ150,000 บาทต่อปี ท่ีจะทาํใหไ้ม่ส่งผลกระทบการดาํเนินชีวิตประจาํวนัแบบท่ี 2 ประกนัชีวติแบบB จะเหมาะ
กบัทุกช่วงอาย ุแต่เน่ืองจากเบ้ียประกนัในแบบ B ค่อนขา้งสูง ดงันั้น ผูท่ี้จะสามารถทาํประกนัชีวิตแบบน้ีไดจ้ะตอ้งมี
รายไดข้ั้นตํ่าประมาณ240,000บาทต่อปี  หรือหากมีสนใจทาํประกนัแบบประกนัชีวิตชนิด B จริง อาจเลือกจ่ายเบ้ียเป็น
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รายเดือน แต่กจ็ะทาํให ้เบ้ียประกนัท่ีจ่ายเพ่ิมข้ึนและผลตอบแทนลดลง   และแบบท่ี 3ประกนัชีวติแบบC เหมาะกบัทุก
ช่วงอายุ เพราะเบ้ียประกนัเพียง 15,052บาทต่อปี ซ่ึงผูท่ี้มีรายไดข้ั้นตํ่าประมาณ 100,000 บาท สนใจออมเงินและทาํ
ประกนัชีวติไปพร้อมๆกนั สามารถท่ีจะเลือกประกนัชีวติชนิด C ได ้โดยไม่ส่งผลกระทบการดาํเนินชีวติประจาํวนั 

เน่ืองจากการคาํนวณเบ้ียประกนัชีวิตของธุรกิจประกนัชีวิตมีความหลากหลาย ซ่ึงการใชต้ารางมรณะวิสัยมี
ผลต่อการคาํนวณและจากมูลค่าเบ้ียประกนัของการประกนัชีวิตมีลกัษณะคลา้ยกบัการหาราคาของออปชนั ( Option )
จะมีขอ้แตกต่างกนัตรงท่ีอายุสัญญา  สัญญาออปชนัจะมีอายุสั้นกว่าสัญญาการประกนัชีวิต ดงันั้น ในการศึกษาคร้ัง
ต่อไป อาจใชรู้ปแบบทางวศิวกรรมการเงินมาประยกุตใ์ชก้บัการคาํนวณหาเบ้ียประกนัของผูป้ระกนัตนไดอี้กทางหน่ึง 
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การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลทางบัญชีและอตัราผลตอบแทนของ 
กลุ่มสถาบันการเงินทีจ่ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

Analysis of the relationship between accounting information and internal rate of return of the 
financial institutions listed on the Stock Exchange of Thailand 

 
วภิาดา แพทย์จะเกร็ง, กมล บุษบา 

1 นกัศึกษาปริญญาโท  หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมการเงิน  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
                   2 อาจารยป์ระจาํ ภาควชิาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

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

บทคดัย่อ      

งานวิจัยฉบับน้ีได้ใช้งานวิจัยในอดีตเป็นแนวทางในการศึกษา งานวิจัยในอดีตท่ีใช้เป็นแนวทางนั้ นได้
ทาํการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างราคาหุ้นกับขอ้มูลทางการเงิน โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ 
(Multiple Regression) 
 ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้นวทางดงักล่าวมาทาํการวิจยัและไดน้าํ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ(Multiple Regression) 
มาเป็นเคร่ืองมือในการหาตวัแบบท่ีเหมาะสมสําหรับงานวิจัยฉบับน้ีได้มีการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัรา
ผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกบัขอ้มูลทางบญัชี 5 ตวัเพ่ิมเติมดว้ย ไดแ้ก่ อตัรากาํไร
ต่อหุ้น อตัราส่วนเงินปันผลตอบแทน อตัรากาํไรสุทธิ อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์การ
ทดสอบความมีนยัสาํคญัของขอ้มูลทางบญัชีอาศยัวธีิการทางสถิติ คือ การวเิคราะห์สหสัมพนัธ์ (Correlation Analysis)  
 ผลการวิจยัพบวา่ขอ้มูลทางบญัชีท่ีมีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพยอ์ยา่งมี
นยัสาํคญัไดแ้ก่ อตัรากาํไรต่อหุ้น ซ่ึงเป็นตวัแปรท่ีปรากฏอยูใ่นตวัแบบของการวิจยั ผลการวิเคราะห์ท่ีไดน้ี้คาดวา่จะ
เป็นประโยชน์ต่อผูล้งทุนในการนาํขอ้มูลทางบญัชีไปใชใ้นการพิจารณาก่อนท่ีจะตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยใ์ดๆ 
คาํสําคญั: อตัราผลตอบแทน, อตัราส่วนทางการเงิน 
 

Abstract 

This research has used past researches as guidelines. Past researches are used for understanding stock 
price and financial data correlation using multiple regression approach. 

Researchers have used multiple regression approach as a tool to analyze for most appropriate example for 
correlation between current yield in Stock Exchange of Thailand and the Market Data Book including more five the 
Earnings per share, Dividend Yield, Net Profit Margin, Debt to equity ratio, Return on assets to test the significance 
of accounting information is relied on statistical methods correlation analysis (Correlation Analysis). 

Research showed that the accounting information is significantly related to the current yield in securities 
such as earnings per share, which is a variable factor. 
KEYWORDS: YIELD, FINANCIAL RATIO 
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1. บทนํา 
การพฒันาทางด้านเศรษฐกิจของประเทศเป็นส่ิงจาํเป็นท่ีพึงกระทาํ ประเทศต่างๆทั่วโลกมีการพฒันา

เศรษฐกิจของตนเองซ่ึงประสบความสาํเร็จดว้ยอตัราท่ีแตกต่างกนัไป แต่ส่ิงสาํคญัในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ
คือ เงินทุน และแหล่งเงินทุนท่ีสาํคญั กคื็อ ตลาดทุน เน่ืองจากตลาดทุนเป็นแหล่งเงินทุนท่ีสาํคญัของธุรกิจในการท่ีจะ
นาํเอาเงินทุนมาลงทุนและนาํไปสู่การพฒันาเศรษฐกิจต่อไป โดยตลาดทุนจะเป็นแหล่งระดมเงินออมระยะยาว เพ่ือ
จดัสรรให้กบันกัลงทุน สําหรับประเทศไทยไดเ้ล็งเห็นถึงความสําคญัและความจาํเป็นของการระดมเงินทุนดงักล่าว 
ประเทศไทยจึงได้มีการพัฒนาตลาดทุนโดยมีการจัดตั้ งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Stock Exchange of 
Thailand) ข้ึน 
 นบัตั้งแต่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเปิดดาํเนินการมาตั้งแต่วนัท่ี 30 เมษายน 2518 จนกระทัง่ปัจจุบนั 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดด้าํเนินบทบาทเป็นแหล่งกลางในการซ้ือขายหลกัทรัพย ์และเป็นแหล่งระดม
เงินทุนท่ีสําคญัของประเทศ ก่อให้เกิดการลงทุนในกิจการต่างๆ ซ่ึงเป็นกลไกช่วยผลกัดนัและส่งเสริมการพฒันา
เศรษฐกิจโดยรวม แต่เน่ืองจากในปี พ.ศ. 2554 เศรษฐกิจของประเทศไทยขยายตวัชะลอลงจากผลกระทบภยัพิบติัของ
ประเทศญ่ีปุ่นและอุทกภยัในประเทศไทย การผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตวัสูงสุดเป็นประวติัการณ์       (-35.8%) การ
ส่งออกหดตวัเป็นคร้ังแรกนบัตั้งแต่วิกฤติการณ์เงินโลกในปี พ.ศ. 2551 อุปสงคใ์นประเทศ การบริโภค และการลงทุน
ภาคเอกชนชะลอลงมาก จากความเช่ือมัน่ท่ีลดลงทาํให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเกิดภาวะถดถอยอยา่งเห็นไดช้ดั ใน
ดา้นความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน การเพ่ิมข้ึนของอตัราเงินเฟ้อ การขาดสภาพคล่องในระบบการเงิน และอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีสูงข้ึน ทาํให้ธุรกิจประสบปัญหาขาดแคลนสภาพคล่องทางการเงิน ความตอ้งการเงินทุนจากตลาดทุนจึง
เพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีสถาบนัการเงินมีความจาํเป็นตอ้งเพ่ิมทุนเช่นเดียวกนั เพ่ือเสริมสร้างความมัน่คงของสถาบนั ทาํให้
ความตอ้งการระดมทุนจากตลาดแรกโดยรวมเพิ่มข้ึนดว้ย 
 การท่ีจะพฒันาแหล่งเงินทุนได ้ตลาดหลกัทรัพยต์อ้งสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่นักลงทุน โดยการเผยแพร่
ข่าวสารขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง มีความครบถว้น ให้แก่ประชาชนเพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การลงทุน ส่ิงจูงใจสําคญัท่ีนกั
ลงทุนให้ความสาํคญัก่อนท่ีจะตดัสินใจลงทุน คือ ผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์(Stock Return) ซ่ึงเป็นผลตอบแทนท่ี
เกิดจากการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยใ์นแต่ละวนั ซ่ึงโดยปกติแลว้ผลตอบแทนของหลกัทรัพยจ์ะเปล่ียนแปลง
ตลอดเวลาตามภาวะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจโลก การเปล่ียนแปลงทางการเมือง การ
เปล่ียนแปลงภายในตวัองคก์รธุรกิจเอง เป็นตน้ ดงันั้นหากนกัลงทุนสามารถทราบถึงสาเหตุของการเปล่ียนแปลงได้
ยอ่มเป็นประโยชน์ในแง่ของการตดัสินใจลงทุน นักลงทุนส่วนมากโดยเฉพาะนักลงทุนรายย่อยๆ ท่ีไม่ใช่สถาบนั
ยงัคงทาํการซ้ือขายหลักทรัพยโ์ดยปราศจากหลกัเกณฑ์ในการตดัสินใจ หรือมีหลักเกณฑ์ท่ีแตกต่างกันไปตาม
ประสบการณ์ ระดบัความรู้ของแต่ละบุคคล การยอมรับไดใ้นภาวะความเส่ียงของหลกัทรัพยท่ี์ตนเองลงทุนไป และ
ดว้ยภาวะเศรษฐกิจท่ีกล่าวมา นักลงทุนจะมีความไม่แน่ใจในการตดัสินใจของตนเองมากข้ึน ดงันั้นหากนักลงทุน
ทราบถึงสาเหตุของการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย  ์นักลงทุนก็สามารถนําไปใช้ในการ
คาดคะเนผลตอบแทนท่ีตนเองจะไดรั้บในอนาคตไดแ้ม่นยาํมากข้ึน  

ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัทางบญัชีบางตวัวา่จะมีผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยห์รือไม่ 
และถา้มีจะมีมากนอ้ยเพียงใด ผูว้ิจยัไดใ้ชเ้คร่ืองมือทางสถิติมาช่วยในการหาความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราผลตอบแทน
ซ่ึงเกบ็ขอ้มูลลอ้มรอบวนัประกาศกาํไรสุทธิกบัตวัแปรต่างๆ ในรูปแบบสมการถดถอยและค่าสหสัมพนัธ์ (Regression 
and correlation)  

Ran
gs

it U
niv

ers
ity



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 9 ปีการศึกษา 2557 

 

วนัพฤหสับดทีี ่16 ตุลาคม พ.ศ.2557 หน้า  1092  อาคาร Digital Multimedia Complex  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลทางบญัชีและอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพยบ์ริษทัจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกลุ่มสถาบนัการเงิน และหาตวัแบบท่ีเหมาะสมในการพยากรณ์อตัรา
ผลตอบแทนดว้ยขอ้มูลทางบญัชีในอนาคต 

 

3. การดาํเนินการวจิัย 
 3.1 การคัดเลือกตัวอย่าง พิจารณาจากกลุ่มสถาบนัการเงินทั้ งหมดท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ซ่ึงสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มแรกเป็นกลุ่มของธนาคาร (Banking) และกลุ่มท่ีสอง คือ กลุ่ม
บริษัทเงินทุนและหลักทรัพย์ (Financial and Securities sector) โดยตัวอย่างสําหรับงานวิจัยมีจํานวน 22 กิจการ 
แบ่งเป็นกลุ่มธนาคาร ร้อยละ 40.91 และเป็นของกลุ่มบริษทัเงินทุนและหลกัทรัพย ์ร้อยละ 50.09 ของจาํนวนตวัอยา่ง 

3.2 ตวัแปรในการวจิัย โดยแบ่งออกได ้2 ประเภทดงัน้ี  
3.2.1 ตวัแปรตาม (Dependent Variable)  คือ อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์
3.2.2 ตวัแปรอิสระ (Independent Variable)  มีจาํนวน 5 ตวัแปรประกอบดว้ย 

3.2.2.1 แทนอตัราส่วนกาํไรต่อหุน้ (Earning per share) 
3.2.2.2 แทนอตัราส่วนเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) 
3.2.2.3 แทนอตัรากาํไรสุทธิ (Net Profit Margin) 
3.2.2.4 แทนอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (Debt equity Ratio) 
3.2.2.5 แทนอตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(Return on Asset) 

3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย ไดแ้ก่ โปรแกรม Aspen และโปรแกรม SPSS โดยมีวธีิการ ดงัน้ี 
1)  เกบ็รวบรวมขอ้มูลจากงบการเงินกลุ่มสถาบนัการเงินทั้งหมดท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย จากเวบ็ไซต ์setsmart และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยขอ้มูลท่ีรวบรวมจะเป็น
ขอ้มูลของปี พ.ศ. 2554 ปี พ.ศ. 2555 และปี พ.ศ. 2556  
2)  เกบ็รวบรวมขอ้มูลราคาปิดหลกัทรัพยบ์ริษทัตวัอยา่งเพ่ือนาํมาคาํนวณหาอตัราผลตอบแทน 
3)  ประมวลผลและวเิคราะห์ขอ้มูล 

3.4 การวเิคราะห์สมการถดถอย (Regression Analysis) โดยแบบจาํลองท่ีใชจ้ะมีสมการ ดงัน้ี 

1 2 3 4 5i i i i i i i iR EPS DY NPM DE ROAα β β β β β ε= + + + + + +  ; i = 1,2,..,22      
โดยท่ี 

iR  = อตัราผลตอบแทนของบริษทั 

iα  = ค่าคงท่ีซ่ึงเป็นค่าของ เม่ือขอ้มูลทางบญัชีทุกตวัเป็นศูนย ์

jβ  = ค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอย ; j = 1,2,3,…,5  

EPS  = อตัรากาํไรต่อหุน้ 
DY  = อตัราส่วนเงินปันผลตอบแทน 
NPM  = อตัรากาํไรสุทธิ 
DE  = อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 
ROA  = อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย ์
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โดยมีสมมติฐานในการทดลอง มีดงัน้ี  มีขอ้มูลทางบัญชีอย่างน้อย 1 ตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์ต่ออตัรา
ผลตอบแทน 
 

4. ผลการวจิัย 
4.1 การวเิคราะห์สหสัมพนัธ์ (Correlation Analysis) 

 การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ เป็นการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของอตัราผลตอบแทนในหลกัทรัพยก์บัขอ้มูลทาง
บัญชี และความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลทางบัญชีด้วยกันเอง ซ่ึงเป็นตวัแปรอิสระจาํนวน 5 ของการประมวลผล
สหสัมพนัธ์ พบวา่ ปี พ.ศ. 2555 บริษทัหลกัทรัพย ์KTC ไม่มีการจ่ายปันผล จึงไดท้าํการตดัขอ้มูลของ KTC ในปี พ.ศ. 
2555 ออก n จึงเหลือเพียงแค่ 65 ตวั ละจากตารางพบว่ามีขอ้มูลทางบญัชีท่ีมีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัสําคญักบัอตัรา
ผลตอบแทน (R) คือ อตัรากาํไรต่อหุ้น (EPS) จากผลการทดสอบ ณ ระกบัความมีนัยสําคญั 0.05α =  โดยมีระดบั
ความสัมพันธ์ เท่ากับ 0.908 ซ่ึงหมายความว่า ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนกับอัตรากาํไรต่อหุ้นมี
ความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั 
 

4.2 การวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 
ตารางที ่1 แสดงผลการวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 

 
จากสมมติฐานการวจิยั 
       0 1 2 3 4 5: 0H β β β β β= = = = =  
        1 : 0iH β ≠  บางค่าของ i  
 ตารางท่ี 1 เป็นการประมวลผลดว้ยวิธีการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) พบวา่ ค่า p-value 
< 0.0001 ซ่ึงน้อยกว่าระดับความมีนัยสําคัญ  ( )α 0.05 นั่นคือจะปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 0( )H ข้างต้น  ซ่ึง
หมายความวา่มีขอ้มูลทางบญัชีอยา่งนอ้ยหน่ึงตวัมีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทน 

4.3 การหาตวัแบบความสัมพนัธ์ 
เม่ือพบวา่มีขอ้มูลทางบญัชีอยา่งนอ้ยหน่ึงตวัมีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนแลว้ จึงทาํการศึกษาต่อวา่

ขอ้มูลทางบญัชีตวัใดบา้งท่ีมีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทน และหาตวัแบบท่ีเหมาะสม ซ่ึงในการวิเคราะห์ตวั
แบบแสดงความสัมพนัธ์ทาํโดยการคดัเลือกสมการถดถอยท่ีดีท่ีสุด (สมการถดถอยท่ีสามารถพยากรณ์ตวัแปรตามได้
ใกลเ้คียงท่ีสุด)  
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  ตาราง 2 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ  

 
 จากตาราง 2 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ บอกให้ทราบถึงความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ
ทุกตวักบัตวัแปรตาม โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ .930 และสามารถพยากรณ์อตัราผลตอบแทนไดร้้อยละ 86.4 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 
 
ตาราง 3 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย ของการวเิคราะห์การถดถอย 

 
  จากตารางท่ี 3 พบว่าข้อมูลทางบัญชีมีความสัมพันธ์กับอัตราผลตอบแทน ( )R  คืออัตรากาํไรต่อหุ้น 
( EPS ) โดยมีค่า p-value < 0.0001 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบัความมีนยัสําคญั ( )α และมีค่า 2R และ Adj 2R  เท่ากบั ร้อย
ละ 86.4 และ ร้อยละ 85.3 ตามลาํดบั โดยตวัแบบของการวเิคราะห์สมการถดถอยสรุปไดดั้งน้ี  

   41.810 10.995R EPS= +  
 ตวัแบบขา้งตน้ให้ 2R  เท่ากบั 86.4 ซ่ึงหมายความว่าอตัราส่วนกาํไรต่อหุ้น ( EPS ) สามารถอธิบายการ
เปล่ียนแปลงใน R ได้ถึงร้อยละ 86.4   หรือถ้าพิจารณาจากค่า Adjusted 2R พบว่าตัวแบบสามารถอธิบายการ
เปล่ียนแปลงในอตัราผลตอบแทนได ้ร้อยละ 85.3 โดยขอ้มูลทางบญัชี EPS มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทน
เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
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5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 งานวิจยัฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือท่ีจะศึกษาหาความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลทางบญัชี กบัอตัราผลตอบแทน 
จากการลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มธุรกิจสถาบนัการเงิน อีกทั้งยงัมุ่งเนน้ท่ีจะหาตวัแบบความสัมพนัธ์ท่ีเหมาะสมในการ
พยากรณ์อตัราผลตอบแทนดว้ยขอ้มูลทางบญัชีเพ่ือประโยชน์ของผูล้งทุนในอนาคต 
 วิธีการศึกษาใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลจากตวัอยา่งบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกลุ่ม
สถาบนัการเงินทั้งกลุ่มธุรกิจธนาคาร และกลุ่มธุรกิจเงินทุนหลกัทรัพย ์รวมทั้งส้ิน 22 บริษทั งานวิจยัน้ีเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากงบการเงินจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และขอ้มูลราคาปิดจากโปรแกรม Aspen ในช่วงระยะเวลา 
ปี พ.ศ. 2554 ปี พ.ศ. 2555 และปี พ.ศ. 2556  
 ในการศึกษามีสมมติฐานการวิจยั คือ อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มสถาบนัการเงินมีความสัมพนัธ์
กบัขอ้มูลทางบญัชี ไดแ้ก่ (1) อตัรากาํไรต่อหุ้น ( EPS ) (2) อตัราส่วนเงินปันผลตอบแทน ( DY ) (3) อตัรากาํไร
สุทธิ ( NPM ) (4) อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ( DE ) (5) อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์( ROA ) 
 สําหรับงานวิจัยจะใช้ราคาปิดของหลักทรัพยบ์ริษัทตัวอย่าง เป็นตัววดัผลตอบแทนจากการลงทุนใน
หลกัทรัพย ์ซ่ึงเรียกวา่ อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์( R ) ซ่ึงเป็นตวัแทนของตวัแปรตาม และขอ้มูลทางบญัชีของ
งานวิจยัฉบบัน้ีทั้ งหมดซ่ึงเป็นตวัแทนของตวัแปรอิสระมาหาความสัมพนัธ์ระหว่างกนั โดยขอ้มูลไดจ้ากการเก็บ
รวบรวมจากแหล่งขอ้มูลท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ หลงัจากนั้นจะนาํขอ้มูลทั้งสองส่วนมาศึกษาความสัมพนัธ์วา่ขอ้มูล
ทางบญัชีมีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนไดอ้ย่างมีนัยสําคญัหรือไม่ โดยใชเ้ทคนิคทางสถิติมา
ประมวลผลขอ้มูลดงักล่าว 
 การดาํเนินการวิจยัเพ่ือทดสอบนยัสําคญันั้นจะอาศยัการประมวลผลแบบ Multiple Regression ซ่ึงเป็นการ
ทดสอบความสัมพนัธ์ของข้อมูลท่ีเราตอ้งการทราบด้วยตัวแปรอิสระคร้ังละหลายตัวจากการประมวลผลแบบ 
Multiple Regression จะทาํให้เราทราบว่ามีขอ้มูลทางบญัชีตวัใดบา้งท่ีมีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนอย่างมี
นยัสาํคญั สังเกตไดจ้ากผลของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ซ่ึงจะมีระดบัความมีนยัสาํคญัจากการทดสอบ p-value เป็น
ส่ิงท่ีจะนาํมาใชเ้ปรียบเทียบกบัระดบัความมีนยัสําคญัท่ีตั้งไวต้ั้งแต่เร่ิมทาํการวิจยัท่ีระดบัความมีนยัสําคญั 0.05 หาก
การประมวลผลมีตวัเลขท่ีนอ้ยกวา่ระดบัความมีนยัสาํคญัจะปฏิเสธสมมติฐาน 0H แสดงวา่จะมีขอ้มูลทางบญัชีอยา่ง
นอ้ยหน่ึงตวัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนอยา่งมีนยัสาํคญั 
 เม่ือทราบว่าตวัแปรใดท่ีมีความสัมพนัธ์กับอตัราผลตอบแทนอย่างมีนัยสําคญัจากการประมวลผลด้วย 
Multiple Regression แลว้ จึงเลือกตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์นั้นมาประมวลผลเพื่อหาตวัแบบท่ีเหมาะสมจากการวิจยั
ต่อไป 
 
6. บทสรุป 

ผลจากการวเิคราะห์ขอ้มูล สามารถนาํมาสรุปการวจิยัไดด้งัน้ี 
 1. จากการวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ พบว่าขอ้มูลทางบัญชี (ซ่ึงเป็นตวัแปรอิสระ) ท่ีมีความสมพนัธ์อย่างมี
นัยสําคญักบัอตัราผลตอบแทนคือ อตัรากาํไรต่อหุ้น ( EPS ) โดยมีทิศทางความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนักบั
อตัราผลตอบแทน และความสัมพนัธ์มีค่าเท่ากบัร้อยละ 90.8 
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 2. จากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ พบว่าขอ้มูลทางบญัชี (ซ่ึงเป็นตวัแปรอิสระ) ท่ีมีความสมพนัธ์กบั
อตัราผลตอบแทนคือ อตัรากาํไรต่อหุ้น ( EPS ) โดยมีค่า 2R และ Adjusted 2R  เท่ากบั ร้อยละ 86.4 และ ร้อยละ 
85.3 ตามลาํดบั 
 3. จากการวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุขา้งตน้ทาํใหไ้ดต้วัแบบความสัมพนัธ์ของงานวจิยัดงัน้ี 

41.810 10.995R EPS= +  
ตวัแบบดงักล่าวจะเป็นประโยชน์สาํหรับการสร้างสมการถดถอยของอตัราผลตอบแทน ซ่ึงจะสามารถนาํมาใชใ้นการ
พยากรณ์อตัราผลตอบแทนในอนาคตได ้
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การประเมินมูลค่าอเมริกนัออปช่ันแบบมีเง่ือนไขราคาด้วยเทคนิคการแยกส่วน 
American Barrier Option Valuation with the Decomposition Technique 
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บทคดัย่อ      

การศึกษารายงานน้ีจัดทําข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์ เพ่ือนําเสนอแนวทาง วิธีการ ในการประเมินมูลค่า 
American barrier option โดยใช้เทคนิคการแยกส่วน (Decomposition Technique) ซ่ึงแยกเป็นสองส่วนคือ ส่วนท่ี 1 
เป็นค่า European barrier option และส่วนท่ี 2 เป็นค่าพรีเม่ียม (Premium) ของ American option โดยเลือกศึกษาตรา
สารสิทธิเป็นแบบสิทธิขายท่ีสามารถใชสิ้ทธิไดก้ต่็อเม่ือราคาของสินทรัพยอ์า้งอิง (Underlying Asset) ยงัคงอยูภ่ายใต้
ระดบัราคาเง่ือนไข (Barrier Level) ท่ีตั้งไว ้(American “Up-and-Out” Put Option) และศึกษาภายใตก้รณีท่ีระดบัราคา
เง่ือนไขท่ีตั้งไวม้ากกวา่ราคาใชสิ้ทธิเสมอ (Out-of-the-Money) โดยใชด้ชันีราคา SET50 เพ่ือศึกษาถึงการเปล่ียนแปลง
ของดชันีราคา SET50 และค่าความผนัผวนในการส่งผลต่อราคาของ American barrier option 

จากผลการศึกษาพบวา่เม่ือราคาเร่ิมตน้ของดชันี SET50 มีค่าเพ่ิมข้ึนจะส่งผลให้ราคาของ American barrier 
option และ European barrier option มีค่าลดลงเน่ืองจากราคาเร่ิมตน้ของดชันี SET50 นั้นเขา้ใกลร้ะดบัราคาเง่ือนไข
และราคาใชสิ้ทธิมาก และเม่ือค่าของความผนัผวนมีค่าเพ่ิมข้ึนจะทาํให้ราคาของ American barrier option มีค่าเพ่ิมข้ึน 
สาํหรับความผนัผวนท่ีมากข้ึนนั้นทาํให้ผูถื้อตราสารสิทธินั้นมีโอกาสท่ีจะไดผ้ลตอบแทนเพิ่มข้ึนจากราคาท่ีมีโอกาส
ข้ึนหรือลงท่ีเพ่ิมข้ึนตามค่าของความผนัผวน 
คาํสําคญั: อเมริกนัออปชัน่, ออปชัน่แบบมีเง่ือนไขราคา 
 

Abstract 

The purpose of this study is to evaluate the American Barrier Option by using Decomposition Technique, 
which is separated into two parts, first part is the price of European Barrier Option and the second part is the early 
exercise premium. We choose to study American “Up-and-Out” Put Option under the condition Out-of-the-Money. 
By using the data of SET50 index price and observing SET50 index price and volatility that effect to the price of 
American Barrier Option.  
 The result shows that when the SET50 index price increase is close to the barrier level or exercise price, 
the price of American Barrier Option and European Barrier Option decrease. In addition, when volatility increase, 
American Barrier Option also increase. So that increasing of the volatility will make a chance that the option holder 
can get the more profit. 
KEYWORDS: AMERICAN BARRIER OPTION, DECOMPOSITION TECHNIQUE 
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1. บทนํา 
ในปัจจุบนั มีผูส้นใจเขา้ลงทุนในตลาดหลกัทรัพยเ์พ่ิมมากข้ึน อนัเน่ืองมาจากผูล้งทุนนั้นมีโอกาสท่ีจะไดรั้บ

ผลตอบแทนจากการลงทุนมากกว่าการลงทุนในสินทรัพยท่ี์ปราศจากความเส่ียง แต่ทั้งน้ีทั้งนั้นผูล้งทุนก็อาจไดรั้บ
ผลตอบแทนเชิงลบหรือขาดทุนจากการลงทุนไดเ้ช่นเดียวกนั 

สถาบนัหรือองค์กรต่างๆจึงไดมี้การคิดคน้และออกผลิตภณัฑ์ทางการเงินข้ึนมามากมายเพื่อรองรับและ
จาํกดัความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนได ้โดยท่ีตราสารสิทธิ (Option) ก็เป็นผลิตภณัฑ์ทางการเงินอีกหน่ึงทางเลือกสําหรับผู ้
ลงทุนท่ีสามารถนาํไปใชบ้ริหารและจดัการกบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนได ้ซ่ึงมีทั้งตราสารสิทธิแบบมาตรฐาน (Plain 
Vanilla Option) คือตราสารสิทธิท่ีไม่มีความซับซ้อนในการใช้สิทธิและตราสารสิทธิในรูปแบบท่ีไม่ใช่มาตรฐาน 
(Exotic Option) 

สําหรับตราสารสิทธิในรูปแบบท่ีไม่ใช่มาตรฐาน (Exotic Option)นั้น  ไดถู้กนาํมาใช้มากข้ึนทั้ งในการ
ธนาคาร องคก์รหรือสถาบนัการเงินต่างๆเพ่ือใชใ้นการบริหารจดัการกบัความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนต่อสินทรัพย ์ถึงแมว้า่
ตราสารสิทธิในรูปแบบมาตรฐานนั้นจะถูกใชเ้พ่ือบริหารจดัการความเส่ียงอยูแ่ลว้ แต่ก็ยงัไม่สามารถรองรับไดก้บั
ความเส่ียงหลากหลายรูปแบบท่ีเกิดข้ึนได  ้ดงันั้นจึงไดมี้การคิดคน้ตราสารสิทธิในรูปแบบท่ีไม่ใช่มาตรฐานเพื่อ
รองรับกบัความเส่ียงในรูปแบบต่างๆและรวมถึงราคาของตราสารสิทธิ (Premium) ท่ีลดลงกว่าตราสารสิทธิแบบ
มาตรฐานอีกดว้ย เช่น Asian option, Barrier option และ Look back option เป็นตน้ การคน้ควา้น้ีจึงทาํเพ่ือศึกษาตรา
สารสิทธิในรูปแบบท่ีไม่ใช่มาตรฐาน โดยจะทาํการประเมินมูลค่าตราสารสิทธิแบบมีเง่ือนไขราคาท่ีสามารถใชสิ้ทธิ
ไดก่้อนวนัหมดอาย ุ(American Barrier Option) โดยใชเ้ทคนิคการแยกส่วน (Decomposition Technique) 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
เพ่ือประเมินมูลค่า American Barrier Option โดยใชเ้ทคนิคการแยกส่วน (Decomposition Technique) 

 

3. การดาํเนินการวจิัย 
3.1 การตั้งค่าเง่ือนไขทีต้่องการศึกษา 
สําหรับเง่ือนไขท่ีตอ้งการศึกษาจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน เพ่ือศึกษามูลค่าของตราสารสิทธิเม่ือดัชนีราคา

เร่ิมตน้ของ SET50 และเพ่ือศึกษามูลค่าของตราสารสิทธิเม่ือค่าความผนัผวนเปล่ียนแปลงไป โดยแบ่งการตั้ งค่า
เง่ือนไขเป็น 2 ส่วนคือ 

ส่วนที ่1 ทาํการตั้งค่าเง่ือนไขเป็น 
 1.1 ค่าดชันีราคาเร่ิมตน้ของ SET50 (S0) เป็น 900, 925, 950 และ 975 จุด 
 1.2 ค่าความผนัผวน (Volatility) เป็น 0.2, 0.3 และ 0.4 
 1.3 ค่าราคาใชสิ้ทธิ (K) เป็น 950 จุด 
 1.4 ค่าระดบัราคาเง่ือนไข (H) เป็น 1,000 จุด 
 1.5 ค่าอตัราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียง (r) เป็น 2.3178% (ขอ้มูลจากอตัราผลตอบแทน

ของพนัธบตัรรัฐบาล 1 ปี ณ วนัท่ี 2 มกราคม 2557) 
 1.6 อายขุองตราสารสิทธิเป็น 0.25, 0.50, 0.75 และ 1 ปี 
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ส่วนที ่2 ทาํการตั้งค่าเง่ือนไขเป็น 
 1.1 ค่าดชันีราคาเร่ิมตน้ของ SET50 (S0) เป็น 900, 930, 960 และ 990 จุด 
 1.2 ค่าความผนัผวน (Volatility) เป็น 0.2, 0.3 และ 0.4 
 1.3 ค่าราคาใชสิ้ทธิ (K) เป็น 960 จุด 
 1.4 ค่าระดบัราคาเง่ือนไข (H) เป็น 1,200 จุด 
 1.5 ค่าอตัราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียง (r) เป็น 2.3178% (ขอ้มูลจากอตัราผลตอบแทน

ของพนัธบตัรรัฐบาล 1 ปี ณ วนัท่ี 2 มกราคม 2557) 
 1.6 อายขุองตราสารสิทธิเป็น 0.25 0.50 0.75 และ 1 ปี 
โดยท่ีการศึกษาทั้ง 2 ส่วน เป็นการศึกษาเพ่ือศึกษามูลค่าของตราสารสิทธิเม่ือดชันีราคาเร่ิมตน้ของ SET50 

และเพ่ือศึกษามูลค่าของตราสารสิทธิเม่ือค่าความผนัผวนเปล่ียนแปลงไปเช่นเดียวกนัแต่ในส่วนท่ี 2 นั้นไดมี้การปรับ
ค่าค่าดชันีราคาเร่ิมตน้ของ SET50 ราคาใชสิ้ทธิ และระดบัราคาเง่ือนไข เพ่ือดูแนวโนม้การเปล่ียนแปลงมูลค่าของตรา
สารสิทธิวา่มีทิศทางเดียวกนัหรือไม่ 

 
3.2 ขั้นตอนการคาํนวณ 
3.2.1 Decomposition technique 
Decomposition technique หรือเทคนิคการแยกส่วน คือเทคนิคแยกส่วนในการคาํนวณ ทั้งน้ีเพ่ือลดความ

ยุ่งยากและเวลาในการคาํนวณ ซ่ึงในท่ีน้ีไดท้าํการคาํนวณ American “Up-and-Out” Put Option โดยแยกส่วนการ
คาํนวณเป็นการคาํนวณ European Put Option แบบมาตรฐานและการคาํนวณค่าพรีเม่ียม (Premium) ของ American 
“Up-and-Out” Put Option  

B. Gao, J. Huang and M. Subrahmanyam (1999) ได้ใช้เทคนิคน้ีในการประเมินมูลค่า American “Up-
and-Out” Put Option โดยมีรูปแบบตามสมการ  

  0 0 0( , ) ( , ) ( , )p
uo uo uoP S K p S K P S K= +                                                  (3.1)                         

 
ซ่ึง 0( , )uop S K  จะเป็นค่าของ European “Up-and-Out” Put Option ตามสมการ 
  0

0 0 0( , ) ( , ) ( , )uo uip S K p S K p S K= −  
          0 2 2 0 2

0 0 0( , ) ( ) ( , )p S K H S p H S Kλ−= −                      (3.2) 
สาํหรับค่า 0p  หาไดโ้ดยคาํนวณจากสมการ Black-Scholes เพ่ือหาค่า European Put Option แบบมาตรฐาน

และค่า 0( , )p
uoP S K  เป็นค่าพรีเม่ียม (Premium) ของ American “Up-and-Out” Put Option ซ่ึงสามารถหาได้ตาม

สมการ 

2 2 2
2 0 , 0 2 0 ,

0

( ( , , )) ( ) ( ( , , ))
T

p rt p p
uo uo t uo tP e rK N d S B t H S N d H S B t dtλ− −⎡ ⎤= − − −⎣ ⎦∫        (3.3) 

โดยท่ี 
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  2 2rμ σ≡ −  

  
2

2
2r σλ

σ
+

≡  

  2
ln( )( , , ) x y td x y t

t
μ

σ
+

=  

  1 2( , , ) ( , , )d x y t d x y t tσ= +  
และตวัแปรต่างๆคือ 
 uoP  คือค่า American “Up-and-Out” Put Option 
 uop  คือค่า European “Up-and-Out” Put Option 
 uip  คือค่า European “Up-and-In” Put Option 
 p

uoP  คือค่าพรีเม่ียม (Premium) ของ American “Up-and-Out” Put Option 
 S  คือราคาของสินทรัพยอ์า้งอิง (Spot price) 
 K  คือราคาใชสิ้ทธิ (Exercise price หรือ Strike price) 
 H  คือระดบัราคาเง่ือนไข (Barrier level) 
 r  คืออตัราดอกเบ้ียท่ีปราศจากความเส่ียง 
 t  คือเวลาใดๆระหวา่งเวลาเร่ิมตน้จนถึงเวลา ณ วนัหมดอาย ุ
 T  คือเวลา ณ วนัหมดอาย ุ
 σ  คือค่าความผนัผวน 
 ( ).N  คือค่า Cumulative standard normal function 

 p
uoB  คือค่า Optimum exercise boundary 

จะเห็นไดว้่าในส่วนของ uop  เราสามารถหาค่าไดต้ามสมการท่ี (3.2) แต่ในส่วนของ p
uoP  เรายงัคงติดตวั

แปร p
uoB  ซ่ึงเราจะกล่าวถึงในหวัขอ้ถดัไป 

 
3.2.2 การประมาณค่า Optimum exercise boundary 
B. Gao, J. Huang and M. Subrahmanyam (1999) ไดเ้สนอการประมาณค่า Optimum exercise boundary 

ดว้ยวิธี Multi-piece exponential (MPE) เร่ิมตน้ในท่ีน้ีโดยขอใชต้วัแปร tB  แทนท่ี p
uoB  ในสมการท่ี (3.3) และคิดใน

ช่วงเวลา [ ]1 2,t t  โดยท่ี 1 20 t t T≤ < ≤ จะไดส้มการ     
2

1 1 1 1
1

2 2 2
1 2 2 2( , , ) ( ( , , )) ( ) ( ( , , ))

tp rt
uo t t t t t tt

P S t t e rK N d S B t H S N d H S B t dtλ− −⎡ ⎤= − − −⎣ ⎦∫           (3.4) 

เม่ือให้ [ ]1 2,
bt

tB Be t t t= ∀ ∈  โดยท่ี B  และ b  จะหาค่าในภายหลงั ภายใตก้ารประมาณค่าน้ีจะทาํให้

ไดค้่า p
uoP  เป็น 

1 1 1 1

2 2 2
1 2 1 2 1 2( , , , , , ) ( , , , , ) ( ) ( , , , )p

uo t t t tP S K B b t t KI S B b t t K H S I H S B b t tλ−≈ −          (3.5)  

ท่ี I  คือการอินทิเกรตบายพาส 
2

1
1 2 2( , , , , ) ( ( , , ))

t bt rt

t
I S B b t t rN d S Be t e dt−≡ −∫  
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                            1 21 2 1 2 1 2 1 2
1 1 2 2( ) ( )rt rte N xt yt e N xt yt− −− −= + − +  

  ( ) 1 2 1 2 1/2 1 2
2 2 1 1

1 ( 1) ( ) ( )
2

y z xx e N zt yt N zt yt
z

− − −⎡ ⎤+ + + − +⎣ ⎦   

  ( ) 1 2 1 2 1/2 1 2
2 2 1 1

1 ( 1) ( ) ( )
2

y z xx e N zt yt N zt yt
z

− + − −⎡ ⎤+ − − − −⎣ ⎦                      (3.6) 

โดยท่ี 

  
2

( )
2

x r b σ
= − − −  

  ln( )Sy
B

σ= −  

  2 2Z x r= +  
สมการท่ี (3.6) แสดงการประมาณค่า p

uoP  ในช่วงเวลา [ ]1 2,t t  และสําหรับกรณีช่วงเวลา [ ]0,T  นั้นเรา

ตอ้งทาํการประมาณค่าซํ้ าในแต่ละส่วนเวลาท่ีเราตอ้งการ จะทาํใหเ้ราประมาณค่า uoP  ไดต้ามสมการ 
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N
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4. ผลการวจิัย 
 เน่ืองจากผลการศึกษาทั้งสองส่วนมีความสอดคลอ้งกนัจึงนาํผลการศึกษาบางส่วนในส่วนท่ี 1 มานาํเสนอ
ดงัน้ี 
 ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งดชันีราคา SET50  กบัราคาของ American Barrier Option และราคาของ 
European Barrier Option 
 

 
รูปที่ 4.1 เปรียบเทียบราคา American Barrier Option และ European Barrier Option ท่ีอายสุัญญา T = 0.25 0.50 0.75 
และ 1 ปี สาํหรับ σ  = 0.2 
 
 จากรูปท่ี 4.1 พบว่าเม่ือราคาดัชนี  SET50 เพิ่มข้ึน  ส่งผลทําให้ราคาของ American Barrier Option และ 
European Barrier Option นั้ นลดลงในทุกค่าความผนัผวน และเห็นได้ว่าราคาของ American Barrier Option นั้ น 
มากกว่าราคาของ European Barrier Option เสมอ เน่ืองจากเทคนิคการแยกส่วน (Decomposition Technique) ท่ีได้
นาํมาใชใ้นการคาํนวณนั้น ราคาของ American Barrier Option ไดม้าจากการนาํราคาของ European Barrier Option 
บวกดว้ยค่าของ Early Exercise Premium ทาํให้ราคาของ American Barrier Option นั้น มากกว่าราคาของ European 
Barrier Option เสมอ 
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รูปที่ 4.2 เปรียบเทียบราคา American Barrier Option เม่ือ σ  = 0.2 0.3 และ 0.4 สาํหรับดชันีราคา SET50 เท่ากบั 900 
  
จากรูปท่ี 4.2 พบวา่ เม่ือความผนัผวนเม่ือความผนัผวนมีค่าเพ่ิมข้ึน ส่งผลทาํใหร้าคาของ American Barrier Option นั้น
เพ่ิมข้ึนในทุกค่าของดัชนีราคา SET50 และเห็นได้ว่าเม่ืออายุสัญญาเพ่ิมมากข้ึน ส่งผลทาํให้ราคาของ American 
Barrier Option นั้นเพิ่มข้ึนเช่นเดียวกนั เน่ืองจากระยะเวลาท่ีนานข้ึนของอายุสัญญา ทาํให้ผูถื้อสัญญานั้นมีโอกาส
ไดรั้บผลตอบแทนท่ีมากข้ึน  
 

5. การอภิปรายผล 
จากผลการศึกษาทั้ง 2 ส่วนนั้น พบวา่มีความสอดคลอ้งกนัดงัน้ี  
1. ราคาของ American Barrier Option นั้ น  มากกว่าราคาของ European Barrier Option เสมอ  เน่ืองจาก

เทคนิคการแยกส่วน (Decomposition Technique) ท่ีไดน้าํมาใชใ้นการคาํนวณนั้น ราคาของ American Barrier Option 
ได้มาจากการนําราคาของ  European Barrier Option บวกด้วยค่าของ Early Exercise Premium ทําให้ราคาของ 
American Barrier Option นั้น มากกวา่ราคาของ European Barrier Option เสมอ 

2. เม่ือราคาดัชนี SET50 เพิ่มข้ึน ส่งผลทําให้ราคาของ American Barrier Option และ European Barrier 
Option นั้นลดลงในทุกค่าความผนัผวน เน่ืองจากราคาเร่ิมตน้ของดชันี SET50 นั้นเขา้ใกล ้Barrier level และราคาใช้
สิทธิมากข้ึน 

3. เม่ือความผนัผวนเม่ือความผนัผวนมีค่าเพ่ิมข้ึน ส่งผลทาํใหร้าคาของ American Barrier Option นั้นเพ่ิมข้ึน
ในทุกค่าของดชันีราคา SET50 เน่ืองจากความผนัผวนท่ีมากข้ึนนั้นทาํให้ผูถื้อตราสารสิทธินั้นมีโอกาสท่ีจะไดก้าํไร
มากจากราคาท่ีมีโอกาสข้ึนหรือลงมากข้ึน 

4. เม่ืออายุสัญญาเพ่ิมมากข้ึน  ส่งผลทําให้ราคาของ American Barrier Option นั้ นเพ่ิมข้ึนเช่นเดียวกัน 
เน่ืองจากระยะเวลาท่ีนานข้ึนของอายสุัญญา ทาํใหผู้ถื้อสัญญานั้นมีโอกาสไดรั้บผลตอบแทนท่ีมากข้ึน 
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6. บทสรุป 
 การศึกษาในคร้ังน้ีจึงจัดทําข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือนําเสนอแนวทาง วิธีการ ในการประเมินมูลค่า 
American barrier option ดว้ยวิธี Decomposition technique สําหรับตวัเลขท่ีอา้งอิงข้ึนเพ่ือใช้ในการคาํนวณนั้นเป็น
การอา้งอิงเชิงทฤษฎี เพ่ือศึกษาวา่วิธีการ Decomposition technique นั้นสามารถใชไ้ดจ้ริง ซ่ึงจากการศึกษาพบวา่การ
คาํนวณดว้ยวิธีการดงักล่าวนั้นมีความแม่นยาํและรวดเร็ว ซ่ึงสามารถเป็นอีกหน่ึงแนวทางให้ผูท่ี้ตอ้งการจะศึกษาต่อ
หรือผูท่ี้ตอ้งการนาํไปใชง้านจริงไดน้าํวธีิการน้ีไปใชอ้ยา่งเกิดประโยชน์ 
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การพฒันาเกณฑ์ในการตดัสินใจเลือกซอฟต์แวร์สําเร็จรูปสําหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
ทีเ่หมาะสมกบัความต้องการด้านซอฟต์แวร์ของบุคลากรฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 

กรณศึีกษา บริษัท เด็มโก้ จํากดั (มหาชน) 
A Development of Criteria to Consider when Selecting the Software Package for the  

Human Resources Management with Appropriate Software Requirements of the Staffs in 
Human Resources Department: A Case Study of DEMCO PUBLIC CO, LTD. 
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บทคดัย่อ 
 

การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1)  เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบฟังกช์นัการทาํงานของซอฟตแ์วร์สาํเร็จรูปสาํหรับ
การบริหารทรัพยากรมนุษยจ์าํนวน 3 ยีห่อ้ ไดแ้ก่ซอฟตแ์วร์ HR PRO  HRMI และ HRM  2) เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบ
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซอฟตแ์วร์สาํเร็จรูปสาํหรับการบริหารทรัพยากรมนุษยข์องบริษทั 3) เพ่ือศึกษาและ
เปรียบเทียบความตอ้งการดา้นซอฟตแ์วร์สาํหรับการบริหารทรัพยากรมนุษยข์องบุคลากร 4) เพ่ือพฒันาเกณฑใ์นการ
ตดัสินใจเลือกซอฟตแ์วร์สาํเร็จรูปสาํหรับการบริหารทรัพยากรมนุษยท่ี์เหมาะสมกบับริษทั ซ่ึงใชแ้บบสอบถามในการ
เก็บขอ้มูล ประชากรคือ ผูบ้ริหาร และบุคลากรของบริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) ทั้งหมด 376 คน สถิติท่ีใชใ้นการ
วิเคราะห์ขอ้มูล คือค่าความถ่ี ร้อยละ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือก
ซอฟตแ์วร์สําเร็จรูป อนัดบัหน่ึง ไดแ้ก่ ดา้นเทคโนโลยีของระบบ ส่วนดา้นความตอ้งการดา้นการใชง้านซอฟต์แวร์
ของบุคลากร พบว่าส่วนใหญ่ตอ้งการระบบท่ีพนักงานสามารถตรวจสอบวนัลาทั้ งหมด วนัลาท่ีใชไ้ป และวนัลา
คงเหลือของการลาแต่ละประเภท ผ่านเครือข่ายออนไลน์มากท่ีสุด จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 1) ระดับ
การศึกษาท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความตอ้งการด้านซอฟต์แวร์สําหรับการบริหารทรัพยากรมนุษยแ์ตกต่างอย่างมี
นยัสาํคญัท่ีระดบั .01  2) ตาํแหน่งงานท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความตอ้งการดา้นซอฟตแ์วร์สาํหรับการบริหารทรัพยากร
มนุษยข์องบุคลากรแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัท่ีระดบั .05 3) หน่วยงานท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความตอ้งการดา้น
ซอฟต์แวร์ในการใช้งานซอฟต์แวร์สําเร็จรูปสําหรับการบริหารทรัพยากรมนุษยข์องบุคลากรไม่แตกต่างกนั เม่ือ
พิจารณาจากระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี .05 สาํหรับในส่วนของเกณฑป์ระกอบการตดัสินใจในการเลือกใชซ้อฟตแ์วร์
สําเร็จรูปสําหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย  ์ประกอบดว้ย 1) เกณฑ์คุณสมบติัขั้นตํ่าในการเลือกฮาร์ดแวร์และ
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ซอฟต์แวร์ 2) เกณฑ์ความตอ้งการดา้นระบบงานย่อย และ 3) เกณฑ์ดา้นราคาและค่าใชจ่้ายของระบบซอฟต์แวร์
สาํเร็จรูปสาํหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย ์
คาํสําคญั : ซอฟตแ์วร์สาํเร็จรูป  การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ เกณฑใ์นการตดัสินใจเลือกซอฟตแ์วร์สาํเร็จรูป  

 

Abstract 

The objectives of this research are: 1) to study and compare the functionality and usability of the three brands 
of software package (HR Pro software, HRMI and HRM) for the human resources management, 2) to study and 
compare the factors affecting the selection of software package for the human resources management, 3) to study and 
compare the software requirements from the staffs, and 4) to develop the criteria to consider when selecting the 
software package for the human resources management with appropriate software requirements. Questionnaires used 
to record and populate data. Data collection was managed by Demco Public Co. Ltd. The data collection was 
undertaken by 376 people and was analyzed using rapidity, percentages and standard deviation. The results showed 
that the technology of the system is the first factor that it affecting the selection of software package. The system 
which staffs can check all leave days, usage vacation leave, and remaining leave days in each categories through 
system is the first requirement from the staffs. From the hypothesis testing assumptions found: 1) different levels of 
education affects the software requirements for human resources management differ significantly at the .01 level. 2) 
different positions affect the software requirements for human resources management from the staffs differ 
significantly at the .05 level. 3) different business units affects the software requirements for human resources 
management are not different when consider at statistical significance level of .05. The developed criteria to consider 
when selecting the software package for the human resources management are including 1) the minimum 
requirements for hardware and software, 2) the requirement in sub modules, and 3) the software package cost and 
other related expense. 
Keywords : Software Package, Human Resources, Criteria for Selecting the Software package 
 
1. บทนํา 

ปัจจุบนัการเปล่ียนแปลงทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ไดมี้บทบาทมากสาํหรับการดาํเนิน
ชีวิตในปัจจุบนั และกลายเป็นปัจจยัหลกัของการดาํเนินชีวิตในสังคมไทยสมยัใหม่ไปแลว้ ไม่วา่จะหน่วยงานขนาด
ใหญ่หรือขนาดเล็ก หน่วยงานเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐ แมก้ระทัง่ตวับุคลากรท่ีทาํงานในองค์กรลว้นต่างก็
ตอ้งการนาํเทคโนโลยีสมยัใหม่ มาช่วยลดขั้นตอนในการทาํงานกนัทั้งส้ิน ระบบสารสนเทศสําหรับฝ่ายทรัพยากร
มนุษย ์(Human Resource Information System : HRIS) เป็นระบบสนับสนุนการทาํงานในระดบัต่างๆ สนับสนุนใน
การเลือกสรรบุคลากร จดัการรักษาระเบียนขอ้มูลบุคลากรให้มีความสมบูรณ์ และสร้างสรรกิจกรรมท่ีกระตุน้ให้
บุคลากรเกิดความคิดสร้างสรรคแ์ละทกัษะในการปฏิบติังาน Kenneth C. Laudon & Jane P.Laudon, (2002)  

ระบบการลาออนไลน์กเ็ป็นทางเลือกหน่ึงท่ีองคก์รแต่ละแห่งเลือกนาํมาใชใ้นการลางาน เพ่ือลดขั้นตอนและ
กระบวนการในการทาํงานของเจา้หนา้ท่ีฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์จากการศึกษางานของ นทัประดิษฐ์ พลอยวิเศษ (2555) 
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ซ่ึงนาํเสนอวิธีการในการออกแบบระบบฐานขอ้มูล ระบบลางานออนไลน์ ผลการศึกษาพบวา่องคก์รมีการพฒันาใน
การบริหารจดัการเพ่ิมมากข้ึน ผูใ้ชส้ามารถใชง้านไดง่้ายและทาํงานไดร้วดเร็วยิ่งข้ึน ลดพ้ืนท่ีในการเก็บเอกสารและ
ง่ายต่อการสาํรองขอ้มูล เพ่ืออาํนวยความสะดวกแก่เจา้ของกิจการ  

จากงานวิจยัเร่ือง  การใชง้านและปัจจยัในการเลือกใชร้ะบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์น
ธุรกิจการผลิตและการบริการในประเทศไทย ของ ทิพยว์ดี ภู่ภิรมย ์(2548) ผลการวจิยัพบวา่ องคก์รธุรกิจการผลิตและ
ธุรกิจบริการใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัในการเลือกใชร้ะบบ HRIS ดา้นผูจ้าํหน่ายซอฟตแ์วร์ในส่วนของปัจจยัดา้นอ่ืนๆ 
อนัไดแ้ก่ ปัจจัยดา้นเทคโนโลยีของระบบ ราคาและค่าใช้จ่ายของระบบ การสนับสนุนและการให้บริการ ความ
ปลอดภยัของระบบ คุณสมบติัของระบบ และคาํแนะนาํจากผูอ่ื้น นอกจากนั้น วรรณพร ชูสกุลพฒันา (2546) ไดท้าํ
งานวจิยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางการบญัชีของธุรกิจในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย 
ผลการวิจยัพบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือโปรแกรมสาํเร็จรูปทางการบญัชีมาใชง้านในธุรกิจ คือ ปัจจยั
ดา้นคุณภาพและราคามากท่ีสุด  

บริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) เป็นบริษทัมหาชนท่ีจดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ประกอบธุรกิจ
ให้บริการออกแบบ จดัหา ก่อสร้าง และติดตั้งแบบครบวงจรในงานระบบไฟฟ้า ระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง สถานี
ไฟฟ้าย่อย งานระบบไฟฟ้าและเคร่ืองกล งานดา้นอนุรักษ์พลงังาน งานก่อสร้างโทรคมนาคม ซ่ึงไดน้าํซอฟต์แวร์
สําเร็จรูปสําหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ซอฟต์แวร์ HR PRO มาใชใ้นการบริหารงานในฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
ตั้งแต่ปี 2549 เป็นตน้มา ปัจจุบนัผูใ้ชง้านมกัพบปัญหาเก่ียวกบัการใชง้านซอฟตแ์วร์ค่อนขา้งบ่อย เช่น ระบบคา้งตอ้ง
ทาํการรีสตาร์ทเคร่ืองคอมพิวเตอร์จึงจะกลบัมาใชง้านใหม่ได ้การทาํงานของระบบมีความล่าชา้ และยงัพบอีกว่าการ
ทาํงานของซอฟตแ์วร์ไม่รองรับกบัการทาํงานของบริษทั อีกทั้งปัญหาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัการใชง้านซอฟตแ์วร์ท่ีผูใ้ชง้าน
ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาเองได ้และไม่สามารถขอคาํแนะนาํหรือคาํปรึกษาจากฝ่ายบริการของบริษทัผูผ้ลิตเพ่ือแกไ้ข
ปัญหาในการใชง้านซอฟตแ์วร์ไดเ้น่ืองจากบริษทัไม่ไดท้าํการต่อ MA มามากกวา่ 5 ปี 

จากความเป็นมาและความสําคญัของปัญหาขา้งตน้ท่ีกล่าวมา ผูว้ิจยัจึงเห็นว่า การมีซอฟต์แวร์สําเร็จรูป
สําหรับการบริหารทรัพยากรมนุษยท่ี์มีประสิทธิภาพจะช่วยลดขั้นตอนการทาํงานของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ได้ 
พนักงานมีความสะดวกและมีความรอบคอบในการทาํงานมากข้ึน จึงทาํการศึกษา คน้ควา้เพ่ือให้ไดผ้ลการวิจัยท่ี
สามารถช่วยให้ผูบ้ริหารตัดสินใจในการเลือกซ้ือซอฟต์แวร์สําเร็จรูปสําหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ท่ีมี
ประสิทธิภาพและตรงตามความตอ้งการของผูใ้ชง้านมาใชง้านภายในบริษทัแทนซอฟตแ์วร์ตวัเดิมท่ีบริษทัไม่ไดท้าํ
การต่อ MA (MA=Maintenance) มามากกวา่ 5 ปีแลว้   

 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบฟังกช์นัการทาํงานของซอฟตแ์วร์สาํเร็จรูปสาํหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์

จาํนวน 3 ยีห่อ้ ไดแ้ก่ซอฟตแ์วร์ HR PRO  HRMI และ HRM 
2. เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซอฟต์แวร์สําเร็จรูปสําหรับการบริหาร

ทรัพยากรมนุษยข์องบริษทั 
3. เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความตอ้งการดา้นซอฟตแ์วร์สาํหรับการบริหารทรัพยากรมนุษยข์องบุคลากร 
4. เพ่ือพฒันาเกณฑใ์นการตดัสินใจเลือกซอฟตแ์วร์สาํเร็จรูปสาํหรับการบริหารทรัพยากรมนุษยท่ี์เหมาะสม

กบับริษทั 
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3. การดาํเนินการวจิัย 
ในขั้นแรกผูว้ิจยัไดศึ้กษาระบบงานย่อยของซอฟต์แวร์สําเร็จรูปสําหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย ์จาก

เอกสารและคู่มือการทาํงาน จากนั้นจึงใชเ้คร่ืองมือ คือ แบบสอบถาม ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ซ่ึงประชากรท่ีใชใ้น
การวิจยัคร้ังน้ี เป็นบุคลากรของบริษทั เดม็โก ้จาํกดั (มหาชน) จาํนวนทั้งหมด 376 คน โดยมีการแบ่งประชากรออก 3 
กลุ่ม ไดแ้ก่  

1)  ผูบ้ริหารท่ีมีส่วนในการตดัสินใจเลือกซ้ือซอฟตแ์วร์ จาํนวน 22 คน จะเป็นผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบั
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซอฟตแ์วร์สาํเร็จรูปสาํหรับการบริหารทรัพยากรมนุษยข์องผูบ้ริหาร  

2) พนกังานฝ่ายบุคคลท่ีตอ้งใชง้านซอฟตแ์วร์สาํเร็จรูปสาํหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย ์จาํนวน 4 คน จะ
เป็นผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัความตอ้งการดา้นระบบงานย่อย ในการใช้งานซอฟต์แวร์สําเร็จรูปสําหรับการ
บริหารทรัพยากรมนุษยข์องพนกังานฝ่ายบุคคล  

3) พนักงานฝ่ายปฏิบติัการและฝ่ายสนับสนุน จาํนวน 350 คน จะเป็นผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัความ
ตอ้งการดา้นซอฟตแ์วร์ในการใชง้านซอฟตแ์วร์สาํเร็จรูปสาํหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 

ผูว้ิจยัไดจ้ดัทาํแบบสอบถามสําหรับประชากรทั้ง 3 กลุ่ม ซ่ึงไดรั้บการประเมินความตรงเชิงเน้ือหา (IOC: 
Index of Item-Objective Congruence) โดยผูเ้ช่ียวชาญก่อนท่ีจะทาํการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ในส่วนของการเกบ็รวบรวม
ขอ้มูลจากแบบสอบถามใชเ้วลาทั้งส้ิน 20 วนั  

 

4. ผลการวจิัย  
ผูว้จิยัขอนาํเสนอผลการวจิยัตามวตัถุประสงคใ์นการวจิยั ดงัน้ี 
4.1 ผลการเปรียบเทียบฟังกช์นัดา้นระบบงานยอ่ยของซอฟตแ์วร์สาํเร็จรูปสาํหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย ์

ซอฟตแ์วร์ HR PRO  HRMI และ HRM พบวา่ทั้ง 3 ซอฟตแ์วร์ มีระบบทะเบียนประวติัพนกังาน ระบบเงินเดือน ระบบ
ควบคุมเวลาการทาํงาน ระบบการอบรม ระบบสวสัดิการพนกังาน ซ่ึงทาํงานเป็นหนา้ท่ีหลกัเหมือนกนั  

4.2 ผูบ้ริหารท่ีมีส่วนในการตดัสินใจเลือกซอฟตแ์วร์สาํเร็จรูปสาํหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ผลการวิจยั
พบว่าผูบ้ริหารส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 81.82 มีประสบการณ์ในการทาํงานกบับริษทัตั้งแต่ 8 ปีข้ึนไปร้อยละ 
90.91 มีตาํแหน่งผูจ้ดัการฝ่าย ร้อยละ 77.27 ซอฟตแ์วร์ท่ีรู้จกั ไดแ้ก่ ซอฟตแ์วร์สําเร็จรูป SAP ร้อยละ 34.48 และไม่
รู้จกัซอฟตแ์วร์ใดๆ เลยในร้อยละ 34.48 ส่วนใหญ่คิดว่าราคาซอฟตแ์วร์ท่ีเหมาะสมมีราคาตั้งแต่ 100,001-500,000 
บาท ร้อยละ 45.45 ตามลาํดบั 

4.2.1 จากผลการวิจยัพบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซอฟตแ์วร์สาํเร็จรูปสาํหรับการบริหารทรัพยากร
มนุษยข์องผูบ้ริหารส่วนใหญ่ ดงัจะแสดงในตารางท่ี 1  

 

ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉล่ีย  ( ̅) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซอฟต์แวร์
สาํเร็จรูปสาํหรับการบริหารทรัพยากรมนุษยข์องผูบ้ริหาร 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซอฟตแ์วร์ ̅ S.D. 
1.  ดา้นเทคโนโลยขีองระบบ (Technology) 4.09 0.72 
2.  ดา้นราคาและค่าใชจ่้ายของระบบ  (Pricing and Cost) 4.03 0.70 
3. ดา้นคุณสมบติัของระบบ (Features) 3.74 0.81 
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ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซอฟตแ์วร์ ̅ S.D. 
4. ดา้นความปลอดภยัของระบบ (Security) 3.95 0.67 
5. ดา้นการสนบัสนุนและการใหบ้ริการ (Support & Services) 3.95 0.67 
6. ดา้นผูจ้าํหน่ายซอฟตแ์วร์ (Vendor) 3.94 0.58 
7.  ดา้นคาํแนะนาํจากผูอ่ื้น (Adivice) 3.59 0.58 

 

จากตารางท่ี 1 ผลการวิจยัพบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซอฟต์แวร์สําเร็จรูปสําหรับการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยข์องผูบ้ริหารมากท่ีสุดคือ ปัจจยัดา้นเทคโนโลยีของระบบ รองลงมาคือปัจจยัดา้นราคาและค่าใชจ่้าย
ของระบบ  และปัจจยัดา้นความปลอดภยัของระบบ กบัปัจจยัดา้นการสนบัสนุนและการใหบ้ริการตามลาํดบั 

 

4.3 พนกังานฝ่ายบุคคลท่ีตอ้งการใชง้านซอฟตแ์วร์สําเร็จรูปสําหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ผลการวิจยั
พบว่า เป็นเพศหญิงทั้งหมดร้อยละ 100 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือสูงกว่า ร้อยละ 75 มีประสบการณ์ในการ
ทาํงานกบับริษทันอ้ยกวา่ 3 ปี ร้อยละ 75 มีตาํแหน่งพนกังานบุคคล และสังกดัหน่วยงานสนบัสนุนร้อยละ 100 ทั้งน้ี
รู้จกัและเคยใชง้านซอฟตแ์วร์ HR PRO ร้อยละ 80 ตามลาํดบั ซ่ึงจะแสดงผลการวจิยัดงัตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี 2  แสดงค่าเฉล่ีย  ( ̅) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความตอ้งการดา้นระบบงานยอ่ยในการใชง้าน
ซอฟตแ์วร์สาํเร็จรูปสาํหรับการบริหารทรัพยากรมนุษยข์องพนกังานฝ่ายบุคคล  

ความตอ้งการดา้นระบบงานยอ่ย ̅ S.D. 
1. ความตอ้งการท่ีเป็นหนา้ท่ีหลกั (Functional Requirement) 3.86 0.23 
2. ความตอ้งการท่ีไม่ใช่หนา้ท่ีหลกั (Non-Functional Requirement) 3.80 0.27 
3. ความตอ้งการดา้นธุรกิจ (Domain Requirement)     3.88 0.21 

 

จากตารางท่ี 2 ผลการวิจยัพบว่าพนักงานฝ่ายบุคคลมีความตอ้งการระบบงานย่อยของซอฟต์แวร์สําเร็จรูป
สาํหรับการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นดา้นความตอ้งการท่ีเป็นหนา้ท่ีหลกั พนกังานฝ่ายบุคคลตอ้งการระบบงานยอ่ย
ในระบบสรรหาบุคลากร โดยรวมมากท่ีสุด รองลงมาคือตอ้งการระบบการกาํหนดขอ้มูลขององค์กร และตอ้งการ
ระบบการอบรมตามลาํดบั ความตอ้งการท่ีไม่ใช่หน้าท่ีหลกั พนักงานฝ่ายบุคคลตอ้งการระบบงานย่อยในระบบ
บริหารการแจง้เตือน (ผ่านโปรแกรมและระบบออนไลน์) โดยรวมมากท่ีสุด และความตอ้งการดา้นธุรกิจ ตอ้งการ
ระบบท่ีสามารถวเิคราะห์ขอ้มูลและสรุปผลในระดบัมาก 

 

4.3.1 บุคลากรท่ีตอ้งการใชง้านซอฟตแ์วร์สาํเร็จรูปสาํหรับการบริหารทรัพยากรมนุษยผ์ลการวิจยัพบว่าส่วน
ใหญ่ เป็นเพศชาย ร้อยละ 62.18 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือสูงกวา่ ร้อยละ 69.87 มีประสบการณ์ในการทาํงาน
กบับริษทันอ้ยกวา่ 3 ปี ร้อยละ 50.96 มีตาํแหน่งพนกังานทัว่ไป ร้อยละ 28.85 และสังกดัหน่วยงานปฏิบติัการ ร้อยละ 
72.44 ซ่ึงจะแสดงผลการวจิยัดงัตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 3 แสดงค่าเฉล่ีย  ( ̅) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความตอ้งการด้านซอฟต์แวร์ในการใช้งาน
ซอฟตแ์วร์สาํเร็จรูปสาํหรับการบริหารทรัพยากรมนุษยข์องบุคลากร 

ความตอ้งการในการใชง้านซอฟตแ์วร์สาํเร็จรูป ̅ S.D. 
1. ระบบท่ีสามารถควบคุมการขอเบิกจนถึงการคืนค่าสวสัดิการ ตลอดจน
เร่ืองถือครองทรัพยสิ์นของพนกังานได ้

3.96 0.88 

2. ระบบการลางานผา่นระบบออนไลน์ เพ่ืออาํนวยความสะดวกแก่
ผูบ้ริหารในการอนุมติัใบลาต่างๆ และยงัแจง้ผลอนุมติัใหพ้นกังานทราบ
ทาง E-mail 

3.92 0.93 

3. ระบบท่ีพนกังานสามารถตรวจสอบผลการปฏิบติังานของตนเอง ผา่น
เครือข่ายออนไลน์ได ้

4.05 0.82 

4. ระบบท่ีพนกังานสามารถตรวจสอบวนัลาทั้งหมด วนัลาท่ีใชไ้ป และวนั
ลาคงเหลือของการลาแต่ละประเภท ผา่นเครือข่ายออนไลน์ได ้

4.26 0.81 

5. ระบบท่ีพนกังานสามารถตรวจสอบ ประวติัส่วนตวั  เงินเดือนท่ีไดรั้บ 
ผา่นเครือข่ายออนไลน์ได ้

4.19 0.84 

6. ระบบท่ีพนกังานสามารถขอทาํโอที และหวัหนา้งานสามารถอนุมติัการ
ทาํโอทีผา่นเครือข่ายออนไลน์ได ้

3.98 
 

0.93 

7. ระบบความปลอดภยัท่ีผูบ้ริหารหรือพนกังานสามารถเขา้ดูขอ้มูลไดใ้น
แต่ละระดบัแตกต่างกนั ผา่นเครือข่ายออนไลน์ได้

4.00 0.93 

8. ตอ้งการใหมี้ผูแ้นะนาํการใชง้านซอฟตแ์วร์ เพ่ือแกไ้ขปัญหาเม่ือท่าน
พบปัญหาเก่ียวกบัการใชง้านซอฟตแ์วร์ 

4.07 0.80 

9. ตอ้งการใหมี้การอบรมการใชง้านซอฟตแ์วร์หลงัจากบริษทัเลือกซ้ือ
ซอฟตแ์วร์มาใชง้านในบริษทั โดยสามารถไปอบรมซํ้ ากบัผูเ้ช่ียวชาญได ้

4.06 0.80 

10. ระบบท่ีพนกังานสามารถจดัการขอ้มูลต่างๆ ไดด้ว้ยตนเอง เช่น การ
เขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารขององคก์ร การปรับปรุงขอ้มูลส่วนตวั  ผา่นเครือข่าย
ออนไลน์ เป็นตน้ 

4.03 0.78 

11. ระบบท่ีสามารถแจง้เตือนอตัโนมติัในรูปแบบ Alert และ E-Mail เม่ือ
พนกังานบนัทึกอนุมติัลางาน  ขอทาํงานล่วงเวลา  เปล่ียนเวลาทาํงาน ฯลฯ 
ได ้

4.10 0.80 

12. ระบบท่ีสามารถบริหารจดัการขอ้มูลเก่ียวกบัเงินกูพ้นกังาน ตั้งแต่วนัท่ี
ขอกู ้ ระยะเวลาท่ีขอกู ้และระยะเวลาท่ีชาํระคืน งวดการคืน เป็นตน้ 

3.79 0.87 

13. ระบบท่ีผูบ้ริหารหรือหวัหนา้งาน สามารถเขา้ดูประวติัพนกังานท่ีอยู่
ใตบ้งัคบับญัชาของตนเองได ้เพ่ือสั่งงานใหต้รงกบัความสามารถ ผา่น
ระบบออนไลน์ได ้

3.88 0.90 

รวม 4.02 0.86 
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จากตารางท่ี 3 ผลการวิจัยพบว่าระดบัความตอ้งการซอฟต์แวร์ของบุคลากรท่ีตอ้งการใช้งานซอฟต์แวร์
สําเร็จรูปสําหรับการบริหารทรัพยากรมนุษยอ์ยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าบุคลากรส่วนใหญ่
ตอ้งการระบบท่ีพนกังานสามารถตรวจสอบวนัลาทั้งหมด วนัลาท่ีใชไ้ป และวนัลาคงเหลือของการลาแต่ละประเภท 
ผ่านเครือข่ายออนไลน์ไดมี้ค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือตอ้งการระบบท่ีพนักงานสามารถตรวจสอบประวติัส่วนตวั 
เงินเดือนท่ีไดรั้บผ่านเครือข่ายออนไลน์ได ้และตอ้งการระบบท่ีสามารถแจง้เตือนอตัโนมติัในรูปแบบ Alert และ E-
Mail เม่ือพนกังานบนัทึกอนุมติัลางาน  ขอทาํงานล่วงเวลา  เปล่ียนเวลาทาํงานฯลฯ ไดต้ามลาํดบั 

 

5. การอภิปรายผลและสรุปผล 
5.1 จากการศึกษาดา้นคุณสมบติัต่างๆ และเปรียบเทียบฟังก์ชนัดา้นระบบงานย่อยของซอฟตแ์วร์สําเร็จรูป

สาํหรับการบริหารทรัพยากรมนุษยข์องทั้ง 3  ซอฟตแ์วร์ ผลการศึกษาพบวา่ ซอฟตแ์วร์ HR PRO ไม่สามารถรองรับ
กบัความตอ้งการดา้นการใชง้านดา้นซอฟตแ์วร์ของบริษทัได ้เน่ืองจากซอฟตแ์วร์ HR PRO เป็นซอฟตแ์วร์เก่า และ
บริษทัไม่ไดท้าํการต่อ MA มามากกวา่ 5 ปี ในส่วนซอฟตแ์วร์ HRMI และ HRM ยงัมีฟังกช์นัท่ีสามารถรองรับกบัการ
ทาํงานของบริษทัได ้และมีฟังกช์นัท่ีน่าสนใจอยูห่ลายฟังกช์นั ดงันั้น HRMI และ HRM จึงมีความสามารถสูงกวา่ HR 
PRO อยา่งชดัเจน 

5.2 ในดา้นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซอฟต์แวร์สําเร็จรูปสําหรับการบริหารทรัพยากรมนุษยข์อง
ผูบ้ริหารท่ีมีต่อผลการวิจยัอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นเทคโนโลยีของระบบ ดา้นราคาและค่าใชจ่้ายของระบบ 
ดา้นความปลอดภยัของระบบ และดา้นการสนบัสนุนและการใหบ้ริการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ทิพยว์ดี ภู่ภิรมย ์
(2548) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง การใชง้านและปัจจยัในการเลือกใชร้ะบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์น
ธุรกิจการผลิตและการบริการในประเทศไทย ผลการวิจยัพบวา่ องคก์รธุรกิจการผลิตและธุรกิจบริการใหค้วามสําคญั
กบัปัจจยัในการเลือกใชร้ะบบ HRIS ในดา้นปัจจยัต่างๆ ท่ีควรคาํนึงถึงและใหค้วามสาํคญั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นเทคโนโลยี
ของระบบ ราคาและค่าใชจ่้ายของระบบ การสนบัสนุนและการให้บริการ ความปลอดภยัของระบบ คุณสมบติัของ
ระบบ และคาํแนะนาํจากผูอ่ื้น 

5.3 ในดา้นความตอ้งการดา้นซอฟตแ์วร์ในการใชง้านซอฟตแ์วร์สาํเร็จรูปสาํหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ของพนกังานฝ่ายบุคคล ผลการวิจยัพบวา่ พนกังานฝ่ายบุคคลส่วนใหญ่ตอ้งการระบบสรรหาบุคลากร ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบังานของ นิรินธน์ สุทธิพิเศษชาติ (2554)  ซ่ึงนาํเสนอวิธีการในการออกแบบระบบสรรหาบุคลากร ผลการศึกษา
พบวา่ระบบสรรหาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพเป็นปัจจยัสําคญัอยา่งหน่ึงเพ่ือให้การสรรหาบุคคลากรเป็นไปไดอ้ย่าง
รวดเร็วและมีคุณภาพ ตอบสนองต่อการดาํเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ืองและกา้วสู่การแข่งขนัทางธุรกิจท่ีเพ่ิมสูงข้ึนใน
ปัจจุบนัซ่ึงเป็นยคุแห่งขอ้มูลข่าวสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ  

5.3.1 ในดา้นความตอ้งการดา้นซอฟต์แวร์ในการใชง้านซอฟต์แวร์สําเร็จรูปสําหรับการบริหารทรัพยากร
มนุษยข์องบุคลากรผูว้จิยัไดต้ั้งสมมติฐานในการวจิยัไว ้3 ขอ้ ดงันั้นจึงขออภิปรายผลวจิยัตามสมมติฐาน ดงัน้ี  

1) ด้านการศึกษา ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความตอ้งการดา้นซอฟตแ์วร์ในการใชง้านซอฟตแ์วร์สาํเร็จรูปสาํหรับ
การบริหารทรัพยากรมนุษยแ์ตกต่างกนั เม่ือเปรียบเทียบทางสถิติในภาพรวม พบวา่ มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัท่ี
ระดบั .01 เม่ือพิจารณาในรายดา้น พบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคญัท่ีระดบั .01 ในดา้นความตอ้งการด้าน
ซอฟตแ์วร์ในการใชง้านซอฟตแ์วร์สําเร็จรูปสําหรับการบริหารทรัพยากมนุษย ์โดยบุคลากรท่ีมีวุฒิการศึกษาระดบั
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า กบับุคลากรท่ีวุฒิการศึกษาระดบั ม.6 ปวช. มีความตอ้งการด้านซอฟต์แวร์โดยภาพรวม
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แตกต่างกนั และบุคลากรท่ีมีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือสูงกว่า กบั บุคลากรท่ีมีวุฒิการศึกษาตํ่ากว่า ม. 3 มี
ความตอ้งการดา้นซอฟตแ์วร์โดยภาพรวมแตกต่างกนั ท่ีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้ง
ไว ้และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวิภาศิริ นราพงษ ์(2542) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคล 
สภาพแวดลอ้มท่ีสนบัสนุนการใชค้อมพิวเตอร์กบัความสามารถในการใชค้อมพิวเตอร์ของอาจารยพ์ยาบาล วิทยาลยั
พยาบาลสังกดักระทรวงสาธารณสุข อธิบายไวว้า่ การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีมีจุดมุ่งหมายให้บุคคลเกิดการ
พฒันามีความรู้ความสามารถตามลาํดบัขั้นการศึกษา บุคคลท่ีมีระดบัการศึกษาสูงข้ึน มีโอกาสให้คิด วิเคราะห์ และ
แสวงหาความรู้ใหม่ๆ ระดบัการศึกษามีความสัมพนัธ์กบัความสามารถในการใชค้อมพิวเตอร์ของอาจารยพ์ยาบาล
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

2) ด้านตําแหน่งงาน ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความตอ้งการดา้นซอฟตแ์วร์ในการใชง้านซอฟตแ์วร์สาํเร็จรูป
สําหรับการบริหารทรัพยากรมนุษยข์องบุคลากรแตกต่างกนั เม่ือเปรียบเทียบทางสถิติในภาพรวม พบว่า มีความ
แตกต่างอยา่งมีนยัสําคญัท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณาในรายดา้น พบว่า มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสําคญัท่ีระดบั .05 ใน
ดา้นความตอ้งการดา้นซอฟตแ์วร์ในการใชง้านซอฟตแ์วร์สาํเร็จรูปสาํหรับการบริหารทรัพยากมนุษย ์โดยบุคลากรท่ีมี
ตาํแหน่งวิศวกร กบั ตาํแหน่งงานอ่ืนๆ ซ่ึงไดแ้ก่ ตาํแหน่งพนกังานคลงัสินคา้ พนกังานจดัส่งสินคา้ และพนกังานขบั
รถ มีความตอ้งการดา้นซอฟตแ์วร์ในการใชง้านซอฟตแ์วร์สาํเร็จรูปสาํหรับการบริหารทรัพยากรมนุษยแ์ตกต่างกนั ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้แต่ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วรรษา ตั้งวราลกัษณ์ (2553) ท่ีทาํการวิจยัเร่ือง 
การศึกษาประสิทธิภาพการดาํเนินงานดว้ยโปรแกรมระบบบริหารทรัพยากรองคก์ร (Enterprise Resource Planning : 
ERP) กรณีศึกษาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต2 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดัอุบลราชธานี ผลการวจิยัพบวา่บุคลากร
ท่ีมีตาํแหน่งงานต่างกนั เห็นว่าประสิทธิภาพการดาํเนินงานดว้ยโปรแกรมระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ภาพรวม
และรายดา้น ไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเป็นผลมาจากบริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจให้บริการออกแบบ 
จดัหา ก่อสร้าง และติดตั้งแบบครบวงจรในงานระบบไฟฟ้า ระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง สถานีไฟฟ้ายอ่ย งานระบบ
ไฟฟ้าและเคร่ืองกล งานดา้นอนุรักษพ์ลงังาน งานก่อสร้างโทรคมนาคมซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีแตกต่างกบังานวิจยัท่ีผูว้ิจยัได้
ศึกษามา  

3) ด้านหน่วยงาน ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความตอ้งการดา้นซอฟต์แวร์ในการใช้งานซอฟต์แวร์สําเร็จรูป
สําหรับการบริหารทรัพยากรมนุษยข์องบุคลากรแตกต่างกัน ซ่ึงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียความ
ตอ้งการดา้นซอฟตแ์วร์ในการใชง้านซอฟต์แวร์สําเร็จรูปสําหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ผลการทดสอบพบว่า 
บุคลากรท่ีสังกดัหน่วยงานแตกต่างกนั มีผลต่อความตอ้งการดา้นซอฟตแ์วร์สําเร็จรูปไม่แตกต่างกนั ท่ีนยัสาํคญัทาง
สถิติ .05 ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้อาจเป็นเพราะปัจจุบนับุคลากรของบริษทั ยงัใชว้ิธีการกรอกแบบฟอร์มการลา
งานในเอกสารใบลางานอยู่ ทั้งน้ีเม่ือบริษทัจะนาํซอฟต์แวร์ท่ีมีระบบสําหรับให้พนักงานสามารถตรวจสอบวนัลา
ทั้งหมด วนัลาท่ีใชไ้ป และวนัลาคงเหลือของการลาแต่ละประเภท ผา่นเครือข่ายออนไลน์ได ้ในดา้นความตอ้งการของ
บุคลากรท่ีมีหน่วยงานแตกต่างกนัจึงมีความตอ้งการดา้นการใชง้านซอฟต์สําเร็จรูปสําหรับการบริหารทรัพยากร
มนุษยไ์ม่แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ วรรษา ตั้ งวราลกัษณ์ (2553) ได้ทาํการวิจัยเร่ือง การศึกษา
ประสิทธิภาพการดาํเนินงานดว้ยโปรแกรมระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP) 
กรณีศึกษาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต2 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดัอุบลราชธานี ผลการวิจยัพบวา่ บุคลากรท่ีอยู่
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ในหน่วยงานต่างกนั เห็นวา่ประสิทธิภาพการดาํเนินงานดว้ยโปรแกรมระบบบริหารทรัพยากรองคก์ร ภาพรวมและ
รายดา้น คือ ดา้นตน้ทุน ดา้นกระบวนการ และดา้นผลลพัธ์ ไม่แตกต่างกนั 

5.4 จากผลการวิจยั ผูว้ิจยัไดท้าํการสรุปและคิดวา่เกณฑใ์นการตดัสินใจเลือกซ้ือซอฟตแ์วร์สาํเร็จรูปสาํหรับ
การบริหารทรัพยากรมนุษยท่ี์เหมาะสม ซ่ึงจะเฉพาะซอฟตแ์วร์ HRMI และ HRM เท่านั้น ควรมีส่ิงท่ีตอ้งพิจารณา ดงัน้ี 

5.4.1 ดา้นคุณสมบติัขั้นตํ่าในการเลือกฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ ดงัตารางท่ี 4 
 

ตารางท่ี 4 แสดงเกณฑคุ์ณสมบติัขั้นตํ่าในการเลือกฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์สาํเร็จรูปสาํหรับการบริหารทรัพยากร
มนุษย ์
เกณฑค์วามตอ้งการ Server Specification Client Specification 

Database 
Management 

System 

Windows Installer 3.0 or later, Microsoft SQL 
Server 2005, Microsoft SQL Server 2008 ,R2 

Windows Installer 3.0 or later 
Microsoft SQL Server 2005 
Microsoft SQL Server 2008 ,R2 

Operating System Windows Server 2003 with SP1 or later, 
Windows Server 2008 , R2 or later 

Windows XP with SP3 or later 
Windows 7 Home Premium or later 

CPU 
 

Dual-Core Intel Xeon 3040 1.86 GHz, 1066 FSB ขั้นตํ่า Intel Pentium 1 GHz 

Memory ขั้นตํ่าท่ี 2048 MB ขั้นตํ่า 512 MB 
Hard Disk 

 
10 GB of available hard-disk space (SATA 
Recommended) 

2 GB of available hard-disk space

Network Device Network Card 100 Mbps or more Network 100 Mbps or above 
 

จากตารางท่ี 4 เป็นคุณสมบติัขั้นตํ่าของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ซ่ึงผูว้ิจยัไดคิ้ดเกณฑ์น้ีสําหรับเป็นขอ้มูล
ประกอบการตดัสินใจใหก้บับริษทัวา่ควรจะอพัเกรดคอมพิวเตอร์ หรือควรจะเลือกซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์เคร่ืองใหม่ท่ี
มีคุณสมบติัขั้นตํ่า ตามเกณฑท่ี์กาํหนด  

 

5.4.2 ด้านระบบงานย่อยของซอฟต์แวร์สําเร็จรูปสําหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย  ์ผลการวิจัยพบว่า
ซอฟตแ์วร์ HRMI และ HRM มี ระบบทะเบียนประวติัพนกังาน ระบบควบคุมเวลาการทาํงาน ระบบงินเดือน ระบบ
การอบรม ระบบสวสัดิการพนักงาน ระบบการสรรหาบุคลากร ท่ีเป็นฟังก์ชนัการทาํงานของระบบงานย่อยท่ีเป็น
หนา้ท่ีหลกัเหมือนกนั  

5.4.2.1 ในดา้นระบบงานย่อยท่ีแตกต่างกนัของทั้ง 2 ซอฟต์แวร์ ดงันั้นควรพิจารณาให้เหมาะสมกบัความ
ตอ้งการ 

5.4.2.1.1 ซอฟตแ์วร์ HRMI มีระบบงานยอ่ยท่ีน่าสนใจ คือ (1) ระบบขอ้มูลโครงการ (Job Control) ซ่ึงเป็น
ระบบท่ีรองรับการเก็บขอ้มูลโครงการและงานต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน เพ่ือให้สามารถหาตน้ทุนในการทาํงานของพนกังาน
และโครงการได ้(2) ระบบงานบริการขอ้มูลดว้ยตนเอง (Employee Self-Service : ESS) เป็นระบบท่ีพนกังานแต่ละคน
สามารถจดัการขอ้มูลต่างๆ ผ่านเครือข่ายออนไลน์ได ้มีการกาํหนดสิทธ์ิในการเขา้ถึง ซ่ึงจะจาํหน่ายเป็นชุดรวมกบั
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ระบบงานย่อยต่างๆ ทั้งหมดแลว้ ประกอบดว้ย ระบบแสดงขอ้มูลพนักงาน ระบบการบริหารช่วงเวลาการทาํงาน 
ระบบบนัทึกขอทาํโอทีและการอนุมติั ระบบบนัทึกขอลาและการอนุมติัลา ระบบแสดงขอ้มูลสรุปเวลาทาํงาน และ
ระบบบริหารขอ้มูลฝึกอบรมผา่นเวบ็   

5.4.2.1.2 ซอฟตแ์วร์ HRM มีระบบงานยอ่ยท่ีน่าสนใจ คือ (1) ระบบบริหารจดัการขอ้มูลสายอาชีพ/โครงสร้าง
เงินเดือน (Career Path) เป็นระบบสาํหรับกาํหนดเส้นทางความกา้วหนา้ในสายอาชีพให้กบัพนกังานแต่ละตาํแหน่ง
งาน คือ เร่ิมตน้ทาํงานจะเติบโตสูงสุดไดใ้นระดบัใด (2) ระบบประเมินผลพนกังาน (Evaluation) เป็นระบบท่ีสามารถ
ประเมินผลไดท้ั้งแบบ 360 องศา (พนกังานประเมินผลตนเอง เพ่ือนร่วมงานประเมินหัวหนา้ประเมิน) (3) ระบบงาน
บริการขอ้มูลดว้ยตนเอง (Employee Self-Service : ESS) เป็นระบบท่ีพนักงานแต่ละคนสามารถจดัการขอ้มูลต่างๆ 
ผา่นเครือข่ายออนไลน์ได ้มีการกาํหนดสิทธ์ิในการเขา้ถึง (4) ระบบบริหารขอ้มูลบทลงโทษ/รางวลั (Penalty Award) 
เป็นระบบเก็บขอ้มูลการลงโทษพนักงาน และรางวลัท่ีพนักงานไดรั้บ โดยระบบงานย่อยของซอฟต์แวร์ HRM ทุก
โมดูลจะจาํหน่ายแยกโมดูล ทั้งน้ีลูกคา้สามารถเลือกระบบงานยอ่ยเฉพาะโมดูลท่ีตอ้งการได ้

5.4.3 ในดา้นราคาและค่าใช้จ่ายของระบบ ผลการวิจัยพบว่า ผูบ้ริหารตอ้งการซอฟต์แวร์ท่ีมีราคาตั้ งแต่ 
100,001-500,000 บาท ทั้งน้ีหากบริษทัตอ้งการฟังกช์นัท่ีทาํงานในซอฟตแ์วร์ท่ีเป็นหนา้ท่ีหลกัเหมือนกนั และยงัไม่
พร้อมท่ีจะลงทุนทั้งระบบ อาจเลือกซ้ือซอฟตแ์วร์ HRM มาใชง้านก่อนเน่ืองจากสามารถเลือกซ้ือเฉพาะโมดูลท่ีจาํเป็น
ก่อนได้ ซ่ึงโมดูลท่ีมีความจาํเป็นตอ้งซ้ือในคร้ังแรกจะมีด้วยกันทั้ งหมด 3 โมดูล คือ โมดูลระบบบริหารขอ้มูล
พนกังาน โมดูลระบบบริหารเงินเดือน และโมดูลบริหารขอ้มูลเวลา แต่หากอนาคตบริษทัตอ้งการจะเพ่ิมความสามารถ
ในการทาํงานของซอฟตแ์วร์ กส็ามารถซ้ือโมดูลอ่ืนๆ เพ่ิมเติมภายหลงัได ้อยา่งไรกต็ามหากบริษทัตอ้งการใชฟั้งกช์นั
โดยรวมทั้งระบบ การเลือกซอฟต์แวร์ HRMI จะคุม้ค่ากว่า เน่ืองจากลงทุนคร้ังแรกก็มีฟังก์ชนัการทาํงานค่อนขา้ง
สอดคลอ้งกบัการทาํงานของบริษทั ซ่ึงซอฟตแ์วร์ HRMI จะจดัจาํหน่ายเป็นชุดเหมารวม ทั้งน้ีไม่วา่บริษทัจะเลือกซ้ือ
ซอฟตแ์วร์ยี่ห้อใดก็ตามจะมีค่าบริการรายปี ซ่ึงทุกบริษทัท่ีจาํหน่ายซอฟตแ์วร์จะคิดค่าบริการรายปีขั้นตํ่า 10% ของ
ราคารวมของซอฟตแ์วร์โดยจะฟรีค่าบริการเฉพาะปีแรกท่ีซ้ือซอฟตแ์วร์เท่านั้น 

จากผลการวจิยัในเบ้ืองตน้ผูว้จิยัคิดวา่ส่ิงสาํคญัในการพิจารณาเลือกซ้ือซอฟตแ์วร์สาํเร็จรูปสาํหรับการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์ส่ิงแรกท่ีควรตรวจสอบใหเ้รียบร้อยเสียก่อน คือ ดา้นคุณสมบติัขั้นตํ่าของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ วา่ควร
อพัเกรดหรือควรเปล่ียนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใหม่ ทั้งน้ีเพ่ือใหร้องรับกบัการทาํงานของซอฟตแ์วร์ตวัใหม่ท่ีจะซ้ือมาใช้
งานในองค์กร  จากนั้นก็ให้พิจารณาในหน้าท่ีการทาํงานท่ีเป็นหน้าท่ีหลกัในระบบงานย่อยของตวัซอฟต์แวร์ ว่า
ซอฟตแ์วร์ตวัไหนมีฟังกช์นัท่ีรองรับกบัการทาํงานขององคก์รมากท่ีสุด ในดา้นค่าใชจ่้ายตอ้งดูวา่องคก์รมีงบประมาณ
ในการลงทุนซ้ือซอฟตแ์วร์มากนอ้ยเพียงใด ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซอฟตแ์วร์สาํเร็จรูป
ของผูบ้ริหารและความตอ้งการดา้นการใชง้านซอฟตแ์วร์สําเร็จรูปสําหรับการบริหารทรัพยากรมนุษยข์องบุคลากร
แลว้ พบวา่ บริษทั เดม็โก ้จาํกดั (มหาชน) นั้นตอ้งการซอฟตแ์วร์สาํเร็จรูปสาํหรับการบริหารทรัพยากรมนุษยท่ี์มีราคา
ตั้งแต่ราคา 100,001 บาท และไม่เกินราคา 500,000 บาท ซ่ึงซอฟตแ์วร์ท่ีมีคุณสมบติัขั้นตํ่า ราคาและค่าใชจ่้าย และ
ระบบงานย่อยท่ีตรงกบัความตอ้งการดา้นการใช้งานซอฟต์แวร์สําเร็จรูปสําหรับการบริหารทรัพยากรมนุษยข์อง
บริษทัมากท่ีสุด ได้แก่ ซอฟต์แวร์ HRMI ส่วนซอฟต์แวร์ HRM จะเหมาะกับองค์กรทุกขนาดหรือองค์กรท่ียงัมี
งบประมาณไม่มากพอท่ีจะซ้ือระบบงานยอ่ยทุกโมดูลได ้องคก์รสามารถเลือกซ้ือเฉพาะโมดูลท่ีมีความจาํเป็นมาใช้
งานภายในองคก์รก่อนได ้ทั้งน้ีหากในอนาคตองคก์รตอ้งการเพ่ิมเติมความสามารถของซอฟตแ์วร์กซ้ื็อโมดูลเพ่ิมเติม
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ไดใ้นภายหลงัได ้หรือตอ้งการโมดูลระบบงานบริการขอ้มูลดว้ยตนเอง (Employee Self-Service : ESS) ซ่ึงเป็นระบบ
ท่ีพนกังานแต่ละคนสามารถจดัการขอ้มูลต่างๆ ผา่นเครือข่ายออนไลน์ได ้กส็ามารถเลือกเฉพาะโมดูลท่ีตอ้งการหรือมี
ความจาํเป็นกบัองคก์รก่อนได ้ เช่น   ระบบแสดงขอ้มูลพนกังาน ระบบการบริหารช่วงเวลาการทาํงาน ระบบบนัทึก
ขอทาํโอทีและการอนุมติั เป็นตน้ 

 

6. ข้อเสนอแนะ 
เกณฑ์ในการเลือกซ้ือซอฟต์แวร์สําเร็จรูปสําหรับการบริหารทรัพยากรมนุษยท่ี์ได้จากงานวิจัยฉบับน้ี 

สามารถนาํไปเป็นขอ้มูลสําหรับการจดักิจกรรมการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ระหว่างผูบ้ริหารและพนักงานท่ีมี
ส่วนร่วมในการตดัสินใจเลือกซ้ือซอฟตแ์วร์ เพ่ือเป็นการรับรองเกณฑด์งักล่าวอีกคร้ังหน่ึง 
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การทาํนายภาวะไตวายเร้ือรังในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล 
A Prediction of Chronic Renal Failure in Diabetes Mellitus Patient using 

 Data Mining Technique 
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--------------------------------- 
 

บทคดัย่อ      

โรคเบาหวานเป็นโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง ท่ีตอ้งไดรั้บการดูรักษาอยา่งต่อเน่ือง ตลอดชีวิตของผูป่้วย เม่ือป่วย
เป็นโรคเบาหวานแลว้ จะมีโอกาสเกิดภาวะไตวายเร้ือรัง  ซ่ึงทาํใหผู้ป่้วยมีโอกาสเสียชีวิตไดง่้าย ดงันั้นงานวิจยัน้ีจึงได้
นาํเทคนิคการทาํเหมืองขอ้มูล (Data Mining) เพ่ือทาํนายภาวะไตวายเร้ือรังในผูป่้วยโรคเบาหวาน โดยเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพอลักอริทึม Decision Tree (J48), Neural Networks และ Naive Bayes ใชข้อ้มูลผูป่้วยโรคเบาหวานของ
โรงพยาบาลหนองหาน จงัหวดัอุดรธานี ผลการศึกษาพบวา่ เม่ือทดสอบกบัชุดขอ้มูลท่ีไม่ผา่นการรีแซมเพิล ทดสอบ
โดยวิธี  Cross Validation แบบ 10-Fold อลักอริทึม Decision Tree (J48) จะมีอตัราความถูกตอ้งมากท่ีสุดร้อยละ 92.97 
แต่กลบัมีค่า F-measure 0.0221 เม่ือทดสอบด้วยวิธีแบ่งขอ้มูลฝึกสอนเป็น 70% และ ขอ้มูลสําหรับทดสอบ 30%  
อลักอริทึม Neural Network มีอตัราความถูกตอ้งมากท่ีสุดร้อยละ 93.15 แต่มีค่า F-measure 0.090 แต่เม่ือทาํการรีแซม
เพิลข้อมูลเพื่อให้เกิดความสมดุลพบว่า ทดสอบด้วยวิธี  10-Cross Validation อัลกอริท่ึม  Decision Tree (J48) มี
ประสิทธิภาพในการทาํนายมากท่ีสุด มีอตัราความถูกตอ้งร้อยละ 96.059 และมีค่า F-measure 0.962 ดงันั้นวิธีการรี
แซมเพิลขอ้มูล จะให้ผลลพัธ์แตกต่างกนัไปในแต่ละอลักอริท่ึมท่ีนาํมาใช ้นอกจากน้ีในอนาคตควรมีการศึกษาวิจยั
เก่ียวกบัตวัแปรท่ีนาํมาใช ้วา่ตวัแปรไหนมีผลต่อการทาํนายมากท่ีสุด ซ่ึงจะทาํให้ป้องกนัการเกิดภาวะไตวายในผูป่้วย
โรคเบาหวานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
คาํสําคญั: โรคเบาหวาน, ภาวะไตวาย, การทาํเหมืองขอ้มูล 

 
Abstract 

Diabetes Mellitus is a chronic disease that must be treated and taken care for the whole life in a 
patients. The patient will also likely is likely to have chronic renal failure, that can the cause of patients death. 
Therefore, this research proposed to use data mining techniques for predicting the chronic renal failure of patients 
with diabetes mellitus. The comparison of classification algorithms, i.e., Decision tree (J48), Neural Networks, and 
Naive Bayes were explored on the data of patients in Hnonghan hospital in Udonthani Province. The experimental 
studies are show as follows. On the non-resampling data using 10-fold cross validations, Decision tree (J48) 
algorithm can achieve the highest accuracy at 92.97% with F-measure 0.0221. On the training and testing data with 
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ratio of 70:30, Neural Network algorithm can achieve the highest accuracy at 93.15% with 0.090 F-measure. 
However, on the resampling data using 10-fold cross validation, Decision tree (J48) algorithm outperforms the 
other algorithms with 96.059% accuracy and 0.962 F-measure. Therefore, resampling method provides different 
efficiency with regard to the applied algorithms. Furthermore, a study on the feature selection for effective 
prediction can be explored in the future in order to efficiently prevent the renal failure of diabetic patients. 
KEYWORDS: DIABETES MELLITUS, CHRONIC RENAL FAILURE, DATA MINING  
 
1. บทนํา 

ผูป่้วยโรคเบาหวานเป็นกลุ่มผูป่้วยท่ีตอ้งไดรั้บการดูแล รักษาอยา่งใกลชิ้ดและอยา่งต่อเน่ือง ตลอดชีวิต
ของผูป่้วย เน่ืองจากผูป่้วยจะตอ้งควบคุมระดบันํ้ าตาลในเลือดให้อยูใ่นระดบัท่ีพอเหมาะ ต่อสภาพร่างกายของผูป่้วย
เอง ในผูป่้วยเบาหวานการเกิดภาวะนํ้าตาลในเลือดตํ่า มกัพบไดก้บัผูป่้วยท่ีไดรั้บยาควบคุมระดบันํ้าตาลในเลือดท่ีมาก
เกินไป หรือมีภาวะแทรกซ้อนของโรคไตร่วมดว้ย โรคเบาหวานเป็นสาเหตุท่ีทาํให้เกิดไตเส่ือม หรือไตวายมากท่ีสุด 
ผูป่้วยช่วงแรกจะไม่มีอาการอะไรเลย จนกระทัง่ไตเส่ือมมาก จึงจะเกิดอาการของไตวายซ่ึงส่งผลให้ผูป่้วย มีโอกาส
เสียชีวติไดโ้ดยง่าย จากขอ้มูลดงักล่าว ผูว้จิยัไดเ้ลง็เห็นปัจจยัท่ีจะเกิดภาวะไตวายเร้ือรังในกลุ่มผูป่้วยโรคเบาหวาน  จึง
ไดมี้แนวคิดวา่ ควรหาแนวทางท่ีจะสามารถเฝ้าระวงั ป้องกนั การเกิดภาวะไตวายเร้ือรังในผูป่้วยโรคเบาหวาน ซ่ึงใน
ปัจจุบนัระบบงานของโรงพยาบาล มีการบนัทึกและจดัการขอ้มูลสุขภาพของผูป่้วยโรคเบาหวาน แบบอิเลก็ทรอนิคส์ 
(Electronic Health Records - EHR) ท่ีสามารถจดัเกบ็ขอ้มูลของผูป่้วย แต่กย็งัไม่มีการนาํขอ้มูลเหล่านั้นมาประมวลผล
ขั้นสูง เพ่ือเป็นสารสนเทศประกอบการตดัสินใจหรือเพื่อการวางแผน  

ผูว้ิจยัจึงไดน้าํเทคนิคการทาํเหมืองขอ้มูล (Data mining) เพื่อนาํมาใชท้าํนาย โอกาสท่ีผูป่้วยเบาหวานจะ
เกิดภาวะไตวายเร้ือรัง เพ่ือนาํผลการวิเคราะห์ไปวางแผนแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั และไปป้องกนัปัญหาท่ีจะ
เกิดกบัผูป่้วยในอนาคต ส่งผลใหผู้ป่้วยเบาหวานไดรั้บการดูแลอยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป  
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
 2.1 เพ่ือทาํนายภาวะไตวายเร้ือรังในผูป่้วยโรคเบาหวานโดยใชเ้ทคนิคการทาํเหมืองขอ้มูล 

 2.2 เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพอัลกอริทึมท่ีเหมาะสม ในการทํานายภาวะไตวายเร้ือรังในผู ้ป่วย
โรคเบาหวาน ระหวา่งอลักอริทึม Decision Tree (J48), Neural Networks, Naive Bayes 
 

3. การดาํเนินการวจิัย 
การดาํเนินการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี  มีกระบวนการและขั้นตอนท่ีสามารถแสดงไดด้งัรูปท่ี 1 เพ่ือประกอบ

ความเขา้ใจในกระบวนการและขั้นตอนของระบบงาน Ran
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                   รูปท่ี 1 ขั้นตอนการดาํเนินการทาํนายภาวะโรคไตวายในผูป่้วยเบาหวาน 

 3.1 การเกบ็รวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง (Data Collection)  
ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากระบบฐานขอ้มูลผูป่้วยดว้ยโรคเบาหวาน มารับบริการรักษาพยาบาลท่ี

โรงพยาบาลหนองหาน จงัหวดัอุดรธานี โดยศึกษาระบบฐานขอ้มูลของโรงพยาบาล (Data Source) ท่ีใชจ้ดัเก็บขอ้มูล
ผู ้ป่วย  จากนั้ นกําหนดเง่ือนไขในการจัดเก็บข้อมูล  (Data Selection & Cleaning) รวบรวมข้อมูลผู ้ป่ วยกลุ่ม
โรคเบาหวานท่ีรับบริการโดยกาํหนดรหัสการวินิจฉัยโรคคือ รหัส E100 ถึง E149 คือกลุ่มผูป่้วยเบาหวานชนิดต่าง ๆ 
โดยนาํขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งคือ เพศ อาย ุผลการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ และกาํหนดช่วงเวลาขอ้มูลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 
2552 ถึง 31 พฤษภาคม  2557 จากนั้ นได้ทําการปรับเปล่ียนข้อมูลเพ่ือนําไปใช้ในการทําเหมืองข้อมูล  (Data 
Transformation) พบวา่ผูป่้วยเบาหวาน ท่ีพบภาวะไตวายจาํนวน 215 ราย และไม่พบภาวะไตวายจาํนวน 2,754 ราย  
 เน่ืองจากขอ้มูลผูป่้วยโรคเบาหวานท่ีไดท้าํการทาํความสะอาดขอ้มูลแลว้เหลือเพียง 3,196 ราย โดยพบว่า
ผูป่้วยเบาหวานท่ีพบภาวะไตวาย จาํนวน 308 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.64 ของจาํนวนทั้งหมด และไม่พบภาวะไตวาย
จาํนวน 2,754 ราย คิดเป็นร้อยละ 90.36 ของจาํนวนทั้งหมด  
 ดงันั้ นผลการทดลองการจาํแนกประเภทผูป่้วยเบาหวานจะทาํให้ค่าการประเมินมีค่าท่ีต ํ่า ทาํให้ผลการ
ทดลองท่ีไดท้าํใหข้าดความน่าเช่ือถือหรือนาํไปใชไ้ดจ้ริง เน่ืองจากขอ้มูลของคลาสทั้งสองท่ีใชเ้รียนโมเดลมีจาํนวนท่ี
แตกต่างกนัมาก 
 ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงไดเ้สนอวิธีท่ีนิยมใช้เพ่ือทาํให้ขอ้มูลมีความสมดุลกนัคือ วิธีการรีแซมเพิล (Resampling 
Method) ซ่ึงมีดว้ยกนั 2 วิธี คือ With Replacement และ Without Replacement  เพ่ือทาํให้ขอ้มูลตวัอย่างท่ีใชส้ร้าง
โมเดลมีความสมดุลกนั และใหค้่าการประเมินผลการจาํแนกประเภทผูป่้วยเบาหวานไดผ้ลลพัธ์ท่ีเหมาะสม 

ผูว้ิจยัจึงไดท้าํการศึกษาจากขอ้มูล 2 ส่วน คือ ขอ้มูลท่ีผ่านการทาํความสะอาดแลว้ และขอ้มูลท่ีผ่านการรี
แซมเพิล (Resampling Method) ซ่ึงผูว้ิจยัเลือกใชว้ิธี With Replacement โดยทาํให้คลาสการทาํนายโรคเบาหวานมี
ความสมดุล เพ่ือใหไ้ดผ้ลลพัธ์ท่ีเหมาะสม 

 
ตารางท่ี 1 ผลการรีแซมเพิลขอ้มูล 
 ก่อนรีแซมเพิล หลงัรีแซมเพิล 

ไม่พบภาวะไต
วาย 

พบภาวะไตวาย รวม ไม่พบภาวะไต
วาย 

พบภาวะไตวาย รวม 

จาํนวน 2,754 215 2,969 1,459 1,510 2,969 
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3.2 ทดสอบทฤษฎีเก่ียวกบัเหมืองขอ้มูล (Data Mining Model Testing) ไดท้าํการทดสอบและวดัประสิทธิ 
ภาพของแต่ละโมเดล โดยทาํการแบ่งจาํนวนขอ้มูลท่ีไดอ้อกเป็น 3 รูปแบบเพ่ือใชส้าํหรับการฝึกสอนและทดสอบตวั
แบบ คือ 1) วิธี  K-fold Cross Validation  2) วิธีแบ่งขอ้มูลสําหรับฝึกสอนเป็น 70% และ ขอ้มูลสําหรับทดสอบ 30%  
3) ทดสอบกับข้อมูลสถานการณ์จริง โดยใช้เคร่ืองมือการทาํเหมืองข้อมูล คือ โปรแกรม WEKA version 3.7.10 
(Waikato Environment for Knowledge Analysis) พฒันาโดย University of Waikato New Zealand โดยขอ้มูลท่ีจะเขา้
สู่โปรแกรม Weka จะอยูใ่นรูปแบบ Arff Data file หรือ CSV Data file กไ็ด ้

3.3 วิเคราะห์ผลการทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพ (Data Mining Model Comparison) โดยการวดัอตัรา
ความถูกตอ้ง (Accuracy Rate) ค่าความแม่นยาํ (Precision) ค่าความระลึก (Recall) และค่าประสิทธิภาพ (F-measure) 
เพ่ือวดัประสิทธิภาพของระบบ ท่ีตอ้งการทดสอบ  

3.4 สรุปผลการดาํเนินงานวจิยั (Summary Report) 
 

4. ผลการวจิัย 
4.1 ผลการทดสอบโดยวธีิ Cross Validation แบบ 10-Fold เปรียบเทียบอตัราความถูกตอ้งของการทดสอบ 

การทาํนายการเกิดภาวะไตวายในผูป่้วยโรคเบาหวานท่ีนาํมาทดสอบในแต่ละอลักอริทึม ไดผ้ลการเปรียบเทียบดงัรูป 
 

 
                รูปท่ี 1 อตัราความถูกตอ้ง                                             รูปท่ี 2 ค่า F-measure 

 จะพบวา่การทดสอบแบบ Cross validation แบบ 10-Fold การรีแซมเพิลขอ้มูล จะมีผลต่ออตัราความถูกตอ้ง
กบัอลักอริทึม Neural Networks และ Naïve Bayes โดยการรีแซมเพิล ขอ้มูลทาํให้อตัราความถูกตอ้ง ลดลงแต่ใน 
อลักอริทึม Decision Tree (J48) มีผลทาํให้อตัราความถูกตอ้งเพ่ิมข้ึนเพียงเลก็นอ้ยเท่านั้น เม่ือพิจารณาถึงค่าประสิทธิ 
ภาพ (F-measure) ของการทาํนายภาวะไตวายในผูป่้วยโรคเบาหวาน ในแต่ละชุดขอ้มูลท่ีนาํมาทดสอบโดยวิธี Cross 
Validation แบบ 10-Fold พบว่าการรีแซมเพิลขอ้มูลมีผลทาํให้ค่า F-measure เพ่ิมข้ึนอย่างมากทุกอลักอริทึม แต่เม่ือ
เปรียบเทียบก่อนการรีแซมเพิลขอ้มูลอลักอริทึม Naive Bayes มีค่า F-measure มากท่ีสุดคือ 0.2049 แต่เม่ือรีแซมเพิล
ขอ้มูล อลักอริทึม Decision Tree (J48) มีค่า F-measure มากท่ีสุดมีค่า 0.9624 ดงัรูปท่ี 2 

4.2 วธีิแบ่งชุดขอ้มูลสาํหรับฝึกสอน เปรียบเทียบอตัราความถูกตอ้งของการทดสอบ การทาํนายการเกิดภาวะ
ไตวายในผูป่้วยโรคเบาหวานท่ีนาํมาทดสอบในแต่ละอลักอริทึม 
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                รูปท่ี 3 อตัราความถูกตอ้ง                           รูปท่ี 4  ค่า F-measure 

จากรูปท่ี 3 พบวา่อตัราความถูกตอ้งเม่ือทดสอบโดยวิธีแบ่งขอ้มูลสาํหรับฝึกสอน การรีแซมเพิลขอ้มูลมีผล
ทาํให้อตัราความถูกตอ้งของอลักอริทึม Neural Network และ Naïve Bayes มีค่าลดลงมาก แต่อลักอริทึม Decision 
Tree (J48) แทบไม่มีผลเลย แต่เม่ือพิจารณาค่า F-measure ในการทาํนายพบวา่ ขอ้มูลท่ียงัไม่ผา่นการรีแซมเพิลมีค่า F-
measure ในการทาํนายน้อยมาก โดยอลักอริทึม Neural Networks มีค่ามากท่ีสุด คือ 0.090 แต่เม่ือมีการรีแซมเพิล
ขอ้มูลทาํใหมี้ค่า F-measure ในการทาํนายเพ่ิมมากข้ึน โดยอลักอริทึม Decision Tree (J48)  มีค่ามากท่ีสุดคือ 0.933 

4.3 ทดสอบกบัขอ้มูลสถานการณ์จริง เปรียบเทียบอตัราความถูกตอ้งของการทดสอบ การทาํนายการเกิด
ภาวะไตวายในผูป่้วยโรคเบาหวานท่ีนาํมาทดสอบในแต่ละอลักอริทึม ไดผ้ลการเปรียบเทียบดงัรูป 
 

 
 

                รูปท่ี 5 อตัราความถูกตอ้ง                             รูปท่ี 6 ค่า F-measure 

จากรูปท่ี 5 พบว่าอตัราความถูกตอ้งเม่ือทดสอบโดยวิธีทดสอบกบัขอ้มูลสถานการณ์จริง เม่ือทาํการรี
แซมเพิลขอ้มูลทาํให้อตัราความถูกตอ้ง มีค่าเพ่ิมมากข้ึนทุกอลักอริทึมโดย Decision Tree (J48) มีค่ามากท่ีสุดถึงร้อย
ละ 98.24 แต่เม่ือพิจารณาค่า F-measure ในการทาํนายพบว่าขอ้มูลท่ียงัไม่ผ่านการรีแซมเพิลมีค่า F-measure ในการ
ทาํนายค่อนขา้งนอ้ยมาก โดยอลักอริทึม Naïve Bayes มีค่ามากท่ีสุด คือ 0.200 แต่เม่ือมีการรีแซมเพิลขอ้มูลทาํให้มีค่า 
F-measure ในการทาํนายเพ่ิมมากข้ึน โดยอลักอริทึม Decision Tree (J48)  มีค่ามากท่ีสุดคือ 0.983 ตามรูปท่ี 6 
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5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
วิธีการรีแซมเพิลขอ้มูล มีผลทาํให้อลักอริทึม Decision Tree (J48) มีอตัราความถูกตอ้งมากท่ีสุด และค่า F-

measure มากท่ีสุดดว้ยเช่นกนั แต่อลักอริทึม Neural Networks และ Naive Bayes กลบัมีอตัราความถูกตอ้งและค่า F-
measure ตํ่าลง จึงไม่เหมาะสมต่อการใชอ้ลักอริทึม Neural Networks และ Naive Bayes อีกประเดน็ท่ีทาํใหอ้ลักอริทึม 
Decision Tree (J48) มีประสิทธิภาพมากท่ีสุดคือ จาํนวนตวัแปรท่ีมีจาํนวนนอ้ย ไม่ซับซ้อนมาก จึงเหมาะสมกบัการ
ใชท้าํนาย ดงันั้นการนาํขอ้มูลมาใชใ้นเทคนิคตน้ไมต้ดัสินใจจึงขอ้มูลควรมีค่าท่ีสมดุลกนั เพ่ือใหส้ามารถนาํไปพฒันา
เป็นเคร่ืองมือในการทาํนายผูป่้วยโรคเบาหวาน เพ่ือเฝ้าระวงัและป้องกนัการเกิดภาวะไตวายไดอ้ยา่งแม่นยาํ และควร
ศึกษาวจิยัเก่ียวกบัตวัแปรท่ีนาํมาใชว้า่ตวัแปรใหนมีผลต่อการทาํนายมากท่ีสุด ซ่ึงจะทาํใหป้้องกนัการเกิดภาวะไตวาย
ในผูป่้วยโรคเบาหวาน ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ลดการเสียชีวติดว้ยภาวะไตวายของผูป่้วยโรคเบาหวานไดต่้อไป  

 

6. บทสรุป 
การทาํนายภาวะไตวายเร้ือรังในผูป่้วยโรคเบาหวานโดยใช้เทคนิคการทาํเหมืองขอ้มูล วิธีการรีแซมเพิล

ขอ้มูลให้มีความสมดุล มีผลทาํให้อลักอริทึม Decision Tree (J48) มีอตัราความถูกตอ้งมากท่ีสุด และค่า F-measure 
มากท่ีสุดดว้ยเช่นกนั แต่อลักอริทึม Neural Networks และ Naïve Bayes กลบัมีอตัราความถูกตอ้งและค่า F-measure 
ตํ่าลง จึงไม่เหมาะสมต่อการใชอ้ลักอริทึม Neural Networks และ Naive Bayes และควรมีการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัตวั
แปรท่ีนํามาใช้ ว่าตัวแปรไหนมีผลต่อการทํานายมากท่ีสุด ซ่ึงจะทําให้ป้องกันการเกิดภาวะไตวายในผู ้ป่วย
โรคเบาหวานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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แนะนาํ ตลอดจนการแกปั้ญหาต่างๆ ในการจดัทาํรายงานคน้ควา้อิสระฉบบัน้ี ขา้พเจา้ตอ้งขอกราบขอบพระคุณเป็น
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การพฒันายุทธศาสตร์การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร เพ่ือการจัดการนวตักรรม ของ
บริษัทโทรคมนาคม ABC 

A DEVELOPMENT OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY MANAGEMENT 
STRATEGIES FOR MANAGING INNOVATION OF ABC TELECOM COMPANY LIMITED 

 

ทรงเกยีรต ิปัญจมาโนชญ์ และ ดร.จิรัชฌา วเิชียรปัญญา 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ   

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

บทคดัย่อ      

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ  1) ศึกษาทิศทางและสภาพการจัดการนวตักรรมของบริษัทโทรคมนาคม ABC             
2) พฒันาแผนยทุธศาสตร์การจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการจดัการนวตักรรมของบริษทัโทรคมนาคม 
ABC และ 3) ตรวจสอบและรับรองแผนยทุธศาสตร์การจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการจดัการนวตักรรม
ของบริษทัโทรคมนาคม ABC เป็นวธีิการวจิยัเชิงคุณภาพ โดยใชแ้บบสมัภาษณ์ก่ึงโครงสร้างเป็นเคร่ืองมือในการสมัภาษณ์เชิง
ลึกผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการนวตักรรม และการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของบริษทั
โทรคมนาคม ABC ร่วมกบัการศึกษาเอกสาร ใชว้ิธีการวิเคราะห์เน้ือหาสาํหรับการวิเคราะห์ขอ้มูล ผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี ผล
จากการศึกษาทิศทางและสภาพการจดัการนวตักรรมของบริษทัโทรคมนาคม ABC พบวา่ องคก์รมีการกาํหนดวิสัยทศัน์และ
กลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจ องคก์รมีขนาดใหญ่และมีโครงสร้างท่ีซบัซอ้น องคก์รมีระบบการบริหารจดัการภายใน มีระบบการ
จดัการความรู้ภายในองคก์ร และการส่งเสริมให้มีการประกวดโครงการดา้นนวตักรรม แต่จากทิศทางและสภาพการจดัการ
นวตักรรมของบริษทัโทรคมนาคม ABC พบวา่ยงัมีช่องวา่งสาํหรับการจดัการดงัน้ี บุคลากรภายในองคก์รใชเ้วลากบัการทาํงาน
เพียงอยา่งเดียวจนขาดการแสวงหาความรู้ ขาดบรรยากาศการทาํงานท่ีสะทอ้นดา้นนวตักรรมภายในองคก์ร ขาดกระบวนการ
จดัการนวตักรรมอยา่งชดัเจน ระบบการจดัการความรู้ภายในองคก์รไม่เอ้ือต่อการสนบัสนุนดา้นการจดัการนวตักรรม ขาดการ
จดัการดา้นขอ้มูลสาํคญัภายในองคก์ร และขาดระบบการส่ือสารดา้นนวตักรรมภายในองคก์ร จากช่องวา่งการจดัการนวตักรรม
น้ีสามารถนําการจดัการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใช้ปิดช่องว่างดงักล่าวได้ จึงนํามาสู่การพฒันาแผน
ยทุธศาสตร์การจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการจดัการนวตักรรมของบริษทัโทรคมนาคม ABC โดยมี
วิสัยทัศน์ดังน้ี “ABC เป็นผูน้ําด้านโทรคมนาคมด้วยการจดัการด้านนวตักรรมและขบัเคล่ือนด้วยการจดัการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร” มียทุธศาสตร์ท่ีสําคญั 5 ยทุธศาสตร์ดงัน้ี ยทุธศาสตร์ท่ี 1) พฒันาสมรรถนะไอซีทีของพนกังาน
เพื่อให้มีความพร้อมและรองรับการจดัการนวตักรรม ยทุธศาสตร์ท่ี 2) พฒันาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานไอซีที
ภายในองค์กร ยุทธศาสตร์ท่ี 3) พัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้เพื่อสนับสนุน
กระบวนการทํางานเชิงสร้างสรรค์และการจัดการนวตักรรมขององค์กร ยุทธศาสตร์ท่ี 4) การใช้ไอซีทีเพื่อสนับสนุน
กระบวนการจดัการนวตักรรมภายในองคก์ร และ ยทุธศาสตร์ท่ี 5) การใชเ้ทคโนโลยกีารส่ือสารเพื่อการขบัเคล่ือนกระบวนการ
ส่ือสารและสร้างการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรคแ์ละการจดัการนวตักรรมภายในองคก์ร 

คาํสําคญั: การจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร, การจดัการนวตักรรม, แผนยทุธศาสตร์ 
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Abstract 

 The purpose of this the research compose of (1) to study the direction and current situation of innovation 
management for ABC Telecom Company Limited (2) to develop ICT management strategic plan for managing 
innovation of ABC Telecom Company Limited (3) to assessment and certify authentic ICT management strategic 
plan for managing innovation of ABC Telecom Company Limited. The research used qualitative method by using 
semi-structured interview to conduct an in-depth interview with the management who get involve with innovation 
management and ICT management of ABC Telecom Company Limited together with the literature reviewed. The 
data was analyzed by content analysis method. The research finding was:  
  The direction and current situation of innovation management of ABC Telecom Company Limited was 
founded that: The organization has a vision and strategies of the business. The organization has a large and complex 
structure. The organization has a management system. The organization has knowledge management system and a 
contest of innovation project to promote innovation in the organization. But the condition of direction and current 
situation of innovative management of ABC Telecom Company Limited was founded that employee spent most of 
the time on their work cause lack of opportunity to self development. Working environment that reflects the lack of 
innovation. Innovation management process is not clearly. Knowledge management systems are not conducive to 
supporting the innovation management. Lack of key information management within the organization. Lack of 
communication system of innovation within the organization. Innovation management gap can be supported by 
information and communication technology. ICT management strategic plan for managing innovation of ABC 
Telecom Company Limited composed of ICT Vision: “To lead and shape the telecom in Thailand through 
innovation and drive with ICT management”. And 5 important ICT strategies as followed; Strategy 1) To develop 
capability of human in order to support managing innovation. Strategy 2) To develop and improve information 
technology and communication infrastructure. Strategy 3) To develop information system, knowledge management 
system and learning system that support innovation processes and innovation management. Strategy 4) To enable 
ICT to support innovation processes. Strategy 5) To enable ICT in order to drive communication process and ensure 
the employee participation in the company. 
KEYWORDS: INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY MANAGEMENT, INNOVATION 
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1. บทนํา 
ปัจจุบัน นวตักรรมมีความสําคัญต่อการขับเคล่ือนทั้ งในระดับประเทศและระดับองค์กร เห็นได้จาก

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 สรุปไวว้า่ ผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกท่ีเร่ิมเขา้สู่ภาวะหดตวัตั้งแต่
ปลายปี 2551 ไดส้ะทอ้นถึงโครงสร้างเศรษฐกิจไทยท่ีมีความเปราะบาง เน่ืองจากตอ้งพ่ึงพิงเศรษฐกิจภายนอกประเทศ
ในสัดส่วนท่ีสูง ดงันั้น จึงจาํเป็นตอ้งมีการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจอยา่งจริงจงั โดยการมองหาพลงัขบัเคล่ือนทาง
เศรษฐกิจใหม่ท่ีเนน้การพฒันาดว้ยการเจริญเติบโตแบบสมดุลและยัง่ยนืบนพื้นฐานของความไดเ้ปรียบท่ีแทจ้ริงของ
ประเทศ ทั้งน้ีเพ่ือให้ประเทศไทยไดมี้การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจจากการพึ่งพิงปัจจยัการผลิตท่ีมีราคาถูก และใช้
ทรัพยากรอยา่งส้ินเปลืองไปสู่ระดบัสูงข้ึนคือ ระบบเศรษฐกิจท่ีเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพและสร้างนวตักรรม โดย
ทางเลือกหน่ึงเพ่ือไปสู่เศรษฐกิจท่ีมีระดับการพัฒนาท่ีสูงข้ึนน้ีคือ การให้ความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรคอ์ยา่งจริงจงั 

การจดัการนวตักรรมถูกนาํมาใชส้ร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัในระดบัองค์กรโดย พสุ เดชะรินทร์ 
(2546) กล่าววา่ นวตักรรม ไม่ไดห้มายถึงเฉพาะเทคโนโลยชีั้นสูงเท่านั้น แต่ยงัหมายถึง การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจาก
ส่ิงใหม่ๆ และนัน่เป็นส่ิงท่ีอธิบายว่า เพราะเหตุใดนวตักรรมถึงมีความสําคญัต่อการดาํเนินธุรกิจและการแข่งขนัใน
ปัจจุบนั เน่ืองจากในปัจจุบนัถา้องค์กรไม่สามารถพฒันาและเปล่ียนแปลงตนเองดว้ยส่ิงใหม่ๆ แลว้ ยอ่มจะเป็นการ
ยากท่ีจะทาํใหอ้งคก์รนั้นประสบความสาํเร็จในระยะยาวได ้แมก้ระทัง่หน่วยงานท่ีไม่ไดแ้สวงหากาํไรหลายแห่งกเ็ร่ิม
จะพยายามพฒันาองคก์รในเชิงนวตักรรมมากข้ึน เช่น คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ก็
ไดมี้การกาํหนดกลยทุธ์หลกัของคณะในอนัท่ีจะเป็น Innovative Business School  จากท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ จึงเห็น
ไดว้่า นวตักรรมมีความสําคญัในทุกระดบัไม่ว่าจะเป็นระดบัประเทศหรือระดบัองค์กร และแน่นอนว่านวตักรรม
ไม่ใช่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนเองโดยธรรมชาติแต่ตอ้งอาศยัการจดัการอยา่งเป็นระบบ ไม่วา่จะเป็นการสร้างให้เกิด การถูกทาํให้
ยอมรับและนาํไปใชง้าน รวมทั้งการพฒันาเพ่ือใหน้วตักรรมนั้นๆ ยงัคงอยูต่่อไปในองคก์ร 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดค้น้ควา้ศึกษาองคป์ระกอบของการจดัการนวตักรรม เพ่ือพฒันาองคก์รไปสู่
องคก์รนวตักรรมจากนกัวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งพบว่า มีขอ้สรุปเก่ียวกบัองคป์ระกอบท่ีสําคญัของการจดัการนวตักรรม
ทั้งส้ิน 5 ดา้นดงัน้ี 

1. การจดัการดา้นบุคคลากร โดยคนเป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัในการสร้างนวตักรรม หากองคก์รมีบุคลากร
ท่ีมีความรู้ความสามารถ มีความเป็นผูน้าํและมีระบบการจดัการบุคลากรท่ีดีแลว้ก็จะนาํไปสู่การพฒันาคนในองคก์ร
ใหมี้ความสามารถในการพฒันานวตักรรม 

2. การจดัการดา้นองค์กร โดยองค์กรเปรียบเสมือนบา้นของบุคลากร ดงันั้นองค์กรจะตอ้งมีการกาํหนด
วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ด้านนวตักรรมท่ีชัดเจน มีโครงสร้างองค์กรท่ียืดหยุ่นแต่มีประสิทธิภาพ มีวฒันธรรมและ
บรรยากาศในการคิดสร้างสรรค ์และตอ้งมีการส่ือสารภายในองคก์รท่ีมีประสิทธิภาพ จึงจะนาํไปสู่การสร้างพ้ืนท่ีใน
การสร้างนวตักรรมท่ีเหมาะสม 

3. การจัดการด้านกระบวนการ โดยกระบวนการเป็นขั้นตอนท่ีสําคัญท่ีใช้ในการทํางาน ซ่ึงจะต้องมี
กระบวนการท่ีมีมาตรฐานในการทาํงาน มีกระบวนการท่ีสนับสนุนการพฒันานวตักรรม และสุดท้ายตอ้งมีการ
ประเมินและวดัผลดา้นนวตักรรม จึงจะทาํใหเ้กิดกระบวนการท่ีดีและสนบัสนุนการจดัการนวตักรรมต่อไป 
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4. การจดัการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร โดยองคป์ระกอบน้ีถือไดว้า่เป็นองคป์ระกอบท่ีจะ
ช่วยสนับสนุนการจดัการนวตักรรมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธภาพ โดยองค์กรจะตอ้งมีการจดัการดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐานท่ีเหมาะสม มีการจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และต้องมีระบบด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารต่างๆ ท่ีใชส้นับสนุนการทาํงานและการพฒันานวตักรรมภายในองคก์ร จึงจะทาํให้การ
จดัการนวตักรรมเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

5. การจดัการดา้นปัจจยัสนับสนุน เป็นปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการเกิดนวตักรรมภายในองค์กร ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึนไดแ้ก่ การให้รางวลัและการยอมรับกบัผูท่ี้คิดคน้นวตักรรมข้ึนมา และการสร้างเครือข่ายเช่ือมโยงกลุ่มผูมี้
ความสามารถดา้นนวตักรรม จึงจะช่วยสนบัสนุนการจดัการนวตักรรมใหดี้ยิง่ข้ึน 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้น การจดัการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร จึงเป็นเหมือนเคร่ืองมือท่ี
ช่วยสนบัสนุนการจดัการนวตักรรมในดา้นอ่ืนๆ ให้มีประสิทธิภาพไดม้ากยิ่งข้ึน ดงันั้นบริษทัโทรคมนาคม ABC ซ่ึง
เป็นบริษทัดา้นธุรกิจท่ีอยูใ่นหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ และอยูใ่นกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีในประเทศไทย และเป็น
บริษทัท่ีมีการดาํเนินการดา้นการจดัการนวตักรรมมาระยะเวลาหน่ึง มองเห็นความสําคญัของการจดัการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร โดยจะนาํมาใชจ้ดัการนวตักรรมภายในองคก์ร ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงไดศึ้กษาทิศทางและสภาพ
การจัดการนวตักรรมของบริษัทโทรคมนาคม ABC จากนั้ นจึงหาช่องว่างและนํามาพฒันาเป็นแผนยุทธศาสตร์
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการจดัการนวตักรรมของบริษทัโทรคมนาคม ABC ข้ึน 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1.  เพ่ือศึกษาทิศทางและสภาพการจดัการนวตักรรมของบริษทัโทรคมนาคม ABC          
2.  เพ่ือพฒันาแผนยุทธศาสตร์การจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการจดัการนวตักรรม

ของบริษทัโทรคมนาคม ABC     
3. เพ่ือตรวจสอบและรับรองแผนยุทธศาสตร์การจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการ

จดัการนวตักรรมของบริษทัโทรคมนาคม ABC 
 

3. ขอบเขตการวจิัย 
1.  ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูล (Key Informants)  ประกอบดว้ย  

1.1 ผูใ้ห้ขอ้มูลดา้นทิศทางและสภาพการจดัการนวตักรรมของบริษทัโทรคมนาคม ABC จาํนวน 14 
ท่าน โดยแบ่งออกเป็น 4 ดงัน้ี 

1.1.1 ผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีทาํหน้าท่ีกาํหนดกลยุทธ์และทิศทางดา้นนวตักรรม และกลยุทธ์ใน
การพฒันาขีดความสามารถดา้นนวตักรรม จาํนวน 2 ท่าน 

1.1.2 ผูบ้ริหารระดบักลางและพนกังานอาวโุสท่ีทาํหนา้ท่ีคิดสร้างสรรค ์และจดัการนวตักรรม
ดา้นสินคา้และบริการ จาํนวน 5 ท่าน 

1.1.3 ผูบ้ริหารระดบักลางและพนักงานอาวุโสท่ีทาํหน้าท่ีบริหารจดัการองค์กรให้ไปสู่การ
เป็นองคก์รนวตักรรม จาํนวน 5 ท่าน 

1.1.4 ผูบ้ริหารระดบักลางท่ีทาํหนา้ท่ีบริหารจดัการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และการส่ือสาร 
จาํนวน 2 ท่าน 
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1.2   ผูเ้ช่ียวชาญสําหรับการรับรองยุทธศาสตร์การจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือ
การจดัการนวตักรรมของบริษทัโทรคมนาคม ABC จาํนวน 5 ท่าน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 

1.2.1  อาจารยห์รือนักวิชาการท่ีมีผลงานเก่ียวกับการสร้างสรรค์และการจัดการนวตักรรม
ทางดา้นโทรคมนาคม จาํนวน 3 ท่าน 

1.2.2 ผูบ้ริหารท่ีรับผดิชอบดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของบริษทัโทรคมนาคม 
ABC จาํนวน 2 ท่าน 

2.  ขอบเขตด้านตวัแปรทีศึ่กษา  
2.1  ทิศทางและสภาพการจดัการนวตักรรมของบริษทัโทรคมนาคม ABC 

2.1.1  การจดัการดา้นทรัพยากรบุคคลากร 
2.1.2  การจดัการดา้นองคก์ร 
2.1.3 การจดัการดา้นกระบวนการ 
2.1.4 การจดัการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
2.1.5 การจดัการดา้นปัจจยัสนบัสนุน 

2.2  แผนยทุธศาสตร์การจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพ่ือการจดัการนวตักรรมของ
บริษทัโทรคมนาคม ABC ประกอบดว้ย 
 

4. การดาํเนินการวจิัย 
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาองค์ประกอบ ทิศทางและสภาพการจัดการนวัตกรรม ของบริษัทโทรคมนาคม ABC มี

รายละเอียดดงัน้ี  
1. ศึกษาเอกสาร วารสาร ตาํรา บทความ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการนวตักรรม แลว้สังเคราะห์

ออกมาเป็นองคป์ระกอบของการจดัการนวตักรรม เพ่ือใชใ้นการจดัทาํกรอบการวจิยั 
2. ศึกษาทิศทางและสภาพการจดัการนวตักรรม ของบริษทัโทรคมนาคม ABC จากเอกสารท่ีสําคญัดงัน้ี 

แผนธุรกิจประจาํปี แผนปฏิบติังาน และการดาํเนินงาน การวดัผล รายงานประจาํปี โครงสร้างองคก์ร อาํนาจในการ
ดาํเนินการ รวมถึงแผนการดาํเนินงานของแต่ละฝ่ายงานท่ีเก่ียวขอ้ง ฯลฯ เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลสาํหรับการร่างกรอบคาํถาม
สาํหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก 

3. สร้างเคร่ืองมือสาํหรับการเกบ็รวบรวมขอ้มูล แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง เพ่ือใชส้าํหรับการเกบ็รวบรวม
ขอ้มูลเก่ียวกับสภาพและทิศทางการจัดการนวตักรรม ของบริษัทโทรคมนาคม ABC โดยมีเน้ือหาครอบคลุม 5 
ประเด็นดว้ยกนัคือ 1) ดา้นทรัพยากรบุคคล 2) ดา้นองค์กร 3) ดา้นกระบวนการ 4) ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การส่ือสาร และ 5) ปัจจยัสนบัสนุน 

4. นาํแบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้างดงักล่าว ไปให้อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบความครบถว้น
สมบูรณ์ของเน้ือหา ตลอดจนความชดัเจนของการใชภ้าษา 

5. ปรับปรุงและจดัทาํแบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้างฉบบัสมบูรณ์เพ่ือใชส้าํหรับการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
6. สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากกลุ่มผูใ้หข้อ้มูล (Key Informants) จาํนวน 14 ท่าน 
7. วิเคราะห์และตรวจสอบความสอดคลอ้งดา้นเน้ือหาระหว่างทิศทางและสภาพการจดัการนวตักรรมท่ีได้

จากการสัมภาษณ์ 
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ขั้นตอนที่ 2 พัฒนายุทธศาสตร์การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการจัดการนวัตกรรม
ของบริษัทโทรคมนาคม ABC มีรายละเอียดดงัน้ี 

1.  วิเคราะห์ช่องว่างในการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการจดัการนวตักรรมระหว่าง
ทิศทางและสภาพในการจดัการนวตักรรมของบริษทัโทรคมนาคม ABC รายละเอียดมีดงัน้ี 

1.1 นาํผลจาการวิเคราะห์ในขั้นตอนท่ี 1 มาจดัทาํตารางวิเคราะห์ จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
(SWOT)   

1.2 ให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการจดัการนวตักรรมของบริษทัโทรคมนาคม ABC ให้คะแนนขอ้มูลจุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ในแต่ละดา้นจาํแนกตามกรอบการวจิยั     

1.3 สรุปลาํดบัการใหค้ะแนนในแต่ละดา้นจาํแนกตามกรอบการวจิยั    
1.4 จดัทาํ TOWS Matrix เพ่ือกาํหนดยทุธศาสตร์การจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือ

การจดัการนวตักรรม       
1.5 นาํผลการวิเคราะห์ท่ีไดจ้ากการจดัทาํ TOWS Matrix มาจดัทาํเป็นตารางลาํดบัความสําคญัและ

นาํไปใหพ้นกังานผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการจดัการนวตักรรมใหค้ะแนนลาํดบัความสาํคญั               
2.  นาํผลจากการวิเคราะห์ช่องวา่งตามกรอบการวิจยัแต่ละองคป์ระกอบมาจดัทาํ (ร่าง) แผนยทุธศาสตร์การ

จดัการเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการจดัการนวตักรรมของบริษทัโทรคมนาคม ABC โดยร่างแนวทาง
จะมีรายละเอียดดงัน้ี 

2.1 วสิัยทศัน์การจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการจดัการนวตักรรม     
2.2 พนัธกิจการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการจดัการนวตักรรม     
2.3 เป้าประสงคก์ารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการจดัการนวตักรรม     
2.4 ยทุธศาสตร์การจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการจดัการนวตักรรม     
2.5 แผนงานหรือโครงการต่างๆ ท่ีสนบัสนุนให้เกิดยทุธศาสตร์การจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศและ

การส่ือสารเพื่อการจดัการนวตักรรม     
3.  ตรวจสอบและรับรอง (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการ

จดัการนวตักรรมของบริษทัโทรคมนาคม ABC กบัผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็นอาจารยห์รือนักวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ี
ศึกษา จาํนวน 3 ท่าน และผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของบริษทัโทรคมนาคม 
ABC จาํนวน 2 ท่าน 

4.  จดัปรับ (ร่าง) ยทุธศาสตร์ดงักล่าว เพ่ือจดัทาํแผนยทุธศาสตร์การจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารเพื่อการจดัการนวตักรรมของบริษทัโทรคมนาคม ABC ฉบบัสมบูรณ์  

5.  นาํเสนอแผนยทุธศาสตร์การจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการจดัการนวตักรรมของ
บริษทัโทรคมนาคม ABC 

 
5. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1.  ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลท่ีผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองจากแหล่งกาเนิดของ
ขอ้มูลโดยตรง ซ่ึงในงานวิจัยคร้ังน้ีจะเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth-Interview) กับ
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ผูบ้ริหารและผูท่ี้ดูแลนโยบายทั้งทางดา้นการจดัการนวตักรรม และการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ของบริษทัโทรคมนาคม ABC 

2.  ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นขอ้มูลท่ีผูว้ิจยัไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้โดยการอา้งอิงมาจากบุคคล
อ่ืน ซ่ึงในงานวิจยัคร้ังน้ีจะใชว้ิธีการคน้ควา้ ศึกษา และทบทวนเอกสารบทความทางวิชาการ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
จากแหล่งต่างๆ เช่น หอ้งสมุด ศูนยส์ารสนเทศ อินเทอร์เน็ตและหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
6. การวเิคราะห์ข้อมูล 

1. ใช้การวิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis) สาหรับวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการ
วเิคราะห์ช่องวา่งระหวา่งทิศทางและสภาพการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ของบริษทัโทรคมนาคม 
ABC ทั้งน้ีโดยใชห้ลกัการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพดงัน้ี 

1.1 การจําแนกประเภทข้อมูล  (Typological Analysis) ผู ้วิจัยได้สั งเคราะห์แนวคิด  ทฤษฎีและ
องค์ประกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการนวตักรรมจากเอกสารและงานวิจยัต่างๆ แลว้มาจาํแนกเป็นองค์ประกอบท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัการนวตักรรม 

1.2 การจาํแนกขอ้มูลในระดบัจุลภาค (Domain Analysis) เป็นการจาํแนกขอ้มูลระดบัคาํและประโยคท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัประเภทของขอ้มูลในขอ้ 1.1 

2.  การให้คะแนนขอ้มูลจุดแขง็-จุดอ่อน โอกาส-อุปสรรค แต่ละดา้นดว้ยวิธีการถ่วงนํ้ าหนกั และจดัลาํดบั
ความสําคญัตามคะแนนท่ีได้รับ จากนั้ นจึงผลการวิเคราะห์มาพฒันาเป็นแผนยุทธศาสตร์การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการจดัการนวตักรรมของบริษทัโทรคมนาคม ABC 
 
7. สรุปผลการวิจัยและการอภิปราย 

จากแผนยทุธศาสตร์การจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการจดัการนวตักรรมของบริษทั
โทรคมนาคม ABC สามารถสรุปและอภิปรายผลโดยจาํแนกตามกรอบการวจิยัไดด้งัน้ี 

1.  ด้านทรัพยากรบุคคล พบว่า บุคลากรในองค์กร มีลกัษณะการทาํงานท่ีมุ่งมัน่ และทุ่มเทเวลาในการ
ทาํงานอย่างมาก จนทาํให้ไม่มีเวลาในการแสวงหาความรู้หรือพฒันาตนเอง และนําไปสู่การท่ีบุคลากรไม่เห็น
ความสาํคญัของนวตักรรมและไม่มีส่วนร่วมในการคิดสร้างสรรคเ์ชิงนวตักรรม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ชาพิโร 
(2549) ท่ีสรุปไวว้า่ ลกัษณะขององคป์ระกอบดา้นนวตักรรมท่ีสาํคญัอยา่งหน่ึงคือ พนกังานจะตอ้งมีส่วนร่วมในการ
พฒันานวตักรรม และมีความรู้สึกเป็นเจา้ของร่วมกบันวตักรรมท่ีถูกสร้างข้ึนมา  

ดงันั้นจากผลการศึกษาน้ี จึงเป็นท่ีมาของแผนยุทธศาสตร์ข้อที่ 1 คือ พัฒนาสมรรถนะไอซีทีของพนักงาน
เพ่ือให้มีความพร้อมและรองรับการจัดการนวัตกรรม โดยมีเป้าหมายคือ พนักงานทุกระดับได้รับการพัฒนา
สมรรถนะไอซีทีเพ่ือสนบัสนุนการทาํงานเชิงสร้างสรรคแ์ละการจดัการนวตักรรม ไดแ้ก่ โครงการพฒันาระบบการ
วางแผนพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองแบบออนไลน์ , โครงการพัฒนา ICT Online Coaching for Executive เพ่ือ
ใหบ้ริการแกปั้ญหาและใหค้วามรู้เก่ียวกบัไอซีทีสาํหรับผูบ้ริหาร เป็นตน้ ซ่ึงการดาํเนินงานในยทุธศาสตร์ดา้นน้ี จะทาํ
ใหบุ้คลากรในองคก์รมีความรู้ความสามารถท่ีเพ่ิมข้ึน มีระยะเวลาในการพฒันาตนเองท่ีรวดเร็วข้ึน และทาํใหส้ามารถ
จดัสรรเวลาในการพฒันานวตักรรมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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2.  ด้านองค์กร พบวา่ องคก์รให้ความสาํคญักบัการสร้างวฒันธรรมและค่านิยมภายในองคก์รใหส้อดคลอ้ง
ไปกบัทิศทางการดาํเนินงานดา้นนวตักรรม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สมนึก เอ้ือจิระพงษพ์นัธ์ (2553) ท่ีสรุปไวว้า่ 
วฒันธรรมองคก์ร เป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัในการจดัการความรู้ ซ่ึงช่วยพฒันาไปสู่ความสามารถทางดา้นนวตักรรม
ได ้แต่เน่ืองจาก วฒันธรรมองคก์รของบริษทัโทรคมนาคม ABC นั้น มีการกาํหนดและใชง้านมาเป็นระยะเวลานาน 
แต่ขาดการกระตุน้ ปลูกฝังและพฒันาเพ่ือปรับเปล่ียนให้ค่านิยมมีความแข็งแรงข้ึน จึงทาํให้บุคลากรส่วนใหญ่ 
โดยเฉพาะพนกังานใหม่ไม่ไดเ้ห็นความสาํคญั และความชดัเจนในการสร้างวฒันธรรมและค่านิยมในการทาํงาน ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Cook (2002) ซ่ึงสรุปไวว้่า ค่านิยมร่วม ถือเป็นพ้ืนฐานขององค์กรนวตักรรม ซ่ึงตอ้งใช้
ระยะเวลานานในการสร้าง และปลูกฝังค่านิยมดา้นนวตักรรมลงในวฒันธรรมขององคก์ร ค่านิยมท่ีมีความชดัเจนจะ
ทาํให้บุคลากรมีความพยายามและพร้อมท่ีจะทุ่มเทเพื่อให้องคก์รอยูร่อดและประสบความสําเร็จ นอกจากน้ีการรับรู้
ทางกายภาพดา้นนวตักรรมกเ็ป็นส่วนสาํคญัสาํหรับการจดัการนวตักรรม เพราะการท่ีบุคลากรทั้งภายในและภายนอก
องคก์รรับรู้ว่าองคก์รมีนวตักรรมมากน้อยเพียงใด ปัจจยัหน่ึงก็คือมาจากการรับรู้ผ่านส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพต่างๆ 
เช่น คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ สถานท่ีทาํงาน หรือสถานท่ีการให้บริการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Stamm (2008) ท่ี
สรุปไวว้า่ ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพของการทาํงาน สามารถมีบทบาทในการสนบัสนุนพฤติกรรมเพื่อนาํไปสู่การสร้าง
นวตักรรมในองค์กรเช่น การร่วมมือ โอกาสในการเผชิญหน้ากบับุคคลอ่ืนๆ การเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอ้มในการ
ทาํงานจะเป็นสัญญาณท่ีแทจ้ริงของการเปล่ียนแปลงท่ีถาวร  

ดงันั้นจากผลการศึกษาน้ี จึงเป็นท่ีมาของแผนยุทธศาสตร์ข้อที่ 2 คือ พัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสร้าง
พื้นฐานไอซีทีภายในองค์กร โดยมีเป้าหมาย 2 ประการคือ เป้าหมายท่ีหน่ึง) องค์กรมีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถอาํนวยความสะดวกและรวดเร็วในการทาํงานเชิง
สร้างสรรค์ให้กบัพนักงานในทุกระดบั ไดแ้ก่ โครงการพฒันาระบบเครือข่ายแบบ WIFI ทุกพ้ืนท่ีขององค์กร หรือ
โครงการพฒันาและติดตั้ง Digital Board ประจาํห้องประชุม เป็นตน้ ซ่ึงการปรับปรุงและพฒันาระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานใหม่น้ี จะช่วยสนบัสนุนการเกิดนวตักรรมไดเ้ร็วข้ึน เป้าหมายท่ีสอง) องคก์รมีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีทนัสมยั และมีประสิทธิภาพในการให้บริการลูกคา้และคู่คา้ ไดแ้ก่ โครงการ
พัฒนา Smart Shop โดยพัฒนาการให้บริการเป็นแบบ  Mobility หรือโครงการพัฒนา 1 Sales 1 Tablet โดยให้
พนกังานขายทุกคนใชแ้ทบ็เลต็เพ่ือการให้บริการและขายสินคา้ เป็นตน้ ซ่ึงการดาํเนินงานในยทุธศาสตร์ดา้นน้ี จะทาํ
ใหบุ้คลากรเกิดการรับรู้ทางกายภาพดา้นนวตักรรม ซ่ึงจะส่งผลต่อการบรรยากาศในองคก์ร และส่งเสริมใหบุ้คลากรมี
การพฒันานวตักรรม 

3.  ด้านกระบวนการ พบวา่ องคก์รมีขนาดใหญ่ มีโครงสร้างขนาดใหญ่และมีความซบัซอ้น มีกระบวนการ
ทาํงานหลากหลายขั้นตอน และไม่เอ้ือต่อการพฒันานวตักรรมทั้งในดา้นสินคา้ หรือบริการ ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ พรรณี สวนเพลง (2552) ท่ีสรุปไวว้า่ องคป์ระกอบอยา่งหน่ึงของการจดัการนวตักรรม คือ องคก์รจะตอ้ง
มีกระบวนการ ขั้นตอน การผลิต การตลาด หรือการเงิน ท่ีไม่ซับซ้อนยุ่งยากเกินไป สามารถเปล่ียนแปลงไดง่้าย 
เพ่ือใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ท่ีเปล่ียนไป ส่ิงสาํคญัอีกอยา่งจากการท่ีองคก์รมีขนาดใหญ่และมีความ
ซบัซ้อน นัน่คือ องคก์รมีขอ้มูลจาํนวนมาก และไม่ไดมี้การจดัการอยา่งเป็นระบบ เพ่ือให้สามารถนาํมาใชง้านไดโ้ดย
ทนัที ซ่ึงส่ิงน้ีมีความสาํคญักบัการใชง้านขอ้มูลเพ่ือการพฒันานวตักรรม โดยเฉพาะผูบ้ริหารท่ีตอ้งการขอ้มูลเพ่ือการ
ตดัสินใจ หรือกาํหนดแนวทางในการดาํเนินงานดา้นนวตักรรม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Christiansen (2000) ซ่ึง
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สรุปไวว้า่ ขอ้มูลในองคก์รมีจาํนวนมาก และเป็นทรัพยากรท่ีสาํคญั เพราะขอ้มูลน้ีมีความสาํคญัท่ีใชใ้นการตดัสินใจ 
ดงันั้น องค์กรควรมีระบบจดัเก็บขอ้มูลท่ีดีและสามารถเผยแพร่ แบ่งปันขอ้มูลให้กบัหน่วยงานต่างๆ ไดรั้บรู้และ
จาํเป็นต่อการสร้างนวตักรรม 

ดงันั้นจากผลการศึกษาน้ี จึงเป็นท่ีมาของแผนยุทธศาสตร์ข้อที่ 3 คือ พัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบการ
จัดการความรู้และระบบการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนกระบวนการทํางานเชิงสร้างสรรค์และการจัดการนวัตกรรมของ
องค์กร โดยมีเป้าหมายสําคญั 3 ประการคือ เป้าหมายแรก) องคก์รมีระบบการจดัการขอ้มูลและสารสนเทศอตัโนมติั
สาหรับผูบ้ริหาร ไดแ้ก่ โครงการพฒันาโปรแกรมประยกุตเ์พ่ือแสดงผลขอ้มูลผา่นอุปกรณ์เคล่ือนท่ี  เป็นตน้ ซ่ึงอยา่งท่ี
กล่าวไปขา้งตน้วา่ขอ้มูลมีความสําคญั ดงันั้นระบบจดัการขอ้มูลสําหรับผูบ้ริหารน้ี จะช่วยสนบัสนุนการทาํงานของ
ผูบ้ ริหารให้มีความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน  เป้าหมายท่ีสอง) องค์กรมีระบบการจัดการความรู้เพ่ือสนับสนุน
กระบวนการทาํงานเชิงสร้างสรรคแ์ละการจดัการนวตักรรม เพราะนอกจากขอ้มูลสาํหรับผูบ้ริหารแลว้ ขอ้มูลท่ีมีอยู่
ภายในองคก์รยงัเป็นขอ้มูลท่ีสามารถพฒันาเป็นองคค์วามรู้สําหรับบุคลากรภายในองคก์รดว้ย และองค์ความรู้น้ีจะ
นาํไปสู่การพฒันานวตักรรมภายในองคก์ร ซ่ึงสอดคลอ้งไปกบัแนวคิดของ สมนึก เอ้ือจิรพงษพ์นัธ์ (2553) ท่ีไดส้รุป
ไว ้จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความสามารถในการจดัการความรู้ และความสามารถทางนวตักรรมว่า การ
พฒันาระดบัความสามารถทางนวตักรรมนั้น จะตอ้งพฒันาความสามารถในการจดัการความรู้ใหมี้ประสิทธิภาพ โดย
สนับสนุนดว้ยทรัพยากร และระบบจดัการความรู้ท่ีดี และมีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ โครงการพฒันาเวบ็ท่าความรู้ท่ี
สนบัสนุนการทาํงานและการจดัการนวตักรรม หรือโครงการพฒันาระบบผูเ้ช่ียวชาญ เพ่ือสนบัสนุนการสร้างสรรค์
นวตักรรม เป็นตน้ และเป้าหมายสุดทา้ย) องคก์รมีระบบการเรียนรู้เพ่ือสนบัสนุนกระบวนการทาํงานเชิงสร้างสรรค์
และการจดัการนวตักรรม ไดแ้ก่ โครงการปรับปรุงระบบบริหารจดัการหลกัสูตรอิเลก็ทรอนิกส์ หรือโครงการพฒันา
โปรแกรมประยุกต์ท่ีสนับสนุนพนักงานให้สร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ดว้ยตนเอง ซ่ึงเป้าหมายน้ี ก็จะนาํไปสู่การ
สร้างกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ให้เกิดข้ึนในองคก์ร ซ่ึงสอดคลอ้งไปกบัแนวคิดของ Quinn (1991) ท่ีสรุปไวว้่า 
องค์ประกอบสําคญัของการจดัการนวตักรรมอย่างหน่ึงคือ การเรียนรู้โดยถ่ายทอดขอ้มูลระหว่างกนั องค์กรตอ้งมี
ส่ิงแวดลอ้มและสนบัสนุนนวตักรรมเพ่ือสร้างแรงจูงใจใหบุ้คลากรมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้  

4.  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร พบว่า องค์กรให้ความสําคัญกับการดําเนินงานด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร แต่ยงัไม่ไดมี้การนาํเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารมาใชใ้นการจดัการ
นวตักรรม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ชาพิโร (2549) ท่ีสรุปไวว้า่ เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเป็นองคก์ร
ท่ีสาํคญัในการสนบัสนุนการจดัการนวตักรรม เช่น เป็นแหล่งขอ้มูลของนวตักรรมเพ่ือสนบัสนุนกระบวนการในการ
สร้างนวตักรรมให้มีความสะดวก รวดเร็ว และตดัสินใจไดง่้ายข้ึน หรือการนาํเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร
มาใชส้าํหรับประสานงานการทาํงานร่วมกนัของพนกังาน ทาํใหเ้กิดความร่วมมือในการสร้างสรรคน์วตักรรม 

ดงันั้นจากผลการศึกษาน้ี จึงเป็นท่ีมาของแผนยุทธศาสตร์ข้อที ่4 คือ การใช้ไอซีทีเพ่ือสนับสนุนกระบวนการ
จัดการนวัตกรรมภายในองค์กร โดยมีเป้าหมาย 2 ประการคือ เป้าหมายท่ีหน่ึง) องค์กรจะมีระบบสนับสนุน
กระบวนการจดัการนวตักรรม ไดแ้ก่ โครงการพฒันาและปรับปรุงระบบ ERP ให้มีประสิทธิภาพรองรับการทาํงาน
แบบ Cloud Computing โดยใชง้านผ่านอุปกรณ์เคล่ือนท่ีจากภายนอกองค์กรได ้หรือโครงการปรับปรุงระบบการ
จดัการความมัน่คงและปลอดภยัของขอ้มูล (Data Security Management System) เป็นตน้ ซ่ึงเป้าหมายดา้นน้ีจะทาํให้
องค์กรมีระบบการทํางานท่ีจะมาช่วยสนับสนุนการจัดการนวตักรรมเพราะการพัฒนาระบบ ERP ผ่าน Cloud 
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Computing จะทาํให้บุคลากรสามารถเขา้ถึงการทาํงานจากภายนอกได ้ทาํใหก้ารคิดสร้างสรรคเ์ชิงนวตักรรมสามารถ
ใชข้อ้มูลจากท่ีใดก็ไดซ่ึ้งก็จาํเป็นตอ้งพฒันาระบบควบคู่ไปกบัการจดัการดา้นความมัน่คงและความปลอดภยัของ
ขอ้มูลดว้ย ประการท่ีสอง) องคก์รมีเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารท่ีสนบัสนุนกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์
และการจดัการนวตักรรม ไดแ้ก่โครงการพฒันาระบบการส่งผลงานนวตักรรมเขา้ประกวดผา่นทางออนไลน์ (Online 
Innovation Awards) โดยเช่ือมโยงกบัระบบโพสตข์อ้เสนอแนะจากผูบ้ริหาร หรือโครงการพฒันาระบบสะสมคะแนน
การคิดนวตักรรมโดยเช่ือมโยงกบัระบบจดัการรางวลัภายในองคก์ร เป็นตน้ ซ่ึงโครงการต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากเป้าหมาย
น้ี ก็นาํไปสู่การใชเ้ทคโนโลยีมาพฒันากระบวนการสร้างนวตักรรมให้มีความสะดวก และส่งเสริมให้เกิดการสร้าง
นวตักรรมมากข้ึน โดยสรุปการดาํเนินงานยทุธศาสตร์ดา้นน้ี จะนาํมาซ่ึงการสนบัสนุนกระบวนการดา้นนวตักรรมใน
ขั้นตอนต่างๆ ให้เกิดข้ึน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเป็นเคร่ืองมือในการสนับสนุน ซ่ึง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารน้ีจะเป็นส่ือกลางระหว่างกระบวนการทาํงานในแต่ละวนักบักระบวนการ
จดัการดา้นนวตักรรม ทาํให้พนักงานสามารถเขา้ถึงกระบวนการ พร้อมทั้ งคิดสร้างสรรค์เชิงนวตักรรมไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็วยิง่ข้ึน 

5.  ด้านปัจจัยสนับสนุน  พบว่า องค์กรให้ความสําคัญ  และมีการกําหนดกลยุทธ์และทิศทางในการ
ดาํเนินงานดา้นนวตักรรมมาโดยตลอด แต่มีการส่ือสารดา้นนวตักรรมลงไปยงักลุ่มพนักงานระดบัปฏิบติัการได้
ค่อนขา้งนอ้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Quinn (1991) ท่ีสรุปไวว้า่ การส่ือสารเป็นคุณลกัษณะท่ีสาํคญั ในการช่วย
สนับสนุนการพฒันานวตักรรมของพนักงาน ทาํให้เกิดมุมมองดา้นความคิด และเกิดความร่วมมือในการพฒันา
นวตักรรมในองคก์ร ดงันั้น เพ่ือส่ือสารทั้งเร่ืองกลยทุธ์ดา้นนวตักรรม ใหพ้นกังานเกิดความเขา้ใจท่ีตรงกนั 

ดงันั้นจากผลการศึกษาน้ี จึงเป็นท่ีมาของแผนยุทธศาสตร์ข้อที่ 5 คือ การใช้เทคโนโลยีการส่ือสารเพ่ือการ
ขับเคล่ือนกระบวนการส่ือสารและสร้างการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์และการจัดการนวัตกรรมภายในองค์กร โดย
มีเป้าหมายคือ องค์กรมีเทคโนโลยีท่ีสนับสนุนการพัฒนาการส่ือสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพได้แก่ 
โครงการพฒันาช่องทางส่ือสารสังคมออนไลน์ (Social Media) เพ่ือการส่ือสารและรณรงค์การมีส่วนร่วมในการ
สร้างสรรคแ์ละการจดัการนวตักรรม หรือโครงการพฒันาสภานวตักรรมเสมือน (Virtual Innovation Forum) เพ่ือการ
นาํเสนอผลงานเชิงสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม ซ่ึงยทุธศาสตร์ดา้นน้ี จะทาํให้องคก์รสามารถส่ือสารดา้นนวตักรรมกบั
บุคลากรไดอ้ยา่งทัว่ถึงและชดัเจน โดยใชเ้ทคโนโลยีการส่ือสารมาช่วยสนบัสนุนช่องทางการส่ือสารอยา่งเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ 

 
8. ข้อเสนอแนะ 

1. ขอ้เสนอแนะสาํหรับการนาํผลการวจิยัไปใช ้
1.1  ควรกาํหนดระยะเวลาในการนําผลวิจยัไปใช้ โดยพิจารณาเลือกยุทธศาสตร์ หรือโครงการท่ีมี

ความสาํคญั และจาํเป็นต่อการขบัเคล่ือนองคก์รไปสู่การเป็นองคก์รนวตักรรมก่อน 
1.2  ควรมีการวางแผน และส่ือสารอยา่งเป็นระยะ พร้อมทั้งกระตุน้ดว้ยกิจกรรมควบคู่กนัไป เพ่ือสร้าง

ความตระหนกัรู้ใหเ้กิดข้ึนกบัพนกังาน วา่องคก์รกาํลงัดาํเนินงานดา้นการจดัการนวตักรรม 
1.3  สายงานท่ีเก่ียวขอ้งเช่น สายงานการผลิตสินคา้หรือบริการ หรือสายงานท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถนาํ

แผนยทุธศาสตร์การจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ และการส่ือสาร เพ่ือการจดัการนวตักรรม ไปใชเ้ป็นตน้แบบในการ
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ดาํเนินงาน และสามารถวางแผนร่วมกนักบัหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารขององคก์ร เพ่ือกาํหนด
ภาพการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

2.  ขอ้เสนอแนะสาํหรับการวจิยัในคร้ังต่อไป 
ควรมีการวิจยัประเมินผล (Evaluation Research) การดาํเนินงานตามแผนงานหรือโครงการต่างๆ จากแผน

ยทุธศาสตร์การจดัการเทคโนโลยแีละการส่ือสาร เพ่ือการจดัการนวตักรรมของบริษทัโทรคมนาคม ABC ต่อไป 
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บทคดัย่อ 
 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ ออกแบบ พฒันา และประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช้ระบบรับบริจาค
ออนไลน์ของวดัพระธรรมกาย ทั้งน้ีโดยใชโ้ปรแกรม Microsoft SQL สาํหรับการจดัทาํฐานขอ้มูล โปรแกรม SQL Server 2008 
เป็นเซิฟเวอร์สาํหรับจดัการฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ ใชภ้าษา ASP.net  ซ่ึงมีความยดืหยุน่ดว้ยคุณสมบติัของ Common Language 
Runtime (CLR)ในการเขียนโปรแกรมบนเวบ็ไซต์  การทาํงานของระบบประกอบด้วยฟังก์ชัน่การทาํงานหลกัๆ 2 ส่วนคือ  
ผู้ใช้งานท่ัวไป ประกอบดว้ย 7 ระบบยอ่ยคือ ระบบล๊อคอิน ระบบบริจาค ระบบรายงานบริจาคแบบสรุป ระบบรายงานบริจาค
แบบละเอียด ระบบรายงานบริจาคแบบตามโครงการ ระบบขอ้มูลสมาชิก และระบบเปล่ียนรหัสผ่าน และ  การจัดการ ซ่ึง
ประกอบ ดว้ย 9 ระบบยอ่ยไดแ้ก่  ระบบรายช่ือบุญ ระบบรายการรับบริจาคแบบสรุป ระบบรายการรับบริจาคแบบละเอียด  
ระบบการตรวจสอบไฟล์ธนาคาร ระบบการจดัการหลงัตรวจสอบไฟล์ธนาคาร  ระบบรายงานสรุป  ระบบรายช่ือล๊อคอิน  
ระบบรายช่ือกลุ่มสิทธ์ิ  และระบบการใหสิ้ทธ์ิ 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช้ระบบรับบริจาคออนไลน์ของวดัพระธรรมกาย จาํนวน 66 คน พบว่า ผู ้
ประเมินมีความพึงพอใจการใชง้านระบบฯ ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.88) เม่ือพิจารณารายละเอียดเป็นรายดา้น พบว่า 
ส่วนมากมีความพึงพอใจในระดบัมาก เช่น  ดา้นความสะดวกในการใชง้าน ( X  = 4.08) ดา้นขอ้มูลและการนาํเสนอ ( X  = 
3.86)  และดา้นระบบฐานขอ้มูล   ( X  = 3.84)  ยกเวน้ดา้นคุณค่าและประโยชน์ท่ีพบวา่ ผูป้ระเมินมีความพึงพอใจในระดบัมาก
ท่ีสุด ( X  = 4.23) 
คาํสําคญั: ระบบรับบริจาคออนไลน์, วดัพระธรรมกาย 
 

Abstract 

                The objective of this independent study is to analytically study, design, develop and evaluate contentment of users 
of donation system developed by Dhammakaya Temple using Microsoft SQL for database development. SQL Server 2008 
Program is a Relational Database Management System using ASP.net language which is built on the Common Language 
Runtime (CLR), allowing programmers to write ASP.NET code using any supported .NET language.  The system consists of 
2 main functions i.e. 1) for General Users, it contains 7 sub-systems for Log in, Donation, Donation in Summary Reporting, 
Detailed Donation Reporting, By-Project Donation Reporting, Member Identification, as well as PIN changing and 2 )  for 
Management, it consists of 9 sub-systems for i.e. merit-making program listing, receiving of donation in summary, receiving 
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of donation in detail, verification of Bank files, Post Bank files verification managing process, Summary reporting, Log in 
name listing,  Authorized group of user listing, and Authorization.      
                The result of evaluate satisfaction of Online Donation Systems for Dhammakaya Temple from 66 users reveals 
that the users’ satisfaction of the overall system is in high level ( X  = 3.88). Consideration was also made in relation with 
each aspect of the system.  It was found that users are satisfied with its convenience ( X  = 4.08) system information and 
presentation ( X  = 3.86) and database system ( X  = 3.84) are in high level as well but for the system value and benefit is in 
highest level ( X  = 4.23).      
Keywords: Online Donation System, Dhammakaya Temple 
 
1. บทนํา 

ในปัจจุบนัเป็นท่ียอมรับอยา่งกวา้งขวางวา่ เทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology) ทวคีวามสาํคญัมากข้ึน
ทั้งชีวิตประจาํวนั ชีวิตการทาํงาน การดาํเนินงานขององคก์รต่าง ๆ มีสารสนเทศท่ีเสมือนกบัเส้นเลือดท่ีหล่อเล้ียงการทาํงาน
ของทุกองคก์รและมีผลกระทบอยา่งกวา้งขวางทั้งระดบับุคคล กลุ่ม องคก์ร และสาขาวิชาชีพต่าง ๆ (ทิพวรรณ  หล่อสุวรรณ
รัตน์, 2544) สารสนเทศท่ีดีและมีคุณค่าจะถูกจดัเก็บอยา่งเป็นระบบโดยผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการประมวลผลสามารถนาํไปใชใ้น
การวางแผน ควบคุมหรือประกอบการตดัสินใจของผูบ้ริหารขององค์กรได้ (โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์, 2551) การพฒันาระบบ
สารสนเทศ(Information  System) จะเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขอ้มูล ประมวลผล และผลิตสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ  ซ่ึงลว้น
แลว้แต่วตัถุประสงคท่ี์แตกต่างกนัไป รวมถึงมีการใชง้านท่ีแตกต่างกนัดว้ย (ประสิทธ์ิ ทีฆพุฒิ และ ครรชิต มาลยัวงศ์, 2549)  
ในองคก์รท่ีประกอบดว้ยหลายฝ่ายงาน แต่ละฝ่ายงานกจ็าํเป็นตอ้งมีระบบสารสนเทศเป็นของตนเพื่อสนบัสนุนการทาํงานตาม
ลกัษณะหน้าท่ีงาน รวมทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบติังาน เช่น ระบบสารสนเทศทางการบญัชี  ทางการเงิน  ทาง
บริหารงานบุคคล  เป็นตน้ (เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการและการจดัการความรู้ สาขาวิชาวิทยาการ
จดัการ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช หน่วยท่ี 1-8, 2555) การพฒันาระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สาํหรับการใชง้านขององคก์ารนั้น ไม่ไดเ้กิดข้ึนจากการท่ีองคก์ารตอ้งทุ่มเงินจาํนวนมหาศาลในการซ้ือเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั
และมีราคาแพงมาใชง้านเท่านั้นแต่ผูอ้อกแบบ ผูบ้ริหารและผูใ้ชร้ะบบ จะตอ้งทาํการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหารวมทั้งความ
ตอ้งการขององค์การ ตลอดจนความเขา้ใจในพื้นฐานและศกัยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจะนํามาประยุกต์เพื่อการ
ออกแบบและพฒันาระบบสารสนเทศอยา่งเหมาะสมและรอบคอบเพื่อใหเ้กิดความคุม้ค่าในการใชง้านและป้องกนัปัญหาท่ีจะ
เกิดข้ึนในระยะยาว (ณฏัฐพนัธ์ เขจรนนัทน์, 2551) 

ฝ่ายสารสนเทศ วดัพระธรรมกาย จดัตั้งข้ึนตามโครงสร้างการบริหารงานของวดัพระธรรมกายในปี พ.ศ. 2549 และมี
การปรับโครงสร้างเพื่อรองรับการขยายงานอีกคร้ังเม่ือปี พ.ศ. 2554 โดยแบ่งการบริหารงานออกเป็น 7 หน่วยงาน มีภารกิจ
หลกัในการจดัหา บริหารจดัการ รายงานผลการดาํเนินงานและการใชง้บประมาณรายจ่ายดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศให้กบั
คณะกรรมการบริหารฯ ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ และพฒันาระบบสารสนเทศพื้นฐานให้กบัหน่วยงานต่างๆ ภายใน
องค์กร (พระสุรสิทธ์ิ สุรสิทฺโธ, สัมภาษณ์, 22 พฤษภาคม 2556)  ซ่ึงในส่วนของการพฒันาระบบสารสนเทศพื้นฐานให้กบั
หน่วยงานภายในองคก์รนั้นพบวา่ ระบบการปฏิบติังานกองรับบริจาคของวดัพระธรรมกายเป็นกระบวนการทาํงานดว้ยมือและ
มีขอ้มูลเกิดข้ึนเป็นจาํนวนมากเก่ียวกบัการรับเงินบริจาค เก็บสถิติการบริจาค และออกหลกัฐานการบริจาคให้กบัประชาชน
ท่ีมาบริจาคเงิน ซ่ึงกระบวนการทาํงานดงักล่าวประสบปัญหาหลกัๆ ของการปฏิบติังาน 5 ประการดงัน้ีคือ (พระพรชยั อิทฺธิ
ชโย, สมัภาษณ์, 23 พฤษภาคม 2556) 

1. ปัญหาการขาดแคลนเจา้หน้าท่ีรับบริจาคในวนัอาทิตย ์วนัสําคญัทางศาสนา หรือวนัท่ีวดัพระธรรมกายไดจ้ดั
กิจกรรมทางศาสนา ซ่ึงจะมีประชาชนเขา้ร่วมงานเป็นจาํนวนมาก เจา้หน้าท่ีประจาํกองรับบริจาคมีจาํนวนไม่เพียงพอกบั
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ปริมาณงาน แมท้างวดัฯ จะมีการนาํเจา้หนา้ท่ีอาสาสมคัรเขา้มาช่วยงานเจา้หนา้ท่ีประจาํแลว้ก็ตาม แต่อาสาสมคัรเหล่านั้นก็ยงั
ตอ้งผา่นขั้นตอนการฝึกอบรมใหเ้ขา้ใจถึงระบบงานซ่ึงตอ้งใชเ้วลาในการอบรมมากจึงจะสามารถทาํงานได ้

2. ปัญหาความผดิพลาดท่ีเกิดจากการกรอกเอกสารในขณะบริจาค สืบเน่ืองจากในวนังานจะมีประชาชนเขา้ร่วมงาน
เป็นจาํนวนมาก ในเวลาเดียวกนัจะเป็นช่วงท่ีประชาชนผูมี้จิตศรัทธาจะเขา้มายงัจุดรับบริจาคและผูบ้ริจาคจะตอ้งเลือกกองทุน 
กรอกเอกสารแสดงความประสงคบ์ริจาค และนบัเงินบริจาค ซ่ึงทางวดัฯ มีเจา้หนา้ท่ีกองรับบริจาคไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน
และเวลาท่ีมีอยา่งจาํกดั จึงทาํใหไ้ม่สามารถอธิบายรายละเอียดของการบริจาคใหก้บัผูมี้จิตศรัทธาท่ีมาเขา้สู่กระบวนการบริจาค
ไดอ้ยา่งครบถว้นและทัว่ถึง จึงทาํใหเ้กิดการกรอกเอกสารท่ีผดิพลาดข้ึน 

3. ปัญหาดา้นการติดตามตรวจรับเอกสาร หลกัฐานการรับบริจาค เน่ืองจากมีประชาชนผูมี้จิตศรัทธาบริจาคเป็น
จาํนวนมากในช่วงเวลาสั้นๆ ซ่ึงเป็นช่วงท่ีมีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ทาํให้ประชาชนบางส่วนท่ีรอรับการให้บริการ
จากเจา้หน้าท่ีจะไม่สามารถเขา้ร่วมกิจกรรมในช่วงเวลานั้นไดเ้พราะตอ้งคอยรับหลกัฐานการบริจาคอยูท่ี่จุดรับบริการซ่ึงใช้
เวลานานและหากมีผูใ้ชบ้ริการเป็นจาํนวนมากในขณะนั้นก็จะยิง่ใชเ้วลานานมากข้ึนและมีอตัราการจ่ายหลกัฐานลงรายการรับ
บริจาคท่ีสบัสนเพิ่มมากข้ึน และผูร้อหลกัฐานการบริจาคกจ็ะไม่ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมตามท่ีไดต้ั้งใจไว ้

4. ขาดรายงานและการเกบ็สถิติการบริจาคทั้งในฝ่ายของวดัและผูบ้ริจาค ซ่ึงรายงานและการเกบ็สถิติเดิมนั้นไดจ้ดัทาํ
ในรูปแบบของตารางดว้ยการใชร้ะบบมือ รวมทั้งจดัเก็บในลกัษณะของแฟ้มเก็บเอกสารซ่ึงการจดัเก็บนั้นยงัไม่เป็นหมวดหมู่
และกระจดักระจาย ทาํให้เกิดความยุง่ยาก ใชเ้วลานานในการสืบคน้และออกรายงานเพื่อเป็นขอ้มูลให้ผูบ้ริหารโครงการได้
รับทราบ และในส่วนของผูป้ระสงคบ์ริจาค ซ่ึงมีความตอ้งการทราบสถิติการบริจาคของตนเองและตอ้งการเวลาในการเลือก
พิจารณากองทุนท่ีตอ้งการบริจาคตามความประสงค ์

5. ผูป้ระสงคจ์ะบริจาคท่ีอยูต่ามศูนยส์าขาของวดัพระธรรมกายในต่างประเทศไม่สามารถบริจาคได ้เพราะอยูต่่าง
พื้นท่ีกนัทั้งต่างจงัหวดัและต่างประเทศ ซ่ึงลกัษณะการบริจาคของศูนยส์าขาต่างประเทศตอ้งฝากเงินมากบัผูท่ี้เดินทางกลบัมาท่ี
วดัพระธรรมกายและเม่ือบริจาคตามขั้นตอนปกติแลว้ก็ยงัตอ้งนาํหลกัฐานการบริจาคเดินทางกลบัไปต่างประเทศเพื่อส่งกบัผู ้
บริจาคอีกดว้ยซ่ึงใชเ้วลานานในการไดรั้บเอกสาร 

จากประเด็นปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ ผูศึ้กษาจึงเกิดแนวคิดท่ีจะพฒันาระบบรับบริจาคออนไลน์ของวดัพระธรรมกาย
ข้ึนโดยมองเห็นว่าระบบสารสนเทศดงักล่าวจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและขยายขอบเขตให้การดาํเนินงานระบบงานรับ
บริจาคของกองรับบริจาคของวดัพระธรรมกายให้ดีข้ึน รวมทั้งทาํให้การดาํเนินงานมีความถูกตอ้ง รวดเร็ว แม่นยาํ ประหยดั
ทรัพยากรบุคคลและเวลา และยงัเป็นการเพิ่มช่องทางการรับบริจาคให้เขา้ถึงกลุ่มประชาชนผูมี้จิตศรัทธามากข้ึน รวมทั้ง
สามารถเกบ็รวบรวมขอ้มูลไดเ้ป็นจาํนวนมากและง่ายต่อการสืบคน้ขอ้มูลอีกดว้ย  

 
2. วตัถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือวเิคราะห์ ออกแบบ และพฒันาระบบรับบริจาคออนไลน์ของวดัพระธรรมกาย 
2.2 เพ่ือประเมินความพึงพอใจการใชง้านระบบรับบริจาคออนไลน์ของวดัพระธรรมกาย 
 

3. ขอบเขตการพฒันาระบบ 
3.1 ขอบเขตด้านระบบ ประกอบดว้ย 

                     3.1.1 ระบบผูบ้ริจาค สามารถบนัทึกขอ้มูล ช่ือ-นามสกุล ท่ีอยู ่ประวติัการบริจาค ขอ้มูลการเขา้ใชง้าน 
ขอ้มูลผูใ้ชง้านระบบ สามารถเพ่ิม ลบ และแกไ้ขช่ือผูบ้ริจาค 
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                      3.1.2 ระบบกองทุน สามารถเลือกกองทุนท่ีตอ้งการบริจาค และบนัทึกขอ้มูลรายการกองทุนท่ีผูบ้ริจาค
เลือกบริจาค 
                          3.1.3 ระบบรายงาน สามารถเลือกวิธีการรับหลกัฐาน ออกรายงานขอ้มูลเป็นแบบละเอียด แบบสรุป 
และแบบตามรายช่ือโครงการ มีระบบรักษาความปลอดภยั ระบบสามารถจดัการกลุ่มผูใ้ชง้านและผูดู้แลระบบ 

3.2 ขอบเขตด้านซอฟต์แวร์และภาษาทีใ่ช้ในการพฒันาระบบ  ประกอบดว้ย 
                      3.2.1 ใชภ้าษา ASP.net สาํหรับการเขียนโปรแกรม 
                      3.2.2 ใช ้Microsoft SQL สาํหรับการจดัการฐานขอ้มูล 
     3.3 ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูลหลกัสําหรับการประเมนิระบบ   
                      ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัสําหรับการประเมินระบบท่ีพฒันาข้ึนคือ ผูใ้ชง้านระบบ ซ่ึงผูว้ิจยัคดัเลือกผูป้ระเมิน
ระบบโดยใชว้ิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) มี 2 กลุ่มหลกั คือ ผูดู้แลระบบ จาํนวน 5 คน และผูใ้ชง้าน
ระบบทัว่ไป จาํนวน 61 คน รวมผูป้ระเมินระบบทั้งส้ิน 66 คน 
 
4. วธีิดาํเนินการวจิัย   มรีายละเอยีดดงันี ้  

ขั้นตอนท่ี 1 วิเคราะห์ระบบและกระบวนการทาํงานเดิม โดยการสัมภาษณ์และศึกษาจากเอกสารซ่ึงผล
การศึกษาพบว่าระบบงานเดิมมีขั้นตอน กระบวนการทาํงาน รวมทั้งปัญหาและผลกระทบจากการทาํงาน ปรากฏ
รายละเอียดในรูปท่ี 1         

การวเิคราะห์ระบบงานเดมิ

การวเิคราะห์ระบบงานเดิม

กรอกเอกสารระบุ ช่ือ - สกลุ

เลือกกองทุนและ
จํานวนเงินท่ีจะบริจาค

ตรวจนับเงินบริจาค

ติดต่อเจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบเอกสาร

ออกหลักฐาน
การรับบริจาค

ผู้บริจาคตรวจสอบหลกัฐาน
รับหลกัฐานการบริจาค

1 2

3

ผู้บริจาค

                   
           รูปที ่1 แสดงขั้นตอนของระบบงานเดมิ                                                           รูปที ่2 แสดงการทาํงานของระบบงานใหม่                                             
 

ขั้นตอนท่ี 2 ศึกษาความเป็นไปไดข้องการพฒันาระบบข้ึนมาใหม่ 3 ดา้นคือ ความเป็นไปไดด้า้น
เศรษฐศาสตร์ ดา้นการปฏิบติังาน และดา้นเทคนิค 
                ขั้นตอนท่ี 3 ออกแบบระบบ  เป็นการออกแบบระบบงานใหม่ ประกอบดว้ย การกาํหนดความตอ้งการดา้น
ฮาร์ดแวร์ และซอฟตแ์วร์ท่ีจะนาํมาพฒันาระบบ การออกแบบฐานขอ้มูล การออกแบบแผนผงับริบทท่ีแสดงภาพรวม
การทาํงานของระบบ และแผนผงัการไหลของขอ้มูลระหวา่งกระบวนการต่างๆ 6 กระบวนการคือ กระบวนการ
ตรวจสอบสิทธ์ิของสมาชิก กระบวนการสร้างโครงการบริจาค กระบวนการบริจาคและออกหลกัฐาน กระบวนการ
ออกรายงานการบริจาค กระบวนการออกรายงานการเงิน และกระบวนการออกรายงานสมาชิก ดงัรูปท่ี 2 และ 3 
                ขั้นตอนท่ี 4 การพฒันาระบบ  เป็นขั้นตอนของการเขียนโปรแกรมเพ่ือพฒันาระบบงานข้ึนมาใหม่โดยมี
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการพฒันาระบบคือ โปรแกรม  Microsoft SQL , SQL Server 2008  ภาษา ASP.net  เป็นตน้ 
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                ขั้นตอนท่ี 5 จดัทาํ (ร่าง) แบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจ 7 ดา้นคือ ดา้นรูปแบบหนา้จอ  ดา้น
รูปแบบเมนู  ดา้นขนาดตวัอกัษรและการใชภ้าษา ดา้นระบบฐานขอ้มูล ดา้นขอ้มูลและการนาํเสนอ ดา้นความสะดวก
ในการใชง้าน และดา้นคุณค่าและประโยชน์ ขอ้คาํถามเป็นแบบมาตราส่วน (Likert Scale) รวมขอ้คาํถามทั้งส้ิน 21 ขอ้                                

ขั้นตอนท่ี 6 ตรวจสอบคุณภาพของ (ร่าง) แบบสอบถามโดยใชก้ารตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content 
Validity) โดยผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 3 ท่าน ผลการวเิคราะห์ความสอดคลอ้งของขอ้คาํถาม อยูร่ะหวา่ง 0.67-1.00 ซ่ึงถือวา่
แบบสอบถามอยูใ่นเกณฑท่ี์ใชไ้ดทุ้กขอ้  
                                               

 
 

รูปที ่3 แสดงแผนภาพกระแสของข้อมูลระดบั 1 
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ขั้นตอนท่ี 7 ปรับแกแ้บบสอบถามตามคาํแนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญ และจดัทาํแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์เพ่ือ
นาํไปใชเ้กบ็ขอ้มูลจริง 

ขั้นตอนท่ี 8 ประมวลผล และสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 
ขั้นตอนท่ี 9 จดัทาํรายงานผลการศึกษาฉบบัสมบูรณ์ 
 

5. สถิตทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
               5.1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูป้ระเมิน  วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการแจกแจงความถ่ี และหาค่าร้อยละ 
               5.2 ผลการประเมินความพึงพอใจการใชง้านระบบรับบริจาคออนไลน์ของวดัพระธรรมกาย วิเคราะห์ขอ้มูล
โดยการคาํนวณหาค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ซ่ึงเกณฑใ์นการแปลผลค่าเฉล่ียมีดงัน้ี                           
                              4.21 - 5.00     หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด 
                              3.41 - 4.20     หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดบัมาก    
                              2.61 - 3.40     หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง 
                              1.81 - 2.60     หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดบันอ้ย 
                              1.00 - 1.80     หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดบันอ้ยท่ีสุด 
 
6. สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 
                   6.1 ผลการพฒันาระบบรับบริจาคออนไลน์ของวดัพระธรรมกาย  
                         ระบบรับบริจาคออนไลน์ของวดัพระธรรมกาย แบ่งออกเป็น 2 หมวดหลกัคือ หมวดผู้ใช้งานท่ัวไป 
ประกอบดว้ยระบบย่อยทั้งหมด 7 ระบบไดแ้ก่  ระบบล็อคอิน ระบบบริจาค ระบบรายงานบริจาคแบบสรุป ระบบ
รายงานบริจาคแบบละเอียด ระบบรายงานบริจาคแบบตามโครงการ ระบบขอ้มูลสมาชิก และระบบเปล่ียนรหสัผา่น  
 

 
รูปที ่ 4 แสดงหน้าระบบลอ็คอนิ 

และ หมวดการจัดการ ซ่ึงประกอบดว้ยระบบยอ่ยทั้งหมด 9 ระบบไดแ้ก่  ระบบรายช่ือบุญ ระบบรายการรับบริจาค
แบบสรุป ระบบรายการรับบริจาคแบบละเอียด  ระบบการตรวจสอบไฟลธ์นาคาร ระบบการจดัการหลงัตรวจสอบ
ไฟลธ์นาคาร  ระบบรายงานสรุป  ระบบรายช่ือลอ๊กอิน  ระบบรายช่ือกลุ่มสิทธ์ิและระบบการใหสิ้ทธ์ิ ดงัรูปท่ี 4 และ 5 
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รูปที ่5 แสดงหน้าเมนูในหมวดการจัดการ 

 

6.2 ผลการประเมนิความพงึพอใจการใช้งานระบบรับบริจาคออนไลน์ของวดัพระธรรมกาย 
                         หลงัการทดลองใชง้านระบบรับบริจาคออนไลน์ของวดัพระธรรมกายโดยผูป้ระเมินจาํนวน 66 คน 
สรุปผลประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบท่ีพฒันาข้ึน พบว่า ผูป้ระเมินมีความพึงพอใจการใช้งานระบบฯ 
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.88) เม่ือพิจารณารายละเอียดเป็นรายดา้น พบวา่ ส่วนมากมีความพึงพอใจในระดบั
มาก เช่น  ด้านความสะดวกในการใช้งาน ( X  = 4.08) ด้านข้อมูลและการนําเสนอ ( X  = 3.86)  และด้านระบบ
ฐานขอ้มูล   ( X  = 3.84)  ยกเวน้ดา้นคุณค่าและประโยชน์  ท่ีพบวา่ ผูป้ระเมินมีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด ( X  = 
4.23)  ดงัปรากฏรายละเอียดในตารางท่ี 1     
 
ตารางที ่1 ผลการประเมนิความพงึพอใจการใช้งานระบบรับบริจาคออนไลน์ของวดัพระธรรมกายในภาพรวม  

รายการประเมนิ X S.D. แปลความ 
1. ดา้นรูปแบบหนา้จอ 3.54 0.075 มาก 
2. ดา้นรูปแบบเมนู                                                                          3.67 0.098 มาก 
3. ดา้นขนาดตวัอกัษรและการใชภ้าษา                                           3.76 0.041 มาก 
4. ดา้นระบบฐานขอ้มูล                                                                   3.84 0.039 มาก 
5. ดา้นขอ้มูลและการนาํเสนอ                                                         3.86  0.201 มาก 
6. ดา้นความสะดวกในการใชง้าน                                                   4.08 0.025 มาก 
7. ดา้นคุณค่าและประโยชน์                                          4.23 0.032 มากท่ีสุด 

รวม 3.88 0.11 มาก 
 

      จากการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชง้านระบบ  ทั้ง 7 ดา้นสามารถอภิปรายผลการศึกษาวจิยัไดด้งัน้ี 
                      1. ด้านคุณค่าและประโยชน์ ผลการประเมินความพึงพอใจจากผูใ้ชง้าน พบวา่มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด ( X  = 4.23)  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ศิรินนัท ์จนัทร์ทอง (2557) ท่ีพบวา่ผูใ้ชง้านประเมิน
ความพึงพอใจของการใชง้านในระบบฐานขอ้มูลวทิยานิพนธ์ออนไลน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต
ในดา้นประโยชน์ ท่ีไดรั้บจากการใชง้านระบบ ( X  = 4.57) เช่นเดียวกนั ซ่ึงสะทอ้นไดว้่าระบบสารสนเทศท่ีดีควร
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เน้นท่ีประโยชน์และคุณค่าท่ีจะได้รับจากการใช้งานอันจะทําให้การทํางานหรือการให้บริการของระบบเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณค่าท่ีไดรั้บจากการลดขั้นตอนและลดเวลาจากการทาํ
รายการจากการทาํงานในระบบเดิม                  
                          2. ด้านความสะดวกในการใช้งาน ผลการประเมินความพึงพอใจจากผูใ้ชง้าน พบว่ามีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 4.08)  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ อมัพวรรณ พนัธจกัร (2551) ท่ีผูใ้ชง้านประเมิน
ความพึงพอใจของการใช้งานระบบสารสนเทศสําหรับการตรวจสอบภายในของสํานักงานตรวจสอบภายใน 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ในดา้นความสะดวกในการใชง้านอยู่ในระดบัมากเช่นเดียวกนั นั่นสะทอ้นให้เห็นว่า ระบบ
สารสนเทศท่ีให้บริการบนเวบ็ท่ีดี การเขา้สู่เวบ็ไซตต์อ้งมีความง่ายและสะดวกต่อการใชง้าน รวมทั้งการทาํรายการ
หรือการคน้หาขอ้มูลต่างๆ ตอ้งมีความง่ายและสะดวกเช่นเดียวกนั                        
                     3. ด้านข้อมูลและการนําเสนอ ผลการประเมินความพึงพอใจจากผูใ้ชง้าน พบวา่มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.86)  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ศรายทุธ ปัญญารักษา (2552) ผูใ้ชง้านประเมินความ
พึงพอใจของการใชง้านระบบสารสนเทศเพ่ือสนบัสนุนการให้บริการลูกคา้ของ บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต จาํกดั สาขา
จงัหวดัเชียงใหม่ อยูใ่นระดบัมากเช่นเดียวกนั นั่นสะทอ้นให้เห็นวา่ ระบบสารสนเทศท่ีดีจาํเป็นจะตอ้งมีขอ้มูลหรือ
รายงานท่ีนาํเสนออยา่งถูกตอ้ง ชดัเจน และมีความเหมาะสมกบัระดบัของผูใ้ชง้าน 
                      4. ด้านระบบฐานข้อมูล ผลการประเมินความพึงพอใจจากผูใ้ชง้าน พบวา่มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่น
ระดบัมาก ( X  = 3.84)  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ รัตนาภรณ์ กาศโอสถ และปรัชญนันท์ นิลสุข (2552) ท่ี
ผูใ้ชง้านประเมินความพึงพอใจของการใชง้านระบบฐานขอ้มูลวิทยานิพนธ์ฉบบัเตม็สาํหรับห้องสมุดอิเลก็ทรอนิกส์ 
มหาวทิยาลยัรังสิต อยูใ่นระดบัมากเช่นเดียวกนั นัน่สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ ระบบสารสนเทศท่ีดีตอ้งใหค้วามสาํคญักบัเร่ือง
การกาํหนดและแกไ้ขรหสัผา่นเขา้ระบบไดด้ว้ยตนเอง และสามารถเพ่ิม-ลบขอ้มูลของผูใ้ชง้านระบบได ้                        
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การพฒันาตัวบ่งช้ีสมรรถนะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารสําหรับอาจารย์ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวทิยาลยัเอกชน ในจังหวดัปทุมธานี  

A Development of Information and Communications Technology Competency Indicators for   
Lecturers in Faculty of Information Technology, Private University, Pathumthani Province 

 

นงค์นุช  ขันอ้าย 1 และ ดร. จิรัชฌา วเิชียรปัญญา 2 

1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํ สาขาวชิามลัติมีเดีย คณะนิเทศศาสตร์  มหาวทิยาลยัรังสิต 

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

บทคดัย่อ      

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาตวับ่งช้ีและพยากรณ์สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
สาํหรับคณาจารย ์คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยัเอกชนในเขตจงัหวดัปทุมธานี วิธีดาํเนินการวิจยัเป็นการวิจยัเชิง
สาํรวจโดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากลุ่มประชากร คือ คณาจารยค์ณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยั
เอกชน ในเขตจงัหวดัปทุมธานี จาํนวน 74 คน โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห์ขอ้มูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 
ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 56.76 มีอายรุะหวา่ง 31-35 ปีคิดเป็นร้อย
ละ 31.08 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีถึงปริญญาโทคิดเป็นร้อยละ 74.32 มีประสบการณ์การทาํงานมากกวา่ 12 ปีข้ึนไปคิดเป็น
ร้อยละ 37.84 สอนกลุ่มสาขาวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์และคณิตศาสตร์คิดเป็นร้อยละ 46.15 ผลการศึกษาพบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามมีความเห็นวา่สมรรถนะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารสาํหรับอาจารย ์คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  ใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (x̄ = 3.77) เม่ือพิจารณารายละเอียดเป็นรายดา้นพบวา่ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก เช่น  สมรรถนะหลกั
งานดา้นเทคโนโลย ีสารสนเทศและการส่ือสาร(x̄  = 4.22) และ สมรรถนะดา้นกลุ่มเอกสารและการฝึกอบรม ( x̄  = 4.86)   ยกเวน้
สมรรถนะดา้นกลุ่มผลิตภณัฑ์ฮาร์ดแวร์ท่ีพบอยู่ในระดบั          ปานกลาง ( x̄ = 3.46)  3)  สมการพยากรณ์ ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สมรรถนะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารพบว่าเพศ ( R2 = 0.468) และ ระดับการศึกษา ( R2 = 0.229)  มีอิทธิพลต่อ
สมรรถนะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ทาํใหไ้ดส้มการพยากรณ์ระดบัอิทธิพลจาํนวน 2 สมการ 

คาํสําคญั: สมรรถนะ, เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร   
 

Abstract 

The aim of this research was to develop the Information and Communications Technology (ICT) Competency 
Indicators for lecturers in Faculty of Information Technology (IT) from a Private University in Pathumthani Province.  The 
questionnaires were used to collect demographic data. In total there were 74 faculty members participated.  Descriptive 
statistics were used to analyze data. The statistics used in this study were percentage, Mean (x̄ ) and Standard Deviation 
(SD). T test, the Pearson correlation analysis and the Stepwise multiple regression analysis. The results showed that: (1) the 
majority of respondents were male (56.76 percent); aged between 31 and 35 years old (31.08 percent); 73.32 percent held 
Bachelor and Master degrees of the undergraduate students in the Master of 74.32 percent experienced. The respondents 
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worked more than 12 years. 37.84 percent of the subjects taught in the software development and mathematics disciplines 
46.15.  (2) The result indicated that, the overall ICT performance of the faculty of IT members was at the high level (x̄ = 
3.77). In terms of individual performance, most results indicated as the high levels. For examples, the main work activities 
under ICT performance was at the high level ( x̄  = 4.86), documentations and trainings were also at the high level at x̄  = 4.86.  
Despite this, hardware performance was at the medium level at  x̄ = 3.46. (3) Lastly, the result from the regression analysis 
indicated that factors of gender (R2 = 0.468) and education level (R2 = 0.229) had influenced on the ICT performance.   

Keywords: Performance, Information Communications and Technology 

 
1. บทนํา 

ปัจจุบนัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารหรือ “ไอซีที” (Information and Communications Technology - ICT) 
มีบทบาทสาํคญัต่อกระบวนการทาํงานทุกวงการ ไม่วา่จะเป็นดา้นการศึกษา อุตสาหกรรม  และธุรกิจ  จาํเป็น ตอ้งใชไ้อซีทีเขา้
มาช่วยสนบัสนุนกระบวนการทาํงานเพื่อทาํให้งานเกิดประสิทธิภาพ คุณภาพ ตลอดจนเพิ่มมูลค่าของการทาํงานมากข้ึน ซ่ึง
ไอซีทีเป็นเทคโนโลยท่ีีผสมผสานระหวา่งเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์กบัเทคโนโลยกีารส่ือสารท่ีช่วยประมวลผลขอ้มูลใหอ้อกมา
เป็นสารสนเทศเพื่อใชใ้นการบริหารจดัการ อนัไดแ้ก่ การวางแผน ควบคุม และตดัสินใจ (กิตติ ภกัดีวฒันะกุล, 2546; ภาสกร 
เรืองรอง, 2555) ทั้งน้ีโดยมีทรัพยากรพื้นฐานท่ีสําคญัสําหรับการบริหารจดัการงานองค์กรให้ประสบความสําเร็จท่ีสําคญั
ประการหน่ึงคือ “คน” ท่ีทาํงานในในตาํแหน่งและหน้าท่ีต่างๆ เพื่อ ให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายขององค์กรซ่ึงคนท่ี
ปฏิบติังานจาํเป็นตอ้งมีความรู้ ความสามารถ และทกัษะพื้นฐานท่ีจาํเป็นตอ้งมีในตาํแหน่งนั้นๆรวมทั้งยงัตอ้งมีคุณลกัษณะ
พิเศษในตวับุคคลเพื่อใหไ้ดผ้ลงานออกมาบรรลุหรือมากกวา่เป้าหมายท่ีวางไว ้ซ่ึงคุณสมบติัต่างๆ ของบุคลากรปัจจุบนัเรียกกนั
ว่า  สมรรถนะ ซ่ึง ทศันีย ์บุญชูวิทย ์(2552) ได้สรุปถึงความสําคญัของสมรรถนะว่า สมรรถนะมีประโยชน์หลายประการ
นอกจากเป็นส่ิงท่ีช่วยสนบัสนุนวิสัยทศัน์     พนัธกิจ และกลยทุธ์ขององคก์รแลว้ ยงัใชเ้ป็นกรอบสาํหรับการสร้างวฒันธรรม
องคก์รและเป็นเคร่ืองมือในการบริหารงานดา้นทรัพยากรบุคคลท่ีสําคญั อาทิ การคดัเลือกบุคคลเขา้ทาํงาน  การเล่ือนระดบั
หรือปรับตาํแหน่งงาน  การประเมินผลปฏิบติังาน การโยกยา้ยตาํแหน่งหน้าท่ีงาน  รวมทั้งการบริหารผลตอบแทนและการ
พฒันาฝึกอบรม 

คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ประเทศแคนาดา  (The Information and Communications 
Technology Council: ICTC)  ไดแ้บ่งกลุ่มอาชีพภายใตก้รอบสมรรถนะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารออกเป็น      
6 กลุ่มอาชีพดังน้ี (http://www.ictc-ctic.ca) กลุ่มผลิตภณัฑ์ซอฟต์แวร์ (Software Products Cluster) ครอบ คลุมลกัษณะงาน
ทางดา้นการจดัการขอ้มูล  ฐานขอ้มูล ความสามารถของซอฟต์แวร์ การติดตั้งระบบ การพฒันาและการบาํรุงรักษาระบบ  2) 
กลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Cluster) ครอบคลุมลกัษณะงานดา้นการวางแผน ตรวจสอบผลิตภณัฑด์า้นวศิวกรรม  3) 
กลุ่มการจดัการ (Management Cluster) ครอบคลุมถึงการวิเคราะห์การนาํซอฟตแ์วร์มาใชใ้ห้ตรงความตอ้งการของธุรกิจ การ
ออกแบบโปรแกรมให้ตรงกบัผูใ้ชง้าน สนบัสนุนขอบเขตการให้บริการตาม SLA (Service Level Agreement) การออกแบบ
พฒันาการบูรณาการโปรแกรมทั้งระบบ และทาํให้การใช้งานเป็นไปตามขอ้กาํหนดท่ีระบุไว ้ 4) กลุ่มผลิตภณัฑ์ฮาร์ดแวร์ 
(Hardware Products Cluster) ครอบคลุมถึงการจดัการทรัพยากร ตั้งแต่การวางแผนจนถึงการส่งมอบผลิตภณัฑฮ์าร์ดแวร์  
 5) กลุ่มการทดสอบและควบคุมคุณภาพ (Testing/Quality Control Cluster)  ครอบคลุมถึงการประเมิน การทดสอบและการ
ควบคุมคุณภาพใหต้รงตามขอ้กาํหนดในทุกขั้นตอนของวงจรชีวติฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์เพื่อใหไ้ดผ้ลิตภณัฑท่ี์สมบูรณ์แบบ  
และ 6) กลุ่มดา้นเอกสารและการฝึกอบรม (Documentation and Training Cluster) ครอบคลุมถึงการจดัการฝึกอบรมและการ
เรียนการสอนในทุกระดบั รวมทั้งใหค้าํแนะนาํกบัผูใ้ชใ้หส้ามารถใชผ้ลิตภณัฑไ์ดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ 
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                ประเทศไทยกไ็ดใ้หค้วามสาํคญักบัการพฒันาสมรรถนะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารมาโดยตลอดโดย
จะเห็นไดจ้ากแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของประเทศไทย ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2552-2556 ท่ีไดก้าํหนดให้
ยทุธศาสตร์ท่ี 1 เป็นเร่ืองของการพฒันาบุคลากรเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (ICT Professional)  ซ่ึงประกอบดว้ย
มาตรการยอ่ย 2 กลุ่มคือ กลุ่มท่ีหน่ึง เป็นการพฒันาผูท่ี้กาํลงัศึกษาอยูใ่นระดบัอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาใหมี้ทกัษะและคุณภาพ
ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม  และ  กลุ่ ม ท่ีสอง เป็นการพัฒนาบุคลากรด้านไอซีที ท่ีปฏิบัติงานใน
ภาคอุตสาหกรรมอยูใ่นปัจจุบนั (ICT Workforce) ให้มีความรู้ ทกัษะและศกัยภาพสูงข้ึน (แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารของประเทศไทย ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2552-2556)รวมถึงขอ้กาํหนดท่ีปรากฏในแผนแม่บทไอซีทีของอาเซียน  2015 
ท่ีกาํหนดใหย้ทุธศาสตร์ 5 เป็นยทุธศาสตร์ท่ีวา่ดว้ยการพฒันาทุนมนุษยโ์ดยมุ่งเนน้ท่ีการเพิ่มพูนทกัษะวิชาชีพและการรับรอง
มาตรฐานวิชาชีพทางดา้นไอซีที (มนู  อรดีดลเชษฐ์, 2554)  จากมูลเหตุและความสาํคญัดงักล่าวจึงเป็นท่ีมาของการศึกษา “การ
พฒันาตวับ่งช้ีสมรรถนะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารสาํหรับอาจารย ์คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเอกชน 
ในจงัหวดัปทุมธานี” ซ่ึงผลของการศึกษาคาดวา่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาบุคลากรของคณะเทคโนโลยสีารสนเทศจะ
ไดมี้แนวทางของการพฒันาความรู้และทกัษะวิชาชีพท่ีสอดคลอ้งกบัความจาํเป็นของการเปล่ียนแปลงในศาสตร์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารต่อไปและท่ีสําคญัคือ กรอบสมรรถนะและตวับ่งช้ีท่ีไดจ้ากการวิจยัจะเป็นเคร่ืองมือสําหรับการ
พฒันาความรู้ความสามารถและทกัษะท่ีพึงประสงค์ของอาจารยต่์อไป  รวมทั้งยงัสามารถใช้ประโยชน์สําหรับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลอนัไดแ้ก่  การคดัเลือกบุคคลเขา้ทาํงาน การเล่ือนระดบัหรือปรับตาํแหน่งงาน รวมทั้งใชเ้ป็นเคร่ืองมือสาํหรับ
การประเมินผลปฏิบติังานของอาจารยใ์นอนาคตไดอี้กดว้ย 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
                1. เพื่อพฒันาตวับ่งช้ีสมรรถนะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารสาํหรับอาจารย ์คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
มหาวทิยาลยัเอกชนในจงัหวดัปทุมธานี 
                2. เพื่อพยากรณ์สมรรถนะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารสาํหรับอาจารย ์คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
มหาวทิยาลยัเอกชนในจงัหวดัปทุมธานี 
 
3. ขอบเขตการวิจัย 

3.1 ประชากร    
      ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีคือ อาจารย ์คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยัเอกชนในเขตจงัหวดัปทุมธานี 

จาํนวน 74  คน  
3.2 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา  มีดงัน้ี 

                      3.2.1 ตวัแปรตน้คือ เพศ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์การทาํงาน และสาขาวชิาท่ีสอน ของอาจารย ์คณะ
เทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเอกชนในจงัหวดัปทุมธานี 
                      3.2.2 ตวัแปรตาม คือ สมรรถนะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร    
 
4. วธีิดาํเนินการวจิัย มีขั้นตอนดงัน้ี 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีคือ แบบสอบถาม ซ่ึงผูว้จิยัมีวธีิการสร้างดงัน้ี 
     4.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีศึกษาเพื่อกาํหนดขอบเขตของการวจิยัและครอบคลุม
ตามวตัถุประสงคข์องการพฒันาตวับ่งช้ีสมรรถนะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
        4.2 ศึกษาวธีิการสร้างแบบสอบถามจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง  
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                   4.3 กาํหนดกรอบแนวคิดและตวัแปรหลกัท่ีใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ย สมรรถนะเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
ส่ือสาร 7 ดา้นดงัน้ี  1) สมรรถนะหลกัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  2) สมรรถนะดา้นกลุ่มผลิตภณัฑซ์อฟตแ์วร์  3) 
ดา้นกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน  4) ดา้นกลุ่มการจดัการ  5) ดา้นกลุ่มผลิตภณัฑ์ฮาร์ดแวร์  6) ดา้นกลุ่มการทดสอบและควบคุม
คุณภาพ  และ  7) ดา้นกลุ่มเอกสารและการฝึกอบรม 
                   4.4 จดัทาํนิยามศพัทเ์ฉพาะโดยศึกษาจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและนาํมาดดัแปลงสาํหรับการสร้างนิยาม
ศพัทเ์ฉพาะ 
                   4.5 เขียนพฤติกรรมบ่งช้ี และทาํ Item Specification Table 
                   4.6 พฒันาเคร่ืองมือท่ีเป็น (ร่าง) แบบสอบถามเร่ือง “การพฒันาตวับ่งช้ีสมรรถนะเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
ส่ือสารสาํหรับอาจารยค์ณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเอกชนในจงัหวดัปทุมธานี”  ซ่ึงประกอบดว้ย 2 ตอนดงัน้ี 
                         ตอนท่ี 1 สถานภาพเบ้ืองตน้ของผูต้อบแบบสอบถาม 
                         ตอนท่ี 2 สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสําหรับอาจารยค์ณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวทิยาลยัเอกชน ในจงัหวดัปทุมธานี โดยมีขอ้คาํถามทั้งหมดเป็นแบบประมาณค่า (Likert  Scale) 
                       4.7  ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือการวิจยัโดยผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 3  คน โดยใช้วิธีการตรวจสอบความตรงของเน้ือหา 
(Content Validity)  เพื่อให้ไดเ้คร่ืองมือวิจยัท่ีสามารถนาํมาใชใ้นการประเมินไดต้ามวตัถุประสงคข์องงานวิจยั  และนาํผลการตรวจ
จากผูเ้ช่ียวชาญไปพิจารณาความสอดคลอ้งระหวา่งเน้ือหากบัขอ้คาํถามท่ีตอ้งการใชจ้ากค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective 
Congruence - IOC)  ซ่ึงเกณฑ์ในการคดัเลือกคาํถามคือ  หากมีคาํถามขอ้ใดมีค่า  IOC น้อยกว่า 0.5 ผูว้ิจยัจะตดัขอ้คาํถามนั้นท้ิง
หรือไม่กจ็ะปรับปรุงขอ้คาํถามใหช้ดัเจนมากยิง่ข้ึน ผูว้จิยัจะใชข้อ้คาํถามท่ีมีค่าคะแนน IOC ท่ีไดค้วรมากกวา่หรือเท่ากบั 0.5  
                   4.8 ปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ  เพื่อใหอ่้านแลว้มีความเขา้ใจง่ายและสอดคลอ้ง
กบัวตัถุประสงคข์องการศึกษาและใหมี้ความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
                   4.9 ทดลองใชแ้บบสอบถามกบัอาจารยค์ณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยันอร์ท กรุงเทพ ทั้งหมดจาํนวน 12 
ชุด เพื่อตรวจสอบความเท่ียง (Reliability) ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า ความเท่ียงของแบบสอบถามทั้งฉบบัมีค่าอยูใ่นเกณฑ์
สูงคือ .9671 เม่ือวิเคราะห์เป็นรายดา้นพบวา่ มีความเท่ียงอยูใ่นเกณฑสู์งทุกดา้น นัน่คือ มีค่าอยูร่ะหวา่ง  .9552-.9952 แสดงว่า
ขอ้คาํถามทุกขอ้มีความเท่ียงอยูใ่นเกณฑท่ี์ดีและสามารถใชง้านไดจ้ริง 
     4.10 จดัทาํแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์เพื่อนาํไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจริง ผูว้ิจยัใชร้ะยะเวลาเก็บรวบรวม
ขอ้มูล 5 เดือน ระหว่างเดือนสิงหาคม - ธันวาคม 2556  และไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมาจาํนวน 74  ชุด   คิดเป็นร้อยละ 
73.27 ของแบบสอบถามท่ีแจกไปทั้งหมด 101 ชุด 

 
5 การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิตทิีใ่ช้ 
 ผูว้ิจยัดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์
ขอ้มูลมีดงัน้ี 
 1. ตวัแปรนามบญัญติั (Nominal Scale) เช่น  เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ประสบการณ์ในการทาํงาน  และสาขาวิชา    
ท่ีสอน วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค่้าความถ่ี และคาํนวณค่าร้อยละ (Percentage) 
                2. ตวัแปรอนัตรภาค (Interval Scale) เช่น ตวับ่งช้ีสมรรถนะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารทั้ง 7 ดา้น 
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค่้าเฉล่ีย (Mean)  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
                3. สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์อิทธิพลต่อสมรรถนะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารสาํหรับคณาจารยค์ณะ
เทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเอกชนในเขตจงัหวดัปทุมธานี ใชว้ธีิการวเิคราะห์ถดถอยพหูคูณแบบขั้นตอน (Stepwise 
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multiple regression analysis) เพือ่หาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อสมรรถนะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารจากตวัแปรเพศ 
ระดบัการศึกษา ประสบการณ์การทาํงาน และสาขาวชิาท่ีสอน 

 
6. สรุปและอภิปรายผลการวจิัย 

6.1 สมรรถนะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
         ผลการศึกษาพบวา่ สมรรถนะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารสาํหรับอาจารย ์คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

มหาวิทยาลยัเอกชนในจงัหวดัปทุมธานีภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (x̄ = 3.77) เม่ือพิจารณารายละเอียดเป็นรายดา้นพบว่าส่วน
ใหญ่อยูใ่นระดบัมาก เช่น  สมรรถนะหลกัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (x̄  = 4.22) สมรรถนะดา้นกลุ่มเอกสารและ
การฝึกอบรม (x̄  = 3.86) และสมรรถนะด้านกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์  (x̄  = 3.85)   ยกเวน้สมรรถนะด้านกลุ่มผลิตภัณฑ์
ฮาร์ดแวร์ท่ีพบอยูใ่นระดบัปานกลาง  (x̄  = 3.46) ทั้งน้ีคงเน่ืองมาจากสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกบัฮาร์ดแวร์เป็นสายงานท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัทางดา้นวิศวกรรมศาสตร์มากกว่าดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ซ่ึงเป็นศาสตร์ทางดา้นการวิเคราะห์ระบบ การประมวลผล 
การจดัการ การจดัเก็บ หรือการเผยแพร่ระบบสารสนเทศ มากกว่า ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ประมวล  พระตลบั (2551) ท่ี
กล่าวว่าลกัษณะงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการนําระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการดาํเนินงานต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัทาํสารสนเทศไวใ้ชง้าน ตั้งแต่การแสวงหา การวิเคราะห์ การจดัเก็บ การจดัการ การประมวลผล และการ
เผยแพร่สารสนเทศ โดยอาจจะอยูใ่นรูปของแบบของภาพ เสียง ตวัอกัษร หรือภาพเคล่ือนไหว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความ
ถูกตอ้ง ความแม่นยาํ และความรวดเร็วทนัต่อการนาํมาใชป้ระโยชน์ ตลอดจนการปฏิบติังาน ใหเ้กิดประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  

         6.1.1 สมรรถนะหลกัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร พบวา่อยูใ่นระดบัมากทุกดา้นและทุกขอ้ท่ีสอบถาม 
เช่น สมรรถนะด้านการส่ือสาร เป็นเร่ืองของ ผูส้อนสามารถถ่ายทอดและบรรยายความรู้ไดต้รงและบรรลุวตัถุประสงคข์องการ
เรียนรู้  (x̄  = 4.47) หรือ ผูส้อนตอ้งสามารถถ่ายทอดความคิด ความรู้ และความเขา้ใจให้กบัผูเ้รียนไดอ้ยา่งชดัเจนและเขา้ใจได้
ง่าย (x̄  = 4.36) เป็นต้น ส่วน สมรรถนะด้านมนุษยสัมพันธ์ เป็นเร่ืองของสามารถสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีให้กบัผูเ้รียนและ
ผูร่้วมงานทุกระดบั (x̄  = 4.34)  ในขณะท่ี สมรรถนะด้านคุณลักษณะท่ัวไป เป็นเร่ืองของ มีความกลา้ตดัสินใจโดยอยู่บน
พื้นฐานของความถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละกลา้นาํการเปล่ียนแปลงมาสู่วิชาการและวิชาชีพ 
ซ่ึงพบในระดบัท่ีเท่ากนั (x̄  = 4.28) ส่วน สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ เป็นเร่ืองของ ความสามารถดา้นการทาํงานเป็นทีม 
(x̄  = 4.20)  สามารถบริหารเวลาสําหรับภารกิจต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม (x̄  = 4.18) เป็นต้น จากผลการศึกษาท่ีพบว่า จาก
ผลการวิจยัท่ีพบวา่สมรรถนะดา้นการส่ือสาร มีความสาํคญัสูงท่ีสุดสาํหรับคณาจารย ์ ทั้งน้ีเน่ืองจากผูส้อนจาํเป็นจะตอ้งใชก้าร
ส่ือสารการพดู การเขียน การนาํเสนอ การถ่ายทอดและการบรรยายความรู้ไดต้รงและบรรลุวตัถุประสงคข์องการเรียนรู้นั้นเป็น
ส่ิงท่ีจาํเป็นอยา่งยิง่สาํหรับสายงานของอาจารยเ์พื่อทาํใหน้กัศึกษาเขา้ใจเน้ือหาบทเรียนท่ีเรียนได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 
ศุภรัศม์ิ ฐิติกุลเจริญ (2540) ท่ีกล่าวว่า มนุษยต์้องอาศัยการส่ือสารเป็นเคร่ืองมือเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ในการดาํเนิน
กิจกรรมใด ๆ ของตน และเพื่ออยูร่่วมกบัคนอ่ืน ๆ ในสงัคม การส่ือสารเป็นพื้นฐานของการติดต่อของมนุษยแ์ละเป็นเคร่ืองมือ
สาํคญัของกระบวนการสังคม ยิ่งสังคมมีความสลบัซับซ้อนมาก และประกอบดว้ยคนจาํนวนมากข้ึนเท่าใดการส่ือสารก็ยิง่มี
ความสาํคญัมากข้ึนเท่านั้น                                              
                     6.1.2 สมรรถนะดา้นกลุ่มผลิตภณัฑซ์อฟตแ์วร์  พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ท่ีสอบถาม เช่น ตอ้งมีความรู้ดา้นการ
ออกแบบการจดัการขอ้มูลและฐานขอ้มูล ( x̄ = 3.97 ) และมีความสามารถในการวิเคราะห์และวางแผนงานตามความตอ้งการ
ดา้นซอฟต์แวร์ของผูใ้ช้  และมีความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ อยู่ในระดบัท่ีเท่ากนั ( x̄ =3.96 ) จากผล
การศึกษา พบว่ามีความสอดคลอ้งกบัการจดักลุ่มอาชีพของคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ประเทศ
แคนาดา (The Information and Communications Technology Council: ICTC)  ท่ีไดก้าํหนดกรอบสมรรถนะดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศและลกัษณะงานดา้นซอฟตแ์วร์ซ่ึงจาํเป็นตอ้งมีทกัษะท่ีสาํคญัคือ 1) การวิเคราะห์การออกแบบ (Analysis Design)  
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ซ่ึงเป็นทกัษะดา้นการตรวจสอบใหก้บัธุรกิจ การกาํหนดปัญหาทางเทคนิคขององคก์ร เพื่อกาํหนดวิธีการนาํเอาไอซีทีมาใชใ้ห้
ไดว้ธีิแกปั้ญหาใหก้บัระบบ สาํหรับการออกแบบและเตรียมความพร้อม ความเป็นไปไดข้องขอ้กาํหนดและรายละเอียดสาํหรับ
ทุกองค์ประกอบของระบบสารสนเทศให้ถูกต้องและ ตรงตามกาํหนดและความต้องการ และ 2) การวิเคราะห์การเขียน
โปรแกรม (Analysis Programming ) ซ่ึงเป็นทกัษะของการแก้ปัญหาและความสัมพนัธ์เพื่อให้เขา้ใจความตอ้งการของผูใ้ช ้
รวมทั้งการใชก้รอบแนวคิดในการออกแบบ และเขียนโปรแกรมท่ีตรงตามขอ้กาํหนดและความตอ้งการของลูกคา้      

         6.1.3 สมรรถนะดา้นกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน พบว่าอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ท่ีสอบถาม เช่น การใช้งานอุปกรณ์
ส่ือสารและระบบเครือข่ายขอ้มูลและสารสนเทศ ( x̄ = 3.81) การจดัทาํแผนงานดา้นโครงสร้างพื้นฐาน และการวางแผนและ
จดัการระบบเครือข่ายท่ีพบอยูใ่นระดบัท่ีเท่ากนั ( x̄ = 3.72 )  เป็นตน้   

         6.1.4 สมรรถนะด้านกลุ่มการจดัการ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อท่ีสอบถาม เช่น การกาํหนดทิศทางและ
ความสาํเร็จการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศขององคก์ร (x̄  = 3.99)  หรือ การวิเคราะห์ความตอ้งการเทคโนโลยสีารสนเทศและ
ระบบสารสนเทศท่ีตอบสนองการดาํเนินงานขององคก์ร (x̄  = 3.92) เป็นตน้ จากผลการศึกษาพบว่ามีความสอดคลอ้งกบัการ
กาํหนดความสามารถดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวางแผน (Plan) วา่บุคลากรในอาชีพนอกจาก
ตอ้งมีความรู้และความเขา้ใจในนวตักรรมใหม่ๆ ของระบบสารสนเทศ และผลกระทบท่ีมีต่อการใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการส่ือสารขององคก์รแลว้ ยงัจะตอ้งมีความเขา้ใจถึงกลยทุธ์และระบบการทาํงานขององคก์ร  มีความตระหนกัถึงปัญหาท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร สามารถเลือกใชบ้ริการเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมจากภายใน
และภายนอกองคก์ร วิเคราะห์ความคุม้ค่า ความเป็นไปไดใ้นการลงทุนดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมองเปรียบเทียบจาก
ค่าใชจ่้ายและผลประโยชน์ท่ีองคก์รจะไดรั้บ  
                     6.1.5 สมรรถนะดา้นกลุ่มผลิตภณัฑฮ์าร์ดแวร์ พบวา่ สมรรถนะท่ีพบอยูใ่นระดบัมาก เช่น มีความรู้ดา้นคุณสมบติั
ของผลิตภณัฑฮ์าร์ดแวร์ (x̄  = 3.66) มีความสามารถดา้นการจดัการทรัพยากรฮาร์ดแวร์ (x̄  = 3.59) และมีความสามารถใชง้าน 
การควบคุม และบาํรุงรักษาระบบฮาร์ดแวร์ (x̄  = 3.58) เป็นตน้         
                     6.1.6 สมรรถนะดา้นกลุ่มการทดสอบและควบคุมคุณภาพ สมรรถนะท่ีพบในระดบัมาก เช่น มีความรู้เก่ียวกบั
วงจรชีวติของการพฒันาฮาร์ดแวร์ ซอฟตแ์วร์และระบบสารสนเทศ (x̄  = 3.66) มีความสามารถดา้นการใชเ้คร่ืองมือและเทคนิค
ต่างๆ   ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทดสอบและควบคุมคุณภาพฮาร์ดแวร์ และมีความสามารถแกปั้ญหาดา้นคุณภาพของระบบฮาร์ดแวร์
และซอฟต์แวร์ไดพ้บในระดบัท่ีเท่ากนั (x̄  = 3.62) เป็นตน้ จากผลการวิจยัท่ีพบว่าการพฒันาวงจรชีวิต มาตรฐานและแนว
ทางการทดสอบคุณภาพมีความจาํเป็นมากสาํหรับการควบคุมคุณภาพทั้งระบบคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ฮาร์ดแวร์ ซอฟตแ์วร์ และ
ระบบสารสนเทศ ซ่ึงเป็นการควบคุมทั้งกระบวนการทาํงานของระบบเพ่ือให้การทาํงานของระบบมีประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัสํานักงานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม (สมอ)  กระทรวงอุตสาหกรรมท่ีกาํหนดอนุกรมมาตรฐาน  ISO 
9000 : 2000 ประกาศใช้ เม่ือ พ.ศ. 2543 สําหรับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตอ้งใช้ ISO 9001 และ  9002  สําหรับการ
รับรองมาตรฐานคุณภาพในการออกแบบและผลิตฮาร์ดแวร์ได้  ISO 9003 สําหรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพในการ
ใหบ้ริการซอฟตแ์วร์   
                     6.1.7 สมรรถนะดา้นกลุ่มเอกสารและการฝึกอบรม พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ท่ีสอบถาม เช่น สามารถออกแบบ
กิจกรรมการฝึกอบรมดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (x̄  = 4.00) สามารถวเิคราะห์ความตอ้งการและความจาํเป็นของการพฒันาขีด
ความสามารถดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  (x̄  = 3.99)  เป็นตน้ 

6.2 ผลการพยากรณ์สมรรถนะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสําหรับคณาจารย์ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวทิยาลยัเอกชนในเขตจังหวดัปทุมธานี 

      ผลการศึกษา พบว่า ปัจจยัเชิงความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมีอิทธิพลต่อ
สมรรถนะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของอาจารยค์ณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  2 ปัจจยัคือ พยากรณ์โดยเพศ ร้อยละ 
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46.8 และพยากรณ์โดยระดบัการศึกษา ร้อยละ 22.9 โดยมีอิทธิพลต่อสมรรถนะหลกังานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ   สมรรถนะดา้น
กลุ่มผลิตภณัฑซ์อฟตแ์วร์  สมรรถนะดา้นกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน และ สมรรถนะดา้นกลุ่มการจดัการ 
ผลการศึกษาสามารถสรุปสมการแสดงอิทธิพลของปัจจยัดงักล่าวต่อสมรรถนะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ใน
รูปแบบคะแนนมาตรฐาน 2 สมการ ดงัน้ี 
 สมการท่ี 1   Y = 1.286+.474CC4 -.440SW12 +.414SW7 -.226INF5 +.364MA2 +.185CH3 -.282SW8 

 สมการท่ี 2   Y = 1.148 +.290CG1 +.445SW1 -.524SW7 

 

 
              รูปท่ี 1 การวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อสมรรถนะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร สาํหรับอาจารย ์

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลยัเอกชน ในจงัหวดัปทุมธานี 

 
      จากผลการศึกษาท่ีพยากรณ์โดยเพศ (ร้อยละ 46.8) พบสาระท่ีสาํคญัตามกลุ่มสมรรถนะดงัน้ี 1) สมรรถนะหลกั

คือ มีความเขา้ใจในความตอ้งการของผูเ้รียนและผูร่้วมงาน (CH3) มีทกัษะการพูดเพื่อรักษาสัมพนัธภาพกบัผูเ้รียน (CC4)  ซ่ึง 
ณภทัร ธนเตชาภทัร์ (2551) กล่าวว่า การเรียนการสอน เป็นการส่ือสารอีกรูปแบบหน่ึงท่ีมีทั้งผูส่้งสารคือ ครูผูส้อน มีสาร คือ
ความรู้ หรือประสบการณ์ท่ีจดัข้ึน ผูรั้บสารคือ ผูเ้รียน มีกระบวนการเรียนการสอนประกอบดว้ยเคร่ืองมือ ส่ือการเรียนการ
สอนต่างๆ ภายใตส้ถานการณ์ท่ีจดัข้ึนในห้องเรียน หรือสถานการณ์ท่ีจดัข้ึนในสถานท่ีอ่ืน และมีจุดหมายของหลกัสูตรเป็น
เคร่ืองนาํทางจุดมุ่งหมายของการส่ือสารในการเรียนการสอนคือ การพยายามสร้างความเขา้ใจ ทกัษะ ความรู้ ความคิดต่างๆ 
ร่วมกนั ระหวา่งผูเ้รียนกบัผูส้อน ความสาํเร็จของการเรียนการสอนพิจารณาไดจ้ากพฤติกรรมของผูเ้รียนท่ีเปล่ียนแปลงไปตาม
จุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว ้ตามลกัษณะการเรียนรู้นั้นๆ ซ่ึงปัญหาสําคญัของการส่ือสารในการเรียนการสอนคือ ทาํอย่างไรจึงจะ
สามารถสร้างความเขา้ใจระหวา่งครูกบันกัเรียนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ครูผูส้อนจะตอ้งมีความรู้ความสามารถ มีทกัษะในการส่ือสาร 
และท่ีสาํคญัอีกอยา่งหน่ึงสาํหรับครูคือ การใชส่ื้อการเรียนการสอนต่างๆ อยา่งเหมาะสมนอกเหนือการใชค้าํพูดของครูแต่เพียง
อยา่งเดียว ขณะเดียวกนั ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ (2538) เห็นวา่ความแตกต่างทางเพศทาํใหบุ้คคลมีพฤติกรรมของการติดต่อส่ือสาร
ต่างกนัคือ เพศหญิงมีแนวโนม้มีความตอ้งการท่ีจะส่งและรับข่าวสารมากกวา่เพศชายในขณะท่ีเพศชายไม่ไดมี้ความตอ้งการท่ี
จะส่งและรับข่าวสารเพียงอยา่งเดียวเท่านั้นแต่มีความตอ้งการท่ีจะสร้างความสมัพนัธ์อนัดีใหเ้กิดข้ึนจากการรับและส่งข่าวสาร
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นั้นดว้ย นอกจากนั้นยงัมี 2) สมรรถนะกลุ่มผลิตภณัฑซ์อฟตแ์วร์คือ ความสามารถดา้นการพฒันาซอฟตแ์วร์ให้ใชง้านง่ายและ
ตรงกับความต้องการของผู ้ใช้งาน (SW12)  และทักษะด้านการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาซอฟต์แวร์ประยุกต์ได้อย่าง
หลากหลาย (SW8)  รวมทั้ง 3) สมรรถนะกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานประกอบดว้ย การจดัการเครือข่ายโทรคมนาคม (INF5) ซ่ึง
การวางโครงสร้างพื้นฐานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเป็นองคป์ระกอบท่ีสําคญัอีกดา้นหน่ึงเพราะโครงสร้าง
พื้นฐานสามารถสนับสนุนการไหลและการประมวลผลของขอ้มูลภายใต้เครือข่ายดิจิทัล ศูนยข์อ้มูล เคร่ืองคอมพิวเตอร์  
เครือข่ายคอมพิวเตอร์  ระบบอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์จดัการฐานขอ้มูลและระบบการกาํกบัดูแล ซ่ึงถา้ขาดโครงสร้างพื้นฐานท่ีดี
หรือไม่เพียงพอการทาํงานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารก็ไม่สมบูรณ์ทั้งระบบ ทาํให้เกิดปัญหาดา้นการ
ประมวลผลและการส่ือสารจากตน้ทางถึงปลายทาง หรือเกิดการสูญหายของขอ้มูล และมีผลต่อการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารท่ีเหล่ือม
ลํ้าไม่ตรงกนัของแต่ละองคก์ร บุคคล หรือ ชุมชน ส่วน 4) สมรรถนะกลุ่มการจดัการ ไดแ้ก่ การวางแผนกลยทุธ์ดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อตอบสนองเป้าหมายการดาํเนินการขององคก์ร (MA2) ตามกรอบแนวคิดขององคก์รการรับรองผูเ้ช่ียวชาญดา้น
สารสนเทศศาสตร์แห่งยโุรป (European Certification of Informatics Professionals :EUCIP) ท่ีสรุปว่า สมรรถนะทางอาชีพท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัการคือ การวางแผนกลยทุธ์และจดัทาํแผนงานและโครงการทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อตอบสนอง
เป้าหมายการทาํงานขององคก์ร 

      ส่วนผลการศึกษาท่ีพยากรณ์โดยระดบัการศึกษา (ร้อยละ 22.9)  พบสาระสาํคญัดงัน้ี สมรรถนะหลกัคือมีภาวะ
ความเป็นผูน้าํ (CG1) ซ่ึง นภวรรณ คณานุรักษ ์(2552) กล่าววา่ การดาํเนินธุรกิจในยคุปัจจุบนัท่ีเผชิญกบัสภาพแวดลอ้มท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลาทั้งเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง (Continuous Change) และการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน
อย่างกะทันหัน (Discontinuous Change) ดังนั้ นจึงเป็นความจาํเป็นท่ีองค์กรจะต้องปรับเปล่ียนให้พร้อมท่ีจะยืดหยุ่นและ
กลายเป็นองคก์รท่ีเขม้แขง็พร้อมท่ีจะเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน ดงันั้นองคก์รยคุใหม่จึงควรท่ีจะมีผูน้าํท่ีมีภาวะความ
เป็นผูน้ําเพื่อตัดสินใจหรือจดัการสถานการณ์ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานได้ ในขณะท่ี 2) สมรรถนะกลุ่มผลิตภัณฑ์
ซอฟต์แวร์ จาํเป็นตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัมาตรฐานการผลิตซอฟต์แวร์ (SW1)  และมีความสามารถออกแบบตามกระบวนการ
และขั้นตอนการผลิตซอฟตแ์วร์ (SW7) 

7. บทสรุป 
จากผลการศึกษาสรุปได้ว่าสมรรถนะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสําหรับอาจารยค์ณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลยัเอกชนในเขตจงัหวดัปทุมธานีท่ีควรมีได้แก่ สมรรถนะหลกัท่ีสําคญัคือ ทกัษะการส่ือสาร รวมทั้ง
สมรรถนะดา้นกลุ่มผลิตภณัฑซ์อฟตแ์วร์ ซ่ึงปัจจยัความรู้ความสามารถดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารมีอิทธิพลต่อ
สมรรถนะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร มี 2 ปัจจยัคือ พยากรณ์โดยเพศ ร้อยละ 46.8 และพยากรณ์โดยระดบัการศึกษา
ร้อยละ 22.9 โดยมีอิทธิพลต่อสมรรถนะหลกัเทคโนโลย ีสารสนเทศและการ  สมรรถนะดา้นกลุ่มผลิตภณัฑซ์อฟตแ์วร์  สมรรถนะ
ดา้นกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน และสมรรถนะดา้นกลุ่มการจดัการ 
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บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาพฤติกรรม ปัญหาและความตอ้งการการเปิดรับข่าวสารของนกัศึกษา
กองทุนเงินให้กูย้ืมเพ่ือการศึกษา และพฒันาแนวทางการส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์สําหรับนกัศึกษากองทุนเงินให้กูย้ืม
เพ่ือการศึกษา มหาวทิยาลยัรังสิต กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ นกัศึกษากองทุนเงินใหกู้ย้มืเงินเพ่ือการศึกษา  
ปีการศึกษา 2556 จาํนวน 375 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์
ขอ้มูลคือ   ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง กาํลงัศึกษาอยูใ่นกลุ่มคณะศิลปะและการออกแบบ ในระดบัชั้นปีท่ี 2 มีญาติพ่ีนอ้งเป็นผูอุ้ปถมัภก์ารศึกษา ส่วน
ใหญ่พกัอาศยัอยูก่บัเพ่ือน มีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารจากกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาพบวา่ มีความถ่ีในการ
เปิดรับข่าวสารเฉล่ีย 1-2 วนั/เดือน ส่วนใหญ่จะอยูใ่นช่วงเวลา 12.01-24.00 น. โดยใชเ้วลาการดูขอ้มูลประมาณ 10-
15 นาที  ผูต้อบแบบสอบถามมีการใช้และพึงพอใจในการใช้ช่องทางการส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นเว็บไซต์
มหาวิทยาลยัเพ่ือการเปิดรับขอ้มูลข่าวสารจากงานกองทุนกูย้ืมฯ มากท่ีสุดเน่ืองจากสามารถเขา้ถึงไดง่้าย รองลงมา
เป็นเฟซบุ๊กของมหาวิทยาลยัเน่ืองจากมีความรวดเร็วท่ีสุดในการใชบ้ริการตรวจสอบขอ้มูลกาํหนดการต่อสัญญากูย้มื
ฯ และยงัพบว่ามีการใชแ้อปพลิเคชัน่ของมหาวิทยาลยัเพื่อการถาม-ตอบ ขอ้สงสัยเก่ียวกบังานทุนอีกดว้ย สําหรับ
ปัญหาของการเปิดรับข่าวสารภาพรวมพบในระดบัน้อยทุกดา้นคือดา้นเน้ือหา (x̄  = 1.82)  ดา้นช่องทางการส่ือสาร 
(x̄  = 2.22)  และดา้นบุคคล (x̄  = 2.32) ส่วนความตอ้งการเปิดรับข่าวสารกองทุนเงินให้กูย้ืมเพ่ือการศึกษา พบว่า มี
ความต้องการรับข้อมูลเก่ียวกับ“ขั้นตอนการต่อสัญญากู้ยืมฯในแต่ละภาคการศึกษา” ผ่านช่องทางเฟซบุ๊กของ
มหาวิทยาลัย   (x̄  = 2.75)  ข้อความ  SMS (x̄  = 2.74)  และ IG  (x̄  = 2.72)  และต้องการเปิดรับข่าวสาร “การ
ปฐมนิเทศผูกู้ ้ยืมรายใหม่” ผ่านช่องทาง IG  (x̄  = 2.72) ต้องการ “เง่ือนไขการขอเงินคืน” ผ่านช่องทางเว็บไซต์
มหาวิทยาลัย (x̄  = 2.76)  และตอ้งการข่าวสาร “ขั้นตอนการทาํสัญญากู้ยืมสําหรับการกู้รายใหม่” ผ่านช่องทาง
แอปพลิเคชัน่ของมหาวิทยาลยั (x̄  = 2.76) สําหรับการพฒันาแนวทางการส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์สําหรับนักศึกษา
กองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษามี 5 ประการท่ีสาํคญัดงัน้ีคือ 1) การออกแบบขอ้ความท่ีตอ้งการส่ือสารเก่ียวกบั “การ
ต่อสัญญากูย้มืฯ” 2) การจดัทาํ “คู่มือให้คาํปรึกษาอิเลก็ทรอนิกส์” วางบนหนา้จอเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัรังสิต  3) 
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การนาํเสนอขอ้มูลข่าวสาร “การทาํสัญญากูย้ืมสําหรับผูกู้ย้ืมรายใหม่” และ “เง่ือนไขการขอเงินคืน” ในลกัษณะ
อินโฟกราฟิก นาํไปประกาศในเฟซบุ๊กและอินสตาแกรม ของมหาวิทยาลยัรังสิต  4) การสร้างกลุ่ม “เพ่ือนช่วยเพ่ือน 
หรือ  “พ่ีช่วยน้อง” เพ่ือการช่วยเหลือให้คาํแนะนาํซ่ึงกนัและกนั และ 5) การให้บริการตอบคาํถามผ่านช่องทาง เฟ
ซบุ๊กมหาวทิยาลยั   
คาํสําคญั: การส่ือสารอิเลก็ทรอนิกส์, กองทุนกูย้มืเงินเพ่ือการศึกษา    

 
Abstract 

 The objectives of this research are 1) to study news gathering behavior, problems, and needs of Student-
loan students, 2) to develop an electronic communication channel for students who have a Rangsit Student-loan. 
The participants in this study were 375 students, studying in the academic year 2013, who had a Student-loan. The 
method used in this study was questionnaires. Statistics used in this study were percentage, mean, and standard 
deviation. The results show that most of the respondents were female, second year students who were studying in 
the faculty of fine arts and supported by their family. Most of them stayed with their friends. Considering news 
gathering behavior in relation to student loans, the results show that the average frequency was 1-2 days per month. 
Most of them checked news from 12.01 p.m. – 12.00 a.m. using 10-15 minutes per time. The respondents were 
pleased to use the Rangsit university website as an electronic communication channel to check the news about 
student loans because most it was the most convenient way. The second most popular channel was Facebook 
because it was the fastest way to get information about renewing the loan contract. Moreover, the Rangsit 
University smart phone application was also used by the students to ask for clarification of student loan 
information. Overall, regarding news gathering problems, the results show that problems were rarely found in the 
following aspects: content (xˉ = 1.82), communication channel (xˉ = 2.22), and staff (xˉ = 2.32). Regarding news 
gathering  needs for student loan information, the results show that there is a need for information about the loan 
contract renewal process each semester via Facebook: (xˉ2.75), SMS (xˉ = 2.74), and IG (xˉ =2.72). The students 
needed to know about:  Student-loan orientation through IG (xˉ = 2.72), the money refund agreement through 
Rangsit University website (xˉ = 2.76), and the loan contract process for new students via the Rangsit University 
application (xˉ = 2.76). There are 5 ways to develop the electronic communication channel for Student-loans: (1) 
create messages giving contract renewal information, (2) make electronic handbooks and distribute them on the 
Rangsit University website homepage, (3) present information and news about the  loan contract process in info-
graphics style and post it on Facebook and Instagram, and  (4) create an advise group, “Friends Help Friends” or 
“Seniors help Juniors” to provide an ask-and-answer service through the University Facebook webpage. 
Keyword: electronic communication, student loan 
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1. บทนํา 
การศึกษาเป็นเคร่ืองมือสําคญัต่อการพฒันาประเทศเป็นอยา่งมาก จะเห็นไดจ้ากการปฏิรูประบบการศึกษา

ในสมยัรัชกาลท่ี 5 เป็นการพฒันาการศึกษาแบบใหม่ซ่ึงมีภารกิจหลกัในการพฒันาศกัยภาพของประชาชน เพ่ือให้
ประเทศทนัสมยัและพฒันา ต่อมาการศึกษามีการพฒันาตามยคุสมยั การศึกษากมี็การเปล่ียนแปลงโดยการจดัการของ
รัฐ ซ่ึงก่อนหนา้น้ี การศึกษาไทยมีฐานคิดทางดา้นปรัชญาการศึกษาท่ีมุ่งพฒันาเร่ือง คุณธรรม จริยธรรม ความดีงาม
ของประชาชนควบคู่กนัไป ถา้ไม่มีคุณธรรมก็ไม่สามารถมีความรู้ท่ีมีคุณค่าต่อสังคมได ้เพราะความรู้คือรากฐานแห่ง
ปัญญาท่ีใชแ้กปั้ญหา ท่ีสําคญัคือช่วยให้ตนเองและผูอ่ื้นพน้ทุกข ์เป็นความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและบา้นเมือง 
ไม่ว่าจะเป็นทางวิชาการ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย โดยไม่สามารถแยกออกจากชีวิตจริงได  ้(ยุคศรี
อารยะ, 2545) ในประเทศท่ีพฒันาแลว้จะให้ความสําคญักบัการศึกษา การสร้างชุดความรู้ การถ่ายทอดความรู้ และ
วิธีการท่ีจะเรียนรู้ เพ่ือท่ีจะสร้างระบบให้ประชากรในชาติของตน โดยมีการวางแผนจดัการเรียนรู้ไวอ้ยา่งเป็นระบบ 
ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการสร้างผลผลิตให้กบัประเทศชาติ นอกจากน้ียงัมีการลงทุนให้เกิดบรรยากาศทางการศึกษา
เรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง แมว้า่บางคนจะมีเวลาในการเรียนรู้เท่ากนั แต่เม่ืออยูใ่นสภาพแวดลอ้มต่างกนัทาํใหเ้กิดการเรียนรู้
ท่ีแตกต่างกนั การเรียนรู้จึงตอ้งอาศยัปัจจยัต่างๆ ทั้งสภาพแวดลอ้มทางสังคม และกระบวนการส่ือสารท่ีบุคคลนั้น
สามารถเขา้ใจตามสภาวะของตนเอง ดงันั้นการเรียนรู้ของมนุษยไ์ม่ใช่เร่ืองท่ีควรศึกษาเป็นยคุสมยัเท่านั้น แต่ควรเป็น
การดาํเนินการอยา่งต่อเน่ืองทางการศึกษาตราบเท่าท่ีมนุษยเ์กิดข้ึนในโลกหรือยงัมีชีวติอยู ่และอาจถือวา่การเรียนรู้นั้น
เป็นภารกิจท่ียิง่ใหญ่ และของมนุษยเ์พราะ “ความรู้” คือประตูสู่การสร้างสรรคค์วามงดงามในชีวิต (วิไล ตั้งจิตสมคิด, 
2539) 

โลกในปัจจุบนัเป็นสังคมข่าวสาร มนุษยคิ์ดคน้พฒันารูปแบบและวิธีการส่ือสารแบบใหม่ๆ โดยเฉพาะ
ระบบโทรคมนาคมท่ีสามารถรับส่งข่าวสารขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็วทนัทีทนัใด ทาํให้โลกเราเปรียบเสมือนเป็นเพียง
หมู่บา้นเลก็ๆ ท่ีคนเราสามารถรับส่งขอ้มูลข่าวสารไดอ้ยา่งรวดเร็วมีประสิทธิภาพ เครือข่ายและอุปกรณ์โทรคมนาคม 
รูปแบบต่างๆ สามารถนาํมาใชใ้นวงธุรกิจ ส่ือมวลชนและวงการศึกษาไดเ้ป็นอยา่งดี โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ซ่ึงถือวา่
เป็นเทคโนโลยีท่ีเขา้มามีบทบาทสําคญัในการดาํเนินชีวิตของมนุษย ์โดยนาํเอาขีดความสามารถท่ีไร้ขีดจาํกดัของ
คอมพิวเตอร์มาเป็นเคร่ืองมือท่ีสาํคญัในเทคโนโลยสีารสนเทศ สามารถรับส่งขอ้มูลไดทุ้กรูปแบบในลกัษณ์มลัติมีเดีย 
ทั้ งตวัอกัษร ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว และเสียง ซ่ึงสามารถสนับสนุนการผลิต การเขา้ถึง การจดัเก็บ รวมทั้ งการ
แพร่กระจายความรู้อนัเป็นปัจจยัการผลิตหลกัภายใตก้ระแสสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้รูปแบบใหม่ การส่ง
สารสนเทศดว้ยคอมพิวเตอร์จะเป็นการใชส้ายโทรศพัทเ์พ่ือส่งขอ้มูลดิจิทลัผา่นระบบอินเทอร์เน็ต (กิดานนัท ์มลิทอง, 
2543:139) การส่ือสารอิเลก็ทรอนิกส์เขา้มามีบทบาทในวงการการศึกษามากข้ึน โดยจะเห็นไดจ้ากการให้ขอ้มูลหรือ
สารสนเทศเพื่อวตัถุประสงคต่์างๆ ผ่านช่องทางการส่ือสารท่ีเป็นอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว และผูรั้บ
สารสามารถเขา้ถึงช่องทางเหล่านั้นไดทุ้กท่ีทุกเวลา เทคโนโลยีการส่ือสารไดมี้การพฒันาไปพร้อมๆ กบัการพฒันา
คอมพิวเตอร์ โดยมีการนาํคอมพิวเตอร์มาเช่ือมต่อกนัในลกัษณะเครือข่ายซ่ึงอาจอยูใ่นบริเวณพ้ืนท่ีท่ีใกลก้นั หรืออาจ
อยูต่่างบริเวณท่ีมีระยะทางไกลกนัออกไปแต่ดว้ยเทคโนโลยีการส่ือสารและเครือข่ายจะทาํให้สามารถส่ือสารขอ้มูล
ระหวา่งกนัได ้(การส่ือสารอิเลก็ทรอนิกส์, 2554 : 1) 

การศึกษาท่ีดีมีคุณภาพในระดบัสูงสุดนั้น นอกจากนกัศึกษาตอ้งมีความรู้ความสามารถแลว้ ส่ิงสาํคญัท่ีสุดก็
คือนกัศึกษาตอ้งมีทุนทรัพยใ์นการศึกษาดว้ยเช่นกนั แต่เน่ืองจากสภาวะในสังคมปัจจุบนัท่ีผูป้กครองตอ้งหาเชา้กินคํ่า 
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มีรายได้น้อย แต่ความตอ้งการทางการศึกษาของบุตรหลานตอ้งการศึกษาในสถาบันท่ีมีคุณภาพ มีช่ือเสียง และ
ตอ้งการศึกษาในคณะ หรือสาขาวิชาท่ีตนมีความสนใจ ซ่ึงแน่นอนวา่ในเร่ืองค่าใชจ่้ายในส่วนของค่าเล่าเรียน ค่าครอง
ชีพ เป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีผูป้กครองยงัมองว่าเป็นปัญหาในการศึกษาต่อในชั้นสูงสุดของบุตรหลานของตน ดงันั้น
รัฐบาลจึงเล็งเห็นปัญหาดังกล่าว และต้องการพัฒนาเยาวชนของชาติให้มีความรู้ ความสามารถ จึงมีการจัดตั้ ง
เงินกองทุนกูย้ืมเพ่ือการศึกษา โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้เงินกูย้ืมแก่นกัเรียน หรือนกัศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพยเ์พ่ือ
เป็นค่าเล่าเรียน ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการศึกษา และค่าใชจ่้ายท่ีจาํเป็นในการครองชีพระหวา่งศึกษา กองทุนเงินให้
กูย้มืเพื่อการศึกษาดาํเนินการใหกู้ย้มืตั้งแต่ปีการศึกษา 2539 โดยใหเ้งินกูย้มืแก่นกัเรียนนกัศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย ์
ตั้งแต่ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (สายสามญัและสายอาชีพ) จนถึงระดบัปริญญาตรี กองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษา
จึงนบัเป็นกลไกสาํคญัของรัฐบาลท่ีใหก้ารสนบัสนุนการขยายโอกาสและพฒันาการศึกษาของประเทศเพ่ือใหเ้ยาวชน
ไทยไดรั้บการศึกษาท่ีมีคุณภาพไดม้าตรฐานอย่างเท่าเทียมกนั (คู่มือการกูย้ืมเงินกองทุนเงินให้กูย้ืมเพ่ือการศึกษา, 
2543) 

มหาวิทยาลยัรังสิตเป็นอีกสถาบนัอุดมศึกษาหน่ึงท่ีเขา้ร่วมในโครงการกองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษาของ
รัฐบาล สังกดัคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยเร่ิมทาํงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 จากการดาํเนินงานท่ียาวนานกวา่ 17 ปี 
อาจกล่าวไดว้า่โครงการน้ีเป็นรายไดห้ลกัให้กบัมหาวิทยาลยั เพราะปัจจุบนัมีจาํนวนผูกู้ย้ืมท่ีเป็นสมาชิกของกองทุน
กว่า 5,000 คน มียอดกู้ยืมอนุมัติเข้ามหาวิทยาลัยปีละประมาณ  400,000,000 บาท (ส่ีร้อยล้านบาท) นอกจากน้ี 
สํานักงานกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาได้มีการปรับปรุง เปล่ียนแปลงการระบบการทาํงานมาโดยตลอด เพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์และเทคโนโลยท่ีีเกิดข้ึน เพ่ือใหเ้กิดความสะดวก และความรวดเร็วในการปฏิบติังาน ซ่ึงทาํ
ใหส้ถาบนัการศึกษาไดรั้บการอนุมติัเงินจากรัฐบาลไดเ้ร็วข้ึน นกัศึกษาท่ีเป็นผูกู้ย้มืเงินเพ่ือการศึกษาก็ไดรั้บอนุมติัค่า
เล่าเรียนจากทางสถาบนัเพ่ือใชใ้นการลงทะเบียนเรียน โดยไม่ตอ้งสาํรองเงินทุนของตนเอง แต่ในทางตรงกนัขา้มของ
ขอ้ดีในเร่ืองต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน ก็ยอ่มมีขอ้เสียท่ีตามมาคือ การกระจายขอ้มูลข่าวสารใหม่ๆ สู่นกัศึกษาท่ีเป็นสมาชิกของ
กองทุนกูย้ืมเพ่ือการศึกษายงัไม่มีประสิทธิภาพมากพอ เพราะขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีค่อนขา้งซับซ้อน และเอกสาร
ทุกอยา่งตอ้งไดรั้บการตรวจสอบโดยผูกู้ย้มืก่อนเท่านั้น ทางมหาวิทยาลยัฯ จึงจะดาํเนินการในขั้นตอนต่อไปได ้(คู่มือ
การปฏิบติังานกองทุนเงินใหกู้ย้มืเพ่ือการศึกษา มหาวทิยาลยัรังสิต, 2554) 

ปัจจุบนักองทุนกูเ้งินให้กูย้ืมเพ่ือการศึกษาของมหาวิทยาลยัรังสิต ไดใ้ชก้ารกระจายขอ้มูลข่าวสาร 2 ทาง
หลกัดว้ยกนั คือ ช่องทางท่ี 1 การส่งหนังสือถึงคณะ/วิทยาลยั/สถาบนั ต่างๆ เพ่ือทาํการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูล และ
ช่องทางท่ี 2 คือ การส่งขอ้มูลข้ึนเวบ็ไซตก์ลางของมหาวิทยาลยั แต่กย็งัพบวา่ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ เหล่านั้น นกัศึกษาท่ี
เป็นสมาชิกของกองทุนเงินให้กูย้ืมเพ่ือการศึกษา ยงัไม่สามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารเหล่านั้นไดทุ้กคน จึงทาํให้เกิด
ปัญหาและผลกระทบทางการเงินแก่มหาวทิยาลยัเป็นอยา่งมาก ในเร่ืองของการสูญเสียรายไดท่ี้มหาวิทยาลยัไดส้าํรอง
ให้นักศึกษาท่ีเป็นผูกู้ ้ยืมได้ใช้ในการลงทะเบียนไปก่อนล่วงหน้า จากประเด็นปัญหาท่ีกล่าวมาแลว้นั้ น ผูว้ิจัยจึง
เลง็เห็นความสาํคญัของการพฒันาแนวทางการส่ือสารอิเลก็ทรอนิกส์เพ่ือใหข้อ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้ง รวดเร็ว สามารถดู
ขอ้มูลไดใ้นทุกท่ี ทุกเวลา ไม่ก่อให้เกิดความสับสนในขอ้มูล และท่ีสําคญัคือ ขอ้มูลข่าวสารเหล่านั้นไดเ้ขา้ถึงกลุ่ม
สมาชิกผูกู้ย้ืมเงินเพ่ือการศึกษาของมหาวิทยาลยัรังสิตทุกคน ผูว้ิจยัคาดวา่ผลของการศึกษานอกจากนกัศึกษากองทุน
เงินให้กูย้ืมเพ่ือการศึกษา จะไดรั้บขอ้มูลท่ีตรงกบัความตอ้งการและทนัเวลาแลว้ก็ยงัทาํให้ลดปัญหาเร่ืองการสูญเสีย
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รายไดข้องมหาวิทยาลยัรังสิต ท่ีไดส้าํรองเงินจ่ายเพ่ือใชใ้นการลงทะเบียนล่วงหนา้ใหแ้ก่นกัศึกษากองทุนกูย้มืเงินเพ่ือ
การศึกษาในภาคการศึกษาถดัไป 
 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

2.1 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารของนักศึกษากองทุนเงินให้กูย้ืมเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลยั
รังสิต ในดา้นข่าวสารและดา้นช่องทางการส่ือสารอิเลก็ทรอนิกส์ 

2.2 เพ่ือศึกษาปัญหาและความตอ้งการการเปิดรับข่าวสารของนักศึกษากองทุนเงินให้กูย้ืมเพ่ือการศึกษา
มหาวทิยาลยัรังสิต ในดา้นข่าวสารและดา้นช่องทางการส่ือสารอิเลก็ทรอนิกส์ 

2.3 เพ่ือพัฒนาแนวทางการส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์สําหรับนักศึกษากองทุนเงินให้กู ้ยืมเพ่ือการศึกษา 
มหาวทิยาลยัรังสิต 
 
3. ขอบเขตการวิจัย 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง    
      ประชากร คือ นักศึกษากองทุนเงินให้กูย้ืมเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลยัรังสิตทั้งหมด จาํนวน 5,732 คน 

(ท่ีมา : สํานักงานรับนักศึกษา มหาวิทยาลยัรังสิต ปีการศึกษา 2556) แบ่งตามกลุ่มคณะท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยั
รังสิต จํานวน  5 กลุ่มคณะ ได้แก่ วิทยาศาสตร์สุขภาพ  วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เศรษฐกิจและธุรกิจ 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และศิลปะและการออกแบบ ส่วนกลุ่มตวัอยา่งคือ นักศึกษากองทุนเงินให้กูย้ืมเพ่ือ
การศึกษา มหาวิทยาลยัรังสิต ซ่ึงไดม้าจากตารางกาํหนดขนาดตวัอยา่งของ Taro Yamane ท่ีมีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
ค่าความคลาดเคล่ือน +- 5 ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวนทั้งส้ิน 375 คน 

3.2 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา  มี 3 ตวัแปรดงัน้ีคือ พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร  ปัญหาและความตอ้งการ
การเปิดรับข่าวสาร และแนวทางการส่ือสารอิเลก็ทรอนิกส์สาํหรับกองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษา 
 
4. วธีิดาํเนินการวจิัย มีขั้นตอนดงัน้ี 

4.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร และการส่ือสารผ่าน
ช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์  

4.2 กาํหนดวตัถุประสงคแ์ละกาํหนดขอบเขตของตวัแปรและประเดน็ท่ีศึกษา 
4.3 กาํหนดกรอบแนวคิดและตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยัซ่ึงทั้งหมดมี 3 ตวัแปรหลกัดงัน้ีคือ 1) พฤติกรรมการ

เปิดรับข่าวสาร  2) ปัญหาและความตอ้งการการเปิดรับข่าวสาร และ 3) แนวทางการส่ือสารอิเลก็ทรอนิกส์ 
4.4 กาํหนดนิยามศพัท์เฉพาะโดยศึกษาจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและนาํมาดดัแปลงในการสร้าง

นิยามศพัทเ์ฉพาะท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี 
4.5 พฒันาเคร่ืองมือท่ีเป็น (ร่าง) แบบสอบถามเร่ือง “การพฒันาแนวทางการส่ือสารอิเลก็ทรอนิกส์ สาํหรับ

นกัศึกษากองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษา มหาวทิยาลยัรังสิต” ประกอบดว้ย 4 ตอนดงัน้ี 
      ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
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      ตอนท่ี 2 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารของนักศึกษากองทุนเงินให้กูย้ืมเพ่ือการศึกษา ประกอบดว้ยขอ้
คาํถามเก่ียวกบัพฤติกรรมในการเปิดรับข่าวสารผา่นช่องทางการส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ และการเปิดรับจากส่ือแต่ละ
ประเภท  

      ตอนท่ี 3 ปัญหาการเปิดรับข่าวสารกองทุนเงินให้กูย้ืมเพ่ือการศึกษา ประกอบดว้ยขอ้คาํถามปัญหา 3 
ดา้นคือ ดา้นเน้ือหา  ดา้นบุคคล และดา้นช่องทางการส่ือสาร 

      ตอนท่ี 4 ความตอ้งการในการเปิดรับข่าวสารกองทุนเงินให้กูย้ืมเพ่ือการศึกษา ประกอบดว้ยขอ้คาํถาม
เก่ียวกบัความตอ้งการในการเปิดรับข่าวสาร 3 ดา้นคือ  ดา้นส่ือบุคคล  ดา้นส่ือส่ิงพิมพ ์และดา้นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  

4.6 ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือการวิจยั โดยผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบ
ความเท่ียง ตรงของเน้ือหา (Content Validity)  

4.7 ปรับปรุงเคร่ืองมือการวจิยัตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ 
4.8 จดัทาํแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์เพ่ือใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
4.9 เก็บรวบรวมขอ้มูล โดยการแจกแบบสอบถามให้แก่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมาติดต่องานกองทุนเงินให้กูย้ืมเพ่ือ

การศึกษาโดยตรง ระหว่างวนัท่ี 24 มีนาคม - 15 เมษายน 2557 จาํนวน 375 ชุด และไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมา
จาํนวน 375 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ของแบบสอบถามท่ีแจกไปทั้งหมด 

4.10 สรุปผลการวิจัยเชิงสํารวจ และจัดทาํ (ร่าง) การพฒันาแนวทางการส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ สําหรับ
นกัศึกษากองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลยัรังสิต โดยใชข้อ้มูลพ้ืนฐานท่ีเป็นผลจากการสาํรวจปัญหาและ
ความตอ้งการการเปิดรับข่าวสารกองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษาท่ีมีค่าระดบัคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุดมาอยา่งนอ้ย 1 - 3 
ขอ้ เพ่ือนาํมาจดัทาํแนวทางการส่ือสารอิเลก็ทรอนิกส์สาํหรับนกัศึกษากองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลยั
รังสิต 

4.11 ตรวจสอบและรับรอง (ร่าง) การพฒันาแนวทางการส่ือสารอิเลก็ทรอนิกส์ สาํหรับนกัศึกษากองทุนเงิน
ใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษา มหาวทิยาลยัรังสิต โดยมีผูเ้ช่ียวชาญท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาแนวทางการส่ือสารอิเลก็ทรอนิกส์ 
จาํนวน 3 ท่าน คือ ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายแนะแนวและรับนกัศึกษา อาจารยป์ระจาํคณะนิเทศศาสตร์ และอาจารยป์ระจาํ
คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัรังสิต  
 4.12 ปรับปรุงและจดัทาํการพฒันาแนวทางการส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ สาํหรับนกัศึกษากองทุนเงินให้กูย้ืม
เพ่ือการศึกษา มหาวทิยาลยัรังสิต ฉบบัสมบูรณ์  
 
5 การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิตทิีใ่ช้ 
 ผูว้ิจัยดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีได้จากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ซ่ึงแบ่งการ
วเิคราะห์เป็นดงัน้ี 
 5.1 ขอ้มูลทัว่ไปและพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ของผูต้อบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยใชก้ารแจกแจง
ความถ่ี ค่าร้อยละ และการจดัลาํดบัความสาํคญั  
 5.2 ปัญหาและความตอ้งการในการเปิดรับข่าวสาร วเิคราะห์โดยใชค้่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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6. สรุปและอภิปรายผลการวจิัย มี 5 ตอนดงัน้ี   
6.1 สถานภาพเบ้ืองต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม 
      ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 52.80 ส่วนมากกาํลงั

ศึกษาอยู่ในกลุ่มคณะศิลปะและการออกแบบ ร้อยละ 41.10 อยู่ในระดับชั้นปีท่ี 2 ร้อยละ 39.50 มีผูอุ้ปถัมภ์ด้าน
การศึกษาเป็นญาติ พ่ีน้อง ร้อยละ 39.50 และส่วนมากพกัอาศยัอยู่กบัเพ่ือน ร้อยละ 46.90  ซ่ึงผลการศึกษาเป็นท่ีน่า
สังเกตว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีญาติพ่ีน้องเป็นผูอุ้ปถมัภ์ด้านการศึกษาซ่ึงอาจเป็นปัจจัยหลกัท่ีทาํให้
นกัศึกษาตอ้งมาขอกูย้มืเงินกองทุนเพ่ือช่วยบรรเทาค่าใชจ่้าย อีกทั้งยงัพกัอาศยัอยูก่บัเพ่ือน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของ จินตนา ผาสุก, ฉววีรรณ นรพงษ ์และสมศกัด์ิ นรพงษ ์(2550) ท่ีศึกษาถึงปัญหาการดาํเนินงานกองทุนเงินใหกู้ย้มื
เพ่ือการศึกษา กรณีศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพิษณุโลก พบวา่ ผูอุ้ปถมัภด์า้นการศึกษาของผู ้
กูย้มืฯ คือ ญาติพ่ีนอ้ง และผูกู้ย้มืฯ ส่วนใหญ่พกัอาศยัอยูก่บัเพ่ือนเช่นเดียวกนั 

6.2 พฤตกิรรมการเปิดรับข่าวสารกองทุนเงนิให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม 
      ผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากมีวตัถุประสงคใ์นการเปิดรับข่าวสารเพ่ือการเซ็นแบบ

ยืนยนั    ค่าเทอม ร้อยละ 19.70 มีความถ่ีในการเปิดรับข่าวสาร 1-2 วนั/เดือน ร้อยละ 45.60 ช่วงเวลาส่วนใหญ่ท่ี
เปิดรับข่าวสารผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์คือ ช่วงเวลาระหว่าง 12.01-18.00 น. และช่วงเวลา 18.01-24.00 ร้อยละ 45.60 
และ 45.30 ตามลาํดบั ใชเ้วลาโดยเฉล่ียในการเปิดรับข่าวสารระหวา่ง 10-15 นาที  ร้อยละ 39.50 สาํหรับประเภทของ
ส่ือท่ีเปิดรับข่าวสารพบว่า เปิดรับจากส่ือบุคคล ท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีกองทุนกู้ยืมฯ จากส่วนกลาง ร้อยละ 19.00 และ
รองลงมาในระดบัท่ีใกลเ้คียงกนัคือ เพ่ือน ร้อยละ 18.00 ส่วน ส่ือส่ิงพิมพ์ พบวา่ ส่วนมากเปิดรับจากบอร์ดประจาํหนา้
หอ้งสาํนกังานฯ ส่วนกลาง ร้อยละ 35.30 ส่วนผูท่ี้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบขอ้มูลข่าวสารร่วมกบัผูกู้ย้ืมฯ ส่วนมาก
เป็นเพ่ือน คิดเป็นร้อยละ 36.80 

      เม่ือพิจารณาถึงลําดับของการเปิดรับข่าวสารผ่านช่องทางการส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม พบว่า เปิดรับผ่านทางเวบ็ไซต์ของมหาวิทยาลยั (www.rsu.ac.th) มากเป็นลาํดบัแรก รองลงมาเป็น
ลํ า ดั บ ท่ี ส อ ง แ ล ะ ลํ า ดั บ ท่ี ส า ม คื อ  ใ ช้ อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ เม ล  ( Email@info.rsu.ac.th)  แ ล ะ เฟ ซ บุ๊ ค 
(www.facebook/rangsituniversity) ทั้ งน้ีโดยผูต้อบแบบสอบถามเห็นว่าใช้เว็บไซต์และเฟซบุ๊คของมหาวิทยาลัย 
เพราะสามารถเขา้ถึงไดง่้าย และสามารถเขา้ถึงไดร้วดเร็ว ร้อยละ 57.60 และ 49.30 ตามลาํดบั ขอ้คน้พบดงักล่าว
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของจารุวรรณ กิตตินราภรณ์ (2550) ท่ีศึกษาถึงพฤติกรรมการเปิดรับ การใชป้ระโยชน์และ
ความพึงพอใจจากการเปิดรับขอ้มูลข่าวสารผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต “เวิลด์ ไวด ์เวบ็” (World Wide Web : WWW) 
ของนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม ซ่ึงพบว่า นักศึกษามีการเปิดรับขอ้มูลข่าวสารผ่านเวบ็ไซต์อยูใ่นอนัดบั
มากเช่นเดียวกนั  

      ในส่วนเน้ือหาของข่าวสาร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากใชบ้ริการตรวจสอบขอ้มูลกาํหนดการ
ต่อสัญญากูย้ืมฯ ผ่านช่องทางและเฟซบุ๊คของมหาวิทยาลยั (www.facebook/rangsituniversity) ร้อยละ 23.40 และใช้
บริการถาม-ตอบขอ้สงสัยเก่ียวกบังานกองทุนกูย้ืมฯ ผา่นทางแอปพลิเคชัน่ (App RSU) และเฟซบุ๊คของมหาวิทยาลยั
ในระดบัท่ีใกลเ้คียงกนัคือ ร้อยละ 35.60 และ 35.40 ตามลาํดบั ทั้งน้ีคงเน่ืองมาจากการส่ือสารผ่านช่องทางเฟซบุ๊ค
สามารถติดต่อส่ืสารไดอ้ย่างรวดเร็วโดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของวิมลพรรณ อาภาเวท, 
สาวิตรี ชีวะสาธน์ และชาญ เดชอศัวนง (2554) ท่ีพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นนกัศึกษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
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พระนครมีพฤติกรรมและความพึงพอใจในการส่ือสารผ่านเฟซบุ๊คอยูใ่นระดบัมากเพราะสามารถติดต่อส่ือสารกบั
เพ่ือนและคนอ่ืนๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

6.3 ปัญหาการเปิดรับข่าวสารกองทุนเงนิให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม   
      ปัญหาการเปิดรับข่าวสารกองทุนเงินให้กูย้ืมเพ่ือการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถามภาพรวม พบอยูใ่น

ระดบันอ้ย (x̄  = 2.16) เม่ือพิจารณารายละเอียดเป็นรายขอ้พบวา่ส่วนมากอยูใ่นระดบันอ้ย ส่วนท่ีพบวา่เป็นปัญหาใน
ระดบัปานกลาง เช่น การส่ือสารผา่นช่องทางส่ือสารอิเลก็ทรอนิกส์มีขอ้จาํกดัในดา้นรายละเอียด เช่น การส่งขอ้ความ
ผา่น SMS มีขอ้ความท่ีสั้นเกินไป (x̄  = 3.25) ซ่ึงปัญหาดงักล่าวสอดคลอ้งกบั ระวีวรรณ ประกอบผล (2544) ท่ีกล่าว
ไวว้า่ ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดจากส่ือหรือช่องทาง ถา้ผูส่้งสารเลือกใชส่ื้อหรือช่องทางท่ีไม่เหมาะสมแทนท่ีผูรั้บสาร
จะรับสารไดส้มความตั้งใจก็อาจเกิดความผิดพลาดได ้ดงันั้นการเลือกใชส่ื้อจึงตอ้งคาํนึงถึงคุณสมบติัของส่ือแต่ละ
ชนิดท่ีแตกต่างกนัไป รวมทั้งยงัตอ้งคาํนึงถึงความสะดวก ความเหมาะสม และความเป็นไปไดข้องผูรั้บสารในการท่ี
จะรับสารจากส่ือท่ีผูส่้งสารเลือกใชด้ว้ย การใชภ้าษาพูดและภาษาเขียน อาจทาํให้เกิดปัญหาในการส่ือสารไดด้ว้ย
สาเหตุการใชภ้าษาพูดและภาษาเขียนไม่ชดัเจน เช่น การเลือกใชค้าํไม่ตรงกบัความหมาย การแบ่งวรรคตอน เป็นตน้ 
หรืออาจมีสาเหตุมาจากส่ือมีขนาดเล็กเกินไป ความไม่ชัดเจนของส่ือ เช่น รูปภาพ สัญลกัษณ์ วตัถุส่ิงของ การทาํ
สัญญาณ การเคล่ือนไหว เป็นตน้ 

6.4 ความต้องการการเปิดรับข่าวสารกองทุนเงนิให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม  
      ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความต้องการการเปิดรับข่าวสารกองทุนเงินให้กู ้ยืมเพื่อ

การศึกษาผา่นส่ือบุคคลท่ีเป็น เจา้หนา้ท่ีกองทุนกูย้มืฯ จากส่วนกลาง มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 47.50 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ทฤษฎีการเปิดรับข่าวสารของ โรเจอร์ส และชูเมกเกอร์ (อา้งถึงใน กิตติศกัด์ิ หอมจาํปา, 2548) ท่ีกล่าวว่า ในกรณีท่ี
ตอ้งการให้บุคคลใดๆ เกิดการยอมรับในสารท่ีเสนอออกไปหรือจะทาํการส่ือสารเกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด หรือ
เพ่ือให้เกิดการตดัสินใจและยอมรับสารนั้น ควรท่ีจะใช้การส่ือสารระหว่างบุคคล โดยใช้ส่ือบุคคลเป็นผูเ้ผยแพร่
ข่าวสาร ซ่ึงส่ือบุคคลจะมีประโยชน์มากในกรณีท่ีผูส่้งสารหวงัผลให้ผูรั้บสารเกิดการเปล่ียนแปลงในระดบัทศันคติ
และพฤติกรรมหลงัการรับสาร นอกจากน้ียงัเป็นวิธีท่ีช่วยให้ผูรั้บสารเกิดความเขา้ใจกระจ่างชดัและตดัสินใจรับสาร
ไดอ้ยา่งมัน่ใจมากข้ึนเพราะสามารถซกัถามหรือโตต้อบไดอ้ยา่งชดัเจน ส่วนผลของการศึกษาความตอ้งการการเปิดรับ
ข่าวสารกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามช่องทางการส่ือสารอิเลก็ทรอนิกส์ของ
มหาวทิยาลยัรังสิต มีรายละเอียดดงัน้ี 

  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากตอ้งการเปิดรับข่าวสาร “เง่ือนไขการขอเงินคืน” ผา่นช่องทาง www.rsu.ac.th 
(x̄  = 2.76)  ต้องการเปิดรับข่าวสาร “ขั้นตอนการทําสัญญากู้ยืมสําหรับการกู้รายใหม่” ผ่านช่องทาง App RSU          
(x̄  = 2.76) ตอ้งการเปิดรับข่าวสาร “การเปิดรับสมัครผูกู้ ้รายใหม่” ผ่านช่องทาง Email@info.rsu.ac.th (x̄  = 2.78) 
ต้ อ งก าร เปิ ด รั บ ข่ า วส าร  “ขั้ น ต อ น ก าร ต่ อ สั ญ ญ ากู้ ยื ม ฯ ใน แ ต่ ล ะภ าค ก าร ศึ ก ษ า ”  ผ่ าน ช่ อ งท าง 
www.facebook/rangsituniversity (x̄  = 2.75)     ข้อความ SMS (x̄  = 2.74)  และ IG  (x̄  = 2.72) และต้องการเปิดรับ
ข่าวสาร “การปฐมนิเทศผูกู้ย้มืรายใหม่” ผา่นช่องทาง IG  (x̄  = 2.72) จากขอ้คน้พบดงักล่าวมีขอ้สังเกตวา่ ลกัษณะของ
ข่าวสารท่ีตอ้งการมีความสอดคลอ้งกบัลกัษณะของส่ือ นั่นคือ หากเน้ือหาข่าวสารท่ีมีความยาว เป็นขั้นตอน และมี
รายละเอียดมาก เช่น “เง่ือนไขการขอเงินคืน” หรือ “ขั้นตอนการต่อสัญญากูย้ืมฯในแต่ละภาคการศึกษา”  ผูต้อบ
แบบสอบถามจะตอ้งการเปิดรับผา่นช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีสามารถให้รายละเอียดไดม้ากและชดัเจน เช่น ช่องทาง
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เวบ็ไซต ์หรือเฟสบุ๊ค ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Wilbur Schramm (1973 อา้งถึงใน วิรัช ลภิรัตนกุล, 2538) ท่ีกล่าว
ว่า ผูรั้บสารจะเลือกเปิดรับส่ือชนิดใดข้ึนอยู่กบัลกัษณะเฉพาะของส่ือ (Characteristic of Media) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ความสามารถของส่ือกบัการนาํเสนอข่าวสารท่ีเหมาะสมกบัผูรั้บสาร 

6.5 แนวทางการส่ือสารอเิลก็ทรอนิกส์ สําหรับนักศึกษากองทุนเงนิให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
      ผูว้ิจยัไดน้าํขอ้คน้ผลหลกัๆ ท่ีสาํคญัของการศึกษาพฤติกรรม  ปัญหา  และความตอ้งการเปิดรับข่าวสาร

ผ่านช่องทางการส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ของผูต้อบแบบสอบถามมาจดัทาํแนวทางการส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์สําหรับ
นกัศึกษากองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษา โดยมีลกัษณะท่ีสาํคญั  5 ประการดงัน้ี  

 1. การออกแบบขอ้ความท่ีตอ้งการส่ือสารเก่ียวกบั “การต่อสัญญากูย้มืฯ” เพ่ือนาํขอ้มูลไปวางไวใ้นเวบ็ไซต์
ของมหาวิทยาลยั ตรงหน้าแรกของอินทราเน็ต ซ่ึงเป็นหนา้ท่ีเก่ียวกบัข่าวประชาสัมพนัธ์ เพ่ือแจง้ให้นกัศึกษาไดรั้บ
ทราบข่าวสารขอ้มูลต่างๆ ดงัรูปท่ี 1                                        

 
รูปที่ 1 หน้าจอข่าวสาร “การต่อสัญญากู้ยืมฯ”  บนเวบ็ไซต์มหาวทิยาลยัรังสิต 

 
       2. การจดัทาํ “คู่มือให้คาํปรึกษาอิเล็กทรอนิกส์” บนหน้าจอเวบ็ไซต์ของมหาวิทยาลยัรังสิต สําหรับ

อาจารยท่ี์ปรึกษาและเจา้หนา้ท่ีประจาํคณะฯ เพ่ืออาํนายความสะดวกสาํหรับการใหค้าํแนะนาํแก่นกัศึกษากองทุนเงิน
ใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษาท่ีอยูต่ามคณะต่างๆ ดงัรูปท่ี 2 

 
 

   รูปที ่2 หน้อจอทีนํ่าเสนอ “คู่มือการให้คาํปรึกษากองทุนกู้ยืม” บนเวบ็ไซต์มหาวทิยาลยัรังสิต 
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       3. การนาํเสนอขอ้มูลข่าวสาร “การทาํสัญญากูย้ืมสาํหรับผูกู้ย้ืมรายใหม่” และ “เง่ือนไขการขอเงินคืน” 
ในลักษณะอินโฟกราฟิก (Information Graphic)  ซ่ึงมีทั้ งเน้ือหาและรูปภาพ เพ่ือให้มีความน่าสนใจโดยการใช้
รูปภาพอธิบายแทนตวัอกัษรจาํนวนมาก และนาํไปประกาศในเฟซบุ๊ค และอินสตาแกรม ของมหาวิทยาลยัรังสิต ดงั
รูปท่ี 3 และ รูปท่ี 4   

 
รูปที่ 3 ข่าวสาร “การทําสัญญากู้ยืมสําหรับผู้กู้ยืมรายใหม่” ในลกัษณะอนิโฟกราฟิกบนเฟซบุ๊ค  

 

 
รูปที่ 4 ข่าวสาร “การขอคืนเงนิ” ในลกัษณะอนิโฟกราฟิกบนอนิสตาแกรม 

        
4. การสร้างกลุ่ม “เพ่ือนช่วยเพ่ือน หรือ  “พ่ีช่วยน้อง” เพ่ือการช่วยเหลือให้คาํแนะนาํซ่ึงกนัและกนัผ่าน

ช่องทาง เฟซบุ๊ค ดงัรูปท่ี 5 

 
รูปที่ 5 เพจ “เพ่ือนช่วยเพ่ือน” บนเฟซบุ๊ค 
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5. การใหบ้ริการตอบคาํถามจากหนา้เฟซบุ๊ค เพ่ือความรวดเร็วสะดวกแก่นกัศึกษาผูกู้ย้มืฯ ดงัรูปท่ี 6 

    
รูปที่ 6 ตวัอย่างการตอบคําถามทางเฟซบุ๊ค 

 
7. ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรม ปัญหา และความตอ้งการเปิดรับข่าวสารของนกัศึกษากองทุนเงินให้
กูย้มืเพื่อการศึกษาทั้งในส่วนของเน้ือหาสารและช่องทางการส่ือสารอิเลก็ทรอนิกส์ ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะในการนาํผล
ของการศึกษาไปประยกุตใ์ชด้งัน้ี 

1. ฝ่ายแนะแนวและรับนกัศึกษา ควรวางแผนการดาํเนินงานประจาํภาคการศึกษาเพ่ือจดัทาํขอ้มูลข่าวสาร
ประชาสัมพนัธ์ผา่นช่องทางการส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลยั เช่น เวบ็ไซต ์หรือเฟซบุ๊ก ให้เหมาะสมกบั
ช่วงเวลาท่ีนกัศึกษามีความตอ้งการข่าวสาร และการนาํเสนอข่าวสารตอ้งมีความเป็นปัจจุบนั สั้น กระชบั และง่ายต่อ
การทาํความเขา้ใจ 

2. จดัทาํส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ในรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีมหาวิทยาลยัยงัไม่ไดจ้ดัทาํ เช่น การทาํอินสตาแกรม ของงาน
กองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษาข้ึนมาโดยเฉพาะ และออกแบบเน้ือหาในลกัษณะอินโฟกราฟิกเพ่ือทาํให ้
เน้ือหาง่ายต่อการทาํความเขา้ใจ 

3. จดัให้มีบริการถาม-ตอบขอ้มูลเก่ียวกบังานกองทุนกูย้ืมฯ ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน่ของมหาวิทยาลยั 
(App RSU) โดยใหมี้ขอ้มูลเน้ือหาเฉพาะสาํหรับงานกองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษา เพ่ือใชใ้นการตอบคาํถามใหก้บั
นกัศึกษา โดยนกัศึกษาสามารถเขา้มาฝากคาํถามไวแ้ละเจา้หนา้ท่ีจะเขา้มาตอบคาํถามภายหลงั 
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การรับรู้พระราชบัญญตัิว่าด้วยการกระทาํความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์ พ.ศ. 2550 
ของบุคลากรด้านไอท ี

A Perception on Computer-Related Crimes Act B.E. 2550 for IT person 
 

1 ทพิย์สุดา  ขาวสําอางค์  2 ชุตมิา เบีย้วไข่มุข 
 1 นกัศึกษา หลกัสูตรวทิยาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัรังสิต  

 2 อาจารยป์ระจาํ สาขาวชิาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัรังสิต 

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

บทคดัย่อ      

งานวิจัย เร่ืองการรับรู้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาํความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ของ
บุคลากรดา้นไอที มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการรับรู้  พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์  ของบุคลากรดา้นไอที (พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์, 
2550)  และเพ่ือนาํเสนอแนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพของกฎหมาย อนัจะนาํไปสู่การป้องกนัสิทธิของบุคลากรดา้นไอที 
ตลอดจนประชาชนทัว่ไป โดยเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ ดว้ยวิธีการศึกษาคน้ควา้จากเอกสาร (Documentary Survey) 
และการสัมภาษณ์เชิงลึก  (In-depth Interview) ท่ีใชแ้นวคิดและทฤษฏีการรับรู้กฎหมาย  (Legal Consciousness) เป็น
กรอบแนวคิดในการวจิยั  

ผลการศึกษา พบวา่ประชาชนทัว่ไปมีการรับรู้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ในระดบันอ้ย ส่วนผูป้ระกอบอาชีพดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศ และผูมี้การศึกษาดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง มีการรับรู้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ เพียงใน
ระดบัปานกลาง โดยเน้นการรับรู้เน้ือหาของ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ในส่วนของฐานความผิดหรือการกระทาํท่ีเป็น
ความผิด เพราะการกระทาํความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ หรืออาชญากรรมคอมพิวเตอร์เป็นภยัใกลต้วัท่ีประชาชน
ทัว่ไปสามารถพบเจอไดใ้นยุคน้ี ท่ีเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสําคญัต่อการดาํเนินชีวิตประจาํวนั โดยประเภท
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ท่ีพบมากท่ีสุด คือการนําเข้าหรือเผยแพร่เน้ือหาท่ีไม่เหมาะสม ท่ีก่อความเสียหาย  
นอกจากน้ีหากพิจารณาประสิทธิภาพของ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ กจ็ะพบวา่ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ไม่สามารถแกไ้ขปัญหา
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  เน่ืองจากประชาชนยงัไม่ทราบสิทธิหน้าท่ีของตนตามกฎหมาย 
เจ้าหน้าท่ีของรัฐมีปัญหาในการบังคับใช้กฎหมาย ตลอดจนกฎหมายมีช่องโหว่หลายประการ และการใช้สิทธิ
เรียกร้องของประชาชน เป็นเร่ืองท่ีมีขั้นตอนยุง่ยาก และไดผ้ลลพัธ์ท่ีไม่น่าพึงพอใจดว้ย  
คาํสําคญั: การรับรู้กฎหมาย, พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระทาํความผดิเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์, บุคลากรดา้นไอที 
 

Abstract 

                  This research is conducted to study on the perception of the Computer Crime Act BE 2550 (2007) of IT 
person in order to find appropriate guidance for improving this law as the protection of the rights of professionals 
and the general public. The methodology of this work composed of two aspects which are documentary survey and 
in-depth interview by using the concept and theory of legal consciousness as a research basis.  
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The study found that the general public perception of the Computer Crime Act was at the low level whereas the 
information technology professionals and the educated persons in information technology perceived moderately. 
For the in-depth interview, we considered only the content of the Computer Crime Act base on offense or an act 
which was an offense because the computer crimes had found daily in this age of information technology. The most 
common types of computer crimes were importing or distribution of the inappropriate content which caused the 
damage. In addition, considering the performance of the Computer Crime Act was found not tackle cybercrime 
effectively because people were not aware of their legal rights. State officials still had problems in enforcing the 
law. The law had several loopholes. The claims of citizens became cumbersome process and unsatisfactory results 
had been obtained.  
Keywords: Legal recognition, the Computer Crime Act, IT person 
 

1. บทนํา 
ปัจจุบันเป็นยุคท่ีเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) มีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมาก 

มนุษยชาติไดป้ระโยชน์นานปัการจากการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่ในขณะเดียวกนัหากมีการนาํเทคโนโลยี
สารสนเทศไปใชใ้นทางท่ีผิด หรือใชใ้นการก่ออาชญากรรมคอมพิวเตอร์แลว้ ก็อาจส่งผลเสียหาย กระทบกระเทือน
ต่อเศรษฐกิจ สังคม และความสงบสุขของมวลมนุษย ์ดงันั้นการอยู่ร่วมกนัในสังคมสารสนเทศ จึงจาํเป็นตอ้งหา
มาตรการป้องกนั ซ่ึงประเทศต่าง ๆ เช่นมหาอาํนาจทางเศรษฐกิจ อยา่งสหรัฐอเมริกาและญ่ีปุ่น ต่างใหค้วามสาํคญั ใน
การพฒันากฎหมายเทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกนัอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ซ่ึง
ประเทศไทยก็ไดใ้ห้ความสําคญักบัเร่ืองดังกล่าวเช่นกัน โดยมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติว่าดว้ยการกระทาํ
ความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ข้ึนเป็นกฎหมายเฉพาะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่
วนัท่ี 18 กรกฎาคม 2550 เป็นตน้มา เพ่ือป้องกนัปราบปรามการกระทาํความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์  

แต่ทั้ งน้ีทั้ งนั้ น  มาตรการทางด้านกฎหมาย ก็เป็นเพียงหน่ึงในมาตรการในการป้องกันอาชญากรรม
คอมพิวเตอร์ ซ่ึงจาํเป็นตอ้งมีมาตรการอ่ืนๆมาสนบัสนุน เช่น มาตรการทางสังคม ตลอดจนหาแนวทางในการเผยแพร่
มาตรการดงักล่าวดว้ย 

บุคลากรดา้นไอที คือผูป้ระกอบอาชีพท่ีใช้ความรู้ความสามารถดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงเป็นกลุ่ม
อาชีพหน่ึงท่ีไดรั้บผลกระทบจากกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง และใกลชิ้ดอยา่งยิง่กบัปัญหาอาชญากรรม
คอมพิวเตอร์ ดงันั้นผูว้ิจยั จึงสนใจศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ เร่ืองการรับรู้ พระราชบญัญัติว่าดว้ยการกระทาํความผิด
เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ของบุคลากรดา้นไอที โดยเช่ือมโยงระหวา่งทศันคติหรือมุมมอง กบัประสบการณ์ใน
การประกอบอาชีพของบุคลากรด้านไอทีท่ีเก่ียวข้องกับกฎหมายดังกล่าวเพ่ือหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพของ
กฎหมาย อนัจะนาํไปสู่การป้องกนัสิทธิของประชาชน ซ่ึงในการวิจยัฉบบัน้ีผูว้ิจยัจะใชค้าํว่า “พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์” 
แทนคาํวา่ “พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระทาํความผดิเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550” 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
2.1 เพ่ือศึกษาการรับรู้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ของบุคลากรดา้นไอที  
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2.2 เพ่ือนาํเสนอแนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพของกฎหมาย  อนัจะนาํไปสู่การป้องกนัสิทธิของบุคลากรดา้น
ไอที ตลอดจนประชาชนทัว่ไป  

 

3. การดาํเนินการวจิัย 
การศึกษาวจิยัเร่ือง  การรับรู้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ของบุคลากรดา้นไอที มีกรอบความคิด เป็นการศึกษากลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีเป็นบุคลากรดา้นไอที ซ่ึงแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท (พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์, 2550) ไดแ้ก่ 1) ผูใ้หบ้ริการ” คือ ผู ้
ใหบ้ริการแก่บุคคลอ่ืนในการเขา้สู่อินเทอร์เน็ต หรือใหส้ามารถติดต่อถึงกนัโดยประการอ่ืนผา่นระบบคอมพิวเตอร์ 
และผูใ้หบ้ริการเกบ็รักษาขอ้มูลคอมพิวเตอร์เพ่ือประโยชน์ของบุคคลอ่ืน เช่น ผูใ้หบ้ริการเวบ็บอร์ด, ผูป้ระกอบการ
ร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่หรือสถานท่ีท่ีใหบ้ริการอินเทอร์เน็ต  และ 2) ผูใ้ชบ้ริการ คือ ผูใ้ชบ้ริการของผูใ้หบ้ริการ  โดย
ศึกษาการรับรู้กฎหมาย (มงคล เจริญจิต,2551) ซ่ึงหมายถึง 1) อิทธิผลของกฎหมาย  คือเร่ืองท่ีบุคลากรดา้นไอที เห็นวา่
เป็นเร่ืองท่ีมีบทบาทและหรือมีผลกระทบในการดาํเนินชีวติ ตลอดจนเป็นเร่ืองท่ีใหค้วามสาํคญั 2) ประสิทธิภาพและ
ช่องโหวข่องกฎหมาย และ 3) การใชสิ้ทธิเรียกร้องตามกฎหมาย ดงัแสดงไดใ้นรูป 3.1 

 
รูป 3.1 กรอบความคดิ การรับรู้ พ.ร.บ.คอมพวิเตอร์ ของบุคลากรด้านไอท ี

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
สาํหรับวธีิการดาํเนินการวจิยั เป็นงานวจิยัเชิงคุณภาพซ่ึงผูว้จิยัไดก้ระทาํใน 2 ส่วน คือ 1) ศึกษาและทบทวน 

งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือสังเคราะห์ความรู้ออกมาในด้านแนวคิด ทฤษฏี ผลสะท้อนในแง่อิทธิผลของกฎหมาย 
ประสิทธิภาพ และช่องโหว ่รวมทั้งการใชสิ้ทธิเรียกร้องตามกฎหมายของคนกลุ่มต่าง ๆ  และ 2) การสัมภาษณ์เชิงลึก
บุคลากรดา้นไอที เพ่ือรวบรวมประเด็นต่างๆ ในเร่ืองการรับรู้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ซ่ึงผูว้ิจยัวิเคราะห์ออกมาจาก
ประสบการณ์ตรงท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง  

เคร่ืองมือในการวิจัย คือการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยมีการกาํหนดขอบเขตเน้ือหาของข้อคาํถาม เพ่ือให้
ครอบคลุมและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์และนาํขอ้คาํถามท่ีสร้างข้ึนไปตรวจสอบความถูกตอ้ง ความชดัเจนของ
ข้อความโดยผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 2 ท่าน เพ่ือความชัดเจนเชิงเน้ือหา ข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมมาทั้ งหมดจะผ่านการ
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของคาํตอบ เพ่ือใชใ้นการสรุปผล และวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 

การรับรู้ พ.ร.บ.คอมพวิเตอร์ บุคลากรด้านไอท ี
 

 

ผูใ้หบ้ริการ 

ผูใ้ชบ้ริการ 

การใชสิ้ทธิ 

ประสิทธิภาพ และช่องโหว ่

อิทธิผล 

บทบาทและผลกระทบ 

เร่ืองท่ีใหค้วามสาํคญั 
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 จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง เป็นบุคลากรดา้นไอที คือผูป้ระกอบอาชีพโดยใชค้วามรู้ความสามารถดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศโดยตรง เช่น  ผู ้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  (Programmer), ผู ้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์  (System 
Administrator), ผูป้ระกอบการร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ โดยแบ่งเป็นผูใ้ชบ้ริการ 26 คน และผูใ้หบ้ริการ 14 คน 

 เคร่ืองมือในการวจิยั ใชแ้บบสอบถาม เป็นแนวทางในการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยแบ่งคาํถาม ดงัน้ี 
1. ขอ้มูลส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ลกัษณะการทาํงาน  
2. ความคิดเห็น  ตลอดจนประสบการณ์ของบุคลากรด้านไอที  เก่ียวกับ  อิทธิพลของกฎหมาย 

ประสิทธิภาพของกฎหมาย ช่องโหวข่องกฎหมาย และการใชสิ้ทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 
 

4. ผลการวจิัย  
4.1  ผลการศึกษาและทบทวนเอกสารงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 เม่ือศึกษางานวจิยัเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจใน พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ในภาพรวม ระหวา่งกลุ่มผูใ้หบ้ริการกบั
ผูใ้ชบ้ริการดา้นไอที พบวา่มีความแตกต่างกนั ในงานของสุภาพร (สุภาพร คูพิมาย และ นภาพร นิลาภรณ์กุล, 2552) 
พบวา่ผูใ้ห้บริการร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ อยูใ่นระดบัดีมาก ในขณะท่ี
ผูใ้ชบ้ริการท่ีเป็นบุคลากรในสํานักงานมหาวิทยาลยั (เบญจรัตน์ ธารารักษ์, 2552) นักศึกษา (ชฎารัตน์ พิพฒันนันท ์
และสิรินธร เจริญรัตน์, 2554) หรือแมแ้ต่ผูใ้ช้บริการอินเทอร์เน็ตทั่วไป (ศิญานิลท์ ศกัด์ิดุลยธรรม, 2551)  กลบัมี
ความรู้ความเขา้ใจในระดบัปานกลางถึงนอ้ย ทั้งน้ีเพราะภาครัฐทาํการประชาสัมพนัธ์และใหค้วามรู้สาธารณะเก่ียวกบั
กฎหมายฉบบัน้ีนอ้ยเกินไป จนอาจทาํใหผู้ใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตกระทาํผดิกฎหมายแบบไม่รู้ตวั  
 เม่ือศึกษาอยา่งละเอียดดา้นการรับรู้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ผูว้จิยัไดว้เิคราะห์ลกัษณะของการรับรู้ออกมาใน 3 
ดา้น ดงัน้ี 

1. ดา้นอิทธิผลของ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ต่อสังคม  
พบว่าภายหลังมีการประกาศใช้ พ .ร.บ .คอมพิวเตอร์ ทําให้บทบาทและแนวทางการกํากับดูแลของ

ภาคอุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ตมีลกัษณะเปล่ียนแปลงไป คือมีการจดัเกบ็ขอ้มูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ เป็นเวลา 90 วนั
ตามท่ีพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ กาํหนด เพ่ือเป็นหลกัฐานในการสืบสวนสอบสวนเม่ือเจา้หน้าท่ีของรัฐร้องขอ อีกทั้งเพ่ิม
มาตรการในการกาํกบัดูแลตนเองมากข้ึน โดยเนน้การเฝ้าระวงัและกลัน่กรองเน้ือหาท่ีไม่เหมาะสม โดยเฉพาะอยา่งยิง่
เน้ือหาท่ีเขา้ข่ายพาดพิงสถาบนัและกระทบต่อความมัน่คงของประเทศ (เบญจรัตน์ ธารารักษ์, 2552) และเน่ืองจาก 
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฉบบัน้ีไดใ้ห้อาํนาจต่อเจา้พนกังานในการตรวจสอบการใชง้านของผูใ้ห้บริการและผูใ้ชบ้ริการ
คอมพิวเตอร์ ทาํให้ผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตรู้สึกถึงผลกระทบในเชิงลบ เช่นการถูกละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือการถูกจาํกดั
เสรีภาพในการแสดงออก (ศิญานิลท์ ศกัด์ิดุลยธรรม, 2551) อยา่งไรก็ดีเม่ือศึกษาผลกระทบของ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 
ต่อการดาํเนินงานของบุคลากรในสํานักมหาวิทยาลยั พบว่า พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ มีผลกระทบอยูใ่นระดบัน้อย (วรา
พงษ ์ เทพรงคท์อง, 2551)  

ในพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ แบ่งเป็น 2 หมวดใหญ่ ๆ คือ หมวด 1 ความผดิเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ และหมวด 2  
พนักงานเจา้หน้าท่ี ซ่ึงนักศึกษามีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ มากกว่าเร่ืองพนักงาน
เจา้หนา้ท่ี (ชฏารัตน์ พิพฒันนนัท ์ และสิริธร เจริญรัตน์, 2554)  เพราะเร่ืองความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์เป็นเร่ืองใกล้
ตวั  นอกจากน้ีผูใ้ชบ้ริการท่ีเป็นนกัเรียนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมกระทาํความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ โดยการใชร้หัส

Ran
gs

it U
niv

ers
ity



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 9 ปีการศึกษา 2557 

 

วนัพฤหสับดทีี ่16 ตุลาคม พ.ศ.2557 หน้า  1167  อาคาร Digital Multimedia Complex  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

ประจาํตวั รหสัผา่นของผูอ่ื้นเพ่ือเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตมากท่ีสุด รองลงมาคือการใชค้าํพดูท่ีไม่สุภาพหรือในทางท่ีหม่ิน
ประมาทผูอ่ื้นทางเวบ็บอร์ด (ปิยฉตัร  เกษตรรัตนชยั, 2552) นอกจากน้ีพบวา่ผูใ้ชบ้ริการมีความรู้เฉพาะในส่วนของผูท่ี้
มีสิทธิฟ้องร้องเพื่อดาํเนินคดี หากมีการละเมิดโดยการตดัต่อ ดดัแปลงภาพในลกัษณะท่ีทาํให้ผูอ่ื้นเส่ือมเสียช่ือเสียง
และไดรั้บความอบัอาย แต่ไม่มีความรู้ในประเด็นความผิดท่ีมีความสําคญัและเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัรูปแบบการใช้
อินเทอร์เน็ตท่ีนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั อยา่งเช่น การส่งขอ้มูลหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือการส่งต่อขอ้มูล 
(Forward mail) ท่ีเป็นภาพลามกอนาจาร (ศิญานิลท ์ศกัด์ิดุลยธรรม, 2551) 

2. ดา้นประสิทธิภาพและช่องโหวข่องกฎหมาย  
การบงัคบัใชก้ฎหมายไม่มีประสิทธิภาพ ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย อีกทั้งยงัขดัต่อสภาพธุรกิจท่ีตอ้งใช้

ขอ้มูลต่าง ๆ ประกอบการดาํเนินธุรกรรม (ไฉไล ศกัด์ิวรพงศ,์ 2553) กล่าวคือ 
1)  บทลงโทษท่ีกาํหนดไวส้าํหรับความผดิต่าง ๆ ตาม พร.บ.คอมพิวเตอร์ ยงัไม่มากพอท่ีจะใชเ้ป็น 

เคร่ืองมือในการป้องกันหรือข่มขู่มิให้เกิดการกระทาํความผิด และตํ่ากว่ากฎหมายของประเทศอ่ืน เช่น องักฤษ       
(สัจจรัตน พิชิตปัจจา, 2552) แต่ในทางกลบักนัเน่ืองจากแนวคิด ทฤษฏีทางกฎหมายในการบญัญติัโทษ ไม่ไดพิ้จารณา
ถึง “เจตนาชัว่ร้ายของผูก้ระทาํ” เท่าท่ีควร แต่มีลกัษณะจาํกดัสิทธิและเสรีภาพ ดา้นการแสดงความคิดเห็น  ไม่ไดมุ่้ง
เอาผิดทางอาญา ต่อผูห้ากาํไรจากการโกงหรือฉ้อโกงทางคอมพิวเตอร์โดยตรง ทาํให้การบญัญติัโทษรุนแรงเกินไป 
(บณัฑิตย ์ งามพจนวงศ,์ 2553)     

2) คาํนิยามหรือความหมายของคาํในพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ขาดความชดัเจนและไม่ครอบคลุมถึงการกระทาํ 
ท่ีควรเข้าข่ายว่าเป็นความผิดในฐานต่าง ๆ  จนเกิดปัญญาในการตีความและนํามาบังคับใช้  เช่น  คําว่าระบบ
คอมพิวเตอร์ ในมาตรา 3 และบทบญัญติัเร่ืองการแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้มูลคอมพิวเตอร์ในมาตรา 9 บทบญัญติัเร่ือง
การแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้มูลคอมพิวเตอร์ของประชาชนในมาตรา 12 บทบญัญติัเร่ืองการส่งสแปมเมล ์ในมาตรา 11 
บทบญัญติัเร่ืองการแกไ้ขภาพของบุคคลอ่ืนในมาตรา 16 และบทบญัญติัเร่ืองการ    ฟิชช่ิง ในมาตรา 5 มาตรา 7 และ
มาตรา 14(1) (สัจจรัตน พิชิตปัจจา, 2552) การระงบัการแพร่หลายซ่ึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์ตามมาตรา 20 (ปัณณวิช  
ทพัภวิมล, 2552) ตลอดจนความรับผิดของ ISP ความผิดฐานปลอมขอ้มูลคอมพิวเตอร์ หรือกรณีทาํให้เสียหายซ่ึง
ขอ้มูลคอมพิวเตอร์ ทั้งหมดน้ียงัไม่มีความชดัเจนว่า แค่ไหนถึงเป็นความผิด อนัมีผลให้กฎหมายไม่สามารถบงัคบั
ใช้ไดจ้ริง  เช่น กรณีการส่งต่อภาพลามก กฎหมายก็บัญญัติไม่ชัดเจนว่าขอบเขต ลกัษณะแค่ไหน เพียงใดจึงเป็น
ความผดิ (บณัฑิตย ์ งามพจนวงศ,์  2553)     

3) ขอบเขตอาํนาจสอบสวนและเขตอาํนาจศาล ความผดิทางอาญา เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ไม่มีความชดัเจน  
ว่าใครมีอาํนาจสอบสวนหรือมีอาํนาจฟ้องในเขตศาลใดแค่ไหนเพียงใด ทั้ งกรณีความผิดท่ีเกิดในประเทศและ
ต่างประเทศ (บณัฑิตย ์ งามพจนวงศ,์ 2553)     

4) กฎหมายออกมาบงัคบัผูใ้หบ้ริการเกบ็ขอ้มูลจราจร ก่อใหเ้กิดภาระเร่ืองค่าใชจ่้ายต่อผูใ้หบ้ริการรายยอ่ย 
อยา่งมาก ทาํใหผู้ใ้หบ้ริการหลายรายไม่สามารถปฏิบติัตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ได ้(บณัฑิตย ์ งามพจนวงศ,์ 2553)     

นอกจากการบงัคบัใช ้พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ไม่มีประสิทธิภาพแลว้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ยงัมีช่องโหวด่ว้ย  
กล่าวคือ  

1) กฎหมายมิไดบ้ญัญติัไวโ้ดยชดัเจนถึงความรับผิดกรณีท่ีผูใ้หบ้ริการมีสถานะเป็นนิติบุคคลท่ีจะตอ้งให ้
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บรรดาผูเ้ป็นกรรมการผูจ้ดัการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลซ่ึงรับผดิชอบในการดาํเนินงานของนิติบุคคลนั้น ตอ้งรับผดิหรือ
ร่วมรับผดิกบันิติบุคคลนั้น ๆ ดว้ย (สุรางคนา ด่านพิทกัษ,์ 2553) 

2) กฎหมายมิไดใ้หค้วามคุม้ครองขอ้มูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ และขอ้มูลของผูใ้ชบ้ริการจากการถูกทาํ 
ให้เสียหาย ทาํลาย แกไ้ข เปล่ียนแปลง หรือเพิ่มเติม โดยมิชอบจากบุคคลผูมี้สถานะเป็นผูใ้ห้บริการท่ีมีหนา้ท่ีในการ
ควบคุมดูแลขอ้มูลต่าง ๆ เหล่านั้น รวมจนถึงไม่ไดใ้ห้ความคุม้ครองและรับรองสิทธิของผูใ้ห้บริการ ในการกระทาํ
การระงบั ยบัย ั้งการเผยแพร่เน้ือหาอนัไม่เหมาะสม ตามมาตรา 14 ในระบบคอมพิวเตอร์ของผูใ้ห้บริการนั้น ๆ กรณีท่ี
มีเหตุอนัควรเช่ือไดว้า่มีการกระทาํความผดิเกิดข้ึนดว้ย (สุรางคนา ด่านพิทกัษ,์ 2553) 

3) กฎหมายไม่สามารถเอาผดิกบักรณีผูใ้ชม้า้โทรจนัหรือสปายแวร์ได ้เพราะรูปแบบของอาชญากรรม 
คอมพิวเตอร์ท่ีเกิดจากชุดคาํสั่งไม่พึงประสงคจ์ะตอ้งผา่นกระบวนการเขา้ถึงทางอิเลก็ทรอนิกส์หรือทางดิจิตอลก่อน
เสมอ จึงจะสามารถนาํไปสู่การกระทาํท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหายและส่งผลกระทบอ่ืน ๆ ตามมา กรณีการเขา้ถึงโดยมา้
โทรจนัและสปายแวร์นั้น แมว้า่มา้โทรจนัและสปายแวร์ จะเป็นชุดคาํสั่งไม่พึงประสงคใ์นทางท่ีทาํใหเ้กิดความ
เสียหาย แต่กไ็ม่อยูใ่นความหมายของคาํวา่ชุดคาํสั่งไม่พึงประสงค ์ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ เพราะความเสียหายท่ีเกิด
จากมา้โทรจนัและสปายแวร์มิไดป้รากฏใหเ้ห็นโดยชดัแจง้ จึงมิอาจตีความโดยการขยายความเพ่ือการดาํเนินการหรือ
เพ่ือลงโทษผูใ้ชม้า้โทรจนัและสปายแวร์ได ้ทาํใหผู้ก้ระทาํผดิไม่ตอ้งรับโทษ (สถาพร  สอนเสนา, 2554) 

3. ดา้นการใชสิ้ทธิของประชาชนตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์  
เน่ืองจาก พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ มีลกัษณะจาํกดัสิทธิและเสรีภาพดา้นการแสดงความคิดเห็น โดยไม่ไดมุ่้งเนน้ 

เอาผิดแก่ผูห้ากาํไรจากการโกงหรือฉ้อโกงทางคอมพิวเตอร์ (บณัฑิตย ์ งามพจนวงศ,์ 2553) ประกอบกบัผูใ้ห้บริการ
ส่วนใหญ่ ยงัไม่ทราบสิทธิและหน้าท่ีตามกฎหมาย (ไฉไล ศกัดิวรพงศ์, 2553)    การดาํเนินคดีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
กระทาํความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ จึงพบวา่เป็นคดีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเผยแพร่เน้ือหาท่ีไม่เหมาะสม ตามมาตรา 14   
มากกว่าคดีอ่ืนๆ โดยเฉพาะคดีความผิดเก่ียวกบัเน้ือหาทางการเมือง เน่ืองจากมีการเฝ้าระวงัและตรวจสอบมากเป็น
พิเศษจากหน่วยงานภาครัฐ เพราะเป็นความผดิท่ีมีลกัษณะชดัแจง้ สามารถตดัสินไดด้ว้ยวจิารณญาณหรือจิตสาํนึกของ
บุคคลในสังคม ทาํใหพ้บการกระทาํความผิดไดง่้ายกวา่ความผิดในเชิงเทคนิคอ่ืน ๆ เช่นการเจาะเขา้สู่ระบบโดยมิชอบ 
หรือการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ต (วราพงษ ์เทพรงคท์อง, 2552)     

 
4.2 ผลการวิจัยโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 40 คน ซ่ึงเป็นบุคลากรดา้น
ไอที เพ่ือศึกษาการรับรู้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ของคนกลุ่มน้ี สามารถวิเคราะห์ผลไดข้อ้มูลพ้ืนฐานของกลุ่มตวัอยา่ง ดงั
แสดงในตาราง 4.1  

ตาราง 4.1 ข้อมูลพืน้ฐานของกลุ่มตัวอย่าง 

เพศ จํานวน   อายุ จํานวน   การศึกษา จํานวน   สถานะ จํานวน 

ชาย 14   นอ้ยกวา่ 30 6   ปริญญาตรี 24   ผูใ้หบ้ริการ 14 

      31-40 ปี 22             

หญิง 26   41-50 ปี 8   สูงกวา่ปริญญาตรี 16   ผูใ้ชบ้ริการ 26 

      50 ปี ข้ึนไป 4             
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ส่วนขอ้มูลความคิดเห็น ทศันคติและประสบการณ์ เก่ียวกบัการรับรู้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ จะถูกตั้งคาํถามท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาใน พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ และผูถู้กสัมภาษณ์ใหค้ะแนนระดบัผลกระทบหรือความสาํคญั ท่ีมีต่อการ
ประกอบอาชีพของพวกเขาเหล่านั้ น โดยแบ่งระดับคะแนนออกเป็น 5 ระดับ ดังน้ี ระดับคะแนน 5 หมายถึงมี
ผลกระทบหรือความสําคญัมากท่ีสุด, ระดบัคะแนน 4 หมายถึงมีผลกระทบหรือความสําคญัมาก, ระดบัคะแนน 3 
หมายถึงมีผลกระทบหรือความสาํคญัปานกลาง, ระดบัคะแนน 2 หมายถึงมีผลกระทบหรือความสาํคญันอ้ย และระดบั
คะแนน 1 หมายถึงมีผลกระทบหรือความสาํคญันอ้ยมาก 

 
ตารางที ่4.2 สรุปจาํนวนผู้ให้คะแนน ระดบัผลกระทบ/ความสําคญั ในแต่ละเร่ืองของ พ.ร.บ.คอมพวิเตอร์ 

หัวข้อความคดิเห็น ระดบัผลกระทบ/ความสําคญั 

  5 4 3 2 1 

ภาพรวม จํานวนคนทีต่อบแบบสอบถาม 

หมวด 1 เก่ียวกบัฐานความผดิหรือ การกระทาํท่ีเป็นความผดิ  4 12 20 4   

หมวด 2  เก่ียวกบัอาํนาจหนา้ท่ีของพนกังานเจา้หนา้ท่ี     24 4 12 

หัวข้อการกระทาํทีเ่ป็นความผดิ / ฐานความผดิ     จํานวนคนทีต่อบแบบสอบถาม 

มาตรา 5 การเขา้ถึงระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ ไดแ้ก่ การเจาะระบบ     8 24 8 

มาตรา 6 ล่วงรู้มาตรการป้องกนั และนาํไปเปิดเผยโดยมิชอบ 4 32 4     

มาตรา 7 การเขา้ถึงขอ้มูลคอมพวิเตอร์ โดยมิชอบ 4 28 8     

มาตรา 8 การดกัขอ้มูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ     16 20 4 

มาตรา 9 การรบกวนขอ้มูลคอมพวิเตอร์   16 20 4   

มาตรา 10 การรบกวนระบบคอมพิวเตอร์     11 22 7 

มาตรา 11 สแปมเมล ์   20 20     

มาตรา 12 การกรทาํผดิ มาตรา 9 /มาตรา 10 กระทบต่อความมัน่คง/ทาํใหผู้อ่ื้นเสียชีวติ     4 16 20 

มาตรา 13 จาํหน่าย/เผยแพร่ชุดคาํสัง่ ท่ีจะนาํไปใชก้ระทาํผดิ เช่น ไวรัส       8 8 24 

มาตรา 14 การนาํเขา้/เผยแพร่เน้ือหาท่ีไม่เหมาะสม ท่ีก่อความเสียหาย 28 8 4     

มาตรา 15 ผูใ้หบ้ริการ (ISP) สนบัสนุน/ยนิยอมใหน้าํเขา้/เผยแพร่เน้ือหาท่ีไม่เหมาะสม     4 12 20 4 

มาตรา 16 การเผยแพร่ภาพซ่ึงตดัต่อในลกัษณะหม่ินประมาท 24 8 8     
 

 ขอ้มูลท่ีเกบ็รวบรวมไดใ้นตาราง 4.2 ไดถู้กนาํมาประมวลผล โดยรวมคะแนน และนาํมาจดัเรียงอนัดบั
ผลกระทบหรือความสาํคญั  และแปลความหมาย ไดเ้ป็นตาราง 4.3 
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ตารางที ่4.3 การจัดอนัดบัผลกระทบ/ความสําคญั ของ พ.ร.บ.คอมพวิเตอร์ 

หัวข้อความคดิเห็น ผลคะแนน จัดอนัดบั ระดบั 

  รวม   ความสาํคญั 

ภาครวม 

หมวด 1 เก่ียวกบัฐานความผดิหรือ การกระทาํท่ีเป็นความผดิ  136 1 ปานกลาง 

หมวด 2  เก่ียวกบัอาํนาจหนา้ท่ีของพนกังานเจา้หนา้ท่ี 92 2 ปานกลาง 

หัวข้อการกระทาํทีเ่ป็นความผดิ / ฐานความผดิ 

มาตรา 14 การนาํเขา้/เผยแพร่เน้ือหาท่ีไม่เหมาะสม ท่ีก่อความเสียหาย 184 1 มากท่ีสุด 

มาตรา 16 การเผยแพร่ภาพซ่ึงตดัต่อในลกัษณะหม่ินประมาท 176 2 มากท่ีสุด 

มาตรา 6 ล่วงรู้มาตรการป้องกนั และนาํไปเปิดเผยโดยมิชอบ 160 3 มาก 

มาตรา 7 การเขา้ถึงขอ้มูลคอมพวิเตอร์ โดยมิชอบ 156 4 มาก 

มาตรา 11 สแปมเมล ์ 140 5 ปานกลาง-มาก 

มาตรา 9 การรบกวนขอ้มูลคอมพวิเตอร์ 132 6 ปานกลาง 

มาตรา 15 ผูใ้หบ้ริการ (ISP) สนบัสนุน/ยนิยอมใหน้าํเขา้/เผยแพร่เน้ือหาท่ีไม่เหมาะสม  96 7 นอ้ย 

มาตรา 8 การดกัขอ้มูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ 92 8 นอ้ย 

มาตรา 10 การรบกวนระบบคอมพิวเตอร์ 84 9 นอ้ย 

มาตรา 5 การเขา้ถึงระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ ไดแ้ก่ การเจาะระบบ 80 10 นอ้ย 

มาตรา 12 การกรทาํผดิ มาตรา 9 /มาตรา 10 กระทบต่อความมัน่คง/ทาํใหผู้อ่ื้นเสียชีวติ 64 11 นอ้ยมาก 

มาตรา 13 จาํหน่าย/เผยแพร่ชุดคาํสัง่ ท่ีจะนาํไปใชก้ระทาํผดิ เช่น ไวรัส   64 11 นอ้ยมาก 
 

การรับรู้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ผูว้ิจยัไดว้เิคราะห์ลกัษณะของการรับรู้ออกมาใน 3 ดา้น ดงัน้ี 
1. ดา้นอิทธิผลของ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ต่อบุคลากรดา้นไอที 

ในภาพรวม บุคลากรดา้นไอที มีความคิดเห็นวา่ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ หมวดท่ี 1 เร่ืองฐานความผิดหรือ 
การกระทาํท่ีเป็นความผิด มีบทบาทและผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ มากกวา่ หมวดท่ี 2 เร่ืองพนกังานเจา้หนา้ท่ี 
โดยบุคลากรดา้นไอทีส่วนใหญ่ใหร้ะดบัผลกระทบหรือความสาํคญัของพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ทั้ง 2 หมวด ไวใ้นระดบั
ปานกลาง  เม่ือศึกษาอย่างละเอียด ในหัวข้อการกระทําท่ีเป็นความผิดหรือฐานความผิด บุคลากรด้านไอทีให้
ความสําคญักบัเร่ืองการนาํเขา้หรือเผยแพร่เน้ือหาท่ีไม่เหมาะสมท่ีก่อความเสียหาย (มาตรา 14) มากท่ีสุด รองลงมา
เป็นเร่ืองการเผยแพร่ภาพซ่ึงตดัต่อในลกัษณะหม่ินประมาท (มาตรา 16)  โดยทั้ง 2 เร่ืองดงักล่าว มีผลกระทบหรือ
บทบาทต่อการประกอบอาชีพของบุคลากรดา้นไอทีในระดบัมากท่ีสุด ส่วนเร่ืองท่ีมีความสําคญัน้อยท่ีสุดมี 2 เร่ือง 
เป็นเร่ืองการเพ่ิมโทษเม่ือกระทาํผิดตามมาตรา 9 หรือมาตรา 10 ท่ีกระทบต่อความมัน่คงหรือทาํให้ผูอ่ื้นเสียชีวิต 
(มาตรา 12) และ เร่ืองการจาํหน่าย/เผยแพร่ชุดคาํสั่ง ท่ีจะนาํไปใชก้ระทาํผิด (มาตรา 13) ซ่ึงมีผลกระทบหรือบทบาท
ต่อการประกอบอาชีพของบุคลากรดา้นไอทีในระดบัท่ีนอ้ยมาก ปรากฏตาม ตารางท่ี 4.3 
 นอกจากน้ี หากถามถึงประสบการณ์เก่ียวกบัอาชญากรรมทั้ง 5 ประเภท ไดแ้ก่ การเขา้ถึงโดยไม่ไดรั้บ
อนุญาต, การสร้าความเสียหายแก่ขอ้มูลและโปรแกรมคอมพิวเตอร์, การก่อกวนการทาํงานของระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย , การยบัย ั้งขอ้มูลท่ีส่งถึง/จาก และภายในระบบ/เครือข่าย โดยไม่ไดรั้บอนุญาต และการจารกรรมขอ้มูล 
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เป็นตน้ พบจาํนวนผูท่ี้มีประสบการณ์ และไม่มีประสบการณ์เก่ียวกบัอาชญากรรมแต่ละประเภท ปรากฏตามตารางท่ี 
4.4 

ตารางที ่4.4 ประสบการณ์เกีย่วกบัอาชญากรรม ของบุคลากรไอท ี

ประเภทอาชญากรรม จํานวนคนทีต่อบแบบสอบถาม 

มปีระสบการณ์ ไม่มปีระสบการณ์ 

1. การเขา้ถึงโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 40 0 

2. การสร้างความเสียหายแก่ขอ้มูลและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 37 3 

3. การก่อกวนการทาํงานของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 24 16 

4. การยบัย ั้งขอ้มูลท่ีส่งถึง/จาก และภาในระบบ/เครือข่ายโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 12 28 

5. การจารกรรมขอ้มูล 9 31 

 

 บุคลากรดา้นไอทีทุกคนเคยพบเจอกบัปัญหาอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ โดยประเภทอาชญากรรม
คอมพิวเตอร์ท่ีพบมากท่ีสุดคือการเขา้ถึงโดยไม่ไดรั้บอนุญาต ส่วนประเภทอาชญากรรมท่ีพบน้อยท่ีสุดคือการจาร
กรรมขอ้มูล ปรากฏตามตารางท่ี 4.4 

2. ดา้นประสิทธิภาพและช่องโหวข่องกฎหมาย  
2.1 ประสิทธิภาพของกฎหมาย 

บุคลากรดา้นไอที มีความคิดเห็นวา่ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาอาชญากรรมทาง 
คอมพิวเตอร์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพราะเทคโนโลยีมีความเจริญกา้วหน้าอยา่งรวดเร็ว อาชญากรรมคอมพิวเตอร์
เกิดข้ึนอยา่งมากมายและมีวิธีการท่ีเปล่ียนไปตลอดเวลา ซ่ึงกฎหมายพฒันาตามไม่ทนั ประกอบกบัผูมี้หนา้ท่ีบงัคบัใช้
กฎหมาย มีจาํนวนนอ้ยไม่เพียงพอกบัจาํนวนอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ประกอบกบัพนกังานเจา้หนา้ท่ีกไ็ม่มีศกัยภาพ
เท่าทนัอาชญากร การดาํเนินคดีต่อผูก้ระทาํความผิดส่วนใหญ่ท่ีพบเป็นการดาํเนินคดีเลก็ ๆ เช่นความผิดเก่ียวกบัการ
การนาํเขา้หรือเผยแพร่เน้ือหาท่ีไม่เหมาะสม และการเผยแพร่ภาพซ่ึงตดัต่อในลกัษณะหม่ินประมาท ซ่ึงผูก้ระทาํผิด
เป็นเพียงผูใ้ชธ้รรมดาไม่ใช่อาชญากรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญสูงท่ีสามารถก่อความเสียหายอยา่งร้ายแรงได ้ พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์น้ีจึงเป็นเพียงมาตรการในการข่มขู่ผูใ้ชบ้ริการโดยทัว่ไปเท่านั้น  

นอกจากน้ีบุคลากรด้านไอที มีความเห็นว่า ตวับทกฎหมายเป็นเร่ืองท่ีอ่านแลว้เขา้ใจได้ยาก ตอ้งมีการ
ตีความตามเหตุผลของตนเอง ซ่ึงอาจจะไม่ถูกตอ้ง เม่ือไม่สามารถเขา้ใจไดอ้ยา่งถ่องแท ้ก็ทาํใหไ้ม่สามารถปฏิบติัตาม
กฎหมายได้อย่างถูกตอ้ง  โดยเฉพาะพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์น้ี ท่ีมีความไม่ชัดเจน คลุมเครือ ทาํให้เกิดการตีความท่ี
แตกต่างกนั กลายเป็นขอ้โตแ้ยง้และพนกังานเจา้หนา้ท่ีมีปัญหาในการบงัคบัใชก้ฎหมายใหเ้กิดประสิทธิภาพ 

2.2 ช่องโหวข่องกฎหมาย 
 บุคลากรดา้นไอที มีความเห็นวา่ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ดงักล่าว ตอ้งมีช่องโหวอ่ยา่งแน่นอน เพราะเพียง 

กฎหมายอยา่งเดียว คงไม่สามารถแกไ้ขปัญหาอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ได ้ เห็นไดจ้ากประสบการณ์ของบุคลากร
ดา้นไอทีท่ีเคยกระทาํความผิดหรือเคยพบการกระทาํความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ดงักล่าว แต่ตนเองในฐานะ
ผูก้ระทาํผิดหรือในฐานะผูพ้บการกระทาํผิด ก็ไม่ไดถู้กดาํเนินการหรือดาํเนินการใด ๆ ตามกฎหมาย โดยใช ้พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์ดงักล่าว  ในขณะท่ีการเขียนกฎหมายท่ีกวา้ง ๆ ไวก้็ทาํให้เกิดช่องโหว่ในการนาํกฎหมายไปใชใ้นเร่ือง

Ran
gs

it U
niv

ers
ity



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 9 ปีการศึกษา 2557 

 

วนัพฤหสับดทีี ่16 ตุลาคม พ.ศ.2557 หน้า  1172  อาคาร Digital Multimedia Complex  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

เล็กน้อย ท่ีไม่ตรงกับจุดมุ่งหมายของ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ เช่น การฟ้องร้องกรณีเพ่ือนทะเลาะกนั เพียงเพราะใช้
รหสัผา่นของเพ่ือนเขา้เคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยไม่ไดรั้บอนุญาต เป็นตน้  

3. ดา้นการใชสิ้ทธิของประชาชนตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์  
ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ หรือโซเชียลเน็ตเวร์ิค (Social Network)  เป็นช่องทางหน่ึงในการติดต่อกบั 

สังคม เป็นพ้ืนท่ีสาธารณะ ท่ีเราทุกคนไม่วา่จะเป็นผูใ้ชบ้ริการหรือผูใ้หบ้ริการ ตอ้งมีบทบาทร่วมกนัในการรักษาพ้ืนท่ี
น้ีเพ่ือประโยชน์สาธารณะ  โดยการรักษาสิทธิของตนเอง และปกป้องสิทธิมนุษยชน  ซ่ึงบุคลากรดา้นไอที มีความ
คิดเห็นว่า การบงัคบัใช ้พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ท่ีทาํให้เกิดความรู้สึกไม่ปลอดภยั ไม่เป็นส่วนตวั  หรือกาํหนดไม่ให้
กระทาํการหลาย ๆ อยา่งท่ีเป็นฐานความผิดนั้น เป็นการละเมิดสิทธิ หรือจาํกดัสิทธิ  ส่วนการจะใชสิ้ทธิเรียกร้องตาม
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นั้น บุคลากรดา้นไอที มีความเห็นวา่ เป็นเร่ืองท่ีมีขั้นตอนยุง่ยาก และไม่น่าจะไดผ้ลลพัธ์ท่ีน่าพอใจ
ดว้ย  เช่น ไม่ทราบขั้นตอนการใชสิ้ทธิ  วิธีการในการแจง้ความ ตลอดจนกระบวนการดาํเนินคดีก็ใชเ้วลานาน  ตอ้ง
เสียเวลา เสียค่าใชจ่้าย การจะเรียกร้องประโยชน์ทดแทนความเสียหายคงจะไดไ้ม่คุม้ค่า ประกอบกบัวฒันธรรมของ
คนไทยไม่ชอบข้ึนโรงข้ึนศาลดว้ย  
 

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
การวิจัย เร่ืองการรับรู้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาํความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ของ

บุคลากรดา้นไอที  เป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพซ่ึงผูว้ิจยัไดก้ระทาํใน 2 ส่วน คือ 1) ศึกษาและทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
และ 2) การสัมภาษณ์เชิงลึกบุคลากรดา้นไอที จาํนวน 40 คน โดยสุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจงบุคลากรดา้นไอทีท่ีมี
การประกอบอาชีพโดยใชค้วามรู้ความสามารถดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีประสบการณ์การทาํงานดา้นไอที 
ตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2550 ท่ี พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ไดมี้ผลบงัคบัใช ้
 บุคลากรดา้นไอที มีความคิดเห็นในภาพรวมต่อพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์  ว่ามีบทบาทและผลกระทบต่อการ
ประกอบอาชีพในระดับปานกลาง โดยให้ความสําคญักบัเร่ืองฐานความผิด  มากกว่าเร่ืองพนักงานเจา้หน้าท่ี ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของชฎารัตน์ พิพฒันนันท์และสิริธร เจริญรัตน์ ท่ีพบว่านักศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรู้ความเขา้ใจพระราชบญัญัติในระดบัปานกลาง โดยมีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองฐาน
ความผิดมากกวา่เร่ืองพนกังานเจา้หนา้ท่ี  ซ่ึงผูว้ิจยัถือวา่ความรู้ความเขา้ใจเป็นส่วนหน่ึงของการรับรู้ จึงถือไดว้า่กลุ่ม
ตัวอย่างน้ีมีการรับรู้พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์  ดังนั้ นจากผลการวิจัยท่ีพบว่าบุคลากรด้านไอที ซ่ึงเป็นผูท่ี้ใช้ความรู้
ความสามารถดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรงในการประกอบอาชีพ  และนักศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีการศึกษาเล่าเรียนทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง  มีการรับรู้ พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์ เพียงในระดบัปานกลางเท่านั้น  ซ่ึงผูว้ิจยัไดต้ั้งขอ้สังเกตวา่ผูป้ระกอบอาชีพ และผูท่ี้ศึกษาเล่าเรียนน้ีควร
จะมีการรับรู้พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ในระดบัดีถึงระดบัดีมาก  ส่วนผลการวจิยัท่ีพบวา่มีการรับรู้เร่ืองฐานความผิดมากกวา่
เร่ืองพนกังานเจา้หนา้ท่ี เพราะเร่ืองฐานความผิดเป็นการกระทาํท่ีกฎหมายห้ามกระทาํ มิฉะนั้นจะถูกลงโทษ เป็นการ
จาํกดัความประพฤติของประชาชน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีประชาชนตอ้งปฏิบติัตาม จึงเป็นเร่ืองท่ีมีบทบาทและผลกระทบต่อ
ประชาชนมากกวา่เร่ืองพนักงานเจา้หน้าท่ี ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีกาํหนดอาํนาจหน้าท่ีของพนักงานเจา้หน้าท่ี ท่ีพนักงานเจา้
หนา้จะตอ้งปฏิบติัตาม 

หากพิจารณาในรายละเอียดเร่ืองฐานความผดิ จะพบวา่ ฐานความผดิท่ีบุคลากรดา้นไอทีเห็นวา่เก่ียวขอ้งหรือ
ให้ความสําคญัในระดบัมากท่ีสุด และให้ความสาํคญัมากกวา่ความผิดฐานอ่ืน ๆ  คือการนาํเขา้หรือเผยแพร่เน้ือหาท่ี
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ไม่เหมาะสม ท่ีก่อความเสียหาย (มาตรา 14)   ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวราพงษ ์ เทพรงค ์ท่ีพบวา่การดาํเนินคดีท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการกระทาํความผดิเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ ส่วนใหญ่เป็นคดีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเผยแพร่เน้ือหาท่ีไม่เหมาะสม
มากกว่าคดีอ่ืน ๆ  ดังนั้ นจึงเห็นได้ว่าปัญหาอาชญากรรมคอมพิวเตอร์เป็นภัยใกลต้ัว โดยประเภทอาชญากรรม
คอมพิวเตอร์ท่ีบุคลากรดา้นไอทีทุกคนเคยมีประสบการณ์คือ การเขา้ถึงโดยไม่ไดรั้บอนุญาต ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ ปิยฉัตร  เกษตรรัตนชัย  ท่ีพบว่าแม้กระทั้ งนักเรียนก็มีประสบการณ์  ท่ี เก่ียวข้องกับปัญหาอาชญากรรม
คอมพิวเตอร์ โดยนกัเรียนมีพฤติกรรมการกระทาํความผิดฐานเขา้ถึงระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ (มาตรา 5) โดยการ
ใชร้หัสประจาํตวั รหัสผา่นของผูอ่ื้นเพ่ือเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตมากท่ีสุด  รองลงมามีพฤติกรรมการนาํเขา้หรือเผยแพร่
เน้ือหาท่ีไม่เหมาะสม ท่ีก่อความเสียหาย (มาตรา 14) โดยการใชค้าํพูดท่ีไม่สุภาพหรือในทางท่ีหม่ินประมาทผูอ่ื้นทาง
เวบ็บอร์ด ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัของศิญานิลท ์ ศกัด์ิดุลยธรรม ท่ีพบวา่ประชาชนมีความรู้จาํกดั เฉพาะในส่วนของผู ้
ท่ีมีสิทธิฟ้องร้องเพ่ือดาํเนินคดี หากมีการละเมิดโดยการตดัต่อ ดดัแปลงภาพในลกัษณะท่ีทาํให้ผูอ่ื้นเส่ือมเสียช่ือเสียง
และไดรั้บความอบัอาย แต่ไม่มีความรู้ในประเด็นความผิดท่ีมีความสําคญัและเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัรูปแบบการใช้
อินเทอร์เน็ตท่ีนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั อยา่งเช่น การส่งขอ้มูลหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือการส่งต่อขอ้มูล 
(Forward mail) ท่ีเป็นภาพลามกอนาจาร  

นอกจากน้ี  ยงัพบว่าบุคลากรด้านไอทีมีความเห็นว่า พ .ร.บ .คอมพิวเตอร์ ไม่สามารถแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของไฉไล ศกัด์ิวรพงศ ์ท่ีพบวา่ การบงัคบั
ใชก้ฎหมายไม่มีประสิทธิภาพขดัต่อสภาพธุรกิจท่ีตอ้งใชข้อ้มูลต่าง ๆ ประกอบการดาํเนินธุรกรรม และงานวิจยัของ
บณัฑิตย ์งามพจนวงศ์และสัจจรัตน พิชิตปัจจา ท่ีพบว่าบทบญัญติัของกฎหมายไม่เหมาะสม เช่น บทกาํหนดโทษ 
ความหมายของคาํศพัท์ในพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ขอบเขตอาํนาจในการดาํเนินคดี เป็นตน้ นอกจากน้ีงานวิจัยของ
สุรางคนา ด่านพิทกัษแ์ละสถาพร สอนเสนา ท่ีพบวา่ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ยงัมีช่องโหว ่เช่น พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ไม่ได้
บญัญติัความรับผิดกรณีผูใ้ห้บริการเป็นนิติบุคคล, พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ไม่สามารถเอาผิดกบัผูใ้ชม้า้โทรจนัและสปาย
แวร์, พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ไม่ได้คุม้ครองขอ้มูลจราจรและขอ้มูลของผูใ้ช้บริการจากการกระทาํให้เสียหายโดยผู ้
ใหบ้ริการ เป็นตน้ 

ส่วนการใชสิ้ทธิตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ บุคลากรดา้นไอที  เห็นวา่กฎหมายมีลกัษณะจาํกดัสิทธิ  โดย 
กฎหมายหา้มกระทาํการหลาย ๆ อยา่งท่ีกฎหมายบญัญติัเป็นความผิดไว ้แต่ในทางกลบักนับุคลากรดา้นไอที ไม่ไดใ้ช้
สิทธิเรียกร้องตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ในการแกไ้ขปัญหาอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ เพราะการใชสิ้ทธิเป็นเร่ืองท่ีมี
ขั้นตอนยุง่ยาก และไม่ไดผ้ลลพัธ์ท่ีน่าพอใจ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ บณัฑิตย ์ งามพจนวงศ์ ท่ีพบว่า พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์ มีลกัษณะจาํกดัสิทธิและเสรีภาพดา้นการแสดงความคิดเห็น  โดยไม่ไดมุ่้งเนน้ เอาผิดแก่อาชญากรมือ
อาชีพ และผลงานวิจยัของไฉไล ศกัดิวรพงศ์  ท่ีพบว่าผูใ้ห้บริการส่วนใหญ่ยงัไม่ทราบสิทธิและหน้าท่ีของตนตาม 
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์  ดว้ย 

ข้อเสนอแนะ เพ่ือนําเสนอแนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพของกฎหมาย อนัจะนําไปสู่การป้องกันสิทธิของ
บุคลากรดา้นไอที ตลอดจนประชาชนทัว่ไป มีดงัน้ี  

1. ภาครัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ตอ้งร่วมกนัประชาสัมพนัธ์ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ใหป้ระชาชนทัว่ไปได ้
รู้และตระหนักถึงความสําคัญของกฎหมายดังกล่าวอย่างถูกต้อง โดยอาจเน้นเน้ือหาในหมวด 2 เร่ืองพนักงาน
เจา้หนา้ท่ี ซ่ึงประชาชนมีการรับรู้เร่ืองดงักล่าวนอ้ย เพ่ือใหเ้ขา้ใจความแตกต่างในอาํนาจหนา้ท่ีของพนกังานเจา้หนา้ท่ี 
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กบัเจา้พนกังานตาํรวจ  อนัจะนาํไปสู่การร่วมมือกนัระหวา่งภาคประชาชนกบัภาครัฐในการแกไ้ขปัญหาอาชญากรรม
คอมพิวเตอร์อยา่งมีประสิทธิภาพ และเนน้เน้ือหาความหมายของคาํในพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ท่ีมีความหมายไม่ชดัเจน 
คลุมเครือ มกัมีปัญหาในการตีความ เพ่ือนาํไปสู่การปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง  

2. ควรมีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และลดช่องโหว่ของกฎหมาย ท่ีพบจาก
ผลการวจิยัน้ี เช่น การนิยามคาํศพัทใ์น พ.ร.บ.น้ี ใหมี้ความหมายชดัเจนข้ึน, การกาํหนดโทษโดยพิจารณาถึงเจตนาร้าย
ของผูก้ระทาํความผิด เป็นตน้ นอกจากน้ีภาครัฐตอ้งมีการบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งจริงจงั ขณะเดียวกนัตอ้งเพ่ิมจาํนวน
และทกัษะความรู้ของพนกังานเจา้หนา้ท่ี ใหเ้หมาะสมกบัสภาพปัญหาอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ในปัจจุบนั 

3. ภาครัฐควรมีมาตรการกระตุน้ และเพิ่มช่องทาง เพ่ือใหป้ระชาชนสามารถปกป้องสิทธิของตนเองหรือใช้
สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายไดอ้ย่างสะดวก และมีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่  การเพ่ิมช่องทางส่ือสารระหว่างภาครัฐกบั
ประชาชน  เช่น สายด่วนร้องทุกข์ เวบ็บอร์ด โซเชียลเน็ตเวิร์ค ท่ีสามารถให้คาํปรึกษา ร้องเรียน หรือแจง้ความ ได้
ตลอด 24 ชัว่โมง, ปรับปรุงกระบวนการดาํเนินคดีใหมี้ความสะดวก รวดเร็วยิง่ข้ึน เป็นตน้  
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การเพิม่ประสิทธิภาพการผลติฉนวนกนัความร้อน 
กรณศึีกษากระบวนการ Vacuum and Sealing 

Productivity Improvement in Vacuum Insulation Panel Production 
Case Study of Vacuum and Sealing Process 

 

  เพยีงจันทร์ โกญจนาท 
  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ภาควชิาวศิวกรรมอุตสาหการ วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต  

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

บทคดัย่อ      

งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือหาแนวทางการเพ่ิมปริมาณผลผลิตต่อรอบการทํางานของกระบวนการ 
Vacuum and Sealing ในสายการผลิตฉนวนกนัความร้อน เน่ืองจากสายการผลิตดงักล่าว เกิดปัญหาการรอคอยงานใน
กระบวนการ Vacuum and Sealing และส่งผลให้ปริมาณผลผลิตไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ โดยการใช้
ทฤษฎีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การศึกษาการทาํงาน และการศึกษาเวลามาตรฐานในการทาํงานของคนกบั
เคร่ืองจักร เพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการทํางานดังกล่าว จากการศึกษา พบว่า ปัญหาท่ีเกิดข้ึนใน
กระบวนการ Vacuum and Sealing ของสายการผลิตฉนวนกันความร้อน สามารถแก้ไขได้ด้วยการเปล่ียนแปลง
รูปแบบการจดัเรียงช้ินงานภายในเคร่ืองจกัร และดว้ยการเปล่ียนแปลงรูปแบบการจดัเรียงใหม่น้ี ส่งผลให้เคร่ืองจกัร
สามารถรองรับช้ินงานไดเ้พ่ิมมากข้ึนเป็น 36 ช้ิน จากเดิม 18 ช้ิน ทาํให้ช่วงเวลาการรอคอยงานและช่วงเวลาการ
วา่งงานของคนลดลง เพ่ิมประสิทธิภาพในการทาํงาน และปริมาณผลผลิตท่ีเพ่ิมจาํนวนมากข้ึนต่อรอบการผลิต โดย
ประสิทธิภาพการทาํงานของคนงานหลงัการเปล่ียนแปลงรูปแบบการจดัเรียงช้ินงานใหม่ สามารถคิดเป็นปริมาณร้อย
ละ 68.20 จากเดิมร้อยละ 60.35 
คาํสําคญั: การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต, การผลิตฉนวนกนัความร้อน, Vacuum and Sealing 
 

Abstract 

This research aims to increase the production output of the vacuum and sealing process which is a part of 
the insulator production line. The main problem of this process is the slow work-in-process, thereby resulting in 
incapable of supplying products according to the customers’ needs. In this research, the work study, production 
efficiency improvement theory and analysis of the standard human-machine operational time were employed as the 
solution scheme. The slow work-in-process of vacuum and sealing process was improved by rearranging the 
products’ sequence in the machine. The implemented solution resulted in the increase of the machine capability to 
accommodate work-pieces up to 36 pieces from 18 pieces. Moreover, this process improvement leaded to the 
decrease of the work-in-process time, number of unassigned workers and the increase of the production efficiency 
per cycle. In short, the output after implemented solution was increased to 68.20 percent. Meanwhile, the accounted 
performance before the improvement was 60.35 percent. 
Keywords: Productivity Improvement, Vacuum Insulation Panel Production, Vacuum and Sealing Process 
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1. บทนํา 
ปัจจุบนัการผลิตภณัฑ์ฉนวนกนัความร้อน (Vacuum Insulation Panel: VIP) เป็นท่ีตอ้งการของภาคอุตสาหกรรม

มากข้ึน  เน่ืองจากเป็นช้ินส่วนท่ีถูกนาํใชใ้นการผลิตเคร่ืองทาํความเยน็และเคร่ืองทาํความร้อนบางชนิด เช่น ตูเ้ยน็  
เคร่ืองปรับอากาศ  และตูแ้ช่ เพ่ือรักษาอุณหภูมิภายในใหค้งท่ี  ไม่ใหค้วามร้อนจากดา้นนอกเขา้ไปส่งผลต่อการทาํงาน
ของเคร่ือง  ประกอบกบัโรงงานผูผ้ลิตฉนวนกนัความร้อนในประเทศไทยมีจาํนวนไม่มาก ส่งผลใหก้ารผลิตฉนวนกนั
ความร้อนยงัไม่เพียงพอกบัความตอ้งการของตลาดอุตสาหกรรมท่ีมีจาํนวนเพ่ิมมากข้ึน 

เม่ือศึกษากระบวนการผลิตและเวลาในการทาํงานในแต่ละขั้นตอนการผลิต พบวา่ ปัญหาหลกัอยูท่ี่ความไม่
สมดุลของสายการผลิต มีบางกระบวนการย่อยท่ีใชเ้วลานาน ไดแ้ก่ กระบวนการ Vacuum and Sealing ซ่ึงเป็นการ
ทาํงานของเคร่ืองดูดอากาศออกจากแผน่ใยแกว้และปิดปากถุงท่ีบรรจุผลิตภณัฑ ์

 ดังนั้ น งานวิจัยน้ีจึงทาํการศึกษาและปรับปรุงวิธีการทาํงานในกระบวนการ Vacuum and Sealing ของ
โรงงานกรณีศึกษา  เพ่ือลดเวลาในกระบวนการยอ่ยและเพิ่มปริมาณการผลิตผลิตภณัฑ ์  ซ่ึงเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของสายการผลิตฉนวนกนัความร้อนของโรงงานกรณีศึกษา 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
2.1 เพ่ือเพิ่มปริมาณผลผลิตต่อรอบการทาํงานของกระบวนการ Vacuum and Sealing ในสายการผลิตฉนวน

กนัความร้อน 
2.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตในกระบวนการ Vacuum and Sealing ของสายการผลิตฉนวนกนัความร้อน 

 

3. ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
 3.1 การเพิม่ประสิทธิภาพการผลติ (วจิิตร ตณัฑสุทธ์ิ, วนัชยั ริจิรวนิจ, ชูเวท ชาญส่งเวช, และจรูญ มหิทาฟองกลู, 2550) 

  การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต คือ การท่ีทาํใหไ้ดผ้ลผลิต (Output) มากท่ีสุดโดยการใส่ปริมาณเขา้ไปใน
การผลิต (Input) วตัถุดิบ บุคลากร เคร่ืองจกัร พลงังานต่างๆ ในปริมาณท่ีนอ้ยท่ีสุด กล่าวคือเป็นการพิจารณาวา่จะเพ่ิม
มูลค่าให้สูงข้ึนไดอ้ย่างไร และจะลดตน้ทุนการผลิตให้น้อยลงไดอ้ย่างไร  ในการเพ่ิมประสิทธิภาพของการผลิต 
จาํเป็นตอ้งอาศยักิจกรรมต่างๆ ดงัน้ี 
  กิจกรรมท่ีมุ่งขยายผลในเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ 
   1) กิจกรรมท่ีเพ่ิมประสิทธิภาพของเคร่ืองจกัร คือ การทาํให้ประสิทธิภาพของเคร่ืองจกัรสูงข้ึน
หรือใหจ้าํนวนชัว่โมงการผลิตต่อชัว่โมงเพ่ิมข้ึนกวา่เดิม  
   2) กิจกรรมท่ีเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร จากการผลกัดนัใหเ้คร่ืองจกัรมีค่าคงท่ีจะทาํให้บุคลากร
แต่ละคนมีเคร่ืองจกัรดูแลมากข้ึน หรือลดจาํนวนบุคลากรลง โดยการผลกัดนัให้มีการปรับปรุงวิธีการทาํงาน และระบบ
อตัโนมติั  
   3) กิจกรรมท่ีเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร คือ การวางแผนอย่างไร เพ่ือทาํให้การผลิตราบร่ืน หรือ
จดัหาช้ินส่วนท่ีไม่ทาํใหเ้กิดการขาดแคลนช้ินส่วนในการผลิต หรือการลดความสูญเสียในกระบวนการจดัส่งใหน้อ้ยท่ีสุด  

กิจกรรมท่ีมุ่งขยายผลในเชิงคุณภาพ ไดแ้ก่ 
  1) กิจกรรมท่ีเพ่ิมคุณค่าให้สูงข้ึน คือ ทาํอยา่งไรจึงจะลดของเสียหรือการซ่อมให้น้อยหรือลดลง 
หรือการทาํการยกระดบัคุณภาพและผลผลิตใหสู้งข้ึนโดยผา่นกิจกรรมการยกระดบัคุณภาพไดอ้ยา่งไร 
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  2) กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เกิดระบบอตัโนมัติโดยไม่ใช้คน คือ แสวงหาเง่ือนไขให้เกิดการเดิน
เคร่ืองจกัรโดยไม่ใชค้น ทาํให้เป็นรูปธรรม ผลกัดนัการไม่ใชก้าํลงัคน และเพ่ิมผลผลิต กิจกรรมท่ีมุ่งขยายผลในเชิง
คุณภาพ เป็นกิจกรรมลดของเสีย และยกระดบัคุณภาพโดยการปรับปรุงคุณภาพ หรือเป็นกิจกรรมการเพ่ิมผลผลิต
พร้อมกบัเพ่ิมระดบัความสามารถทางดา้นเทคโนโลยี โดยการพิจารณาถึงเง่ือนไขท่ีจาํเป็นหรือเง่ือนไขท่ีพอเพียงเพ่ือ
การไม่ใชค้นในการผลิต 
  เป้าหมายสุดทา้ยของการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตคือ จะทาํอยา่งไรให้เคร่ืองจกัรสามารถทาํงาน
ไดอ้ยา่งเต็มความสามารถ และสามารถรักษาศกัยภาพท่ีมีอยูข่องเคร่ืองจกัรนั้น ดงันั้นเพ่ือจุดประสงค์น้ี จึงจาํเป็นท่ี
ตอ้งทาํให้คนแสดงความสามารถออกมาอยา่งเตม็ท่ี และคงความสามารถนั้นไว ้ทั้งยงัรักษาสภาพท่ีดีท่ีสุดของระบบ
คนและเคร่ืองจกัร (Man – Machine) นอกจากน้ีผลลพัธ์คือ การบรรลุถึงการเพิ่มข้ึนของประสิทธิภาพการผลิตท่ีมี
มูลค่าเพ่ิมข้ึนหรือการลดลงของตน้ทุนการผลิต โดยเกิดผลกระทบต่อการทาํงานประจาํวนั ถา้การผลิตสามารถเพ่ิมข้ึน
ได ้กค็วรจะดาํเนินมาตรการเพิ่มปริมาณการผลิตพร้อมกบัลดตน้ทุนใหต้ํ่าลง แต่ถา้การผลิตตอ้งลดลงกจ็าํเป็นท่ีจะตอ้ง
ดาํเนินกิจกรรมท่ีจะตอ้งลดค่าใชจ่้ายในการผลิตโดยรวม เช่น การลดจาํนวนคนหรือลดตน้ทุนต่อหน่วยวตัถุดิบรอง 
เพ่ือไม่ใหต้น้ทุนเพ่ิมสูงข้ึนแมก้ารผลิตนั้นจะลดลง  
 3.2 เวลามาตรฐานของการทาํงานกบัเคร่ืองจักร (กิตติศกัด์ิ พลอยพานิชเจริญ, 2550) 
          งานในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ มีแนวโน้มท่ีให้งานบางส่วนทําด้วยแรงงานคนและบางส่วน
ดาํเนินการดว้ยเคร่ืองจกัรอตัโนมติั โดยท่ีคนคุมเคร่ืองสามารถทาํงานอยา่งอ่ืนได ้ ช่วงเวลาท่ีเคร่ืองจกัรทาํงาน เรียกวา่ 
“เวลาควบคุมเคร่ืองจักร (Machine – Controlled Time)” เวลาควบคุมเคร่ืองจักร (Machine Controlled Time) หรือ 
เวลาควบคุมการผลิต (Process – Controlled Time) คือเวลาท่ีทาํให้งานส่วนหน่ึงในวฏัจักรเสร็จซ่ึงคิดคาํนวณจาก
ขอ้มูลทางเทคนิคของเคร่ืองจกัร (หรือกระบวนการผลิตนั้น)  จะเห็นว่าคนงานทาํงานส่วนหน่ึงดว้ยแรงงานของเขา
ขณะท่ีเคร่ืองจกัรหยุด และส่วนหน่ึงขณะท่ีเคร่ืองจกัรทาํงาน ทั้งสองส่วนน้ีเรียกว่า “งานภายนอก (Outside Work)” 
และ “งานภายใน (Inside Work)” ตามลาํดบั  ในขณะท่ี เวลาท่ีคนงานคอยเคร่ืองจกัรทาํงานใหเ้สร็จเรียบร้อยคือ “เวลา
วา่ง” (Unoccupied Time)  นัน่คือ 
 งานภายนอก (Outside Work) เป็นงานยอ่ยซ่ึงทาํโดยคนงานนอกเวลาควบคุมเคร่ืองจกัร 
 งานภายใน (Inside Work) เป็นงานยอ่ยซ่ึงทาํโดยคนงานในระหวา่งเวลาควบคุมเคร่ืองจกัร (เคร่ืองจกัรทาํงาน)  
 เวลาว่าง (Unoccupied Time) คือเวลาท่ีคนงานมิไดท้าํงานภายในอะไรหรือพกัผ่อน ในขณะท่ีเคร่ืองจกัรยงั
ทาํงานในช่วงเวลาควบคุมเคร่ืองจกัร 
 

4. การดาํเนินการวจิัย 
 4.1 การวเิคราะห์สภาพปัญหาการทาํงานของเคร่ือง Vacuum and Sealing 
 จากการศึกษา พบว่า เคร่ือง Vacuum and Sealing ท่ีมีปัญหาคือไม่สามารถผลิตงานไดเ้พียงพอกบัความ
ต้องการ ทําให้เกิดการรองาน  และส่งผลให้กระบวนการย่อยต่างๆ ล่าช้าตามไปด้วย  และเป็นจุดคอขวดของ
กระบวนการผลิต  นอกจากน้ี เคร่ือง Vacuum and Sealing แต่ละเคร่ืองมีชั้นรอง 2 ชุด ใน 1 ชุดพนกังานจะใส่ช้ินงาน
คร้ังละ 18 ช้ิน จดัวางบนชั้นวางท่ีมีขนาดความกวา้ง 900 มิลลิเมตร ความยาว 1200 มิลลิเมตร ต่อชั้น ทั้งหมด 9 ชั้นวาง 
โดยแต่ละชั้นมีการวางช้ินงาน ชั้นละ 2 ช้ิน โดยจบัปากถุงใหต้รงกบัแนว Seal ปิดปากถุงทั้งขา้งบนและขา้งล่าง  โดยมี
เง่ือนไขว่าการวางช้ินงานต่อชั้นจะตอ้งมีระยะเวน้ห่างกนัไม่ให้ช้ินงานติดกนั เน่ืองจากขณะเขา้เคร่ือง Vacuum and 
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Sealing แลว้จะทาํให้ช้ินงานติดกนัจนผิดรูปร่างไปจากเดิม ทาํให้เป็นช้ินงานเสีย ลกัษณะตาํแหน่งการวางช้ินงานต่อ
ชั้น เพราะในกระบวนการต่อไปจะเป็นการพบัขอบช้ินงานการวางช้ินงานต่อ 1 ชั้น  
 นอกจากน้ีผูว้ิจัยได้ใช้การวิเคราะห์การทํางานคน-เคร่ืองจักร (Man-Machine Analysis) ซ่ึงเป็นการ
วิเคราะห์การทาํงานของคนท่ีสัมพนัธ์กบัการทาํงานของเคร่ืองจกัร เพ่ือดูสัดส่วนการทาํงานและช่วยวิเคราะห์และ
ศึกษาการทาํงานของคนและเคร่ืองจกัรใหท้าํงานสมดุลกนั ลดเวลาวา่งใหน้อ้ยลง และมีประสิทธิภาพมากข้ึนก่อนการ
ปรับปรุงขั้นตอนการทาํงาน  
 จากแผนภูมิการทาํงานคน-เคร่ืองจกัรและการคาํนวณหาประสิทธิภาพการทาํงานของคนและเคร่ืองจกัร 
ในกระบวนการ Vacuum and Sealing พบวา่ ประสิทธิภาพการทาํงานคน เท่ากบั 60.35% ในขณะท่ีประสิทธิภาพการ
ทาํงานของเคร่ืองจกัรเป็น 99.32% นัน่คือ คนมีเวลาวา่งมากกวา่เคร่ืองจกัร ซ่ึงมีแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพ หรือ
เพ่ิมงานของคนไดอี้ก โดยมีทางเลือกต่างๆ คือ ลดช่วงเวลาของการว่างงานลง เพ่ือให้มีเวลาการทาํงานมากข้ึน   ลด
รอบเวลาทาํงานต่อช้ินซ่ึงจะเป็นการเพิ่มผลผลิต หรือเพิ่มจาํนวนช้ินงานเขา้ไปเพ่ือใหไ้ดผ้ลผลิตมากข้ึน 
 ดงันั้นจึงนําปัญหาดงักล่าวมาวิเคราะห์หาสาเหตุโดยใช้แผนผงัเหตุและผลหรือแผนภูมิกา้งปลาของ
ปัญหาการผลิตช้ินงานไม่เพียงพอกบัความตอ้งการ เพ่ือหาสาเหตุท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือนาํไปสู่แนวทางแกปั้ญหาต่อไป 
 

 4.2 การปรับปรุงวธีิการทาํงานของคนและเคร่ือง Vacuum and Sealing 
  4.2.1 วธีิจดัเรียงช้ินงานและกาํหนดขั้นตอนการปฏิบติังานใหม่ 

การจดัวางช้ินงานในชั้นวางใหม่นั้นยงัคงวางในแนวเดิม แต่ใชพ้ื้นท่ีท่ีเหลือให้สามารถวางช้ินงาน
เพ่ิมไดอี้กเท่าตวั โดยขนาดของช้ินงานอยู่ท่ีความกวา้ง 300 มิลลิเมตร ความยาว 440 มิลลิเมตร  จดัวางบนชั้นวาง
ช้ินงานท่ีมีขนาดความกวา้ง 900 มิลลิเมตร ความยาว 1200 มิลลิเมตร โดยจากการคาํนวณพ้ืนท่ีวา่งท่ีเหลือจากขนาด
ช้ินงานรุ่น A955 และชั้นวางช้ินงาน ทาํให้สามารถวางช้ินงานเพิ่มข้ึนไดอี้กเป็นเท่าตวั จากชั้นละ 2 ช้ิน เป็นชั้นละ 4 
ช้ิน โดยไม่ขดัแยง้เง่ือนไขว่าการวางช้ินงานต่อชั้นจะตอ้งมีระยะเวน้ห่างกนัไม่ให้ช้ินงานติดกนั ซ่ึงจะทาํให้ช้ินงาน
ติดกนัจนผดิรูปร่างไปจากเดิม   ออกแบบการวางช้ินงานหลงัการปรับปรุง ดงัแสดงในรูปท่ี 1 

 
 
 

 

 

 

 

 

ตวัอยา่งของชัน้วาง 

ชิน้งานและการจดัวางใหม ่
900  mm.

1200  mm.

แนว Seal ชิน้งาน 

 
รูปท่ี 1  แสดงขนาดของชั้นวางและการวางช้ินงานหลงัการปรับปรุง 

 
โดยมีขั้นตอนการปฏิบติังานของคนงานดงัน้ี 
  1) นาํช้ินงานท่ีไดม้าจดัเรียงท่ีชั้นวางช้ินงาน จากปกติท่ีเคยจดัเรียงเพียง 18 ช้ิน ผลการจดัเรียงใหม่ได ้36 ช้ิน
ต่อรอบการทาํงาน 
  2) จดัเรียงช้ินงานตามแบบเดิม แต่ใส่เพ่ิมในพื้นท่ีวา่ง จากชั้นละ 2 ช้ิน เป็นชั้นละ 4 ช้ิน ในชั้นวาง 9 ชั้น 
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      3) จบัปากถุงของช้ินงานใหอ้ยูต่ามแถบ Seal โดยจะมีช้ินงานชั้นล่างสุดเท่านั้นท่ีจะอยูต่รงบริเวณ Sensor 
เพ่ือใหเ้คร่ืองทาํงานและ Seal ปิดปากถุงช้ินงานใหส้นิท 
 เพ่ือเป็นการศึกษาประสิทธิภาพการทํางานของคนและเคร่ืองจักรหลังการปรับปรุงวิธีการทํางาน จึง
ทาํการศึกษาการวิเคราะห์การทาํงานคน-เคร่ืองจกัร (Man-Machine Analysis) เพ่ือดูสัดส่วนการทาํงานของคนกบั
เคร่ือง และช่วยวิเคราะห์และศึกษาการทาํงานของคนและเคร่ืองจกัรให้ทาํงานสมดุลกนั โดยแผนภูมิการทาํงานของ
คน และแผนภูมิการทาํงานของเคร่ือง Vacuum And Sealing จากนั้นคาํนวณค่าประสิทธิภาพการทาํงานของคนและ
เคร่ืองจักร ในกระบวนการ Vacuum and Sealing พบว่า ประสิทธิภาพการทํางานคน เท่ากับ 68.20% ในขณะท่ี
ประสิทธิภาพการทาํงานของเคร่ืองจกัรเป็น 99.32% 
  4.2.2 กาํหนดพ้ืนท่ีสาํหรับจอดรถเขน็ 
                สภาพก่อนการปรับปรุงสายการผลิตมีลกัษณะท่ีมีปริมาณความตอ้งการของผลิตภณัฑม์ากและเร่งรีบ 
เพ่ือให้ผลิตทนัความตอ้งการ ทาํให้มีการจดัวางรถเข็นบริเวณโดยรอบเคร่ืองจกัรไม่เป็นระเบียบ ยากต่อการขนถ่าย
ช้ินงาน และทาํให้เสียเวลาในการทาํงาน  ดงันั้นจึงไดเ้ขา้ไปจดัสภาพแวดลอ้มของสถานท่ีปฏิบติังานในบริเวณเคร่ือง 
Vacuum and Seal โดยมีการจดัสรรพื้นท่ีใหม่เพ่ือให้สะดวกต่อการทาํงานมากท่ีสุด เช่น จดัให้มีการกาํหนดพื้นท่ี
สาํหรับจอดรถเขน็ เพ่ือให้ง่ายต่อการใชง้าน   กาํหนดพ้ืนท่ีทางเดินไม่ให้กีดขวางการทาํงาน   ทาํให้คนงานสามารถ
ทาํงานไดส้ะดวกและรวดเร็วยิง่ข้ึน  โดยสภาพแวดลอ้มของสถานท่ีปฏิบติังานหลงัการปรับปรุงแสดงดงัรูปท่ี 2  
 

 
 

รูปท่ี 2  แสดงบริเวณสถานท่ีปฎิบติังานท่ีถูกจดัระเบียบแลว้ 
 

5. สรุปผลการวิจัย  
 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมปริมาณผลผลิตต่อรอบการทาํงานของกระบวนการผลิตฉนวนกนัความ
ร้อน  (Vacuum Insulation Panel: VIP)  ด้วยการปรับปรุงความไม่สมดุลและแก้ไขจุดคอขวดของ กระบวนการ 
Vacuum and Sealing ซ่ึงเป็นการทาํงานของเคร่ืองดูดอากาศออกจากแผน่ใยแกว้และปิดปากถุงท่ีบรรจุผลิตภณัฑข์อง
โรงงานกรณีศึกษา  เพ่ือลดเวลาในกระบวนการยอ่ยและเพิ่มปริมาณการผลิตผลิตภณัฑ ์  ซ่ึงเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของสายการผลิตฉนวนกันความร้อนของโรงงานกรณีศึกษา   จากการวิเคราะห์การทาํงานคน-เคร่ืองจกัร (Man-
Machine Analysis) พบวา่ก่อนการปรับปรุง ประสิทธิภาพการทาํงานคน เท่ากบั 60.35% ในขณะท่ีประสิทธิภาพการ
ทาํงานของเคร่ืองจกัรเป็น 99.32% นัน่คือ คนมีเวลาวา่งมากกวา่เคร่ืองจกัร ซ่ึงมีแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพ หรือ
เพ่ิมงานของคนไดอี้ก โดยผูว้ิจยัไดเ้ลือกต่างๆ คือ ลดช่วงเวลาของการวา่งงานลง และเพ่ิมจาํนวนช้ินงานเขา้ไปเพ่ือให้
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ไดผ้ลผลิตมากข้ึน  โดยการออกแบบการจดัเรียงช้ินงานในลกัษณะเดิม แต่ใส่เพ่ิมในพื้นท่ีวา่ง จากชั้นละ 2 ช้ิน เป็นชั้น
ละ 4 ช้ิน ในชั้นวาง 9 ชั้น  ทาํใหจ้ากเดิมท่ีเคยจดัเรียงไดเ้พียง 18 ช้ิน เพ่ิมเป็น 36 ช้ินต่อรอบการทาํงาน   

หลงัจากท่ีไดป้รับปรุงวิธีการทาํงานเพ่ือเพ่ิมผลผลิต โดยการลดเวลาของการว่างงานของคนลง และเพ่ิม
จาํนวนช้ินงานท่ีผลิตต่อรอบเขา้ไปเพ่ือให้ไดผ้ลผลิตมากข้ึน พบว่าช้ินงานท่ีผลิตไดต่้อวนัจากท่ีเคยผลิตไดไ้ม่พอต่อ
การส่งออก กลบัผลิตไดม้ากข้ึนจนเกินความตอ้งการสามารถเกบ็เขา้คลงัสินคา้ได ้ทาํใหไ้ม่ตอ้งเร่งผลิต 

ผลการวิจัย พบว่า สามารถลดเวลาว่างงานของคน ทาํให้คนทาํงานได้เต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ โดยมี
ประสิทธิภาพการทาํงานของคนเพ่ิมข้ึนจาก 60.35% เป็น 68.20% และ ใชเ้วลาการทาํงาน จาก 31.60 วินาทีต่อช้ิน 
เหลือเพียง 22.33 วนิาทีต่อช้ิน  
 
ข้อเสนอแนะ 
  ในการเพิ่มผลผลิตให้สูงข้ึนนั้น นอกจากการปรับปรุงกระบวนการผลิต โดยการลดเวลาการปฏิบติังานให้
นอ้ยลง  อีกทั้งส่งผลไปยงักระบวนการอ่ืนๆ ท่ีตอ้งปฏิบติัควบคู่กนัไป เพ่ือใหเ้กิดการเพิ่มปริมาณผลผลิตนั้นใหสู้งข้ึน 
ขอ้เสนอแนะต่อไปน้ี เป็นเพียงส่วนหน่ึงท่ีจะช่วยให้การเพ่ิมปริมาณผลผลิตใหม้ากข้ึน  สามารถท่ีจะนาํไปใชร้วมกบั
การปรับปรุงการทาํงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทาํงานใหม้ากข้ึน 

1) ปรับปรุงวิธีการทาํงาน โดยศึกษาวิธีการทาํงานของผูป้ฏิบัติงาน เพ่ือหาวิธีการทาํงานท่ีเหมาะสมท่ีสุด 
สาํหรับงานนั้นๆ เพ่ือท่ีจะใหเ้กิดงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด 

2) การจดัสถานท่ีในการปฏิบติังานให้เหมาะสม เช่น การจดัวางวสัดุ อุปกรณ์ในการปฏิบติังานเพ่ือเพ่ิมความ
สะดวกในการหยบิจบัไปใชง้าน เพ่ือลดเวลาส้ินเปลืองโดยเปล่าประโยชน์ในขณะปฏิบติังาน 

3) จัดให้มีการฝึกอบรมใน เร่ือง ขั้นตอนวิธีการทํางานของกระบวนการผลิตท่ีมีวิธีการทํางานท่ีความ
คลา้ยคลึงกนัให้แก่พนกังานประจาํกระบวนการผลิตทุกคน เพ่ือให้พนกังานมีทกัษะการทาํงานสูงข้ึน สามารถทาํการ
ผลิตและตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของผลิตภณัฑต่์างๆ ของโรงงานได ้และเพื่อเป็นการสาํรองพนกังานใหพ้ร้อมจะ
ปฏิบติัในกระบวนการผลิตอ่ืนๆ ของโรงงาน ในกรณีท่ีพนกังานท่ีประจาํกระบวนการผลิตไม่สามารถปฏิบติังานได ้
นอกจากน้ี ยงัส่งผลให้สามารถผลิตและจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ให้แก่ลูกคา้ไดต้ามวนัเวลาท่ีกาํหนด สร้างความเช่ือมัน่
ใหแ้ก่ลูกคา้อีกดว้ย 

4) จดัให้มีการฝึกอบรม เร่ือง มาตรฐานคุณภาพของผลิตภณัฑ์ ให้แก่พนักงานทุกคน พร้อมทั้ งจดัทาํคู่มือ
ประกอบ สาํหรับใชก้ารทาํงาน 

5) ควรมีการบาํรุงรักษาเคร่ืองมือใหพ้ร้อมใชง้านเสมอและมีมากพอสาํหรับการใชง้าน 
6) จดัหาอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือในการป้องกนัอุบติัเหตุส่วนบุคคล 
7) จากเวลาการทํางานของแต่ละขั้นตอนการทํางานมีปัญหาการเกิดคอขวด (Bottle Neck) ซ่ึงสามารถ

แกปั้ญหาไดโ้ดยการทาํการปรับปรุงการทาํงานของแต่ละขั้นตอน เน่ืองจากการปรับปรุงส่งผลต่อเวลาการทาํงานของ
ขั้นตอนการทาํงานนั้นๆ หรืออาจส่งผลไปยงัขั้นตอนการทาํงานอ่ืนๆ ใหล้ดลงได ้

8) ไดป้ระโยชน์จากการลดพลงังานหรือคนงานลงเท่าตวั หรือการเพิ่มปริมาณการผลิตไดเ้ท่าตวั โดยไม่ตอ้ง
เพ่ิมเคร่ืองจกัร  
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การเพิม่ประสิทธิภาพการจําแนกข้อมูลโดยใช้การเลือกคุณลกัษณะทีเ่หมาะสมร่วมกบัโมเดลในการ
จําแนกข้อมูลและนําไปใช้ประโยชน์ในการวเิคราะห์ความเส่ียงสินเช่ือ 
Efficient classification using feature selection and classify model  

and its application on credit risk 
 

เศวตฉัตร ม่วงพนัธ์, ขวญันภา ราชวาณิชย์ และ ชนาพร สุรีย์เหลืองขจร 
หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาระบบสารสนเทศทางการบญัชี มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

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

บทคดัย่อ   

ในงานวิจยัฉบบัน้ี ผูว้จิยัไดใ้หค้วามสนใจในการสร้างโมเดลการใหค้ะแนนเครดิตทั้งน้ีเพ่ือนาํไปประยกุตใ์ช้
ในการพยากรณ์การอนุมติัสินเช่ือเงินกู ้ซ่ึงมีประสิทธิภาพในการพยากรณ์ลูกคา้ของสถาบนัการเงินท่ีมีโอกาสผิดนดั
ชาํหน้ี ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการลดความเส่ียงสําหรับการให้เครดิตสินเช่ือแก่ลูกคา้ท่ีมีความเส่ียงในการผิดสัญญาหรือขาด
ชาํระเงิน ดงัเช่น  ดงันั้นในงานวิจยัน้ีจึงมีแนวคิดในการหาโมเดลท่ีเหมาะสม โดยท่ีไดน้ําเอาเทคนิคการคดัเลือก
คุณลกัษณะท่ีเหมาะสม รวมทั้งเลือกใชเ้ทคนิคการจาํแนกขอ้มูลท่ีเหมาะสมโดยนาํไปทดสอบกบัฐานขอ้มูล German 
credit  เพ่ือเปรียบเทียบอลักอริทึม 3 วิธีไดแ้ก่ วิธีตน้ไมต้ดัสินใจ (Decision Tree), การเรียนรู้แบบเบย ์(Naïve Bay), 
โครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Networks: ANN) รวมทั้งการใชเ้ทคนิคในการเลือกคุณลกัษณะท่ีสาํคญัดว้ย
วิธี  Rank Method ซ่ึงประกอบด้วยวิธี  InfoGainAttributeEval, ReliefFAttributeEval และChiSquaredAttributeEval 
จากนั้นนาํมาสร้างโมเดล และโมเดลท่ีมีค่าความถูกตอ้งสูงท่ีสุดในโมเดลน้ีคือวิธีตน้ไมช่้วยตดัสินใจ ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะ
ให้ค่าความถูกตอ้งสูงสุดอยูท่ี่ 76.4706% คุณลกัษณะท่ีสาํคญัดว้ยวิธี Rank Method คือ ReliefFAttributeEval อนัดบัท่ี
มีค่าท่ีดีท่ีสุด คือการทดสอบโดยใช้ช่วงแอทริบิว  10 อันดับแรกมีค่าความถูกต้องสูงท่ีสุดนํามาทดลอง เม่ือมี
กาํหนดค่าความเช่ือมัน่สาํหรับการตดัก่ิงตน้ไมต้ดัสินใจท่ี 0.25  และกาํหนด Percentage split อยูท่ี่ 66% จะเห็นไดว้่า
การเลือกเฉพาะคุณลกัษณะท่ีเหมาะสม รวมถึงการเลือกประเภทตวัจาํแนกขอ้มูลท่ีเหมาะสม จะช่วยทาํใหไ้ดโ้มเดลท่ี
มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
คาํสําคญั :  การใหค้ะแนนสินเช่ือ,การทาํเหมืองขอ้มูล, ตน้ไมต้ดัสินใจ, การเลือกคุณลกัษณะท่ีเหมาะสม 
 

Abstract 

In this paper, we consider a Credit scoring methods for predicting creditworthiness have proven very 
effective in consumer finance. Credit scoring for customer that can help business to reduce risk of miss an 
appointment or contact. We used selection of techniques classification compare tested on three different the 
algorithms. Testing the model on a real consumer credit dataset, which can be obtained from a leading financial 
institution, is also envisaged. We test technique in selecting significant features with Rank Method 
InfoGainAttributeEval, ReliefFAttributeEval and ChiSquaredAttributeEval. And we test the algorithms 3 way are 
Decision Tree, Naïve Bay and Artificial Neural Networks: ANN.   The results are provide the highest accuracy of 
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76.4706% is an important feature of the Rank Method ReliefFAttributeEval. Rank with the best. Was tested by 
using the attributes of the top 10 are the most accurate to experimental. When configured with confidence for 
decision tree cutting branches at 0.25.Percentage split and set at 66%.We propose the new appropriate model by 
using decision tree model. In addition, we combined feature selection method to selected appropriate feature 
attribute.  The result of experiment shows high accuracy rate about 76.47%. 
Keywords: Credit Scoring, Data mining, Decision Tree, Feature Selection 

 

1. บทนํา 
 การให้บริการสินเช่ือในปัจจุบนัมีความตอ้งการของผูต้อ้งการเพ่ิมข้ึนเป็นจาํนวนมาก เพราะสามารถเขา้ถึง
แหล่งผูใ้ห้บริการสินเช่ือได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นการกู้เงินจากธนาคาร หรือการใช้บริการผ่านบัตรเครดิต แต่ก็เป็น
ผลกระทบของธนาคารท่ีเป็นผูอ้นุมติัให้สินเช่ือ เพราะธนาคารตอ้งเป็นผูรั้บความเส่ียงเม่ือผูกู้ไ้ม่ชาํระหน้ี โดยเฉพาะ
ในช่วงเวลา 5-6 ปีท่ีผ่านมาน้ี ไดมี้วิกฤตการณ์ทางการเงินคร้ังใหญ่ในประวติัศาสตร์ ไดแ้ก่ วิกฤติสินเช่ือซับไพรม ์
(Wikipedia,2557)  หรือ วิกฤติสินเช่ือด้อยคุณภาพ (ในประเทศไทยอาจเรียกว่า วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์) เป็นปัญหา
เศรษฐกิจท่ีปรากฏใหเ้ห็นชดัในช่วงปี พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2551 วกิฤติน้ีทาํใหค้วามคล่องตวัของตลาดสินเช่ือทัว่โลก
และระบบธนาคารลดลง เกิดจากการกูย้มืและการใหกู้ย้มืท่ีมีความเส่ียงสูง วกิฤติคร้ังน้ีมีผลหลายขั้นและค่อย ๆ เผยให้
เห็นความอ่อนแอในระบบการเงินและระบบการควบคุมทัว่โลก ธนาคารและสถาบนัทางการเงินท่ีสําคญัทัว่โลก
รายงานยอดการขาดทุนท่ีสูงกวา่ 4.35 แสนลา้นดอลลาร์ในวนัท่ี 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2551  (Josh Fineman and Bradley 
Keoun, 2008; Yalman Onaran, 2008) 

ดงันั้นจึงจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีธนาคารจะตอ้งมีการกาํหนดกลุ่มของลูกคา้เป้าหมายเพ่ือการพิจารณาอนุมติัสินเช่ือ
ให้เกิดประสิทธิภาพอยา่งสูงสุด โดยนาํเทคนิคต่าง ๆ เขา้มาช่วยในการแบ่งประเภทลูกคา้ ว่าลูกคา้กลุ่มใดเป็นลูกคา้
กลุ่มท่ีมีโอกาสเส่ียงผดินดัชาํระหน้ีสูง และลูกคา้กลุ่มใดเป็นลูกคา้ชั้นดีท่ีสมควรอนุมติัเงินใหกู้ย้มืได ้โดยรูปแบบของ
โมเดลท่ีนาํมาพิจารณาจะตอ้งสามารถทาํนายกลุ่มของขอ้มูลใหม่ (Unseen data) ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและแม่นยาํ  
 สาํหรับในงานวจิยัของผูว้จิยัหลายท่านท่ีผา่นมา ไดน้าํเสนอการใชเ้ทคนิคการทาํเหมืองขอ้มูลเพ่ือนาํมาสร้าง
โมเดลสําหรับจาํแนกขอ้มูลกลุ่มลูกคา้ท่ีเขา้มาขอสินเช่ือ ดงัเช่น Leung และคณะ (2007) ไดน้าํเสนอเทคนิคการให้
คะแนนเครดิตแก่ลูกคา้ โดยลองกบัฐานขอ้มูล Australian credit dataset, German credit dataset และ Thomas dataset 
พบว่า สําหรับขอ้มูล Australian credit เทคนิค Cal5 ให้ความแม่นยาํในการจาํแนกผลขอ้มูลสูงสุด ขอ้มูล  German 
credit วิธีการโครงข่ายประสาทเทียมให้ประสิทธิภาพสูงท่ีสุด และขอ้มูล Thomas เทคนิค LSSVM ให้ความแม่นยาํ
สูงสุด Brown และ Mues (2012) ได้นําเสนองานวิจัยเก่ียวกับการสร้างโมเดลในการจาํแนกขอ้มูลการให้คะแนน
เครดิต ท่ีมีลกัษณะจาํนวนนขอ้มูลแต่ละคลาสแตกต่างกนัมาก(imbalanced dataset) โดยผูว้ิจยัพบวา่ หากขอ้มูลมีความ
ต่างกนัในระดบั 70ต่อ30 เทคนิค Lin LS-SVM จะให้ผลท่ีดี แต่ถา้ขอ้มูลมีความต่างกนัมาก   เช่น 97.5ต่อ2.5 วิธีการ 
Gradients boosting จะให้ผลลพัธ์ท่ีดี แต่ถา้แตกต่างกนัมากถึงระดบั 99 ต่อ 1 พบวา่วิธีการ Random forests ให้ผลการ
จาํแนกขอ้มูลท่ีมีประสิทธิมากท่ีสุด  
 จากงานวิจยัท่ีผา่นมาจะเห็นไดว้า่มีการนาํเอาเทคนิคการทาํเหมืองขอ้มูลมาประยกุตใ์ชใ้นงานท่ีเก่ียวกบัการ
ให้คะแนนเครดิต ดงันั้นสาํหรับงานวิจยัฉบบัน้ีผูว้ิจยัจึงไดน้าํเสนอการศึกษาความเหมาะสมของเทคนิคการทาํเหมือง
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ขอ้มูล ในการจาํแนกขอ้มูลลูกคา้ สําหรับการให้คะแนนเครดิต ซ่ึงผูว้ิจยัไดเ้ลือกใชเ้ทคนิคในการจาํแนกประเภท
ขอ้มูล 3 เทคนิค ไดแ้ก่ 1) ตน้ไมต้ดัสินใจ (Decision Tree) 2) การเรียนรู้แบบเบย ์(Naïve Bay) 3)โครงข่ายประสาท
เทียม (Artificial Neural Networks: ANN) โดยนําทั้ ง 3 เทคนิคมาเปรียบเทียบประสิทธิภาพรูปแบบการจําแนก
ประเภทขอ้มูล เพ่ือคน้หาเทคนิคท่ีเหมาะสมท่ีสุดสาํหรับการจาํแนกประเภทขอ้มูลลูกคา้ รวมทั้งการนาํเอาวธีิการเลือก
คุณลกัษณะท่ีเหมาะสมมาประยกุตใ์ชร่้วมดว้ยเพื่อทาํให้โมเดลในการพิจารณาอนุมติัเงินกูท่ี้ไดมี้ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ซ่ึงจะทาํใหส้ามารถลดความเส่ียงท่ีจะเกิดการผดินดัชาํระหน้ีนอ้ยลงไดอี้กทางหน่ึง 
 

2. วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
 2.1 การทําเหมืองข้อมูล (Data Mining)  

เป็นกระบวนการของการกลัน่กรองสารสนเทศ (Information) ท่ีซ่อนอยูใ่นฐานขอ้มูลใหญ่ เพ่ือทาํนาย
แนวโนม้และพฤติกรรม โดยอาศยัขอ้มูลในอดีต และเพ่ือใชส้ารสนเทศเหล่าน้ีในการสนบัสนุนการตดัสินใจทาง
ธุรกิจ (Business Analytics Software,2010) 

ววิฒันาการของData Mining (Ian และคณะ, 2010) 
 ปี 1960 Data Collection คือ การนาํขอ้มูลมาจดัเกบ็อยา่งเหมาะสมในอุปกรณ์ท่ีน่าเช่ือถือและป้องกนัการสูญ
หายไดเ้ป็นอยา่งดี 
 ปี 1980 Data Access คือ  การนาํขอ้มูลท่ีจดัเกบ็มาสร้างความสัมพนัธ์ต่อกนัในขอ้มูลเพ่ือประโยชน์ในการ
นาํไปวเิคราะห์ และการตดัสินใจอยา่งมีคุณภาพ 
 ปี 1990 Data Warehouse & Decision Support  คือ  การรวบรวมขอ้มูลมาจดัเกบ็ลงไปในฐานขอ้มูลขนาด
ใหญ่โดยครอบคลุม ทุกแง่ทุกมุมขององคก์ร เพ่ือช่วยสนบัสนุนการตดัสินใจ 
 ปี 2000 Data Mining  คือ  การนาํขอ้มูลจากฐานขอ้มูลมาวิเคราะห์และประมวลผล โดยการสร้างแบบจาํลอง 
และความสัมพันธ์ทางสถิติจากคาํจาํกัดความData Mining หมายถึงการท่ีผูใ้ช้ดึงข้อมูลโดยการสังเคราะห์และ
ตรวจสอบขอ้มูลอย่างละเอียด  โดยการสังเคราะห์ดงักล่าวอาจเป็นการเรียนรู้ขอ้มูลในอดีตหรือขอ้มูลในปัจจุบัน  
ผลลพัธ์ท่ีไดม้าตอ้งมีลกัษณะของขอ้มูลท่ีเป็นขอ้มูลแบบ Unknown, ขอ้มูลแบบ Valid และขอ้มูลแบบ Actionable มา
จากฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ซ้ึงมาจากรายการ Transaction, ฐานขอ้มูลของฝ่ายขาย, E-Mail  เพ่ือนาํขอ้มูลดงักล่าวไปใช้
เป็นพ้ืนฐานในการ  ประกอบการตดัสินใจ  ในเชิงธุรกิจ ทาํให้เขา้ใจแนวโน้มและรูปแบบของตลาดขอ้มูลแบบ
Unknown ขอ้มูลท่ีถูกใชจ้ะตอ้งเป็นขอ้มูลผูใ้ชง้านไม่รู้มาก่อนและไม่ชดัเจน จนไม่สามารถตั้งสมมติฐานไดล้่วงหนา้
วา่ควรจะเป็นแบบใด ตวัอยา่งเช่น เจา้ของห้างสรรพสินคา้แห่งหน่ึงเพ่ิงจะคน้พบวา่พฤติกรรมของผูบ้ริโภคใหม่ท่ีป็
นพ่อบา้น  มกัจะซ้ือสินคา้ประเภทเบียร์และผา้ออ้มในวนัศุกร์ตอนเยน็ ดงันั้นเพ่ือเป็นสัญญาณให้เจา้ของกิจการควร
จะเตรียมสินคา้ไวเ้พ่ือจาํหน่ายในขณะเดียวกนัห้างสรรพสินคา้คู่แข่งอาจจะไม่รู้เร่ืองน้ี หรือตวัอยา่งของเจา้ของร้าน
ขายรถยนตพ์บวา่รถขนาดใหญ่ราคาแพงมกัจะมีผูซ้ื้อเป็นผูสู้งอายุ  ซ่ึงเจา้ของร้านไม่รู้มาก่อน  แต่ขอ้มูลดงักล่าวไม่
เป็นลกัษณะ Unknown ตามสมมติฐานดงักล่าวมีอยู ่เพราะคนท่ีมีอายุมกัจะมีฐานะท่ีดีข้ึนเม่ือเทียบกบัคนในวยัท่ีอายุ
นอ้ยกวา่ 
 2.3 การคดัเลือกคุณลกัษณะ (Feature Selection) 

วิธีการแบบ Filter มองหาคุณสมบติัท่ีอยูใ่นชุดของขอ้มูลใชค้วามน่าจะเป็นนอ้ยแต่ใชค้วามมีเหตุผลยอมรับ
ไดใ้นการเลือกคุณลกัษณะท่ีตอ้งการคน้หา โดยส่วนใหญ่ อาศยัคุณสมบัติความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลกบักลุ่มท่ี

Ran
gs

it U
niv

ers
ity



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 9 ปีการศึกษา 2557 

 

วนัพฤหสับดทีี ่16 ตุลาคม พ.ศ.2557 หน้า  1186  อาคาร Digital Multimedia Complex  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

กาํหนดไวล้่วงหน้าซ่ึงจะมีเกณฑ์ การดาํเนินการให้มีการให้คะแนนกลุ่มแต่ละคุณลกัษณะและ มีการจดัอนัดบัไว้
คะแนนจะนอ้ยหากมีการ pruned จากขอ้มูลท่ีใชแ้ลว้จะมีคุณลกัษณะท่ีเกิดข้ึนเป็นกลุ่มยอ่ยใหเ้ลือกในหน่ึงหน่วยเวลา
อาจจะผิดพลาดไดเ้พราะกลุ่มขอ้มูลอาจจะไม่สัมพนัธ์กนัเพราะเป็นความสัมพนัธ์แบบไม่เชิงเส้น แต่อีกประการอาจ
ทาํใหมี้ประสิทธิภาพมากเพราะการ Ranker ไม่มีกระบวนการคน้หามาเก่ียวขอ้งการจดัอนัดบัใหมี้ประสิทธิภาพข้ึนอยู่
กับความซับซ้อนของการคาํนวณการจัดลาํดับ โดยใช้ Evaluator สําหรับคัดเลือกคณะลักษณะท่ีเหมาะสมด้วย 
GainRatioAttributeEval, ReliefFAttributeEval, PrincipalComponents, InfoGainAttributeEval ใ น ก า ร คั ด เ ลื อ ก
ตามลาํดบั 
 2.4 วธีิการจําแนกข้อมูล (Classification) โดยอาศยัเทคนิคการทาํเหมืองขอ้มูลเพ่ือนาํมาวเิคราะห์ขอ้มูล  

ต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree)  เป็นการนําขอ้มูลมาสร้างแบบจาํลองเพื่อการตดัสินใจแบบโครงสร้าง
ตน้ไม ้(Tree)  ซ่ึงการตดัสินใจจะข้ึนอยู ่กบัเง่ือนไขท่ีมี โดยเง่ือนไขจะประกอบไปดว้ยตวัแปรต่าง ๆ ท่ีเป็นปัจจยัใน
การตดัสินใจ ตน้ไมต้ดัสินใจจะมีการทาํงานแบบ Supervised Learning คือ สามารถสร้างแบบจาํลองการจดัหมวดหมู่
ไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่งของขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นตน้แบบท่ีไดก้าํหนดไวก่้อนล่วงหนา้ (Training Set)  และสามารถทาํนายกลุ่ม
ขอ้มูลท่ียงัไม่เคยนํามาจดัหมวดหมู่ได  ้ตน้ไม้ตดัสินใจ จะประกอบดว้ย ราก (Root) เป็นจุดเร่ิมตน้ของลาํดบัการ
ตดัสินใจ ถดัมาจะเป็นก่ิง (Node) ซ่ึงเป็นสาขาของตน้ไม  ้คือเง่ือนไขของระบบ และสุดท้ายเป็นใบ (Leaf)  ซ่ึงจะ
หมายถึงการกระทําหรือการปฏิบัติตามเง่ือนไข  ทําให้พบว่าการใช้เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจนั้ น  สามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพและมีการประมวลผลท่ีรวดเร็วในการจาํแนกข้อมูลท่ีมีขนาดเล็ก ดังนั้ นผูว้ิจัยจึงนําเทคนิคตน้ไม้
ตดัสินใจมาประยกุตใ์ชใ้นการจาํแนกประเภทขอ้มูลลูกคา้ โดยค่าท่ีไดจ้ะนาํมาตดัสินใจวา่จะใชต้วัแปรใดในการแบ่ง
ประเภทขอ้มูลโดยพิจารณาค่าเกน (Gain) ท่ีสูงสุด  อลักอลิธึมในการสร้างตน้ไมต้ดัสินใจ จะตอ้งเร่ิมพิจารณาท่ีโหนด
ราก  เป็นอันดับแรก  ก่อนจะดําเนินการพิจารณาใบ  และก่ิงก้าน  การหาโหนดรากจะใช้วิธีการคํานวณหาค่า 
“Information Gain” ท่ี ม าก ท่ี สุ ด  Information Gain จะประกอบไปด้วยข้อ มูล อีกชนิ ดห น่ึ ง เรียกว่ า  Entropy  
โดยเร่ิมจากการคาํนวณค่า Entropy ตามสมการท่ี 1 
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โดยท่ี ( )E S  คือ ค่า Entropy ของเซตขอ้มูล S ทั้งหมด 
 S  คือ Attributes ท่ีนาํมาวดัค่า Entropy 
 ( )iP V  คือ ค่าความน่าจะเป็นของขอ้มูลท่ีสนใจ 

 

สาํหรับการคาํนวณหาค่า Information Gain สามารถคาํนวณไดต้ามสมการท่ี 2 
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โดยท่ี ( , )Gain S A  คือ ค่า Gain ของเหตุการณ์ท่ีสนใจ 
 ( )vE S  คือ ค่า Entropy ของเซตขอ้มูลท่ีสนใจ 
 vS  คือ เซตของขอ้มูลท่ีสนใจ 
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การเรียนรู้แบบเบย์ (Naïve Bay) เป็นวิธีจาํแนกประเภทขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพวิธีหน่ึง เหมาะกบักรณีของ
กลุ่มตวัอยา่งขอ้มูลท่ีมีจาํนวนมากและแอตทริบิวตข์องตวัอยา่งไม่ข้ึนต่อกนั ในการจาํแนกขอ้มูลแต่ละหมวดหมู่จะ
อาศยัหลกัการความน่าจะเป็นของกลุ่มต่างๆ ท่ีสามารถเกิดข้ึนไดจ้ากแอตทริบิวตท์ั้งหมดวา่ข้ึนตรงกบัเง่ือนไขใดขอ
งกลุ่ มขอ้มูลในแต่ละกลุ่ม ซ่ึงถา้แอตทริบิวตท่ี์ทดสอบนั้นตรงกบัเง่ือนไขของกลุ่มนั้น จะนาํมาเป็นสมาชิกของกลุ่ม
นั้น  

โครงข่ายประสาทเทยีม (Artificial Neural Networks: ANN) จะประกอบดย้เซลลป์ระสาทเทียมหรือโหนด
จาํนวนมากท่ีเช่ือมต่อกนั ในการเช่ือมต่อนั้นสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มยอ่ยเรียกวา่ชั้น (Layer) ชั้นแรกเรียกวา่ชั้นรับ
ขอ้มูลนาํเขา้ (Input Layer) ส่วนชั้นสุดทา้ยเรียกวา่ชั้นส่งขอ้มูลออก (Output Layer) และชั้นท่ีอยูร่ะหว ่าง ชั้นรับขอ้มูล
ป้อนเขา้และชั้นส่งขอ้มูลออก เรียกวา่ชั้นซ่อน (Hidden Layer) โดยสามารถแบ่งประเภทของโครงข่ายประสาทเทียม
ไดต้ามความซับซ้อน เช่น โครงข่ายประสาทเทียมแบบง่ายซ่ึงเป็นโครงข่ายท่ีมีชั้นซ่อนเพียงชั้นเดียว (Single Layer 
Perceptron) และโครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายชั้น (Multi-Layer Perceptron)  
 
3. วตัถุประสงค์การวจิัย 
 เพ่ือศึกษาอลักอริทึมท่ีใชส้าํหรับการสร้างโมเดลเพ่ือนาํไปจาํแนกขอ้มูลลูกคา้ท่ีขออนุมติัสินเช่ือ  
 
4. การดาํเนินการวจิัย 
4.1 ข้อมูลที่ใช้ในวจิัย 
 การวดัประสิทธิภาพของโมเดล ของงานวจิยัคร้ังน้ีไดใ้ชก้ลุ่มขอ้มูล ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้มูลจาก UCI ซ่ึงเป็น
ขอ้มูลเปิดสาํหรับนาํไปทดสอบประสิทธิภาพอลักอริทึมทางดา้น AI ไดแ้ก่ฐานขอ้มูล German Credit (Hofmann, 1994)
ซ่ึงมีกลุ่มตวัอยา่งจาํนวนทั้งส้ิน 1,000 กลุ่มตวัอยา่ง และแบ่งเป็น คลาสลูกคา้ปกติจาํนวน 700 คนและคลาสลูกคา้ท่ีผดิ
นดัชาํระหน้ีจาํนวน 300 คน 
4.2 การพฒันาเทคนิคทีเ่หมาะสม 
 ในการพฒันาเทคนิคการจาํแนกประเภทขอ้มูลลูกคา้ ผูว้ิจยัไดเ้ลือกใชโ้ปรแกรมเวกา้ 3.6 (WEKA 3.6) โดย
เลือกใชโ้มดูล 1) J48 เพ่ือจาํแนกประเภทลูกคา้ดว้ยตน้ไมต้ดัสินใจ 2) Naïve Bayes เพ่ือจาํแนกกลุ่มลูกคา้โดยอาศยั
หลกัความน่าจะเป็น และ 3) MultilayerPerceptron เพ่ือปรับค่าถ่วงนํ้ าหนกัของแต่ละการเช่ือมต่อซ่ึงจะทาํให้ผลลพัธ์
ของแบบจาํลองใกลเ้คียงกบัค่าความจริงมากท่ีสุด ในการวิจยัคร้ังน้ีจะทาํการปรับค่าพารามิเตอร์ในรูปแบบต่าง ๆ  
เพ่ือใหไ้ดค้่าท่ีเหมาะสมในการจาํแนกประเภทขอ้มูลลูกคา้ 
4.3 การประเมนิเทคนิค 
 นาํขอ้มูลจากฐานขอ้มูล German Credit (Hofmann, 1994) ท่ีจดัเตรียมไวแ้ลว้ 30 แอทริบิว เขา้สู่ขั้นตอนของ
อัลกอริทึม Filter  โดย Method   Ranker  ใช้ Attribute Evaluator ของ GainRatioAttributeEval, InfoGainAttributeEval, 
ChiSquaredAttributeEval  และ ReliefFAttributeEval ในการทาํ Features Selection ในการเรียงลาํดบัคุณลกัษณะท่ีมี
คุณภาพของแอทริบิว  จากมากไปนอ้ย และทาํการคดัเลือกคุณลกัษณะตาม Threshold  ของคุณลกัษณะท่ี คดัเลือกได้
จ ากค่ า   Threshold ท่ี ก ําห นดไว้ ผู ้วิ จัย ได้ มี ก ารทดสอบ  Attribute Evaluator  ของ  GainRatioAttributeEval, 
InfoGainAttributeEval, ChiSquaredAttributeEval  และ ReliefFAttributeEval โดยการกาํหนดใช้ขอ้มูลแอทริบิวท่ีมี
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อนัดบัท่ีมีค่าท่ีดีท่ีสุด คือ 5 แอทริบิว, 10 แอทริบิว และ 15 แอทริบิว  ตามลาํดบัผูว้ิจยัไดท้ดสอบและผลการทดลองท่ีได้
พบวา่  อนัดบัท่ีมีค่าท่ีดีท่ีสุด คือการทดสอบโดยใชช่้วงแอทริบิว  10 อนัดบัแรกมีค่าความถูกตอ้งสูงท่ีสุดนาํมาทดลอง 
 เพ่ือให้ผลการทดลองมีความถูกต้องมากท่ีสุด  ผู ้วิจัยจะทําการประเมินเทคนิคโดยการเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของเทคนิคต่าง ๆ  ซ่ึงจะแบ่งขอ้มูลทดสอบ (Testing Data) ดว้ยวิธีการตรวจสอบไขว ้(K-fold Cross 
Validation) โดยจะแบ่งขอ้มูลออกเป็น k ชุดขอ้มูล และนาํชุดขอ้มูลส่วนแรกไปทดสอบกบัชุดขอ้มูลส่วนท่ีเหลือทีละ
ส่วนจนครบ แลว้จึงเปล่ียนไปใชชุ้ดขอ้มูลส่วนถดัไปมาทดสอบกบัชุดขอ้มูลแทน ซ่ึงงานวิจยัในคร้ังน้ีไดก้าํหนด k  
เท่ากับ  5, 10, 15 และ 20 ตามลําดับ  นอกจากนั้ นยงัใช้วิธีการแบ่งข้อมูลทดสอบแบบสุ่มด้วยการแบ่งร้อยละ 
(Percentage split) ท่ีค่า 5%, 10%, 20% และ 66% ตามลาํดบั เพ่ือสุ่มเลือกชุดขอ้มูลในการทดสอบและชุดขอ้มูลในการ
สอน ซ่ึงจะพิจารณาเปรียบเทียบค่าความถูกตอ้ง (Accuracy) สูงสุดในแต่ละรอบ 

 

5. ผลการวจิัย 
ตารางท่ี 1  ผลการทดสอบประสิทธิภาพโดยใชเ้ทคนิคตน้ไมต้ดัสินใจ 

เทคนคิตน้ไมต้ัดสนิใจ (Decision Tree - J48) 

Attribute 
Evaluator 

Confidence Cross-validation (Folds) Percentage split 

Factor 5 10 15 20 5% 10% 20% 66% 

Gain 
Ratio 

Attribute 
Eval 

(Top 10) 

0.15 71.4000 71.9000 74.0000 73.8000 70.0000 71.6667 70.3750 75.0000 

0.25 73.5000 71.6000 73.6000 73.5000 70.0000 71.6667 70.3750 74.4118 

0.35 72.6000 71.6000 73.6000 73.4000 70.0000 71.6667 70.1250 74.4118 

0.45 72.3000 71.7000 73.3000 73.1000 70.0000 71.6667 70.1250 74.4118 

0.55 70.7000 70.4000 71.4000 70.9000 70.3158 71.7778 69.1250 70.8824 

0.65 70.7000 70.4000 71.4000 70.9000 70.3158 71.7778 69.1250 70.8824 

0.75 70.7000 70.4000 71.4000 70.9000 70.3158 71.7778 69.1250 70.8824 

0.85 70.7000 70.4000 71.4000 70.9000 70.3158 71.7778 69.1250 70.8824 

0.95 70.7000 70.4000 71.4000 70.9000 70.3158 71.7778 69.1250 70.8824 

InfoGain 
Attribute 

Eval 
(Top 10) 

0.15 73.9000 72.7500 72.2000 72.0000 70.3158 69.0000 69.0000 76.1765 

0.25 73.7000 73.4000 72.9000 72.6000 69.0526 70.4444 67.8750 74.4118 

0.35 73.4000 73.1000 73.0000 73.0000 69.0526 70.4444 67.8750 74.7059 

0.45 72.9000 73.5000 73.5000 73.2000 69.0526 70.4444 67.8750 73.8235 

0.55 71.2000 70.7000 69.3000 20.0000 68.0000 67.0000 66.6250 72.9412 

0.65 71.2000 70.7000 69.3000 71.0000 68.0000 67.0000 66.6250 72.9412 

0.75 71.2000 70.7000 69.3000 71.0000 68.0000 67.0000 66.6250 72.9412 

0.85 71.2000 70.7000 69.3000 71.0000 68.0000 67.0000 66.6250 72.9412 

0.95 71.2000 70.7000 69.3000 71.0000 68.0000 67.0000 66.6250 72.9412 

ReliefF 
Attribute 

Eval 
(Top 10) 

0.15 72.4000 71.0000 72.2000 72.0000 70.3158 69.0000 69.0000 75.8824 

0.35 73.1000 72.4000 73.0000 73.0000 69.0526 70.4444 67.8750 75.8824 

0.45 73.1000 71.6000 73.5000 73.2000 69.0526 70.4444 67.8750 75.5882 

0.55 70.9000 69.3000 69.3000 20.0000 68.0000 67.0000 66.6250 73.5294 

0.65 70.9000 69.3000 69.3000 71.0000 68.0000 67.0000 66.6250 73.5294 

0.75 70.9000 69.3000 69.3000 71.0000 68.0000 67.0000 66.6250 73.5294 

0.85 70.9000 69.3000 69.3000 71.0000 68.0000 67.0000 66.6250 73.5294 

0.95 70.9000 69.3000 69.3000 71.0000 68.0000 67.0000 66.6250 73.5294 
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เทคนคิตน้ไมต้ัดสนิใจ (Decision Tree - J48) 

Attribute 
Evaluator 

Confidence Cross-validation (Folds) Percentage split 

Factor 5 10 15 20 5% 10% 20% 66% 

Chi 
Squared 
Attribute 

Eval 
(Top 10) 

0.15 73.9000 72.5000 73.4000 73.2000 69.0526 70.4444 69.2500 76.1765 

0.25 73.7000 73.4000 72.8000 72.7000 69.0526 71.2222 69.2500 74.4118 

0.35 73.4000 73.1000 72.2000 72.7000 69.0526 71.2222 69.2500 74.7059 

0.45 72.9000 73.5000 72.0000 72.6000 69.0526 69.1111 69.2500 73.8235 

0.55 71.2000 70.7000 69.3000 69.9000 68.5263 68.6667 67.7500 72.9412 

0.65 71.2000 70.7000 69.3000 69.9000 68.5263 68.6667 67.7500 72.9412 

0.75 71.2000 70.7000 69.3000 69.9000 68.5263 68.6667 67.7500 72.9412 

0.85 71.2000 70.7000 69.3000 69.9000 68.5263 68.6667 67.7500 72.9412 

0.95 71.2000 70.7000 69.3000 69.9000 68.5263 68.6667 67.7500 72.9412 

 
จากตาราง 1  พบวา่เทคนิคตน้ไมต้ดัสินใจ (Decision Tree - J48) ค่าความถูกตอ้งของเทคนิคตน้ไมต้ดัสินใจ

จะพบวา่การกาํหนดค่าความเช่ือมัน่ (Confidence  Factor)  สาํหรับการตดัก่ิงตน้ไมต้ดัสินใจจะมีผลต่อค่าความถูกตอ้ง 
โดย  แสดงจําน วนแอท ริ บิ ว  และค่ าความ ถูกต้อ งการทดลองโดย  Ranker และ  GainRatioAttributeEval,  
InfoGainAttributeEval, ReliefFAttributeEval และChiSquaredAttributeEval ในการคดัเลือกคุณลกัษณะแอทริบิว คือ 
Rank Method โดยReliefFAttributeEval อยู่ในค่า Threshold ท่ีกาํหนดไว ้10 แอทริบิว  ซ่ึงเม่ือมีกาํหนดค่าความเชือ
มัน่สาํหรับการตดัก่ิงตน้ไมต้ดัสินใจท่ี 0.25  และกาํหนด Percentage split อยูท่ี่ 66% จะให้ค่าความถูกตอ้งสูงสุดอยูท่ี่ 
76.4706% 

 
ตารางท่ี 2  ผลการทดสอบประสิทธิภาพโดยใชเ้ทคนิคการเรียนรู้แบบเบย ์

เทคนคิการเรยีนรูแ้บบเบย ์(Naïve Bay) 

Attribute Evaluator Cross-validation (Folds) Percentage split 

5 10 15 20 5% 10% 20% 66% 
Gain Ratio Attribute 
Eval (Top 10) 74.8000 74.2000 74.4000 74.7000 72.2105 72.8889 73.5000 75.2941 

InfoGain Attribute 
Eval (Top 10) 73.2000 73.3000 73.2000 73.1000 72.2105 73.0000 72.2500 75.5882 

ReliefFAttribute Eval 
(Top 10) 75.0000 75.0000 74.5000 74.8000 68.2105 72.0000 70.6250 75.5882 

ChiSquared Attribute 
Eval (Top 10) 73.2000 73.3000 73.2000 73.1000 72.2105 73.0000 72.2500 75.5882 

 
จากตาราง 2  พบวา่เทคนิคการเรียนรู้แบบเบย ์ (Naïve Bay) ค่าความถูกตอ้งสูงสุดอยูท่ี่ 75.5883  ซ่ึงมาจาก

การกาํหนดค่า Percentage split อยูท่ี่ 66% โดยไม่ใช ้Rank Methodโดย InfoGainAttributeEval, ReliefFAttributeEval 
และChiSquaredAttributeEval อยูใ่นค่า Threshold ท่ีกาํหนดไว ้10 แอทริบิว ซ่ึงเม่ือมีกาํหนดค่าความเช่ือมัน่ 
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ตารางท่ี 3  ผลการทดสอบประสิทธิภาพโดยใชเ้ทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม 
คา่ความถกูตอ้งของเทคนคิโครงขา่ยประสาทเทยีม (Artificial Neural Networks) 

Attrib
ute 

Evalua
tor 

Learning 
Rate 

Momen 
tum 

Training 
Time 

Cross-validation (Folds) Percentage split 

5 10 15 20 5% 10% 20% 66% 

Gain 
Ratio 
Attrib
ute 
Eval 
(Top 
10) 

0.1 0.25 100 73.2000 74.1000 75.4000 74.0000 68.2105 70.1111 71.0000 74.4118 

0.3 0.25 100 70.3000 73.2000 74.2000 73.0000 66.3158 69.2222 71.3750 73.8235 

0.5 0.25 100 71.1000 71.8000 73.3000 72.2000 66.2105 69.7778 73.2500 73.5294 

0.1 0.5 100 72.6000 74.4000 74.4000 73.4000 68.1053 70.2222 71.2500 74.4118 

0.3 0.5 100 71.4000 71.5000 72.8000 71.7000 66.5263 70.0000 70.5000 74.1176 

0.5 0.5 100 70.1000 71.4000 73.0000 70.2000 66.2105 69.7778 72.1250 73.5294 

0.1 0.75 100 71.9000 71.9000 73.8000 71.8000 66.7368 68.6667 72.0000 73.5294 

0.3 0.75 100 73.0000 72.0000 72.7000 71.9000 66.2105 70.4444 72.0000 76.1765 

0.5 0.75 100 73.6000 73.4000 71.9000 70.9000 66.9474 69.5556 69.5000 73.2353 

InfoG
ain 

Attrib
ute 
Eval 
(Top 
10) 

0.1 0.25 100 72.6000 73.7000 72.3000 73.1000 65.6842 69.1111 68.8750 73.8235 

0.3 0.25 100 71.3000 72.7000 70.8000 72.0000 66.7368 69.7778 68.8750 75.5882 

0.5 0.25 100 70.9000 70.4000 71.0000 70.9000 66.5263 69.5556 67.8824 69.1250 

0.1 0.5 100 72.0000 72.5000 74.0000 71.8000 65.2635 69.0000 69.3750 74.1176 

0.3 0.5 100 69.6000 71.5000 69.9000 69.6000 66.2105 68.3333 69.0000 72.9412 

คา่ความถกูตอ้งของเทคนคิโครงขา่ยประสาทเทยีม (Artificial Neural Networks) ตอ่ 

Attrib
ute 

Evalua
tor 

Learning 
Rate 

Momen 
tum 

Training 
Time 

Cross-validation (Folds) Percentage split 

5 10 15 20 5% 10% 20% 66% 

InfoG
ain 

Attrib
ute 
Eval 
(Top 
10) 

0.5 0.5 100 69.1000 72.2000 71.8000 70.9000 64.9474 68.4444 69.2500 70.5882 

0.1 0.75 100 70.1000 72.9000 71.3000 71.7000 66.5263 67.8889 69.0000 74.7059 

0.3 0.75 100 70.7000 70.9000 69.9000 71.2000 65.1579 67.0000 69.0000 71.7647 

0.5 0.75 100 71.7000 73.2000 69.3000 70.7000 64.9474 66.8889 66.6250 72.3529 

Relief
F 

Attrib
ute 
Eval 
(Top 
10) 

0.1 0.25 100 72.9000 71.7000 72.5000 71.6000 64.5263 69.3333 66.8750 72.6471 

0.3 0.25 100 70.7000 70.4000 70.6000 72.2000 63.5789 65.5556 66.5000 70.2941 

0.5 0.25 100 70.6000 69.4000 71.1000 71.8000 62.9474 65.0000 66.6250 72.0588 

0.1 0.5 100 71.5000 71.9000 71.6000 71.7000 64.0000 67.4444 68.8750 71.4706 

0.3 0.5 100 71.6000 69.9000 72.3000 71.8000 63.2632 64.8889 68.8750 72.0588 

0.5 0.5 100 72.5000 71.1000 71.7000 72.4000 63.3684 64.5556 67.0000 72.3529 

0.1 0.75 100 70.9000 72.3000 70.9000 71.6000 63.6842 65.0000 66.8750 72.9412 

0.3 0.75 100 72.1000 72.4000 71.5000 69.7000 63.6842 65.4444 65.8750 72.3529 

0.5 0.75 100 72.1000 71.6000 70.6000 70.6000 63.4737 65.2222 69.2500 72.6471 

Chi 
Squar

ed 
Attrib
ute 
Eval 
(Top 
10) 

0.1 0.25 100 72.6000 73.7000 72.3000 73.1000 65.6842 69.1111 69.8750 73.8235 

0.3 0.25 100 71.3000 72.7000 70.8000 72.0000 66.7368 69.7778 68.8750 75.5882 

0.5 0.25 100 71.3000 70.8000 70.9000 71.0000 66.5263 69.5556 69.1250 76.1765 

0.1 0.5 100 72.0000 72.5000 74.0000 71.8000 65.2632 69.0000 69.3750 74.1176 

0.3 0.5 100 69.7000 71.1000 70.3000 69.4000 66.2105 68.3333 69.0000 72.9412 

0.5 0.5 100 69.8000 71.8000 69.7000 72.1000 64.9474 68.4444 69.2500 71.1765 

0.1 0.75 100 70.1000 72.9000 71.3000 71.7000 66.5263 67.8889 69.0000 74.7059 

0.3 0.75 100 70.4000 70.8000 69.3000 70.8000 65.1579 67.0000 69.0000 71.7647 

0.5 0.75 100 72.1000 71.6000 72.3000 71.7000 64.9474 66.8889 66.0000 70.2941 
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จากตาราง 3 ค่าพารามิเตอร์ท่ีใช ้คือ อตัราการเรียนรู้ (Learning Rate) เท่ากบั 0.1, 0.3, 0.5 ค่าถ่วงนํ้ าหนัก 
(Momentum) เท่ากบั 0.25, 0.5, 0.75 และจาํนวนรอบในการเรียนรู้ เท่ากบั 100 ค่าความถูกตอ้งของเทคนิคโครงข่าย
ประสาทเทียม พบว่า ในการคัดเลือกคุณลักษณะแอทริบิว  คือ Rank Method โดย GainRatioAttributeEval มีค่า 
Threshold ท่ีกาํหนดไว ้10 แอทริบิว ซ่ึงเม่ือมีกาํหนดค่าความเชือมั่นสําหรับค่าความถูกตอ้งของเทคนิคโครงข่าย
ประสาทเทียม 0.75 ค่า Threshold ท่ีกาํหนดไว ้10 แอทริบิว ซ่ึงเม่ือมีกาํหนดค่าความเช่ือมัน่สําหรับค่าความถูกตอ้ง
ของเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม 0.25 และ ChiSquaredAttributeEval ค่า Threshold ท่ีกาํหนดไว ้10 แอทริบิว  ซ่ึง
เม่ือมีกาํหนดค่าความเชือมัน่สําหรับค่าความถูกตอ้งของเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม 0.25 อยู่ในค่า Threshold ท่ี
กาํหนดไว ้10 แอทริบิว  ซ่ึงเม่ือมีกาํหนดค่าความเช่ือมัน่สําหรับค่าความถูกตอ้งของเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม 
0.25  และกาํหนด Percentage split อยู่ท่ี 66% จะให้ค่าความถูกตอ้งสูงสุดรวมกันอยู่ท่ี 76.1765% จากการกาํหนด
ตอ้งการความรวดเร็วในการทดสอบ สามารถลดจาํนวนรอบท่ีใชใ้นการการทดสอบได ้นัน่คือ การกาํหนดอตัราการ
เรียนรู้เท่ ากบั0.3, 0.5 ตามลาํดบั ค่าถ่วง นํ้ าหนักเท่ากบั 0.3, 0.5 ตามลาํดบั 0.75 และ 0.25 ตามลาํดบ้และรอบการ
เรียนรู้ท่ี 100  รอบ จะไดค้่าความ ถูกตอ้งสูงสุดและมีประสิทธิภาพดา้นเวลามากข้ึน 
 
6. บทสรุป 
 สาํหรับการทดลองเพ่ือหาประสิทธิภาพความแม่นยาํในการจาํแนกขอ้มูลผูผ้ิดนดัชาํระหน้ีโดยใชเ้ทคนิคการ
ทาํเหมืองขอ้มูลเพ่ือนาํมาสร้างโมเดล โดยนาํไปทดสอบกบัฐานขอ้มูล German credit  เพ่ือเปรียบเทียบอลักอริทึม 3 
วิธีไดแ้ก่ วิธีตน้ไมต้ดัสินใจ (Decision Tree), การเรียนรู้แบบเบย ์(Naïve Bay), โครงข่ายประสาทเทียม (Artificial 
Neural Networks: ANN) ) รวมทั้ งการใช้เทคนิคในการเลือกคุณลักษณะท่ีสํ าคัญด้วยวิ ธี  Rank Method ซ่ึ ง
ประกอบด้วยวิธี  InfoGainAttributeEval, ReliefFAttributeEval และChiSquaredAttributeEval จากนั้ นนํามาสร้าง
โมเดล และโมเดลท่ีมีค่าความถูกตอ้งสูงท่ีสุดในโมเดลน้ีคือวิธีตน้ไมช่้วยตดัสินใจ ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะให้ค่าความถูกตอ้ง
สูงสุดอยู่ท่ี 76.4706% คุณลกัษณะท่ีสําคญัดว้ยวิธี Rank Method คือ ReliefFAttributeEval อนัดบัท่ีมีค่าท่ีดีท่ีสุด คือ
การทดสอบโดยใชช่้วงแอทริบิว  10 อนัดบัแรกมีค่าความถูกตอ้งสูงท่ีสุดนาํมาทดลอง เม่ือมีกาํหนดค่าความเช่ือมัน่
สาํหรับการตดัก่ิงตน้ไมต้ดัสินใจท่ี 0.25  และกาํหนด Percentage split อยูท่ี่ 66% 

 หากทาํการเปรียบเทียบประสิทธิภาพกบังานวจิยัท่ีผา่นมาจะเห็นไดว้า่ วธีิการท่ีนาํเสนอใหผ้ลความแม่นยาํ
อยูใ่นระดบัท่ีดี ดงัตารางท่ี 4 
ตารางท่ี 4 ผลเปรียบเทียบกบังานวจิยัอ่ืน 

ลาํดบั โมเดล ความแม่นยาํ อา้งอิง 
1 Neural Network 78.00% (Kim และ Sohn, 2004) 
2 ReliefF+DT 76.47% งานวจิยัฉบบัน้ี 
3 SAIS 75.40% (Leung และคณะ, 2007) 
4 Naive Bayes 74.70% (Lan และคณะ, 2006) 
5 CBA 74.40% (Lan และคณะ, 2006) 
6 C4.5 72.40% (Lan และคณะ, 2006) 
7 AIRS 71.30% (Leung และคณะ, 2007) 
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 จากตารางท่ี 4 แสดงการเปรียบเทียบผลการวิจัยของผูว้ิจัยอ่ืนๆ ท่ีผลการวิจัยเป็นยอมรับโดยทั่วไป มา
เปรียบเทียบผลการวิจยัของผูว้ิจยัเพ่ือเป็นทางเลือกอีกทางหน่ึงในการใชโ้มเดลทดสอบชุดฐานขอ้มูลจริงของ German 
credit  จะเห็นไดว้่าการเลือกเฉพาะคุณลกัษณะท่ีเหมาะสม รวมถึงการเลือกประเภทตวัจาํแนกขอ้มูลท่ีเหมาะสม จะ
ช่วยทาํใหไ้ดโ้มเดลท่ีมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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การจําแนกข้อมูลการสะท้อนกลบัของสัญญาณเรด้าจากช้ันบรรยากาศไอโอโนเฟียร์ด้วยการใช้วธีิการ
จัดกลุ่มข้อมูลด้วยเทคนิคเคมีนร่วมด้วยเทคนิคโรเทชันฟอเรส 

Classification of radar returns form ionosphere based on k-mean clustering and rotation forest 
 

อญัชลนิ พ่วงมหา, ชนาพร สุรีย์เหลืองขจร และ ผุสชา อกัษรโสฬส  
หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาระบบสารสนเทศทางการบญัชี มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

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

บทคดัย่อ      

 งานวจิยัฉบบัน้ีนาํเสนอเทคนิคการจาํแนกขอ้มูลของชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ โดยการใชว้ธีิการจดักลุ่ม

ดว้ยเทคนิคเคมีนคสัเตอร์ริง (K-mean clustering) ร่วมดว้ยการใชเ้ทคนิคเทคนิคโรเทชนัฟอเรส (Rotation Forest) 

ในการจาํแนกขอ้มูล สําหรับขั้นตอนวิธีการท่ีนาํเสนอในบทความวิจยัฉบบัน้ีขั้นตน้ผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการจดักลุ่มขอ้มูล
ทั้งหมด จบัเป็นกลุ่มยอ่ยโดยใชเ้ทคนิคเคมีนคสัเตอร์ริง จากนั้นในขั้นตอนลาํดบัท่ีสอง ขอ้มูลท่ีถูกจดัเป็นกลุ่มยอ่ยจะ
ถูกนาํมาสร้างโมเดลสาํหรับการจาํแนกขอ้มูลดว้ยเทคนิคโรเทชนัฟอเรส ทดสอบประสิทธิภาพโดยใช ้10 fold cross-
validation ผลการทดลองพบว่า การใชเ้ทคนิคโรเทชนัฟอเรสร่วมกบัเทคนิคเคมีนคสัเตอร์ริง และเลือกคุณลกัษณะ
โดยใชเ้ทคนิคคอลิเลชนั(The Correlation Feature Selection)ใหผ้ลการจาํแนกขอ้มูลท่ีแม่นยาํท่ีสุด ถึง 99.71% 
คาํสําคญั: การทาํเหมืองขอ้มูล, เทคนิคการจดักลุ่ม, เทคนิคการจาํแนกขอ้มูล, ชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ 
 

Abstact 

A classification technique to classify Ionosphere data by using Rotation Forest method and K-mean 
clustering pretreatment is presented in this paper. In our method, first, we divided the large samples space into 
subspace using k-means clustering; second, A Rotation Forest are used to classify data. we  used 10-fold cross-
validation to evaluate the prediction accuracy of models. The experiment results show that Rotation Forest, k-
means clustering and The Correlation Feature Selection (CFS) achieved the best performance with 99.71%. 
Keywords: Data mining, k-means Clustering, Classification, Ionosphere 

 
1. บทนํา 

ชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์(ณรงค์ ,2555)น้ี เป็นชั้นท่ีอยู่สูงท่ีสุด คือสูงจากพ้ืนโลกประมาณ 50-500 
กิโลเมตร บรรยากาศชั้นน้ี อากาศจะเต็มไปด้วย อิออน มีคุณสมบัติในการดูดกลืนหรือสะท้อนคล่ืนวิทยุ ตวัท่ีมี
บทบาท คือความเขม้ของอิเล็คตรอนอิสระ (Free Electron Density) ส่ิงน่าสนใจเก่ียวกับบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ คือ 
ความสามารถหักคล่ืนวิทยใุห้สะทอ้นกลบัมาท่ีโลก เป็นการเพิ่มระยะทางส่งไดม้ากข้ึน ซ่ึงในชั้นบรรยากาศอ่ืนไม่มีคุณสมบติัน้ีอยู ่
ซ่ึงทาํให้มีคนท่ีสนใจในการทาํวิจยัเร่ืองชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์อยู่มากมาย เน่ืองจากชั้นบรรยากาศน้ีเป็นส่วนหน่ึงท่ีทาํให้
เกิดปรากฎการณ์บางอยา่งบนโลก เช่น ปรากฏการณ์แสงเหนือ (Aurora)  เป็นตน้  โดยในขอ้มูลท่ีจะนาํมาศึกษาน้ีเป็นขอ้มูลจาก
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ค่าเรดาร์ท่ีทาํการสาํรวจชั้นบรรยากาศน้ี โดยเกบ็ขอ้มูลเพ่ือตรวจดูจาํนวนอิเลก็ตรอนอิสระในชั้นบรรยากาศ เน่ืองจาก
ในชั้นบรรยากาศน้ีจะมีการเปล่ียนแปลงตามช่วงเวลาของแต่ละวนั ดวงอาทิตย ์ข้ึน และตก ในรอบเวลา 24 ชัว่โมง 
โดยขอ้มูลผลลพัธ์ ‘Good’ หมายถึง ตรวจพบว่ามีอิเล็กตรอนอิสระอยูใ่นชั้นบรรยากาศทาํให้สัญญาณเรดา้สะทอ้น
กลบัได้ดี ‘Bad’ หมายถึง ตรวจไม่พบอิเล็กตรอนอิสระในชั้นบรรยากาศทาํให้สัญญาณเรดา้สะท้อนกลบัได้ไม่ดี  
ดังนั้ นจึงจาํเป็นตอ้งมีการศึกษาขอ้มูลเพื่อหาวิธีการหรืออลักอริทึมท่ีเหมาะสมในการนํามาสร้างโมเดลสําหรับ
พยากรณ์เพ่ือใหไ้ดค้วามถูกตอ้งแม่นยาํสูงสุด 

ในงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการจาํแนกขอ้มูลบรรยากาศในชั้นไอโอโนสเฟียร์ ดงัเช่น นาย Dhande et.al. (2011) ได้
นาํเสนองานวิจยัการจาํแนกขอ้มูลเรดา้สะทอ้นกลบัจากชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ โดยผูว้ิจยัไดน้าํเสนอเทคนิค 
particle swarm optimization (PSO) เพ่ือทาํการเลือกค่าพารามิเตอร์ท่ีเหมาะสมท่ีสุดสาํหรับเทคนิคซัพพอร์ตเวก็เตอร์
แมชชีน (Support Vector Machine) ซ่ึงผูว้ิจยัไดท้าํการเปรียบเทียบประสิทธิภาพกบัวิธีการโครงข่ายประสาทเทียม
แบบ BPNN และ RBFNN อีกทั้ งยงัไดท้าํการเปรียบเทียบกบัการใช ้SVM ร่วมกบั RBF เคอร์แนลฟังก์ชนั ท่ีมีการ
กาํหนดค่าพารามิเตอร์แบบระบุค่า  ผลการวิจยัพบว่า PSO-SVM ให้ผลลพัธ์ความแม่นยาํสูงถึง 82.78% ซ่ึงสูงกว่า
วิธีการ BNN, RBFNN และ SVM-RBF นาย Salankar et.al. (2009) ไดน้ําเสนอเปรียบเทียบการใช้เทคนิคโครงข่าย
ประสาทเทียม (Neural network) กบัการใชต้น้ไมต้ดัสินใจ (Decision tree) ในการจาํแนกขอ้มูลเรดา้สะทอ้นกลบัจาก
ชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ ผลการวิจัยพบว่า การใช้วิธี RBF neural network ให้ผลลัพธ์ท่ีดีกว่าการใช้ต้นไม้
ตดัสินใจ จากงานวิจยัขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ มีนกัวิจจยัหลายท่านนาํเอาเทคนิคการทาํเหมืองขอ้มูลมาประยกุตใ์ชใ้นการ
วเิคราะห์จาํแนกขอ้มูลเรดา้สะทอ้นกลบัมาจากชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ 

แต่ถึงแม้ว่าวิธีการขา้งตน้จะเป็นโมเดลในการจาํแนกขอ้มูลท่ีดี หากแต่วิธีซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนและ
โครงข่ายประสาทเทียม มีความไวต่อการกาํหนดค่าพารามิเตอร์ (Parameter) และขอ้มูลท่ีนาํมาเรียนรู้ (Zhou, 2010) 
อีกทั้งบางงานวิจยัดงัเช่น งานวิจยัของ Defu et al. (2007) พบวา่วิธีโครงข่ายประสาทเทียมให้ประสิทธิภาพท่ีดีกวา่วิธี
ซพัพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน  แต่บางงานวิจยัดงัเช่น Hui-Chung et al. (2007) กลบัพบวา่วิธีตน้ไมต้ดัสินใจให้ผลท่ีดีกวา่
วิธีโครงข่ายประสาทเทียม เหตุท่ีเป็นเช่นนั้นเพราะแต่ละเทคนิค อาจให้ประสิทธิภาพท่ีดีเม่ือนาํมาใชก้บัขอ้มูลท่ีมี
ลกัษณะเหมาะสมบางประเภท ซ่ึงลกัษณะโมเดลท่ีเป็นแบบโมเดลเด่ียว (Single Model) บางคร้ังจะมีความโนม้เอียง 
(Bias) เม่ือนาํมาทดสอบกบัขอ้มูลท่ีต่างชนิดกนั หนทางหน่ึงท่ีจะสามารถลดค่าความโน้มเอียงไดคื้อการใชว้ิธีการ
เรียนรู้แบบรวมกลุ่ม (Ensemble)  ซ่ึงวิธีการเรียนรู้แบบรวมกลุ่มนั้น สามารถสร้างความหลากหลายและลดค่าความ
ผดิพลาดท่ีเกิดจากความแปรปรวนได ้และนอกจากนั้น ยงัสามารถสร้างโมเดลสาํหรับจาํแนกขอ้มูลท่ีใหป้ระสิทธิภาพ
ท่ีดีมากกว่าการใชโ้มเดลแบบเด่ียว ดงัเช่นงานวิจยัของ  Lei et al. (2009) ไดท้ดสอบการจาํแนกขอ้มูลแบบสอบถาม
โดยเปรียบเทียบระหวา่งการใชว้ิธีตน้ไมต้ดัสินใจ ซ่ึงมีลกัษณะเป็นโมเดลแบบเด่ียว เปรียบเทียบกบัเทคนิค Bagging 
และ AdaBoost.M1 ซ่ึงเป็นวิธีการเรียนรู้แบบรวมกลุ่ม ผูว้ิจยัพบว่าวิธีการ Bagging และ AdaBoost.M1 ให้ผลลพัธ์ท่ี
ดีกว่าวิธีตน้ไมต้ดัสินใจ ในส่วนของวิธีการเรียนรู้แบบรวมกลุ่ม Kuncheva (2007) ไดท้าํการทดสอบขอ้มูล 32 ชุด
ขอ้มูลจาก UCI เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจาํแนกขอ้มูล ของเทคนิคการจาํแกนขอ้มูลแบบรวมกลุ่ม ไดแ้ก่ วิธี 
bagging , Adaboost และ random forest จากผลลพัธ์ท่ีได้  เทคนิคRotation Forest มีความรวดเร็วในการตรวจสอบ
ความถูกตอ้งหลากหลายรูปแบบ นอกจากนั้นยงัให้ความถูกตอ้งไดม้ากกวา่วิธี Adaboost และ bagging ถึง 20 จาก 32 
ชุดขอ้มูลท่ีนาํมาทดสอบ 
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อีกทั้งยงัมีผูว้ิจยัหลายท่านไดน้าํเสนอวิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพการจาํแนกขอ้มูลดว้ยการนาํเอาวิธีการจดักลุ่ม 
มาร่วมดว้ย ดงัเช่น Orhan และ คณะ(2011) ไดท้าํการวิจยัเก่ียวกบัการจาํแนกสัญญาณจากการตรวจคล่ืนไฟฟ้าสมอง( 
Electroencephalogram) โดยทาํการแปลงค่าสัญญาณดว้ยเทคนิค Wawelet Transform จากนั้นนาํมาเขา้วิธีการจดักลุ่ม 
โดยใชเ้ทคนิคเคมีนคลสัเตอร์ริง สุดทา้ยนําไปจาํแนกขอ้มูลดว้ยเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม ผลการวิจยัพบว่า 
โมเดลท่ีไดใ้ห้ประภาพท่ีดี Sohn และ Lee (2003) ไดน้าํเสนอการปรับปรุงประสิทธิการจาํแนกขอ้มูล โดยการนาํเอา
วธีิการจดักลุ่มขอ้มูลก่อนนาํไปจาํแนกขอ้มูล โดยขอ้มูลท่ีนาํมาทดสอบเป็นขอ้มูลการเกิดอุบติัเหตุบนถนนในประเทศ
เกาหลี ซ่ึงผูว้ิจยัไดใ้ชว้ธีิการจดักลุ่มร่วมดว้ย วธีิตน้ไมต้ดัสินใจ และโครงข่ายประสาทเทียม ผลการวิจยัพบกวา่ การใช้
วธีิจดักลุ่มร่วมดว้ยการใชว้ธีิตน้ไมต้ดัสินใจใหผ้ลลพัธ์ความแม่นยาํสูงท่ีสุดถึง 76.10%  

ดงันั้นสําหรับงานวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ห้ความสําคญัดา้นการแกปั้ญหาต่างๆ เหล่าน้ี โดยใชเ้ทคนิคการจดั
กลุ่ม ร่วมดว้ยการคดัเลือกคุณลกัษณะท่ีเหมาะสม อีกทั้ งการใชก้ารรวมกลุ่มเพ่ือจาํแนกขอ้มูล สําหรับนาํไปสร้าง
โมเดลใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพดา้นการจาํแนกขอ้มูลไดถู้กตอ้งมากข้ึน 

 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

เพ่ือศึกษาหาอลักอลิทึม และเทคนิคท่ีสามารถจาํแนกขอ้มูลชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ท่ีให้ผลลพัธ์
แม่นยาํในระดบัสูงสุด 

 
3. ทฤษฏีทีเ่กีย่วข้อง 
     3.1  การจัดกลุ่มแบบเคมีนคลสัเตอร์ริง(K-means Clustering ) 
             เคมีนคลสัเตอร์ริง (Sapao Knowledge, 2557) คือ หน่ึงในอลักอริทึมเทคนิคการเรียนรู้โดยไม่มีผูส้อนท่ีง่าย
ท่ีสุด เพราะเป็นการแกปั้ญหาการจดักลุ่มท่ีรู้จกักนัทัว่ไป โดยอลักอริทึม K-Means จะตดัแบ่ง (Partition) วตัถุออกเป็น 
K กลุ่ม โดยแทนแต่ละกลุ่มดว้ยค่าเฉล่ียของกลุ่ม ซ่ึงใชเ้ป็นจุดศูนยก์ลาง (centroid) ของกลุ่มในการวดัระยะห่างของ
ขอ้มูลในกลุ่มเดียวกนั ในขั้นแรกของการจดักลุ่มโดยการหาค่าเฉล่ียแบบเคยต์อ้งกาํหนดจาํนวนกลุ่ม (K) ท่ีตอ้งการ 
และกาํหนดจุดศูนยก์ลางเร่ิมตน้จาํนวน K จุด ส่ิงสาํคญัในการกาํหนดจุดศูนยก์ลางเร่ิมตน้ของแต่ละกลุ่มน้ี ควรจะถูก
กาํหนดดว้ยวิธีท่ีเหมาะสม เพราะตาํแหน่งจุดศูนยก์ลางเร่ิมตน้ท่ีแตกต่างกนัทาํให้ไดผ้ลลพัธ์สุดท้ายแตก ต่างกนั 
ดงันั้นในทางท่ีดีควรจะกาํหนดจุดศูนยก์ลางน้ีให้หางจากจุดศูนยก์ลางอ่ืนๆ ขั้นตอนต่อไปคือสร้างกลุ่มขอ้มูลและ
ความสัมพนัธ์กบัจุดศูนยก์ลางท่ีใกลม้าก ท่ีสุด โดยแต่ละจุดจะถูกกาํหนดไปยงัจุดศูนยก์ลางท่ีใกลเ้คียงท่ีสุดจน ครบ
หมดทุกจุด และคาํนวณจุดศูนยก์ลางใหม่ โดยการหาค่าเฉล่ียทุกวตัถุท่ีอยูใ่นกลุ่ม หากจุดศูนยก์ลางในแต่ละกลุ่มถูก
เปล่ียนตาํแหน่ง จะได้จุดมีความสัมพนัธ์กับกลุ่มใหม่และใกล้กับจุดศูนยก์ลางใหม่ ทําซํ้ าแบบน้ีไปเร่ือย ๆ จะ
สังเกตเห็นวา่ผลลพัธ์จากการทาํซํ้ าแบบน้ีทาํใหจุ้ดศูนยก์ลางเปล่ียนตาํแหน่ง ทุกรอบ จนกระทัง่จุดศูนยก์ลางจาํนวน K 
จุด ไม่มีการเปล่ียนแปลงจึงจะส้ินสุดกระบวนการ 
              ขั้นตอนการทาํงานของอลักอริทึมการจดักลุ่มดว้ยเทคนิคเคมีนคลสัเตอร์ริง 

1) กาํหนดจาํนวนกลุ่ม K กลุ่ม และกาํหนดจุดศูนยก์ลางเร่ิมตน้จาํนวน K จุด  
2) นาํขอ้มูลทั้งหมดจดัเขา้กลุ่มท่ีมีจุดศูนยก์ลางท่ีอยูใ่กลว้ตัถุนั้นมากท่ีสุด โดยคาํนวณจากการวดัระยะห่าง 
   ระหวา่งจุดท่ีนอ้ยท่ีสุด 
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3) คาํนวณจุดศูนยก์ลาง K จุดใหม่ โดยหาจากค่าเฉล่ียทุกขอ้มูลท่ีอยูใ่นกลุ่ม 
4) ทาํซํ้ าในขอ้ 2 จนกระทัง่จุดศูนยก์ลางไม่เปล่ียนแปลง 

     3.2  เทคนิคโรเทชันฟอเรส (Rotation Forest) 
วิธีโรเทชนัฟอเรส (Ozcift และ Gulten, 2011)  เป็นวิธีในการจดัแบ่งกลุ่มชุดขอ้มูลโดยใชก้ารคดัเลือกดึงชุด

ขอ้มูลบางส่วน เพ่ือท่ีจะสร้างขอ้มูลท่ีจะใชเ้ป็นขอ้มูลสอน (Training data) สาํหรับการจดัแบ่งชุดขอ้มูล โดยชุดขอ้มูล 
(Feature set) ท่ีถูกสุ่มเลือกมาจะนาํมาแยกใส่ขอ้มูลชุดยอ่ย K (K subset) โดย K เป็นตวัแปรของอลักอริทึมน้ี วิธีการ
วิเคราะห์องค์ประกอบหลกั (PCA) จะนาํมาปรับใชก้บัชุดขอ้มูลย่อยแต่ละชุด และจะถูกจดัเก็บไวเ้พ่ือท่ีจะป้องกนั
ความผนัแปรของขอ้มูล ดังนั้ นการหมุนแกน K จะทาํให้เกิดชุดขอ้มูลใหม่สําหรับการจัดแบ่งประเภทชุดขอ้มูล 
แนวคิดของวิธีการหมุนแกนกเ็พ่ือท่ีจะทาํใหเ้กิดความถูกตอ้งในแต่ละส่วนพร้อมๆกนั และเกิดชุดขอ้มูลท่ีหลากหลาย 
ความหลากหลายคือการเล่ือนตาํแหน่งตวัชุดขอ้มูลท่ีดึงคดัออกมาสาํหรับเป็นพ้ืนฐานในการจดัแบ่งประเภท จะทาํการ
เลือกตน้ไมต้ดัสินใจในขั้นตอนน้ี เพราะตน้ไมจ้ะเปล่ียนไปตามการหมุนของแกน ดงันั้นจึงเรียกวา่ “ ป่า (Forest) ” ค่า
ความถูกตอ้งคือการคน้หาจากผลการวิเคราะห์ส่วนประกอบสาํคญั (Principal Components) ท่ีจดัเก็บไว ้และยงัใชชุ้ด
ขอ้มูลทั้งหมดในการ สอนโดยแบ่งประเภทขอ้มูลออกเป็นส่วน ๆ เพ่ือนาํมาสร้างเป็นโมเดลสาํหรับการจาํแนกขอ้มูล 
 
4. วธีิการและโมเดลทีนํ่าเสนอ 
 ในงานวิจยัน้ีเร่ิมตน้ท่ีการนาํขอ้มูลมาทาํการนอร์มลัไลซ์ (Normalization) โดยปรับค่าขอ้มูลใหอ้ยูใ่นช่วง
มาตรฐานเดียวกนั ทาํการเลือกคุณลกัษณะดว้ยเทคนิคคอลิเลชนั (Correlation Feature Selection) 10 ลาํดบัแรก 
จากนั้นไดน้าํเสนอวธีิการจดักลุ่มขอ้มูลโดยใหค้่านํ้าหนกัแต่ละกลุ่มขอ้มูลยอ่ยท่ีผา่นการจดักลุ่ม สาํหรับงานวจิยัน้ี
กาํหนดค่าการจดักลุ่มไวท่ี้ 10 กลุ่มยอ่ย (ค่า k=10) แลว้นาํขอ้มูลดงักล่าวมาทาํการแบ่งเป็นกลุ่มยอ่ย ๆ (Subset) 10 
กลุ่ม เพ่ือสาํหรับทาํวธีิการ 10 Fold-Cross Validation สาํหรับแต่ละ fold จะแบ่ง จะใชข้อ้มูลสาํหรับสอนโมเดล 
(Training set) 9 กลุ่มนาํมารวมกนั และ ขอ้มูลสาํหรับทดสอบ (Test set) 1 กลุ่ม นาํขอ้มูลสาํหรับสอนโมเดล 
(Training set) มาใชส้าํหรับการเรียนรู้เพ่ือสร้างโมเดลดว้ย วธีิโรเทชนัฟอเรส เม่ือไดโ้มเดลนาํขอ้มูลสาํหรับทดสอบ
โมเดลมาทดสอบกบัโมเดลท่ีไดเ้พ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพ โดยผลลพัธ์จดัเกบ็ในรูปแบบของ Confusion Matrix ดงั
ตารางท่ี 1 ประกอบดว้ยค่า TP, TN, FP และFN   
  
 ตารางท่ี 1  Confusion Matrix 
 ค่าจริง 

Positive Negative 

ค่าท่ีพยากรณ์ได ้
Positive True positive (TP) False positive (FP) 
Negative False negative (FN) True negative (TN) 

 
ซ่ึงจากผลท่ีไดจ้ากตาราง Confusion Matrix ดงัตารางท่ี 1 ขา้งตน้เราสามารถนาํมาประเมินผลในรูปแบบต่าง ๆ 
ดงัต่อไปน้ี  ค่าความถูกตอ้ง (Accuracy) ค่าของการวดัผลในรูปแบบน้ีจะแสดงใหเ้ห็นถึงอตัราท่ีมีการทาํนายถูกตอ้ง
เทียบกบัจาํนวนทั้งหมดของขอ้มูลท่ีนาํมาทาํนายผล โดยสามารถแสดงการคาํนวณไดต้ามสมการท่ี 1 
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                                     .TP TNAccuracy
TP FP TN FN

+
=

+ + +
                                             (1)                                 

 
ค่าความแม่นยาํ (Precision : P)   คาํนวณไดจ้ากสมการท่ี  2 

                                            
.TPPrecision

TP FP
=

+                                                                                   (2) 
 

ค่าความระลึก (Recall : R)    คาํนวณไดจ้ากสมการท่ี  3 

 

                                             .TPRecall
TP FN

=
+

                                                                       (3) 

 
           ในการทดสอบประสิทธิภาพการจาํแนกขอ้มูล โดยพิจารณาเฉพาะค่าความแม่นยาํ หรือค่าความระลึกเพียงอยา่ง
เดียว อาจจะทาํใหก้ารประเมินประสิทธิภาพไดไ้ม่ถูกตอ้ง ทั้งน้ีเน่ืองจากการคน้คืนท่ีใหค้่าความแม่นยาํสูงอาจจะใหค้่า
ความระลึกตํ่าได้ หรือการค้นคืนท่ีให้ ค่าความแม่นยาํตํ่าแต่ให้ค่าความระลึกสูง ดังนั้ นจึงมีการนําวิธีการวดั
ประสิทธิภาพโดยรวม (F-Measure) มาใชใ้นการวดัเพ่ิมเติม เพ่ือทาํใหก้ารประเมินค่ามีความถูกตอ้งมากยิง่ข้ึนโดยวธีิน้ี 
จะนาํค่าทั้งสองค่าระหวา่งค่าความแม่นยาํและค่าความระลึกมาคาํนวณร่วมกนั โดยมีการคาํนวณ ดงัสมการท่ี 4 
 

                                             2  - .precision recallf measure
precision recall
× ×

=
+

                                 (4) 

 
จากนั้นกลบัไปทาํซํ้ าขั้นตอนเดิม โดยทาํการสลบักลุ่มขอ้มูลท่ีใชใ้นการสอนโมเดล ทดสอบ และ 

ตรวจสอบ โดยทาํซํ้ าจนครบ 10 รอบ ซ่ึงขอ้มูลทุกกลุ่มจะผา่นการถูกนาํมาเป็นขอ้มูลสาํหรับทดสอบ   ดงัรูปท่ี 1 
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รูปท่ี 1  แสดงกระบวนการทาํงานของการสร้างและทดสอบโมเดล 
 

 สาํหรับฐานขอ้มูลท่ีใชไ้ดแ้ก่ขอ้มูล Ionosphere Dataset จาก UCI (2014) (Sigillito และคณะ 1989) โดยท่ี
ขอ้มูลมีจาํนวนทั้งส้ิน 351 ตวัอยา่ง และมีจาํนวน 34 คุณลกัษณะกบั 1 คลาส ขอ้มูลน้ีถูกเกบ็มาจากระบบใน Goose 
Bay, Labrador ซ่ึงประกอบดว้ย คล่ืนจากเสาสัญญาณ 16 ตน้ ท่ีใชพ้ลงัในการส่ง 6.4 kilowatts. เป้าหมายคือสาํรวจค่า
อิเลก็ตรอนในชั้นบรรยากาศ ถา้ค่าเป็น ‘Good’ หมายถึง ตรวจพบวา่มีอิเลก็ตรอนอิสระอยูใ่นชั้นบรรยากาศทาํให้
สัญญาณเรดา้สะทอ้นกลบัไดดี้ ‘Bad’ หมายถึง ตรวจไม่พบอิเลก็ตรอนอิสระในชั้นบรรยากาศทาํใหส้ัญญาณเรดา้
สะทอ้นกลบัไดไ้ม่ดี สาํหรับโปรแกรมผูว้จิยัไดใ้ชโ้ปรแกรม Weka ในการทดลองการวจิยัช้ินน้ี 
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5. ผลการวจิัย 
ผลการทดลองท่ีไดจ้ากงานวจิยัสาํหรับฐานขอ้มูล ionosphere dataset แสดงดงัขอ้มูลในตารางท่ี 2 และแสดง

เป็นกราฟสาํหรับเปรียบเทียบ ดงัรูปท่ี 1 
 
ตารางท่ี 2 ผลท่ีไดจ้ากการทดสอบประสิทธิภาพโมเดลรูปแบบต่างๆ  

วธีิการ Precision Recall F-measure Accuracy 
ZeroR 41.10% 64.10% 50.10% 64.10% 
Rotation Forest 94.40% 94.30% 94.20% 94.30% 
Naive Bayes 84.20% 82.60% 82.90% 82.62% 
Bayesian Logistic Regression 88.60% 87.50% 86.90% 87.46% 
Select Attributes (CsfSubsetEval) + 
RotationForest 

94.40% 94.30% 94.20% 94.30% 

Select Attributes (CsfSubsetEval ลบ
Column G1) + RotationForest 

94.60% 94.60% 94.60% 94.59% 

Select Attributes (CsfSubsetEval ลบ 
Column G1,G14,G18,G27,G28) + 
RotationForest 

95.30% 95.20% 95.10% 95.16% 

K-mean Cluster + Naive Bayes 97.10% 96.90% 96.90% 96.86% 
K-mean Cluster + Rotation Forest 99.20% 99.10% 99.10% 99.14% 
Normalize + Rotation Forest 94.90% 94.90% 94.80% 94.87% 

Normalize + Select Attributes 
(CsfSubsetEval) + K-mean Cluster 
+  Rotation Forest  

99.70% 99.70% 99.70% 99.71% 

 
โดยค่าตวัเลขในตารางทั้งหมดในตารางขา้งตน้ไดม้าจากการใชโ้ปรแกรม Weka  ช่วยในการคาํนวณ ซ่ึงจาก

ผลท่ีไดข้องตารางท่ี 2 สามารถนาํมาสร้างเป็นกราฟเพ่ือแสดงการเปรียบเทียบไดด้งัรูปท่ี 2 Ran
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รูปท่ี 2 แสดงการเปรียบเทียบวธีิการทดสอบดว้ยวธีิต่างๆ 

 
โดยค่าจากในตารางท่ี 2 นั้นจะมีการบอกถึงค่า ค่าความแม่นยาํ (Precision) กบัค่าระลึก  (Recall) ซ่ึงนาํมา

คาํนวณผลลพัธ์ต่อเป็นค่า ค่าประสิทธิภาพของขอ้มูล (F-measure) ซ่ึงการใช้โปรแกรม Weka 3 ในการคาํนวณค่า
เหล่าน้ีออกมาก็เพ่ือทดสอบความถูกตอ้งจากการสุ่มขอ้มูลการจดักลุ่ม ทาํให้เพ่ิมประสิทธิภาพและความถูกตอ้งมาก
ข้ึนสาํหรับนาํมาใชส้ร้างโมเดลเพ่ือใหไ้ดป้ระสิทธิภาพท่ีดีท่ีสุด สาํหรับนาํมาจาํแนกขอ้มูลชุดน้ี 

จากการวิจัย ผลลัพธ์ท่ีได้แสดงให้เห็นว่าทุก Attribute นั้ นมีความจําเป็นในการหาค่าด้วย ซ่ึงจากการ
วเิคราะห์ชุดขอ้มูล Ionosphere กท็าํใหรู้้วา่ถา้ใชแ้ค่ชุดขอ้มูลในรูปแบบน้ี จะไดค้่าความถูกตอ้งแค่ 64.1062% ซ่ึงแสดง
ให้เห็นวา่ไม่ค่อยมีค่าความถูกตอ้งของขอ้มูล ถา้นาํไปใชอ้าจมีโอกาสเกิดผลลพัธ์ท่ีผิดพลาดไดสู้ง จึงตอ้งมีการใชว้ิธี 
Cluster เพ่ือจดักลุ่มชุดขอ้มูลก่อน โดยจดัออกมาเป็นชุดขอ้มูลยอ่ยๆ โดยดูจากความเหมือนของขอ้มูล ซ่ึงทาํให้ผลค่า
ความถูกตอ้งนั้นมีค่ามากข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดั และนอกจากน้ีแลว้ ไดท้าํการ Normalize ขอ้มูลให้อยูใ่นรูปลกัษณะช่วง
ของค่าท่ีเหมือนกนั เพ่ือให้ขอ้มูลมีความผนัแปรนอ้ยลงในการให้ระบบวิเคราะห์ขอ้มูล และทาํให้ไดค้่าความถูกตอ้ง
ออกมาเป็น 99.7151% และถึงแมจ้ะมีการคดัเอา Attribute บางส่วนออก ส่วนใหญ่ค่าความถูกตอ้งจะมีค่าท่ีลดลง จึง
ทาํให้สรุปไดว้่าทุก Attribute มีความสําคญัในการคิดวิเคราะห์ขอ้มูล อาจเน่ืองจากขอ้มูล Ionosphere น้ีเป็นการเก็บ
ขอ้มูลของเสาสัญญาณเรดาร์เพ่ือให้ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลจาํนวนอิเล็กตรอนอิสระในชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ เม่ือ
ขอ้มูลมากก็จะทาํให้วิเคราะห์ขอ้มูลไดท้ัว่ถึงมากกว่า เหมือนกบัการทาํขอ้มูลสถิติ ยิ่งเก็บขอ้มูลไดม้าก ก็จะสามารถ
วเิคราะห์ขอ้มูลไดอ้ยา่งถูกตอ้งมากยิง่ข้ึน 
 
6. บทสรุป 
 สรุปไดว้า่อลักอริทึมท่ีเหมาะต่อการนาํมาวิเคราะห์ชุดขอ้มูล Ionosphere โดยเลือกใชเ้ฉพาะขอ้มูล 10 แอทริ
บิวแรกท่ีถูกเลือกด้วยเทคนิคคอลิเลชั่น  จากนั้ นทาํการแปลงค่าขอ้มูลให้ค่าอยู่ในช่วงเดียวกนัโดยวิธี Normalize 
เพ่ือให้ขอ้มูลอยู่ในระดบัช่วงเดียวกนั สําหรับเทคนิคท่ีใชไ้ดแ้ก่การจดักลุ่มชุดขอ้มูลดว้ยวิธีเคมีนคลสัเตอร์เพ่ือให้
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นํ้ าหนักกับชุดขอ้มูลท่ีแบ่งเป็นกลุ่มย่อย เพ่ือลดปัญหาท่ีเกิดจากขอ้มูลบางตวัท่ีมีลกัษณะเป็นผิดแปลกจากกลุ่ม
(Outliers) จากนั้นจึงนาํมาทาํการสร้างโมเดลสาํหรับการจาํแนกขอ้มูลดว้ย วิธีโรเทชนัฟอเรส  ให้ค่าความถูกตอ้งมาก
ท่ีสุดสูงอาจเป็นเพราะวิธีน้ีเป็นเทคนิคการจาํแนกขอ้มูลท่ีแบ่งตวัจาํแนกเป็นหลายตวัร่วมกนัวิเคราะห์ ทาํให้ไดโ้มเดล
วิเคราะห์ท่ีแม่นยาํยิ่งข้ึนมากกว่าการใช้โมเดลแบบเด่ียว และจากการใช้โปรแกรม Weka 3 ในการทดสอบค่า              
F-measure และค่า Accuracy ผลการวิจยัพบวา่ โมเดลท่ีไดมี้ประสิทธิภาพและความแม่นยาํในการจาํแนกขอ้มูลอยูใ่น
ระดบัสูง โดย ค่าความแม่นยาํ  เท่ากบั 99.70%   ค่าระลึก เท่ากบั 99.70%  ค่า F-measure  99.70% และค่า ความถูกตอ้ง 
เท่ากบั 99.71% ตามลาํดบั 
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บทความวจิัย 
กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ 
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ปัจจัยทีมี่ผลต่อสมบัติของแผ่นยางธรรมชาติทีเ่ตรียมด้วยวธีิการหล่อนํา้ยาง 
Factors affecting the properties of natural rubber sheet prepared by casting method 
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--------------------------------- 
 

บทคดัย่อ      

 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาสภาวะการเตรียมแผ่นยางและสมบติัท่ีเตรียมดว้ยวิธีการหล่อนํ้ ายางเพ่ือ
นาํไปประยุกต์ใชเ้ป็นแผ่นยางติดผิวหนัง โดยศึกษาอิทธิพลของระยะเวลาในการอบแห้งแผ่นยางท่ี 24, 48 และ 72 
ชัว่โมง พบวา่ แผน่ยางจะมีค่ามอดูลสัท่ีระยะยดื 100% และ 750% และค่าความตา้นทานต่อการฉีกขาดลดลงตามเวลา
ในการอบท่ีเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีค่าแรงเฉล่ียท่ีใชดึ้งลอกเพิ่มข้ึนตามเวลาในการอบท่ีเพ่ิมข้ึน ส่วนค่ามุมสัมผสัของแผ่น
ยางมีค่าท่ีใกลเ้คียงกนั สําหรับแผ่นยางท่ีมีความหนาแตกต่างกนัและระยะเวลาในการเก็บ มีค่ามอดูลสัท่ีระยะยืด 
100% และ 750% ไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ค่าความตา้นทานต่อการฉีกขาดมีแนวโน้มลดลงตามระยะเวลาการเก็บท่ี
เพ่ิมข้ึน ส่วนค่าความสามารถในการยืด ณ จุดขาด มีค่ามากกว่า 750% และดชันีความอ่อนตวัของแผ่นยางมีค่าไม่
แตกต่างกนัในทุกสภาวะการเตรียม สําหรับการเคลือบผิวแผ่นยางดว้ย ENR-25 และ ENR-50 พบวา่ แผน่ยางเคลือบ
ผวิดว้ย ENR-50 จะมีค่าดชันีความอ่อนตวั ความช้ืน ค่ามอดูลสัท่ีระยะยดื 100% และ 750% รวมทั้งค่าแรงเฉล่ียท่ีใชดึ้ง
ลอกออกสูงกว่าแผ่นยางเคลือบผิวดว้ย ENR-25  ยกเวน้ค่าความตา้นทานต่อการฉีกขาดและค่ามุมสัมผสั สําหรับค่า
ความสามารถในการยดื ณ จุดขาด ของแผน่ยางทั้งสองชนิดมีค่ามากกวา่ 750%  แผน่ยางท่ีเคลือบผวิดว้ย ENR-50 จะมี
ค่าแรงเฉล่ียท่ีใชดึ้งลอกสูงกว่าแผ่นยางท่ีเคลือบผิวดว้ย ENR-25 และแผ่นยางท่ีไม่ไดเ้คลือบผิวดว้ย ENR ตามลาํดบั
ระยะเวลาในการเกบ็แผน่ยางท่ีเพ่ิมข้ึนไม่มีผลต่อค่ามุมสัมผสั เม่ือพิจารณาสีของแผน่ยาง พบวา่ มีสีเหลืองอ่อน ใส ไม่
มีการเปล่ียนแปลงเม่ือเพิ่มระยะเวลาในการอบและเวลาในการเกบ็ นอกจากน้ีไม่พบเช้ือราบนแผน่ยาง 
คาํสําคญั: ยางธรรมชาติ, สมบติัเชิงกล, การหล่อนํ้ายาง 
 

Abstract 

 This research aimed to study the conditions of the rubber sheets prepared by casting method. The 
influence of  drying time for preparing rubber sheets at 24, 48 and 72 hours showed decreasing tensile force at 
750%  elongation and tear strength with increasing drying time. While, the influence of various thickness (i.e., 0.4, 
0.8 and 1.1 cm) and storage time (i.e., 30, 60 and 90 days) of rubber sheets showed similar values of modulus and 
tensile force at 750%. However, tear strength tended to decrease with increasing storage time. Elongation at break 
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of rubber sheet of all conditions was higher than 750 %. Plasticity retention index (PRI) of rubber sheets of all 
conditions was not significantly different. Rubber sheet coated with ENR-50 showed higher peel strength than 
rubber sheet coated with ENR-25 and rubber sheet without coating ENR, respectively. In addition, increasing 
storage time of rubber sheets did not affect to contact angle values.  Considering colour of rubber sheets, it was 
found that they were light yellow and clear whatever the drying time and storage time increased. In addition, there 
was not fungal appearing on the rubber sheets.  
KEYWORDS: NATURAL RUBBER, MECHANICAL PROPERTIES, CASTING METHOD  
 
1. บทนํา 
 ยางธรรมชาติจดัเป็นวสัดุธรรมชาติท่ียอ่ยสลายไดต้ามธรรมชาติและสามารถผลิตข้ึนมาใชแ้ละผลิตทดแทน
ไดไ้ม่หมดส้ิน  รวมทั้งสมบติัของยางธรรมชาติท่ีไม่มีวสัดุชนิดใดเหมือน ไดแ้ก่ ความยดืหยุน่สูง นอกจากน้ีในขณะท่ี
ยางเกิดการยืดตวัจะมีการเกิดผลึก (Strain induced crystallization) ทาํให้ยางมีสมบติัเชิงกลดี นัน่คือยางจะมีความทน
ต่อแรงดึง (Tensile strength) และความตา้นทานต่อการฉีกขาด (Tear resistance) สูง อีกทั้งยางธรรมชาติยงัมีสมบติัดี
เยี่ยมด้านการเหนียวติด (Tack) ซ่ึงเป็นสมบัติสําคญัของการผลิตผลิตภณัฑ์ท่ีต้องอาศยัการประกอบ (Assemble) 
ช้ินส่วนต่างๆ เขา้ดว้ยกนัและใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตกาว (เสาวนีย ์ก่อวุฒิรังสี, 2547) การใชย้างธรรมชาติในรูป
ของนํ้ ายางสําหรับทาํวสัดุหรือผลิตภณัฑ์ สามารถแปรรูปไดห้ลายวิธี โดยกระบวนการผลิตผลิตภณัฑ์จากนํ้ ายางจะ
ข้ึนอยู่กบัชนิดของผลิตภณัฑ์ ซ่ึงกระบวนการผลิตท่ีสําคญัไดแ้ก่ การจุ่มแบบพิมพ ์(Dipping process) การหล่อเบา้
พิมพ ์(Casting process) และการทาํฟองยาง (Foaming process) เป็นตน้ (สุนิสา สุชาติ, 2550)  
 งานวิจยัน้ีไดศึ้กษาการเตรียมและสมบติัของแผน่ยางจากนํ้ ายางธรรมชาติดว้ยวิธีการหล่อเบา้พิมพเ์พ่ือเป็น
แนวทางในการนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการห่อหุ้มติดผิวหนงั เน่ืองจากสมบติัท่ีดีของยางธรรมชาติดา้นความยดืหยุน่และ
ความเหนียวติด รวมทั้งการเตรียมแผน่ยางดว้ยวิธีการหล่อเบา้พิมพเ์ป็นวิธีการท่ีไม่ยุง่ยาก ใชเ้ทคโนโลยท่ีีไม่ซับซ้อน
และเหมาะกบัการทาํผลิตภณัฑท่ี์เป็นแผน่และใหค้วามหนาท่ีสมํ่าเสมอมากกวา่การจุ่มแบบพิมพ ์ 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
 เพ่ือศึกษาสภาวะการเตรียมแผน่ยางและสมบติัของแผ่นยางท่ีเตรียมโดยวิธีการหล่อเบา้พิมพส์ําหรับนาํไป
ประยกุตใ์ชเ้ป็นแผน่ยางติดผิวหนงั 
 
3. การดาํเนินการวจิัย 
 3.1 อิทธิพลของระยะเวลาในการเตรียมแผน่ยาง 
  เตรียมแผ่นยางโดยนาํนํ้ ายางขน้มาเทลงในบีกเกอร์ หลงัจากนั้นกวนเป็นเวลาประมาณ 30 นาที 
เพ่ือไล่ฟองอากาศออกจากนํ้ ายางแล้วจึงปาดฟองออก จากนั้ นเทนํ้ ายางปริมาณ 100.0 กรัม ลงในเบ้าแก้วขนาด
25x35x0.3 เซนติเมตร และนาํไปอบในตูอ้บอากาศร้อนท่ีอุณหภูมิ 60oC เป็นเวลา 24, 48 และ 72 ชัว่โมง ตามลาํดบั 
หลงัจากนั้นแกะแผน่ยางออกจากเบา้พิมพแ์กว้ แลว้นาํไปทดสอบสมบติัเชิงกล สมบติัทางกายภาพ สมบติัการดึงลอก
และค่ามุมสัมผสัของแผน่ยาง 
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 3.2 อิทธิพลของความหนาของแผน่ยาง 
  เตรียมแผน่ยางโดยใชส้ภาวะการเตรียมท่ีให้สมบติัเชิงกลดีท่ีสุดจากขอ้ 3.1 โดยทาํการแปรความ
หนาของแผ่นยางเท่ากบั 0.4, 0.8 และ 1.1 มิลลิเมตร ขนาดเบา้พิมพแ์กว้ท่ีใชเ้ท่ากบั 25x35x0.3 เซนติเมตร แผน่ยางท่ี
ไดน้าํไปทดสอบสมบติัเชิงกลและสมบติัทางกายภาพ 
 3.3 อิทธิพลของการเคลือบผวิดว้ยยาง ENR-25 และ ENR-50 
  เตรียมแผ่นยางโดยนาํนํ้ ายางขน้มาเทลงในบีกเกอร์ หลงัจากนั้นกวนเป็นเวลาประมาณ 30 นาที 
เพ่ือไล่ฟองอากาศออกจากนํ้ ายางแล้วจึงปาดฟองออก จากนั้ นเทนํ้ ายางปริมาณ 100.0 กรัม ลงในเบ้าแก้วขนาด
25x35x0.3 เซนติเมตร แลว้เคลือบผิวดว้ย ENR 25 และ 50 จากนั้นนาํไปอบในตูอ้บอากาศร้อนท่ีอุณหภูมิ 60oC เป็น
เวลา 24, 48 และ 72 ชัว่โมง ตามลาํดบั หลงัจากนั้นแกะแผน่ยางออกจากเบา้พิมพแ์กว้ แลว้นาํไปทดสอบสมบติัเชิงกล 
สมบติัทางกายภาพ สมบติัการดึงลอกและค่ามุมสัมผสัของแผน่ยาง 
 3.4 อิทธิพลของระยะเวลาการเกบ็แผน่ยาง 
  นาํแผ่นยางท่ีเตรียมไดจ้ากสภาวะขา้งตน้ ท่ีมีอายุการเก็บแตกต่างกนัเป็นเวลา 30, 60 และ 90 วนั 
ตามลาํดบั แลว้นาํไปทดสอบสมบติัเชิงกล สมบติัทางกายภาพ สมบติัการดึงลอก ค่ามุมสัมผสัและลกัษณะของแผ่น
ยาง เช่น สีและเช้ือรา ภายใตอุ้ณหภูมิหอ้งมีความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ียเท่ากบั 75%  
 3.5 การทดสอบสมบติัของแผน่ยาง  
  ค่าดชันีความอ่อนตวัของยาง (Plasticity retention index: PRI) ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D 
3194-84 ทดสอบดว้ยเคร่ือง Wallace rapid plastometer โดยค่าดชันีความอ่อนตวัของยาง (Plasticity retention index, 
PRI)  สามารถคาํนวณไดแ้สดงในสมการท่ี (1)      

    100P
P

(%) PRI 0
30 ×=      (1) 

โดยท่ี      P30 คือ ค่า median ของ wallace plasticity จากการทดสอบ 3 ตวัอยา่งของยางภายหลงัการอบแลว้ 
30 นาที ท่ี 140 oC 
    P0  คือ ค่า median ของ wallace plasticity จากการทดสอบ 3 ตวัอยา่งก่อนอบ 

  ความช้ืนของแผน่ยาง ทดสอบโดยชัง่ตวัอยา่งแผน่ยาง นํ้าหนกัแน่นอน 10±0.001 กรัม แลว้นาํไป

อบท่ีอุณหภูมิ 60±3 oC เป็นเวลา 24 ชัว่โมง หลงัจากนั้นนาํยางไปชัง่นํ้ าหนัก ความช้ืนของแผ่นยาง คาํนวณไดจ้าก
สมการท่ี (2) 

 ความช้ืน (%) 100A
BA ×−=      (2) 

โดยท่ี 
   A   คือ   นํ้าหนกัแผน่ยางก่อนอบ (กรัม) 
   B   คือ   นํ้าหนกัแผน่ยางหลงัอบ (กรัม) 
  สมบติัเชิงกล ไดแ้ก่ มอดูลสั ความทนต่อแรงดึง และความสามารถในการยดืของแผน่ยาง ทดสอบ
ตามมาตรฐาน ASTM D 412 โดยใชช้ิ้นทดสอบรูปดมัเบล ชนิด die C จาํนวนช้ินทดสอบ 3 ช้ิน แลว้นาํไปทดสอบ
ดว้ยเคร่ือง Tensometer  ท่ีอตัราการดึง 500 มิลลิเมตรต่อนาที โดยค่ามอดูลสัวดัแรงท่ีระยะยืด 100% กบั 750% การ
คาํนวณค่ามอดูลสั แสดงในสมการท่ี (3)  
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 A
FModulus =       (3) 

โดยท่ี  
   F   คือ   แรงดึงท่ีทาํใหช้ิ้นทดสอบยดื 100% กบั 750% (นิวตนั)   
   A   คือ   พ้ืนท่ีหนา้ตดัของช้ินทดสอบขณะยงัไม่ยดื (ตารางมิลลิเมตร) 
  
  สาํหรับความสามารถในการยดื ณ จุดขาด (Elongation at break) สามารถคาํนวณไดจ้ากสมการท่ี (4) 

   100
Lo

LoL
(%)break atElongation ×

−
=    (4) 

       
โดยท่ี  
   L    คือ   ระยะท่ีช้ินทดสอบสามารถยดืตวัไดจ้นขาด (เซนติเมตร) 
   Lo  คือ   ระยะกาํหนดก่อนทาํการทดสอบ (เซนติเมตร) 
  ความตา้นทานต่อการฉีกขาด (Tear strength) ตามมาตรฐาน ASTM D 624 โดยใชช้ิ้นตวัอยา่งแบบ
มุม (Angle) ทดสอบดว้ยเคร่ือง Tensometer ท่ีอตัราการดึง 500 มิลลิเมตรต่อนาที บนัทึกค่าแรงดึงท่ีทาํให้ช้ินตวัอยา่ง
ฉีกขาด ค่าความตา้นทานต่อการฉีกขาด คาํนวณไดจ้ากสมการท่ี (5)      

D
F

strengthTear =      (5) 

โดยท่ี 
   F    คือ   ค่าแรงดึงสูงสุดท่ีทาํใหช้ิ้นทดสอบขาด (นิวตนั) 
   D    คือ   ความหนาของช้ินตวัอยา่ง (มิลลิเมตร) 
  การทดสอบสมบัติการดึงลอกออก (Peel strength 180o) ของแผ่นยางตามมาตรฐาน  ASTM 
D3330/D3330-04 ทดสอบดว้ยเคร่ืองทดสอบความตา้นทานต่อแรงดึง โดยใชค้วามเร็วในการดึงเท่ากบั 100 มิลลิเมตร
ต่อนาที การทดสอบทาํโดยการเตรียมแผน่ยางขนาด 25x130 ตารางมิลลิเมตร นาํไปติดลงบนแผน่เหลก็สแตนเลส 
ขนาด 50x130 ตารางมิลลิเมตร จากนั้นใชลู้กกล้ิงขนาด 2.0 กิโลกรัม กล้ิงทบัลงบนตวัอยา่ง 1 รอบ ท้ิงไวป้ระมาณ 20 
นาที ก่อนทาํการทดสอบ จากนั้นนาํเหลก็สแตนเลสท่ีมีแผน่ยางติดอยูล่อกแผน่ยางออกใหเ้หลือแผน่ยางติดอยูบ่นแผน่
เหลก็ยาว 10 มิลลิเมตร เม่ือทาํการเปิดเคร่ือง หวัจบัดา้นบนจะเคล่ือนท่ีข้ึน ดึงลอกแผน่ยางออก เคร่ืองจะทาํการบนัทึก
แรงเป็นระยะทาง 50 มิลลิเมตร เคร่ืองบนัทึกจะนาํเอาระยะทางท่ีไดไ้ปคาํนวณออกมาเป็นค่าเฉล่ียของแรงท่ีใชดึ้งลอก
ออก 
  การวดัค่ามุมสัมผสั (Contact angle) ทดสอบด้วยเคร่ือง Contact angle meter ด้วยเทคนิค half 
angle ของหยดนํ้ ากลัน่ท่ีทาํกบัพ้ืนผิวตวัอยา่ง ภายใตส้ภาวะความช้ืนและอุณหภูมิห้อง โดยใชช้ิ้นตวัอยา่งท่ีเป็นแผ่น
ยางขนาด 1x3 ตารางเซนติเมตร วางบนแผน่แกว้ glass slide แลว้นาํไปวดัค่ามุมสัมผสั (Contact angles) ค่ามุมสัมผสัท่ี
ไดจ้ะรายงานเป็นค่าเฉล่ียจากค่ามุมสัมผสั 10 ค่า จากช้ินทดสอบ 2 ช้ิน 
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4. ผลการวจิัย 
 4.1 อิทธิพลของระยะเวลาในการเตรียมแผน่ยาง 
  ดชันีความอ่อนตวัของแผ่นยางท่ีใชร้ะยะเวลาในการอบแตกต่างกนัท่ีอุณหภูมิ 60oC  พบวา่ แผ่น
ยางท่ีใชร้ะยะเวลาในการอบเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้ค่าดชันีความอ่อนตวัของแผน่ยางลดลง ดงัแสดงในรูปท่ี 1 เน่ืองจากยาง
เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชนั ทาํให้โมเลกุลของยางเกิดการแตกหักสูง ตามระยะเวลาการอบท่ีเพ่ิมข้ึน ดชันีความอ่อนตวั
ของแผน่ยางจึงมีค่าลดลง 
 

 
 

รูปท่ี 1 ค่าดชันีความอ่อนตวัของแผน่ยางท่ีมีระยะเวลาอบ 24, 48 และ 72 ชัว่โมง 
 

 จากรูปท่ี 2 แสดงค่าความช้ืนของแผน่ยางท่ีใชเ้วลาในการอบเท่ากบั 24, 48 และ 72 ชัว่โมง พบวา่ เวลาท่ีใช้
ในการอบแผน่ยางเพ่ิมข้ึนจะส่งผลต่อความช้ืนของแผน่ยางลดลง เน่ืองจากการอบในระยะเวลาท่ีนานข้ึน ส่งผลใหก้าร
ระเหยของนํ้าท่ีมีอยูใ่นแผน่ยางมากข้ึนตามไปดว้ย ทาํใหค้วามช้ืนในแผน่ยางมีค่าลดลง 

 

 
 

รูปท่ี 2 ค่าความช้ืนของแผน่ยางท่ีมีระยะเวลาอบ 24, 48 และ 72 ชัว่โมง 
 

 จากตารางท่ี 1 แสดงสมบติัเชิงกลของแผ่นยางท่ีระยะเวลาในการอบแตกต่างกนัคือ 24, 48 และ 72 ชัว่โมง 
พบว่า มอดูลสัท่ีระยะยืด 100% และ 750% และความตา้นทานต่อการฉีกขาด มีแนวโน้มลดลงตามระยะเวลาในการ
อบแผ่นยาง เน่ืองจากโมเลกุลของยางมีพนัธะคู่อยู่มากทาํให้ยางว่องไวต่อการทาํปฏิกิริยากับออกซิเจนเกิดเป็น
ปฏิกิริยาออกซิเดชนั โดยมีความร้อนเป็นตวัเร่งปฏิกิริยาจึงทาํใหย้างถูกออกซิไดซ์ไดง่้ายตามระยะเวลาในการอบแผน่
ยาง ในขณะท่ีค่าความยดืตวั ณ จุดขาดของแผน่ยางทั้ง 3 ตวัอยา่ง ยงัคงมีค่ามากกวา่ 750% 
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          ตารางท่ี 1 สมบติัเชิงกลของแผน่ยางท่ีมีระยะเวลาอบเท่ากบั 24, 48 และ 72 ชัว่โมง 

สมบติั 
ระยะเวลาในการอบแผน่ยาง (ชัว่โมง) 

24 48 72 
1. 100% Modulus (MPa) 0.32 0.31 0.30 
2. 750% Modulus (MPa) 1.69 1.55 1.10 
3. Tear strength (N/mm) 3.21 3.19 3.09 
4. Elongation at break (%) >750 >750 >750 

 

                        ตารางท่ี 2 สมบติัการดึงลอกออกของแผน่ยางท่ีมีระยะเวลาอบเท่ากบั 24, 48 และ 72 ชัว่โมง 
ระยะเวลาในการอบแผน่ยาง (ชัว่โมง) แรงเฉล่ียท่ีใชดึ้งลอก (นิวตนั) 

24 1.46  
48 1.88  
72 1.90  

 

 ตารางท่ี 2 แสดงสมบติัการดึงลอกออกของแผ่นยางท่ีมีระยะเวลาอบเท่ากบั 24, 48 และ 72 ชัว่โมง พบว่า 
ค่าแรงเฉล่ียท่ีใชดึ้งลอกเพ่ิมข้ึนตามระยะเวลาในการอบแผน่ยางท่ีเพ่ิมข้ึน เน่ืองมาจากเม่ือระยะเวลาในการอบนานข้ึน
ส่งผลใหย้างมีความเหนียวมากข้ึน   
 

                       ตารางท่ี 3 ค่ามุมสัมผสัของแผน่ยางท่ีมีระยะเวลาอบเท่ากบั 24, 48 และ 72 ชัว่โมง 
ระยะเวลาในการอบแผน่ยาง (ชัว่โมง) ค่ามุมสัมผสั (องศา) 

24 95 
48 95 
72 94 

  

 ตารางท่ี 3 แสดงค่ามุมสัมผสัของแผน่ยางท่ีระยะเวลาในการอบแตกต่างกนัคือ 24, 48 และ 72 ชัว่โมง พบวา่ 
ค่ามุมสัมผสัท่ีไดมี้ค่าไม่แตกต่างกนั 
 4.2 อิทธิพลของความหนาของแผน่ยาง 
  ค่าดัชนีความอ่อนตัวของแผ่นยางท่ีมีความหนาแตกต่างกันคือ 0.4, 0.8 และ 1.1 มิลลิเมตร 
ตามลาํดบั แสดงในรูปท่ี 3 พบว่า ค่าดชันีความอ่อนตวัของแผ่นยางทั้ง 3 ตวัอยา่ง ให้ค่าท่ีใกลเ้คียงกนัคือ 76.4, 77.6 
และ 77.8 ตามลาํดบั ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ แผน่ยางท่ีมีความหนาแตกต่างกนัจะไม่ส่งผลต่อการแตกหกัของโมเลกุลยาง  Ran
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รูปท่ี 3 ค่าดชันีความอ่อนตวัของแผน่ยางท่ีมีความหนา 0.4, 0.8 และ 1.1 มิลลิเมตร  
 

 สาํหรับความช้ืนของแผน่ยางท่ีมีความหนาแตกต่างกนัคือ 0.4, 0.8 และ 1.1 มิลลิเมตร ตามลาํดบั ดงัแสดงใน
รูปท่ี 4 พบว่า ความช้ืนของแผ่นยางลดลงตามความหนาของแผน่ยางท่ีลดลง เน่ืองมาจากแผ่นยางท่ีมีความหนาน้อย 
จะมีปริมาณนํ้ าอยูใ่นแผน่ยางตํ่ากวา่ และการระเหยของนํ้ าในแผ่นยางท่ีมีความหนานอ้ยจะสามารถระเหยออกไปได้
ดีกวา่ 

 
 

รูปท่ี 4 ค่าความช้ืนของแผน่ยางท่ีมีความหนา 0.4, 0.8 และ 1.1 มิลลิเมตร 
 

          ตารางท่ี 4 สมบติัเชิงกลของแผน่ยางท่ีมีความหนาเท่ากบั 0.4, 0.8 และ 1.1 มิลลิเมตร 

สมบติั 
ความหนาของแผน่ยาง (มิลลิเมตร) 

0.4 0.8 1.1 
1. 100% Modulus (MPa) 0.31 0.31 0.31 
2. 750% Modulus (MPa)  1.71 1.69 1.55 
3. Tear strength (N/mm) 2.69 2.61 2.45 
4. Elongation at break (%) >750 >750 >750 

 
 ตารางท่ี 4 แสดงสมบติัเชิงกลของแผ่นยาง พบว่า ค่ามอดูลสัของแผ่นยางท่ีระยะยืด 100% มีค่าไม่แตกต่าง
กนั ในขณะท่ีค่ามอดูลสัท่ีระยะยดื 750% และค่าความตา้นทานต่อการฉีกขาดมีแนวโนม้ลดลง อาจเน่ืองมาจากผลของ
ความช้ืนในแผน่ยางท่ีมีมากข้ึน สาํหรับความสามารถในการยดืของแผน่ยางท่ีมีความหนาต่างๆมีค่ามากกวา่ 750% 
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 4.3 อิทธิพลของการเคลือบผวิดว้ยยาง ENR-25 และ ENR-50 
                       ตารางท่ี 5 สมบติัเชิงกลและสมบติัทางกายภาพของแผน่ยางเคลือบผวิดว้ยยาง ENR-25 และ ENR-50 

สมบติั ENR-25 ENR-50 
1. ดชันีความอ่อนตวั 77 79 
2. ความช้ืน (%) 0.5 0.57 
3. 100% Modulus (MPa) 0.44 0.48 
4. 750% Modulus (MPa) 1.81 1.95 
5. Tear strength (N/mm) 2.97 2.84 
6. Elongation at break (%) >750 >750 
7. Peel strength (N) 2.16 2.68 
8. Contact angle (degree) 87 83 

 
 ตางรางท่ี 5 แสดงสมบติัเชิงกลและสมบติัทางกายภาพของแผน่ยางเคลือบผิวดว้ยยาง ENR-25 และ ENR-50
พบวา่ แผน่ยางเคลือบผิวดว้ย ENR-50 จะมีค่าดชันีความอ่อนตวั ความช้ืน มอดูลสัท่ีระยะยดื100% และ 750% สูงกวา่
แผ่นยางเคลือบผิวดว้ย ENR-25 เน่ืองจากยาง ENR-50 มีความเป็นขั้วสูงทาํให้ทนต่อความร้อนไดดี้ข้ึน ส่งผลให้ค่า
ต่างๆ ดงักล่าวมีค่าสูงตามไปดว้ย เช่นเดียวกบัค่าการดึงลอกออก ซ่ึงเกิดจากความเป็นขั้วของหมู่อิพอกไซดท่ี์มากกวา่
ทาํให้สามารถเกิดอนัตรกิริยาระหว่างยางกบัผิววสัดุไดดี้ ส่งผลให้การยึดติดกบัผิวมีมากและค่าการดึงลอกออกจึงมี
ค่าท่ีสูงกว่า ในขณะท่ีค่าความตา้นทานต่อการฉีกขาดของยาง ENR-50 มีค่าน้อยกว่ายาง ENR-25 เน่ืองมาจากยาง 
ENR-50 มีความยืดหยุน่นอ้ยจึงเกิดการฉีกขาดข้ึนไดอ้ยา่งรวดเร็ว ค่าความสามารถในการยืด ณ จุดขาด ของแผน่ยาง
ทั้งสองสภาวะการเตรียมมีค่ามากกว่า 750% ส่วนค่ามุมสัมผสัของยาง ENR-50 มีค่าน้อยกว่ายาง ENR-25 แสดงให้
เห็นวา่ค่�ามุมสัมผสัท่ีลดลงของแผน่ยางท่ีผา่นการเคลือบดว้ยสารละลาย ENR-50 สามารถเกิดการสัมผสัระหวา่งผิว
แผน่ยางกบัหยดของเหลวไดดี้กวา่ยาง ENR-25 และยางธรรมชาติท่ีไม่มีการเคลือบผวิ [สุฤกษ ์คงทอง, 2555] 
 4.4 อิทธิพลของระยะเวลาการเกบ็แผน่ยาง 
  นาํแผน่ยางท่ีเตรียมไดจ้ากสภาวะขา้งตน้ ท่ีมีระยะเวลาการเกบ็แตกต่างกนัเป็นเวลา 30, 60 และ  
90 วนั ตามลาํดบั ดงัแสดงในรูปท่ี 5 พบว่า ค่าดชันีความอ่อนตวัของแผ่นยางทั้ง 3 ตวัอย่าง ให้ค่าท่ีใกลเ้คียงกนั ซ่ึง
แสดงใหเ้ห็นวา่ แผน่ยางท่ีมีระยะเวลาการเกบ็แตกต่างกนัจะไม่ส่งผลต่อการแตกหกัของโมเลกุลยาง 

 
รูปท่ี 5 ค่าดชันีความอ่อนตวัของแผน่ยางท่ีมีระยะเวลาการเกบ็ 30, 60 และ 90 วนั 
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 จากรูปท่ี 6 แสดงความช้ืนของแผน่ยางท่ีใชร้ะยะเวลาการเกบ็แตกต่างกนัเป็นเวลา 30, 60 และ 90 วนั พบวา่ 
ระยะเวลาท่ีใชเ้กบ็แผน่ยางเพ่ิมข้ึนจะส่งผลใหค้วามช้ืนของแผน่ยางลดลง เน่ืองจากการระเหยของนํ้าท่ีมีอยูใ่นแผน่ยาง
มีมากข้ึน ทาํใหค้วามช้ืนในแผน่ยางมีนอ้ยลง 
 

 
รูปท่ี 6 ค่าความช้ืนของแผน่ยางท่ีมีระยะเวลาการเกบ็แผน่ยางท่ี 30, 60 และ 90 วนั 

 

 ตารางท่ี 6 แสดงสมบติัเชิงกลของแผน่ยาง พบวา่ การเพ่ิมระยะเวลาการเก็บแผน่ยางจาก 30 วนั เป็น 90 วนั 
จะมีค่ามอดูลสัท่ีระยะยืด 100% และ 750% และค่าความตา้นทานต่อการฉีกขาดลดลง เน่ืองจากแผ่นยางท่ีมีอายุการ
เก็บนานจะทาํให้โมเลกุลของยางทาํปฏิกิริยากบัออกซิเจนท่ีมีอยู่ในอากาศเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน ทาํให้ยางถูก
ออกซิไดซ์ไดม้ากข้ึน สายโซ่โมเลกุลจึงเกิดการแตกหกั สมบติัลดลงตามระยะเวลาเกบ็แผน่ยาง ส่วนค่าความสามารถ
ในการยดื ณ จุดขาดไม่แตกต่างกนั 
 

          ตารางท่ี 6 สมบติัเชิงกลของแผน่ยางท่ีมีระยะเวลาการเกบ็แผน่ยางท่ี 30, 60 และ 90 วนั 

สมบติั 
ระยะเวลาการเกบ็แผน่ยาง (วนั) 

30  60  90  
1. 100% Modulus (MPa) 0.33 0.33 0.29 
2. 750% Modulus (MPa) 1.57 1.46 1.39 
3. Tear strength (N/mm) 2.47 2.40 2.32 
4. Elongation at break (%) >750 >750 >750 

          

        ตารางท่ี 7 สมบติัการดึงลอกออกของแผน่ยางท่ีมีระยะเวลาการเกบ็แผน่ยางท่ี 30, 60 และ 90 วนั 

ระยะเวลาในการเกบ็แผน่ยาง (วนั) 
แรงเฉล่ียท่ีใชดึ้งลอก (นิวตนั) 

ENR-25 ENR-50 ไม่เคลือบยาง ENR 
30 2.15 2.64 1.45 
60 2.11 2.62 1.40 
90 1.95 2.30 1.32 
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 ตารางท่ี 7 แสดงสมบัติการดึงลอกออกของแผ่นยางท่ีมีระยะเวลาการเก็บแผ่นยางท่ี 30, 60 และ 90 วนั 
พบวา่ การเพ่ิมระยะเวลาการเก็บแผ่นยางจาก 30 วนั เป็น 90 วนั แผน่ยางท่ีเคลือบผิวดว้ย ENR-50 จะมีค่าแรงเฉล่ียท่ี
ใชดึ้งลอกสูงกว่าแผ่นยางท่ีเคลือบผิวดว้ย ENR-25 และแผ่นยางท่ีไม่ไดเ้คลือบผิวดว้ยยาง ENR ตามลาํดบั เน่ืองจาก
แผน่ยางท่ีมีอายกุารเกบ็นานจะทาํใหโ้มเลกุลของยางทาํปฏิกิริยากบัออกซิเจนท่ีมีอยูใ่นอากาศเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชนั 
ทาํให้ยางถูกออกซิไดซ์ไดม้ากข้ึน สายโซ่โมเลกุลจึงเกิดการแตกหักไดง่้าย ดงันั้นแผน่ยางท่ีเคลือบผิวดว้ย ENR-50 มี
ความเป็นขั้วสูงทาํใหท้นต่อความร้อนไดดี้ จึงส่งผลใหส้ายโซ่โมเลกลุเกิดการแตกหกัไดย้ากข้ึน 
  

            ตารางท่ี 8 ค่ามุมสัมผสัของแผน่ยางท่ีมีระยะเวลาการเกบ็แผน่ยางท่ี 30, 60 และ 90 วนั 

ระยะเวลาในการเกบ็แผน่ยาง (วนั) 
ค่ามุมสัมผสั (องศา) 

ไม่เคลือบยาง ENR ENR-25 ENR-50 
30 95 87 83 
60 95 87 83 
90 95 86 83 

  
 ตารางท่ี 8 แสดงค่ามุมสัมผสัของแผน่ยางท่ีมีระยะเวลาการเกบ็แผน่ยางท่ี 30, 60 และ 90 วนั พบวา่ การเพ่ิม
ระยะเวลาการเกบ็แผน่ยางจาก 30 วนั เป็น 90 วนั แผน่ยางทั้ง 3 ตวัอยา่ง จะใหค้่ามุมสัมผสัท่ีไม่แตกต่างกนั นอกจากน้ี
ลกัษณะกายภาพของแผน่ยาง ไดแ้ก่ สีของแผน่ยางไม่มีการเปล่ียนแปลงและไม่พบเช้ือราเกิดข้ึนบนแผน่ยาง ดงัแสดง
ในรูปท่ี 7 และ 8 

                     
 30 วนั                                  60 วนั                                 90 วนั 

รูปท่ี 7 แผน่ยางท่ีมีอายกุารเกบ็แตกต่างกนัเป็นเวลา 30, 60 และ 90 วนั 
 

                     
30 วนั                                        60 วนั                                     90 วนั 

รูปท่ี 8 แผน่ยางเคลือบผวิดว้ยยาง ENR ท่ีมีอายกุารเกบ็แตกต่างกนัเป็นเวลา 30, 60 และ 90 วนั 
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5. บทสรุป 
 สภาวะการเตรียมแผ่นยางท่ีมีผลต่อสมบติัของแผ่นยางดิบท่ีเตรียมโดยวิธีการหล่อนํ้ ายางต่อสมบติัต่างๆ 
พบวา่ ระยะเวลาในการอบแผน่ยางท่ี 24 ชัว่โมง จะมีค่ามอดูลสัท่ีระยะยดื 100% และ 750%  ค่าความตา้นทานต่อการ
ฉีกขาด และค่าดัชนีความอ่อนตัว รวมทั้ งค่าแรงเฉล่ียท่ีใช้ดึงลอกสูงกว่าแผ่นยางอบท่ีเวลา 48 และ 72 ชั่วโมง 
ตามลาํดบั ในขณะท่ีความยืดตวั ณ จุดขาด ของแผน่ยางทั้ง 3 ตวัอยา่ง มีค่ามากกวา่ 750%  ส่วนความช้ืนของแผน่ยาง
ลดลงตามเวลาท่ีใชใ้นการอบเพ่ิมข้ึน สาํหรับค่ามุมสัมผสัของแผน่ยางมีค่าท่ีใกลเ้คียงกนั 
 ความหนาของแผน่ยางท่ีแตกต่างกนัคือ 0.4, 0.8 และ 1.1 มิลลิเมตร พบวา่ ค่ามอดูลสัท่ีระยะยืด 100% ของ
แผน่ยางมีค่าไม่แตกต่างกนัเช่นเดียวกบัค่าดชันีความอ่อนตวั ในขณะท่ีค่ามอดูลสัระยะยดื 750% และค่าความตา้นทาน
ต่อการฉีกขาดมีแนวโนม้ลดลง ส่วนความสามารถในการยืด ณ จุดขาด ของแผน่ยางทุกความหนามีค่ามากกวา่ 750% 
สาํหรับความช้ืนของแผน่ยาง พบวา่ มีค่าเพ่ิมข้ึนตามความหนาของแผน่ยาง 
 ระยะเวลาการเก็บแผ่นยางท่ีมีอายุการเก็บแตกต่างกันเป็นเวลา 30, 60 และ 90 วนั ตามลาํดับ พบว่า ค่า
มอดูลสัท่ีระยะยืด 100% ของแผ่นยางมีค่าไม่แตกต่างกนัเช่นเดียวกบัค่าดชันีความอ่อนตวัและค่ามุมสัมผสั ส่วนค่า
ความสามารถในการยืด ณ จุดขาดของแผน่ยางท่ีมีระยะเวลาการเก็บต่างๆ มีค่ามากกวา่ 750% ในขณะท่ีแผน่ยางท่ีมี
ระยะเวลาเก็บนาน 30 วนั จะให้ค่ามอดูลสัท่ีระยะยืด 750% และค่าความตา้นทานต่อการฉีกสูงกวา่ระยะเวลาการเก็บ
แผน่ยางท่ี 60 และ 90 วนั ตามลาํดบั ส่วนความช้ืนของแผน่ยาง พบวา่ ความช้ืนของแผน่ยางลดลงตามระยะเวลาการ
เกบ็แผน่ยางท่ีเพ่ิมข้ึน  
 การเคลือบผิวแผน่ยางดว้ย ENR-25 และ ENR-50 พบวา่ แผน่ยางเคลือบผิวดว้ย ENR-50 จะมีค่าดชันีความ
อ่อนตวั ความช้ืน ค่ามอดูลสัท่ีระยะยืด 100% และ 750%  รวมทั้งค่าแรงเฉล่ียท่ีใชดึ้งลอกออกสูงกว่าแผ่นยางเคลือบ
ผวิดว้ย ENR-25  ยกเวน้ค่าความตา้นทานต่อการฉีกขาดและค่ามุมสัมผสั สาํหรับค่าความสามารถในการยดื ณ จุดขาด 
ของแผน่ยางทั้งสองสภาวะการเตรียมมีค่ามากกวา่ 750%  ส่วนระยะเวลาการเก็บแผน่ยางท่ีมีอายกุารเก็บแตกต่างกนั
เป็นเวลา 30, 60 และ 90 วนั ตามลาํดบั พบว่า แผ่นยางท่ีเคลือบผิวดว้ย ENR-50 จะมีค่าแรงเฉล่ียท่ีใชดึ้งลอกสูงกว่า
แผน่ยางท่ีเคลือบผวิดว้ย ENR-25 และแผน่ยางท่ีไม่ไดเ้คลือบผวิดว้ยยาง ENR ในขณะท่ีมุมสัมผสัมีค่าท่ีไม่แตกต่างกนั 
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การเตรียมและการใช้นํา้มันเมลด็สบู่ดําอพิอกซิไดซ์เป็นสารช่วยแปรรูปในยางธรรมชาต ิ
Preparing and using  epoxidized  Jatropha oil as a processing aids in  natural rubber  

 

อุปสรา  สิทธิพงษ์   ปุญญานิช  อนิทรพฒัน์  และชวนพศิ  ขาวคง 
1 นกัศึกษาปริญญาโท  หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการส่ิงแวดลอ้ม  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

2 อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาการจดัการส่ิงแวดลอ้ม คณะการจดัการส่ิงแวดลอ้ม มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
3 อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาวทิยาศาสตร์พอลิเมอร์ ภาควชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยวีสัดุ คณะวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

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

บทคดัย่อ      

 งานวิจยัน้ีศึกษาการสังเคราะห์นํ้ ามนัเมลด็สบู่ดาํอิพอกซิไดซ์ ซ่ึงเตรียมจากการนาํนํ้ ามนัเมลด็สบู่ดาํมาทาํ
ปฏิกิริยาอิพอกซิเดชันแบบ in situ ด้วยกรดเปอร์ฟอร์มิก ท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส โดยศึกษาอิทธิพลของ
อตัราส่วนระหว่างกรดฟอร์มิกต่อปริมาณไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ เท่ากบั 1:0.5 และ 1:2.0 พบว่าการเพิ่มปริมาณ
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ส่งผลให้ปริมาณหมู่อิพอกไซด์ในนํ้ ามนัเพ่ิมข้ึน เม่ือศึกษาสมบัติของนํ้ ามนัเมล็ดสบู่ดาํ 
นํ้ามนัเมลด็สบู่ดาํอิพอกซิไดซ์ท่ีมีหมู่อิพอกไซด ์50 (EJO-50) 100 เปอร์เซ็นตโ์ดยโมล (EJO-100) และ นํ้ามนั TDAE 
(Treated distillate aromatic extract) พบวา่นํ้ามนัเมลด็สบู่ดาํมีค่าความหนืดตํ่าท่ีสุด รองลงมาคือนํ้ามนั EJO-50 นํ้ามนั 
EJO-100 และนํ้ ามนั TDAE ตามลาํดบั ค่าไอโอดีนนํ้ ามนั EJO-100 มีค่าตํ่าท่ีสุด สําหรับผลของนํ้ ามนัชนิดต่างๆต่อสมบติั
ความหนืดและสมบติัการวลัคาไนซ์ของยางคอมพาวนดท่ี์มีนํ้ ามนัปริมาณ 5 phr พบวา่ยางคอมพาวนดท่ี์ใส่นํ้ ามนั TDAE 
มีค่าความหนืดสูงท่ีสุด รองลงมาคือนํ้ ามนั EJO-100 นํ้ ามนั EJO-50 และนํ้ ามนัเมล็ดสบู่ดาํ ตามลาํดบั ส่วนลกัษณะ
การวลัคาไนซ์ ไดแ้ก่ ค่าทอร์กสูงสุด ผลต่างค่าทอร์กมีค่าไม่แตกต่างกนั แต่ค่าทอร์กตํ่าสุด เวลาสกอร์ช และเวลาวลัคาไนซ์
ของยางคอมพาวนดท่ี์ใส่นํ้ ามนั TDAE มีค่าสูงสุด รองลงมาคือนํ้ ามนั EJO-100 นํ้ามนั EJO-50 และนํ้ ามนัเมลด็สบู่ดาํ 
ตามลาํดบั สาํหรับอตัราดชันีการวลัคาไนซ์ของยางคอมพาวดน์ท่ีใส่นํ้ ามนั EJO-100 มีค่าตํ่าท่ีสุด ส่วนนํ้ ามนัเมลด็สบู่ดาํ 
นํ้ามนั EJO-50 และนํ้ามนั TDAE มีค่าใกลเ้คียงกนั  
คาํสําคญั: ยางธรรมชาติ, อิพอกซิเดชนั, นํ้ามนัเมลด็สบู่ดาํอิพอกซิไดซ์, สารช่วยแปรรูป 

 
Abstract 

 This research studied the synthesis of epoxidized Jatropha oil ( EJO) , which was prepared by 
epoxidation reaction with performic acid generated in situ from formic acid and hydrogen peroxide at the 
temperature of 60°C. The influence of ratio of formic/hydrogen peroxide was performed at 1:0.5 and 1:0.2. It was 
found that the increase of amount of hydrogen peroxide caused increasing the content of epoxide groups in oils. 
The properties of epoxidized Jatropha oil containing 50% mol (EJO-50)  and 100% (EJO-100)  of epoxide groups 
and treated distillate aromatic extract oil ( TDAE)  were investigated. The result showed that Jatropha oil was the 
lowest viscosity followed by EJO-50, EJO-100 and TDAE oil, respectively. The effect of different types of oils on 
viscosity and cure characteristic of rubber compounds with oil content of 5 phr was studied. It was found that the 
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compound added TDAE oil showed the highest viscosity followed by EJO-100, EJO-100 and Jatropha oil, 
respectively. Cure characteristics ( i.e., maximum torque, torque difference)  were not significantly different. 
However, minimum torque, scorch time and cure time of compound containing TDAE oil was the highest values 
followed by EJO-100 and Jatropha EJO-50, respectively. Cure rate index of compound with EJO-100 was the 
lowest. Meanwhile, other compounds incorporating with Jatropha oil, EJO-50 and TDAE oil were similar values.  
KEYWORDS: NATURAL RUBBER, EPOXIDATION, EPOXIDIZED JATROPHA OIL, PROCESSING AIDS 
 

1. บทนํา 
 นํ้ามนัเป็นสารเติมแต่งชนิดหน่ึงท่ีมีความสาํคญัและถูกใชเ้ป็นส่วนผสมในการผลิตผลิตภณัฑย์าง โดยทัว่ไป
จะทําหน้าท่ีเป็นสารช่วยในการแปรรูป (Processing aid) เน่ืองมาจากนํ้ ามันท่ีใส่ลงไปจะช่วยปรับปรุงสมบัติของ
ผลิตภณัฑ ์เช่น เพ่ิมความน่ิม และความสามารถในการยดืของวสัดุ ทาํใหว้สัดุสามารถใชง้านไดท่ี้อุณหภูมิตํ่า (Dasgupta et 
al., 2008) นอกจากน้ีนํ้ ามันบางชนิดสามารถเพ่ิมอัตราเร็วในการคงรูปของยางให้สูงข้ึนได้ และช่วยลดต้นทุนใน
กระบวนการผลิต เช่น พลงังานท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตลดลง เน่ืองจากนํ้ามนัจะส่งผลให้ความหนืดของยางลดลง ทาํให้
ยางไหลไดง่้ายข้ึน จึงประหยดัพลงังานในกระบวนการผสม นํ้ ามนัท่ีใชใ้นผลิตภณัฑ์ยางมี 2 ชนิด คือ นํ้ ามนัจากแหล่ง
ปิโตรเลียม และนํ้ามนัจากธรรมชาติ โดยในปัจจุบนัไดมี้แนวโนม้การใชน้ํ้ ามนัจากธรรมชาติมากยิง่ข้ึน เน่ืองจากความยัง่ยนื
ของแหล่งทรัพยากร ราคา รวมทั้งขอ้ไดเ้ปรียบของสมบติันํ้ ามนัจากธรรมชาติ เช่น มีจุดวาบไฟสูงกวา่นํ้ ามนัจากแหล่ง
ปิโตรเลียมและมีจุดไหลเทตํ่า นอกจากน้ีนํ้ ามนัจากธรรมชาติมีค่าแอนิลีนตํ่า และการมีหมู่ฟีนอลกบัไฮดรอกซิล จะช่วย
ในการตา้นออกซิเดชนัในนํ้ ามนั ทาํให้ยางมีอายุการใชง้านท่ียาวนานข้ึน (Dasgupta et al., 2008) และช่วยเพ่ิมความ
หนาแน่นของการของการเกิดพนัธะเช่ือมโยงระหว่างโมเลกุลยาง ส่งผลให้มีสมบติัดา้นความตา้นทานต่อการขดัถูดีข้ึนดว้ย 
(Dasgupta et al., 2008; Raju et al., 2006) ตัวอย่างนํ้ ามันจากธรรมชาติ เช่นนํ้ ามันละหุ่ง นํ้ ามันเมล็ดยางพารา และ
นํ้ ามนัถัว่เหลือง เป็นตน้ นํ้ ามนัเมลด็สบู่ดาํเป็นนํ้ ามนัท่ีไดจ้ากธรรมชาติและมีสมบติัท่ีดี เช่นมีจุดแขง็ตวัตํ่า มีราคาถูก 
และไม่ใชใ้นการบริโภค การนาํนํ้ ามนัเมลด็สบู่ดาํมาใช ้รวมทั้งการดดัแปลงนํ้ ามนัโดยผา่นกระบวนการอิพอกซิเดชนัทาํให้
เกิดเป็นนํ้ามนัอิพอกซิไดซ์ท่ีมีออกซิเจนอยูใ่นโครงสร้างของนํ้ามนั ทาํใหค้่าความหนืดของนํ้ามนัเพ่ิมข้ึน จากการศึกษา
อิทธิพลของความหนืดของนํ้ามนัระหวา่งนํ้ามนัปาลม์ความหนืดสูงกบันํ้ามนัพาราฟินิกความหนืดตํ่า พบวา่นํ้ ามนัท่ีมี
ความหนืดสูง ส่งผลใหก้ารยดึเกาะระหวา่งสารตวัเติมกบัยางเทอร์โมพลาสติกดีข้ึน (Bahruddin et al., 2012)   
    จากรายงานวิจยัท่ีมีการศึกษานํ้ามนัเมลด็สบู่ดาํเป็นสารช่วยในการแปรรูปท่ีมีปริมาณต่างๆ ไดแ้ก่ 0, 1, 3, 5 , 
7 และ 9 phr   เปรียบเทียบกบันํ้ามนัพาราฟินิก พบวา่ความหนืดมูนน่ี ความแขง็และมอดูลสัของยางลดลงอยา่งต่อเน่ือง
เม่ือเพ่ิมปริมาณของนํ้ ามนัเมลด็สบู่ดาํและนํ้ ามนัพาราฟินิก ส่วนค่าความทนทานต่อแรงดึงของยางคงรูปมีแนวโนม้สูงข้ึน 
และเม่ือทาํการผสมนํ้ ามนัทั้งสองชนิดท่ีปริมาณเท่ากนัมาเปรียบเทียบกนั พบวา่นํ้ ามนัเมลด็สบู่ดาํจะทาํให้ยางคงรูปมีสมบติั
ความทนต่อแรงดึงสูงกวา่นํ้ ามนัพาราฟินิกเลก็นอ้ย (ปิยวิทย เหล่าบา้นคอ้ และคณะ, 2552) นอกจากน้ีมีการศึกษาการใช้
นํ้ ามนัเมล็ดยางพารากบันํ้ ามนัเมล็ดยางพาราอิพอกซิไดซ์เป็นสารพลาสติไซเซอร์ปริมาณ 10 phr ในยางธรรมชาติ
เปรียบเทียบกบัยางธรรมชาติท่ีไม่มีการใส่นํ้ ามนั พบว่าการใส่นํ้ ามนัทั้ง 2 ชนิด จะช่วยให้ยางธรรมชาติมีความหนืดลดลง 
ส่งผลให้การใชพ้ลงังานสําหรับการผสมลดนอ้ยลงดว้ย โดยยางธรรมชาติท่ีเติมนํ้ ามนัยางพาราอิพอกซิไดซ์มีการใช้
พลงังานสาํหรับการผสมตํ่าท่ีสุด เน่ืองจากยางมีความน่ิมมาก ส่วนอตัราเร็วในการเกิดปฏิกิริยาวลัคาไนเซชนัของยางท่ีมีการ
เติมนํ้ ามนัยางพาราอิพอกซิไดซ์มีค่าความตา้นทานต่อการฉีกขาดสูง และความทนต่อแรงดึงสูง (Aigbodion et al, 2000) 
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เน่ืองจากนํ้ ามนัสามารถแทรกเขา้ไปในเน้ือยางไดดี้ จึงทาํให้โมเลกุลของยางสามารถเคล่ือนท่ีไดง่้ายยิ่งข้ึน ทาํให้สาร
เสริมแรงสามารถแทรกกระจายตวัอยูใ่นเน้ือยางไดม้ากข้ึน 
  ในงานวิจยัน้ีไดศึ้กษาการเตรียมและการใชน้ํ้ ามนัเมลด็สบู่ดาํอิพอกซิไดซ์ท่ีมีเปอร์เซ็นตห์มู่อิพอกไซด ์50 
และ 100 เปอร์เซ็นตโ์ดยโมล เปรียบเทียบกบันํ้ ามนัเมล็ดสบู่ดาํ และนํ้ ามนั TDAE (Treated distillate aromatic extract)
เป็นสารช่วยในการแปรรูปในยางธรรมชาติท่ีมีผลต่อความหนืดมูนน่ีและลกัษณะการวลัคาไนซ์ 
  

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
- เพ่ือศึกษาการสังเคราะห์และสมบติัของนํ้ ามนัเมลด็สบู่ดาํอิพอกซิไดซ์ท่ีมีปริมาณหมู่อิพอกไซด ์50 (EJO-50) และ 

100 เปอร์เซ็นตโ์ดยโมล (EJO-100) รวมทั้งสมบติัของนํ้ามนัเมลด็สบู่ดาํ และนํ้ามนั TDAE (Treated distillate aromatic extract) 
 - เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการใชน้ํ้ ามนัเมลด็สบู่ดาํ นํ้ามนั TDAE และนํ้ามนัเมลด็สบู่ดาํอิพอกซิไดซ์ท่ีมีปริมาณหมู่       
อิพอกไซดแ์ตกต่างกนัเป็นสารช่วยในการแปรรูปต่อสมบติัความหนืดมูนน่ี และลกัษณะการวลัคาไนซ์ของยางธรรมชาติ 
 

3. การดาํเนินการวจิัย 
 - การเตรียมนํ้ามนัเมลด็สบู่ดาํอิพอกซิไดซ์  
                 นาํนํ้ามนัเมลด็สบู่ดาํเทลงในขวดปฏิกิริยาชนิดสามคอท่ีต่อกบัเคร่ืองกวนและอุปกรณ์ใหค้วามร้อนแก่ปฏิกิริยา
จากนั้ นปรับอุณหภูมิเท่ากับ 50 องศาเซลเซียส แล้วจึงหยดกรดฟอร์มิก และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เข้มข้น 35%  
ตามลาํดบั พร้อมกบักวนตลอดเวลา โดยแปรอตัราส่วนระหว่างกรดฟอร์มิกต่อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ เท่ากบั 1:0.5 
และ 1:2.0  จากนั้นปรับอุณหภูมิจนถึง 60 องศาเซลเซียส ทาํปฏิกิริยาอิพอกซิเดชันเป็นระยะเวลา 1 ชั่วโมง เม่ือส้ินสุด
ปฏิกิริยา  นํานํ้ ามันเมล็ดสบู่ดาํมาลา้งด้วยนํ้ ากลัน่และปรับค่าพีเอชให้เป็นกลางด้วยสารละลายอ่ิมตวัโซเดียมไบ
คาร์บอเนต กรองดว้ยกระดาษกรอง จากนั้นนาํไประเหยตวัทาํละลาย แลว้นาํนํ้ ามนัเมลด็สบู่ดาํอิพอกซิไดซ์ท่ีเตรียมได้
ไปวเิคราะห์สมบติัและโครงสร้างทางเคมี 
             - การวเิคราะห์โครงสร้างทางเคมีและสมบติัของนํ้ามนั 
       วิเคราะห์การเกิดระดบัอิพอกซิเดชันของนํ้ ามันเมล็ดสบู่ดาํอิพอกซิไดซ์ โดยเทคนิค 1H-NMR ด้วยเคร่ือง
นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรมิเตอร์ (NMR Spectrometer 500 MHz, Germany)  โดยใช ้CDCl3  เป็นตวัทาํ
ละลาย สาํหรับหมู่ฟังกช์นัทางเคมีของนํ้ ามนัวิเคราะห์ดว้ยดว้ยเคร่ืองฟูเรียร์ทรานสฟอร์มอินฟราเรดสเปกโทรมิเตอร์ 
(Fourier transform infrared spectrometer, FTIR) ในช่วงความยาวค ล่ืน  4000 – 400 cm-1  องค์ประกอบทางเคมี 
วเิคราะห์ดว้ยเคร่ือง Gas Chromatograph – Mass Spectrometer (GC-MS) โดยใชค้่าคงท่ีอตัราการไหล 1.0 ml/min Column : 

TR-WaxMS, 30 m., film 0.25 μm, ID. 0.25 mm Intel temperature 280°C, Split 1:20 วิ เคราะห์สมบัติของนํ้ ามัน 
ไดแ้ก่ ค่าไอโอดีน (วิเคราะห์ตามมาตรฐาน ASTM D 1959) ค่าความหนืด (วิเคราะห์ตามมาตรฐาน ASTM D 88) และ
ค่าพีเอช วดัโดยเคร่ือง pH-meter 
                - การเตรียมยางคอมพาวนดแ์ละการทดสอบสมบติั 

                เตรียมยางคอมพาวนดด์ว้ยเคร่ืองบดผสมสองลูกกล้ิง ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 6 น้ิว  อุณหภูมิท่ีใชใ้นการผสม 
70 องศาเซลเซียสโดยแปรชนิดของนํ้ ามนั ไดแ้ก่ นํ้ ามนัเมล็ดสบู่ดาํ นํ้ ามนั EJO-50 นํ้ ามนั EJO-100 เปรียบเทียบกบั
นํ้ามนั TDAE ท่ีปริมาณ 5 phr โดยมีสารเคมีและลาํดบัการผสม แสดงในตารางท่ี 1 จากนั้นนาํยางคอมพาวนดท่ี์เตรียมได้
ไปทดสอบสมบติัความหนืดมูนน่ี ตามมาตรฐาน ASTM D 1646 ดว้ยเคร่ือง Mooney viscometer และทดสอบสมบติั
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การวลัคาไนซ์ ดว้ยเคร่ือง Moving die rheometer ท่ีอุณหภูมิ 160 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที โดยหาค่าทอร์ก
ตํ่าสุด (ML) ค่าทอร์กสูงสุด (MH)  ค่าผลต่างทอร์ก (MH- ML)   ค่า Scorch time (TS2)  90% Cure time (TC 90) และค่า
ดชันีอตัราการวลัคาไนซ์ของยาง (Cure rate index, CRI)  
 

           ตารางท่ี 1 แสดงสูตรและเวลาท่ีใชใ้นการผสมยางและสารเคมี 
ยางและสารเคมี ปริมาณ phr เวลาในการผสม (นาที) 

ยางธรรมชาติ 100.0 3 

ซิงคอ์อกไซด ์ 5.0 1 

กรดสเตียริก 1.0 2 

นอมอล-เทอเชียร่ี-บิวทิล-2-เบนโซไธอาซิลซลัฟีนาไมด ์ 1.0 2 
2,2,4-ไตรเมทิล-1,2-ไดไฮโดรควิโนน 1.0 4 
นํ้ามนั (ไดแ้ก่ นํ้ามนั EJO-50 นํ้ามนั EJO-100 นํ้ามนั TDAE) 5.0 7 
กาํมะถนั 2.5 3 

 
 

4. ผลการวจิัย 
- การเตรียมนํ้ามนัเมลด็สบู่ดาํอิพอกซิไดซ์  
นํ้ามนัเมลด็สบู่ดาํอิพอกซิไดซ์ เตรียมไดโ้ดยการทาํปฏิกิริยาอิพอกซิเดชนัแบบ in situ ดว้ยกรดเปอร์ฟอร์มิก 

โครงสร้างแสดงตวัอยา่งดงัรูปท่ี 1 
 
 

 
 

รูปท่ี 1  แสดงกลไกปฏิกิริยาอิพอกซิเดชนั  
 

จากการวิเคราะห์โครงสร้างทางเคมีและระดบัอิพอกซิเดชนัของนํ้ ามนัเมลด็สบู่ดาํอิพอกซิไดซ์ ดว้ยเทคนิค
โปรตอนนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนท ์สามารถคาํนวณไดจ้ากอตัราส่วนของพื้นท่ีใตพี้ค ดงัแสดงในสมการท่ี 1 

 

                      Epoxide group content (%) = 
I 2.90 X 100                                                         (1) 

I 2.90    + I 5.38 
โดยท่ี 
I 2.90  คือ  ความเขม้ของสัญญาณท่ีตาํแหน่ง 2.90 ppm แสดงถึงโปรตอนท่ีตาํแหน่งวงแหวนอิพอกไซด ์
I 5.38  คือ  ความเขม้ของสัญญาณท่ีตาํแหน่ง 5.38 ppm แสดงถึงโปรตอนท่ีตาํแหน่งพนัธะคู่ 
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รูปท่ี 2  1H-NMR สเปกตรัมของ  (a) นํ้ามนัเมลด็สบู่ดาํ  (b) นํ้ามนั EJO-50 และ (c) นํ้ามนั EJO-100 

 

รูปท่ี 2 แสดงสเปกตรัมของนํ้ ามนัเมล็ดสบู่ดาํ นํ้ ามนั EJO-50 และ นํ้ ามนั EJO-100 พบว่านํ้ ามนัเมล็ดสบู่ดาํ มีความ
เขม้ของสัญญาณท่ีตาํแหน่งเคมิคอลชิฟท ์5.38 ppm แสดงถึงโปรตอนท่ีตาํแหน่งพนัธะคู่   จะค่อยๆลดลงเม่ือนํ้ามนัเมลด็
สบู่ดาํทาํปฏิกิริยาอิพอกซิเดชนั เม่ือเพิ่มสัดส่วนของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ทาํให้ระดบัการเกิดอิพอกซิเดชนัเพ่ิมข้ึน
โดยความเขม้ของสัญญาณดงักล่าวจะไม่ปรากฏในนํ้ ามนั EJO-100 เน่ืองจากในโครงสร้างโมเลกุลนํ้ามนัท่ีไม่อ่ิมตวัส่วนใหญ่
จะทาํปฏิกิริยาอิพอกซิเดชนัเกิดเป็นนํ้ ามนัอิพอกซิไดซ์ท่ีมีออกซิเจนอยู่ในโครงสร้างของนํ้ ามนั ซ่ึงปรากฏสัญญาณท่ี
ตาํแหน่งเคมิคอลชิฟท ์2.90 ppm แสดงถึงโปรตอนท่ีตาํแหน่งวงแหวนอิพอกไซด ์โดยพีคน้ีจะไม่ปรากฏในสเปกตรัม
ของนํ้ามนัเมลด็สบู่ดาํ  

 
 
 
 
 
 

(a)                                                                             (b) 
 
 
 
 

(c) 
รูปท่ี 3  แสดงหมู่ฟังกช์นัทางเคมีของนํ้ามนั (a) นํ้ามนัเมลด็สบู่ดาํ  (b) นํ้ามนั EJO-50 และ (c) นํ้ามนั EJO-100 

(a) 

(b) 

(c) 

5.38 ppm 2.90 ppm 
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  รูปท่ี 3 แสดงหมู่ฟังกช์นัทางเคมีของนํ้ ามนัเมล็ดสบู่ดาํ นํ้ ามนั EJO-50 และนํ้ ามนั EJO-100 พบว่าสเปกตรัมของ
นํ้ ามนั EJO-50 และนํ้ ามนั EJO-100 ปรากฏแถบการดูดกลืนท่ีตาํแหน่งเลขคล่ืน 843.89 และ 828.77 cm-1 ซ่ึงเป็นการยืด
ของพนัธะ C-O-C ท่ีเกิดจากการสั่นของวงแหวนออกซิเรน ผลท่ีไดส้อดคลอ้งกบัการศึกษาของ  Habib and Bajpai (2011)  
พบการดูดกลืนแสงท่ีตาํแหน่งเลขความยาวคล่ืน 830-850 cm-1  โดยในนํ้ ามันเมล็ดสบู่ดําจะไม่พบพีคดังกล่าว 
เน่ืองจากตาํแหน่งพนัธะคู่ในกรดไขมนัท่ีไม่อ่ิมตวัเกิดปฏิกิริยาอิพอกซิเดชนักบักรดเปอร์ฟอร์มิก  

องคป์ระกอบทางเคมีของนํ้ ามนัเมลด็สบู่ดาํ พบวา่นํ้ ามนัเมลด็สบู่ดาํประกอบดว้ยกรดไขมนัไม่อ่ิมตวัสูงถึง
ร้อยละ 73.17 ประกอบด้วย Octadec-9-enoic acid (38.03 เปอร์เซ็นต์)  Linoleic acid (25.11 เปอร์เซ็นต์)  9-Octadecenoic acid 
(5.84 เปอร์เซ็นต)์ และกรดไขมนัอ่ืนๆอีก 4.19 เปอร์เซ็นต ์ซ่ึงกรดไขมนัท่ีไม่อ่ิมตวัน้ีจะเกิดปฏิกิริยาอิพอกซิเดชนัโดย
ทาํปฏิกิริยาท่ีตาํแหน่งพนัธะคู่เกิดเป็นวงแหวนอิพอกไซดท่ี์มีออกซิเจนอยูใ่นโครงสร้างของนํ้ามนั  

สมบัติของนํ้ ามนัเมล็ดสบู่ดาํ นํ้ ามันเมล็ดสบู่ดาํอิพอกซิไดซ์ 50  และ100 เปอร์เซ็นต์โดยโมล และนํ้ ามัน 
TDAE แสดงในตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 2 แสดงสมบติัของนํ้ามนัชนิดต่างๆ  
สมบติัทางเคมี นํ้ามนัเมลด็สบู่ดาํ นํ้ามนั EJO-50 นํ้ามนั EJO-100 นํ้ามนั TDAE 

ค่าไอโอดีน (g Iodine/100g) 104.29 ± 0.45 51.90 ± 1.59 1.16 ± 0.02 34.47 ± 0.57 
ความหนืด (Centipoint, cP) 50.40 ± 0.00 152.63 ± 1.12 276.90 ± 2.17 > 2,000,000 

ค่าพีเอช 3.56 2.66 2.61 2.94 
              

 ค่าไอโอดีนแสดงถึงค่าความไม่อ่ิมตวัในโครงสร้างนํ้ ามนั พบว่าเม่ือนาํนํ้ ามนัเมล็ดสบู่ดาํมาทาํปฏิกิริยา        
อิพอกซิเดชนั ทาํให้นํ้ ามนัมีค่าไอโอดีนลดลง แสดงว่านํ้ ามนัท่ีทาํปฏิกิริยาอิพอกซิเดชนัมีพนัธะไม่อ่ิมตวัลดลงตาม
ปริมาณหมู่อิพอกไซด์ในโครงสร้างท่ีเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากพนัธะคู่ของนํ้ ามนัเมลด็สบู่ดาํไดเ้กิดเป็นวงแหวนอิพอกไซด ์
และค่าความหนืดของนํ้ ามนัข้ึนอยูก่บัวงแหวนอิพอกไซดใ์นโครงสร้าง ถา้นํ้ ามนัมีวงแหวนอิพอกไซดใ์นโครงสร้างมาก
แสดงให้เห็นว่านํ้ ามนัมีความหนืดมาก เน่ืองจากนํ้ ามนัท่ีผ่านกระบวนการอิพอกซิเดชนัทาํให้โครงสร้างของนํ้ ามนั
เมลด็สบู่ดาํมีวงแหวนอิพอกไซดเ์กิดข้ึนในโครงสร้าง ทาํให้เกิดแรงยดึเหน่ียวระหวา่งโมเลกุลของนํ้ามนัได ้ส่งผลให้
สายโซ่มีการเคล่ือนไหวยาก ส่งผลใหค้่าความหนืดจึงสูง   

 - สมบติัของยางคอมพาวนด ์
         สมบติัความหนืดมูนน่ี 

              ค่าความหนืดของยางคอมพาวนด์ท่ีใส่นํ้ ามนัชนิดต่างๆ แสดงในตารางท่ี 3 พบวา่นํ้ ามนัท่ีมีค่าความหนืดสูง
ส่งผลให้ยางคอมพาวนด์มีความหนืดสูงข้ึนด้วย โดยยางคอมพาวนด์ท่ีใส่นํ้ ามัน TDAE มีค่าความหนืดสูงท่ีสุด 
รองลงมาคือ ยางคอมพาวนด์ท่ีใส่นํ้ ามันนํ้ ามัน EJO-100 นํ้ ามัน EJO-50 และนํ้ ามันเมล็ดสบู่ดํา ตามลาํดับ  เม่ือ
เปรียบเทียบระหวา่งยางคอมพาวนดท่ี์มีการใส่นํ้ ามนักบัยางคอมพาวนดท่ี์ไม่มีการใส่นํ้ามนั พบวา่ยางคอมพาวนดท่ี์มี
การใส่นํ้ ามนัเมลด็สบู่ดาํ และนํ้ ามนั EJO-50 มีความหนืดลดลง เน่ืองจากนํ้ ามนัจะไปเป็นตวัช่วยลดความหนืดในยาง
ทาํให้ยางน่ิมลง เพราะอนุภาคของนํ้ ามนัจะไปแทรกตวัอยูร่ะหว่างโมเลกุลของยางทาํให้สายโซ่โมเลกุลของยางเกิด
การเคล่ือนท่ีและล่ืนไหลไดดี้ข้ึน ในขณะท่ียางท่ีมีการใส่นํ้ ามนั EJO-100 และ นํ้ ามนั TDAE จะมีความหนืดเพิ่มข้ึน 
อาจเน่ืองมาจากนํ้ ามนัมีความหนืดสูงมาก จึงส่งผลให้ค่าความหนืดมูนน่ีของยางคอมพาวนด์สูงข้ึนดว้ย นอกจากน้ี
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ความเป็นขั้วของนํ้ ามนัเมล็ดสบู่ดาํอิพอกซิไดซ์ อาจจะทาํให้เกิดอนัตรกิริยาระหว่างนํ้ ามนักบัยางได ้เช่น เกิดแรง
ดึงดูดระหวา่งโมเลกลุ 
 

        ตารางท่ี 3 แสดงความหนืดมูนน่ีของยางคอมพาวนดท่ี์ใส่นํ้ามนัชนิดต่างๆ 
ชนิดนํ้ามนั ความหนืดมูนน่ี 

ไม่ใส่นํ้ามนั 26.34 
นํ้ามนัเมลด็สบู่ดาํ 17.97 
นํ้ามนั EJO-50 25.35 
นํ้ามนั EJO-100 29.87 
นํ้ามนั TDAE 42.82 

                 
                 สมบติัการวลัคาไนซ์ 
 

ตารางท่ี 4 แสดงสมบติัการวลัคาไนซ์ 
สมบติัการวลัคาไนซ์ ไม่ใส่นํ้ามนั นํ้ามนัเมลด็สบู่ดาํ นํ้ามนั EJO-50 นํ้ามนั EJO-100 นํ้ามนั TDAE 

ค่าทอร์กสูงสุด (dNm) 13.30 12.37 12.01 11.74 12.95 
ค่าทอร์กตํ่าสุด (dNm) 0.37 0.21 0.42 0.51 0.79 
ผลต่างของค่าทอร์ก (dNm) 12.93 12.61 11.59 11.23 12.16 
เวลาสกอร์ช (Scorch time, TS2) (Min) 3.01 3.07 3.24 3.31 4.00 
เวลาวลัคาไนซ์ 
(90% Cure time,TC 90) (Min) 

5.33 5.32 5.49 6.20 6.27 

ดชันีอตัราการวลัคาไนซ์ 
(Cure rate index, CRI) 

43.10 44.44 44.44 34.60 44.05 

 

          ระยะเวลาสกอร์ชและระยะเวลาวลัคาไนซ์ของยางคอมพาวนดท่ี์มีการใส่นํ้ามนัทั้ง 4 ชนิด พบวา่มีค่าใกลเ้คียงกนั 
ค่าทอร์กตํ่าสุดของของนํ้ ามนั TDAE มีค่าสูงสุด รองลงมาคือ นํ้ ามนั EJO-100 นํ้ ามนั EJO-50 และนํ้ ามนัเมล็ดสบู่ดาํ 
ตามลาํดบั ส่วนค่าทอร์กสูงสุดและผลต่างค่าทอร์ก (ค่าผลต่างระหว่างแรงบิดสูงสุดและแรงบิดตํ่าสุด) ของนํ้ ามนั 
TDAE นํ้ ามนัเมล็ดสบู่ดาํ และนํ้ ามนั EJO-50 มีค่าไม่แตกต่างกนั ในขณะท่ีนํ้ ามนั EJO-100 มีค่าตํ่าท่ีสุดเช่นเดียวกบั
ดชันีอตัราการวลัคาไนซ์ของยาง ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากนํ้ามนั EJO-100 มีความเป็นขั้วสูง ทาํใหค้วามเขา้กนัไดร้ะหวา่ง
ยางกบันํ้ามนัมีนอ้ย และค่าพีเอชของนํ้ามนัท่ีตํ่าอาจจะส่งผลใหอ้ตัราการเกิดปฏิกิริยาวลัคาไนซ์ลดลง 
 

5. บทสรุป 
 นํ้ามนัเมลด็สบู่ดาํอิพอกซิไดซ์ ท่ีมีปริมาณหมู่อิพอกไซด ์50 (EJO-50) และ 100 เปอร์เซ็นตโ์ดยโมล (EJO-100)  
สามารถเตรียมโดยใชป้ฏิกิริยาอิพอกซิเดชนั แบบ in situ ดว้ยกรดเปอร์ฟอร์มิก ซ่ึงการเพิ่มสัดส่วนของไฮโดรเจน
เปอร์ออกไซด ์ทาํให้ระดบัการเกิดอิพอกซิเดชนัเพ่ิมข้ึน สามารถวิเคราะห์โครงสร้างทางเคมีและระดบัอิพอกซิเดชนั
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ของนํ้ ามนัเมล็ดสบู่ดาํอิพอกซิไดซ์ดว้ยเทคนิค 1H-NMR จะปรากฏตาํแหน่งเคมิคอลชิฟท์ท่ี 2.90 ppm ซ่ึงแสดงถึง
โปรตอนท่ีตาํแหน่งวงแหวนอิพอกไซด ์และตาํแหน่งเคมิคอลชิฟท์ท่ี 5.38 ppm แสดงถึงโปรตอนท่ีตาํแหน่งพนัธะคู่ 
สาํหรับหมู่ฟังกช์นัของนํ้ามนัอิพอกซิไดซ์จะปรากฏท่ีตาํแหน่งแถบดูดกลืนท่ีเลขคล่ืน 843.89 และ 828.77 cm-1 ส่วนนํ้ามนั
เมลด็สบู่ดาํจะไม่พบเคมิคอลชิฟทแ์ละแถบดูดกลืนดงักล่าว   
              จากการศึกษานํ้ามนัทั้ง 4 ชนิด คือ นํ้ามนัเมลด็สบู่ดาํ นํ้ามนั EJO-50 นํ้ามนั EJO-100 และนํ้ามนั TDAE พบวา่
การใส่นํ้ ามันส่งผลให้ยางคอมพาวนด์มีความหนืดลดลง เม่ือพิจารณาสมบัติการวลัคาไนซ์พบว่าระยะเวลาสกอร์ช 
ระยะเวลาวลัคาไนซ์ และค่าทอร์กตํ่าสุดมีค่าเพ่ิมข้ึนตามปริมาณหมู่อิพอกไซด์ในนํ้ ามนัเมล็ดสบู่ดาํ แต่มีค่านอ้ยกว่า
นํ้ ามนั TDAE เล็กน้อย ส่วนค่าทอร์กสูงสุด ผลต่างค่าทอร์ก และดชันีอตัราการวลัคาไนซ์มีค่าใกลเ้คียงกนั ยกเวน้
นํ้ามนั EJO-100 ซ่ึงมีค่าตํ่าสุด  
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มะเร็งตับ: ประสบการณ์และคุณภาพชีวติของ ผู้ป่วยทีเ่ข้ารับการรักษาทีอ่โรคยศาล  
วดัคาํประมง จังหวดัสกลนคร 

LIVER CANCER : EXPERIENCE AND QUALITY OF LIFE OF THE OUTPATIENTS AT 
AROKHAYASALA OF WAT KHAMPRAMONG, SAKOLNA- KHON PROVINCE 
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บทคดัย่อ      

การวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาผลการรักษาผูป่้วยโรคมะเร็งตบั โดยภูมิปัญญาหมอพ้ืนบา้น ท่ีอโรคยา
ศาล จ.สกลนคร โดยศึกษาจากผูป่้วยจาํนวน 30 คน เพศชาย 12 คน เพศหญิง 18 คน ส่วนใหญ่ (80%) อาย ุ31 – 60 ปี 
ท่ีป่วยเป็นโรคมะเร็งตบัระยะต่างๆดงัน้ี ระยะท่ี 1 มี 21 คน (70%) ระยะท่ี 2,3 อยา่งละ 1 คน (3.3%) และระยะท่ี 4 
จาํนวน 7 คน (23.3%) และไดรั้บการบาํบดัรักษาโดยวธีิการแพทยแ์ผนปัจจุบนั อาทิ เคมีบาํบดั รังสีบาํบดั ภูมิคุม้กนั
บาํบดั แตกต่างกนัไป ไดรั้บเคมีบาํบดัครบคอร์ส 15 คน (50%) ไม่ไดรั้บ 1 คน (3.3%) ไม่ไดรั้บรังสีบาํบดั 26 คน 
(86.7%) และไม่ไดรั้บภูมิคุม้กนับาํบดั 29 คน (96.7%) ผูป่้วยมาเขา้รับการรักษาท่ีอโรคยาศาลดว้ยอาการปวดทอ้งใต้
ชายโครงขวา 23 คน (76.7%) และรู้สึกตวัดี ช่วยเหลือตนเองได ้28 คน (93.3%) และไดรั้บการบาํบดัรักษาทางร่างกาย
และจิตใจ ทางร่างกายไดแ้ก่ การใชย้าสมุนไพร ลูกประคบ การอบสมุนไพร โภชนาการบาํบดั การออกกาํลงักาย 
ดนตรีบาํบดั ทางจิตใจ ไดแ้ก่ มนตราบาํบดั สมาธิบาํบดั การใชย้าสมุนไพรรักษามะเร็งท่ีวดัคาํประมง โดยพระ
อาจารยป์พนพชัร์ เจา้อาวาส ประกอบดว้ย ยอดยารักษามะเร็ง (สาํหรับมะเร็งทุกชนิด) แลว้เสริมดว้ยยามะเร็งเฉพาะท่ี 
(เช่นมะเร็งปอด) ยาสาํหรับบาํบดัอาการขา้งเคียง ยางลา้งพิษ เป็นตน้ สูตรยอดยารักษามะเร็ง (แกม้ะเร็งทุกชนิด)
ประกอบดว้ยหวัร้อยรู (Hydnophytum formicarium Jack.), ไมส้ักหิน (Cordia globifera W.W. Smith), ขา้วเยน็เหนือ 
(Smilax corbularia Kunth.), ขา้วเยน็ใต ้ (Smilax glabra Wall..), โกศจุฬาลมัพา (Artemisia pallens Wall.), โกศเชียง 
(Livisticum officnale Koch.), กาํแพงเจ็ดชั้น (Salacia chinensis L.), ทองพนัชัง่ (Rhinacanthus nasutus Kurz.), เหงือก
ปลาหมอ (Acanthus ebracteatus Wall.), ผหีมอบ (Polyalthia cerasoides (Roxb.) Benth.), หญา้หนวดแมว 
(Orthosiphon aristatus Mig.) ภายหลงัจากการรักษาโรคมะเร็งตบั ณ อโรคยาศาลเป็นเวลา 3 เดือน ผลการวจิยัพบวา่ 
ผูป่้วยมะเร็งตบั ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายอุยูใ่นช่วง 30-60 ปี มีสถานสมรส ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่ คือ
ระดบัประถมศึกษา ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน นอ้ยกวา่ 5,000 บาท และใชสิ้ทธิบตัรประกนั
สุขภาพถว้นหนา้ในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล การเจบ็ป่วยของผูป่้วยมะเร็งตบัส่วนใหญ่อาการท่ีมาพบแพทยม์า
ดว้ยอาการอ่อนเพลีย ก่อนท่ีผูป่้วยจะไปพบแพทยเ์พ่ือรับการตรวจและวินิจฉยัโรคมกัจะปล่อยใหอ้่อนเพลียนานถึง
มากกวา่ 3-6 เดือน และมกัจะตรวจพบมะเร็งตบัในระยะลุกลามและอยูใ่นระยะ 3 มากท่ีสุด เม่ือแพทยต์รวจพบวา่
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ผูป่้วยมีการกระจายของโรคท่ีค่อนขา้งมากแพทยผ์ูว้นิิจฉยัจะไม่ใช่เคมีบาํบดั และภูมิคุม้กนับาํบดัในการรักษาผูป่้วย 
จึงตดัสินใจท่ีเขา้รับการรักษาดว้ยแพทยท์างเลือกและใชส้มุนไพรเป็นหลกัในการรักษาผูป่้วยโรคมะเร็ง ภายหลงัรับ
การบาํบดัท่ีวดัคาํประมงเป็นเวลา 3 เดือน พบวา่ ผูป่้วยมะเร็งตบัมีความสามารถในการดูแลตนเองคือรู้สึกตวัดี การ
หายใจดีสมํ่าเสมอ แต่สภาพร่างกายยงัคงมีอาการอ่อนเพลีย อาการท่ีพบไดบ่้อยในผูป่้วยมะเร็งตบั ไดแ้ก่ อาการปวด
ทอ้ง โดยเฉพาะท่ีใตช้ายโครงขวา เป็นอาการปวดเลก็นอ้ยพอทนไหว ดา้นจิตใจของผูป่้วยมะเร็งตบัท่ีเขา้มารับการ
รักษาท่ีอโรคยศาล วดัคาํประมง จ.สกลนคร พบวา่มีสภาพของจิตใจท่ีจะยอมรับกบัอาการเจบ็ป่วยไดม้าก  เขา้ใจ
วธีิการท่ีจะบาํบดัดูแลเนน้ท่ีความสมดุลยและการดูแลสุขภาพแบบองคร์วม และคิดวา่การรับการดูแลแบบองคร์วมทั้ง
ทางดา้นร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวญิญาณเป็นแนวทางท่ีถูกตอ้ง ผูป่้วยมี คุณภาพชีวิตโดยรวม อยูใ่นระดบัสูง เม่ือ
พิจารณารายดา้นพบวา่คุณภาพดา้นส่ิงแวดลอ้มมีค่าสูงสุด รองลงมา คือความผาสุกทางดา้นจิตใจ 

คาํสําคญั: โรคมะเร็งตบั, หมอพ้ืนบา้นอโรคยศาล, คุณภาพชีวติ 
 

Abstract 

 The objective of this study is to evaluate therapeutic efficiency of liver cancer by indigenous medicine’s 
wisdom at Arokhayasarn, Khampramong temple, Sakolnakhon Province. Thirty liver cancer patients (12 male, 18 
female) mostly (80%) age between 31 – 60 years are Stage I (21, 70%), Stage II (1, 3.3%), Stage III (1, 3.3%) ang 
Stage IV (7, 23.3%). These patients were under/without medical treatment before coming to Arokhayasorn. 
Records of full course chemotherapy (15, 50%), without chemotherapy (1, 3.3%), without radiotherapy (26, 
86.7%), without immunotherapy (29, 96.7%) were reported. Patients complianted with right layer abdominal rib 
(23, 76.7%), and most of them were conscious (28, 93.3%). All of the patients were treated physically and 
mentally, Physical treatments including herbal drugs, nutrition therapy exercise, music therapy and mental therapy 
such as mantra, meditation have been applied to all cancer patients every day. Herbal therapy by Prapanapat at 
Khampramong temple is started with the best anti - cancer herbs for all cancer types followed by specific anti 
cancer herb (eg. Lung cancer), anti adverse effects, detoxifying drug etc. The main herbal recipe here is composed 
of Hua-Roi-Ru (Hydnophytum formicarium Jack.), Mai-Sak-Him (Cordia globifera W.W. Smith), Kao-Yen-Nuea 
(Smilax corbularia Kunth.), Kao-Yen-Tai (Smilax glabra Roxb.), Koat-Chu-La-Lum-Pa (Artemisia pallens Wall.), 
Koat-Chieng (Livisticum officnale Koch.), Kum-Pang-Jed-Chan (Salacia chinensis.), Tong-Pan-Chang 
(Rhinacanthus nasutus Kurz.), Nguag-Pla-Mao (Acanthus ebracteatus,Wall.), Pee-Mop (Polyalthia cerasoides 
(Roxb.) Benth.), Ya-Nuad-Maew (Orthosiphon aristatus, Mig.), After three months treatment of liver cancer at 
Arokhayasarn the result showed. Patients with liver cancer mainly were female, aged between 30-60 years old, 
marital, elementary education, agriculturalist, monthly income not over 5,000 baht, exercise right of the universal 
coverage scheme (UCS) to pay for medical expenses. Information about patient’s illness, The majority of patients 
with liver cancer came to see a doctor with. Exhaustion over 3-6 months. According to widerspread of cancer cells 
in most patients, thus no chemotherapy and immunotherapy were prescribed instead of alternative medicine mainly 
herbal medicine. Psychological analysis of the patients- when the patient was admitted to the Wat Kampramong, 
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Sakolnakhon, and patients accepted the illness greatly for state of mind. The patients want to be treated at Wat 
Kampramong for the reasons that they concentrated the caring where balance is focused, understand the meaning of 
the balance-focused holistic therapy and accepted the balance-focused holistic care physically, mentally, socially, 
and spiritually. Information about patient’s treatment of disease at Wat Kampramong, Sakolnakhon, and holistic 
care where balance is focused physically, mentally, socially, and spiritually is accepted by the patients and they 
want to get treated with holistic care. The patients get treated at Wat Kampramong is not because they have no 
money for medical expense, but they need to rely on reliable religious faith and refuge. The expectation of the 
patients admitted is to subside. Information about quality of life of the patients who get treated at Wat 
Kampramong, Sakolnakhon, overall, the patients’ quality of life is high, in each respect of area; the environmental 
quality is rated mostly, followed by mental quality. After the liver cancer treatment at Wat Kampramong, for 3 
months, improved self-caning was observed suck as consciousiuss, regular breathing but exhaustion still removed. 
Symptoms often seen in liver cancer patients eg. Abdominal pain particularly at the bottom right of the rib with 
moderate pain. 

KEYWORDS: LIVER CANCER, ALTERNATIVE MEDICINE, QUALITY OF LIFE 
 
1. บทนํา 

โรคมะเร็งตบัเป็นโรคท่ีพบมากเป็นอนัดบัท่ี 6 ของผูป่้วยมะเร็งทัว่โลก ซ่ึงพบมากท่ีสุดในประเทศ
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และประเทศในทวีปแอฟริกา มะเร็งตบัยงัเป็นโรคท่ีพบมากเป็นอนัดบัหน่ึงของ       ผู ้
ชายไทย มะเร็งตบัท่ีเกิดจากเซลล์ตบั (hepatocellular carcinoma) เป็นมะเร็งตบัท่ีพบมากท่ีสุดถึงร้อยละ 80-90 
ของมะเร็งตบัทั้งหมดทัว่โลก มีรายงานผูป่้วยใหม่ท่ีเป็นโรคมะเร็งตบัมากกวา่ 600,000 คนต่อปี และเป็นสาเหตุ
การตายท่ีพบบ่อยเป็นอนัดบัท่ีสามของสาเหตุการตายของประชากรโลกจากโรคมะเร็ง มะเร็งตบัพบในผูช้าย
มากกวา่ผูห้ญิง 2-3 เท่า การท่ีมะเร็งตบัพบร้อยละ 5.6 ของผูป่้วยมะเร็งทัว่โลก แต่กลบัมีอตัราการตายของมะเร็ง
ตบัสูงถึงร้อยละ 8.8 ของสาเหตุการตายจากมะเร็งทุกชนิด แสดงวา่มะเร็งตบัเป็นโรคท่ีรักษาไดย้ากหรือเป็นมาก
เม่ือวินิจฉัยโรคคร้ังแรก  หรืออาจเกิดโรคแทรกซ้อนท่ีรุนแรงเกิดข้ึน ทาํให้ผูป่้วยมีอตัรารอดชีวิตน้อยและมี
ระยะเวลารอดชีวิตสั้น  สาํหรับประเทศไทยเม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชีย ประเทศไทยมีอตัรา
การพบโรคมะเร็งตบัสูงเป็นอนัดบัสามรองจากมองโกเลียและเกาหลี โดยพบในผูช้ายไทย สูงถึง 36.9 คนต่อ
ประชากร 100,000 คนและพบในผูห้ญิงไทย 15.2 คนต่อประชากร 100,000  คน ในแต่ละภูมิภาคของประเทศ
พบแตกต่างกนั โดยพบมากทางภาคตะวนัออก เฉียงเหนือ ในอตัรา 37.6 คนต่อประชากร 100,000 คน ในเพศ
ชายและ 16 ต่อประชากร 100,000 คนในเพศหญิง ส่วนทางภาคใตจ้ะพบนอ้ยกวา่ 1 

โรคมะเร็งตบัถือเป็นโรคท่ีควรป้องกนั เน่ืองจากตบัเป็นอวยัวะท่ีสาํคญัมีหนา้ท่ีกาํจดัสารพิษท่ีเขา้มา
สู่ร่างกาย ตบัของมนุษยอ์ยูบ่ริเวณทอ้งส่วนบนดา้นขวา มีขนาดใหญ่เป็นรูปสามเหล่ียมมีสีแดงเขม้เน่ืองจากมี
เลือดไหลผา่นจาํนวนมาก มีกาํลงัสาํรองมาก ดงันั้นกวา่ตบัจะเส่ือมเสียหนา้ท่ีการทาํงาน  และกวา่จะตรวจพบได้
ชดัเจน ตบัตอ้งถูกทาํลายไปมากกว่าร้อยละ 70 แต่ถา้ตบัเส่ือมอยู่เดิม เช่น มีภาวะตบัแข็งอยูก่็อาจเส่ือมเร็วข้ึน 
ภายหลงัมะเร็งลุกลามทาํลายเน้ือตบั แต่มะเร็งตบักมี็สาเหตุชดัเจน สามารถท่ีจะป้องกนัได ้
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จากผลการ ศึกษ าองค์ค วาม รู้หมอ พ้ื นบ้ าน ในการ ดูแล รักษ าโรคของคนไทยในแถบภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ พบวา่ หมอพื้นบา้นทุกคนมีประสบการณ์ดา้นการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคตั้งแต่ 20 ปีข้ึนไป 
โดยทุกท่านไดรั้บการยอมรับจากคนในชุมชนวา่เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถเป็นท่ีประจกัษใ์นดา้นผลการรักษา2 และ
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งของผูป่้วยโรคมะเร็งตบั3 ซ่ึงอาจจะแตกต่างกนัภายใตค้วามเช่ือ 
ความศรัทธาและแนวทางการรักษาผูป่้วยโรคมะเร็งตบัมีแนวโนม้ท่ีจะไดรั้บการรักษาทางการแพทยท์างเลือกมากข้ึน 
ซ่ึง ณ อโรคยศาล วดัคาํประมง จ.สกลนคร ก็เป็นทางเลือกหน่ึงของผูป่้วยโรคมะเร็งตบั จากเหตุผลดงักล่าว ผูว้ิจยัจึง
สนใจท่ีจะศึกษาประสบการณ์และคุณภาพชีวิตของผูป่้วยโรคมะเร็งตบัท่ีเขา้รับการรักษา ณ อโรคยศาล วดัคาํประมง 
จ.สกลนคร เพ่ือนาํผลการวิจยัมาเป็นแนวทางในการวางแผนพฒันาการดูแลผูป่้วยโรคมะเร็งตบั ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
สร้างความตระหนกัถึงความสําคญัและส่งเสริมการใชส้มุนไพรในการรักษาแบบองคร์วมและสร้างทางเลือกในการ
ดูแลผูป่้วยโรคมะเร็งตบัไดม้ากยิง่ข้ึน 
 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1) เพ่ือศึกษาองคค์วามรู้และแนวคิดในการรักษาผูป่้วยโรคมะเร็งตบั ท่ี อโรคยศาล วดัคาํประมง จ.สกลนคร 
2) เพ่ือศึกษาประเภทและชนิดของสมุนไพรท่ีใช้รักษาผู ้ป่วยมะเร็งตับ ท่ี  อโรคยศาล วดัคําประมง                  

จ.สกลนคร 
3) เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวติของผูป่้วยท่ีมารักษาโรคมะเร็งตบั ท่ี อโรคยศาล วดัคาํประมง จ.สกลนคร 

 
3. การดาํเนินการวจิัย 

อาจใชห้วัขอ้ “ระเบียบวธีิการวิจยั” หรือ “ขั้นตอนการศึกษา” เป็นการอธิบายถึงรูปแบบการดาํเนินการวิจยัน้ี 
วา่มีรายละเอียดอยา่งไร เช่น รายละเอียดของประชากร  การกาํหนดกลุ่มตวัอยา่ง  วิธีการสุ่มตวัอยา่ง  เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การวิจัย การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  การหาคุณภาพและการตรวจสอบความเท่ียงตรงของ
เคร่ืองมือ ตลอดจน รูปแบบเทคนิคการวเิคราะห์ขอ้มูล และค่าสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์และสรุปผลการวจิยั เป็นตน้ 
 
4. ผลการวจิัย 

1.ขอ้มูลส่วนบุคคล ผูป่้วยท่ีเขา้มารับการรักษาท่ีอโรคยศาล วดัคาํประมง จงัหวดัสกลนคร พบวา่ ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง ร้อยละ 60 มีอายุระหว่าง 30-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 80 ค่าดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ปกติร้อยละ 46.7 
สถานภาพคู่ร้อยละ 83.3 มีอาชีพเกษตรกรรมมากท่ีสุดร้อยละ 50 ระดบัการศึกษาประถมศึกษาร้อยละ 50 ส่วนมากใช้
สิทธิบตัรทองในการรักษาพยาบาลถึงร้อยละ 70 รายไดต่้อเดือนนอ้ยกวา่ 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.3  

2.ขอ้มูลการเจ็บป่วย พบว่า การเจ็บป่วยของผูป่้วยมะเร็งตบั ของผูป่้วยท่ีเขา้มารับการรักษาท่ี อโรคยศาล   
วดัคาํประมง จงัหวดัสกลนคร อาการท่ีตอ้งไปพบแพทยแ์ผนปัจจุบนัมากท่ีสุดคืออาการอ่อนเพลียร้อยละ 23.3   ใช้
ระยะเวลาท่ีมีอาการขา้งตน้ก่อนไปโรงพยาบาล >3-6 เดือนถึงร้อยละ 56.7 สภาพร่างกายทัว่ไปขณะปัจจุบันรู้สึก
อ่อนเพลียร้อยละ 66.7 มีอาการปวดใตช้ายโครงขวาร้อยละ 76.7 อตัราการหายใจสมํ่าเสมอร้อยละ 80.0 
  3.ผูป่้วยมะเร็งตบัแยกตามระยะของโรค และการไดรั้บการบาํบัดดว้ยวิธีต่างๆ พบว่า จาํนวนของผูป่้วย
มะเร็งตบัแยกตามระยะของโรค และการไดรั้บการบาํบดัดว้ยวิธีต่างๆของผูป่้วยท่ีเขา้มารับการรักษาท่ีอโรคยศาล วดั
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คาํประมง จงัหวดัสกลนคร เป็นมะเร็งตบัระยะท่ี 1 มากท่ีสุดร้อยละ 70 รองลงมาคือระยะท่ี 4 ร้อยละ 23.30 ไดรั้บเคมี
บาํบดัครบคอร์สร้อยละ 50 ไดรั้บรังสีบาํบดัครบคอร์สร้อยละ 6.70 และไม่ไดรั้บภูมิคุม้กนับาํบดัร้อยละ 96.70 
 4.ผูป่้วยมะเร็งตบัแยกตามสภาพร่างกายทัว่ไป และความสามรถในการดูแลตนเอง พบว่า ระดบัความรู้สึก
ของผูป่้วยท่ีเขา้มารับการรักษาท่ีอโรคยศาล วดัคาํประมง จังหวดัสกลนคร ส่วนใหญ่มีความสามารถในการดูแล
ตนเองและรู้สึกตวัดีร้อยละ 93.3 และมีอาการปวดทอ้งใตช้ายโครงขวาถึงร้อยละ 76.7 โดยความปวดคงอยูใ่นระดบั
เลก็นอ้ยคิดเป็นร้อยละ 50 
 5.ดา้นคุณภาพชีวิตของผูป่้วยท่ีเขา้มารับการรักษาท่ี เม่ือพิจารณาคุณภาพชีวติโดยรวม พบวา่ ผูป่้วยมีคุณภาพ
ชีวิตแบบเป็นกลางๆร้อยละ 100 คุณภาพชีวิตดา้นร่างกายมีคุณภาพชีวิตท่ีไม่ดี ร้อยละ 73.3 คุณภาพชีวิตดา้นจิตใจอยู่
อยา่งเป็นกลางๆร้อยละ 96.7 คุณภาพชีวติดา้นสังคมเป็นคุณภาพชีวติท่ีดีร้อยละ 73.3 คุณภาพชีวติดา้นส่ิงแวดลอ้มเป็น
คุนภาพชีวติแบบกลางๆร้อยละ 96.7 
 6.ดา้นของคุณภาพชีวิตในแต่ละดา้น เม่ือพิจารณาคุณภาพชีวิตโดยรวม พบวา่ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 73.17 ซ่ึงอยู่
ในระดบัสูง เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่คุณภาพดา้นส่ิงแวดลอ้มเป็นดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียคะแนนสูงสุด 22.43 รองลงมา คือ
ความผาสุกทางดา้นจิตใจ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 17.97 ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดไดแ้ก่คุณภาพดา้นสังคมมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 12.47 
 
5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

การอภิปรายผลการวิจัยนําเสนอตามสมติฐานการวิจัย คือ ประสบการณ์และคุณภาพชีวิตของผูป่้วย
โรคมะเร็งตบัเป็นอยา่งไรเม่ือเขา้รับการรักษา ณ อโรคยศาล วดัคาํประมง จ.สกลนคร ผลการศึกษาพบวา่ คุณภาพชีวิต
ของผูป่้วยมะเร็งตบัโดยรวมอยูใ่นระดบัสูง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 73.17 จากผลการศึกษาน้ีอธิบายไดว้า่ แมผู้ป่้วยมะเร็ง
ตบัจะไดรั้บผลกระทบต่างๆท่ีเกิดข้ึนกบัตวัผูป่้วย ทั้งทางดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม การดาํเนินชีวิตท่ีเปล่ียนไป 
การเปล่ียนแปลงของสภาพทางร่างกาย การเปล่ียนแปลงทางสภาวะทางสังคม แต่ผูป่้วยกลุ่มน้ียงัมีการรับรู้วา่ตนเองมี
คุณภาพชีวิตท่ีอยูใ่นระดบัสูง ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากผูป่้วยไดรั้บการดูแลเอาใจใส่จากญาติ ของตนเองในการดูแลอยา่ง
ใกลชิ้ดในรูปแบบของท่ีพกัผูป่้วยของ อโรคยศาลท่ีจดัให้ญาติและผูป่้วยพกัร่วมกนัเป็นลกัษณะครอบครัว และมี
ลกัษณะเรือนพกัรวม ท่ีสามารถมีเพ่ือนร่วมเรือนพกัท่ีถอ้ยทีถอ้ยอาศยักนั ประกอบกิจวตัรประจาํวนัดว้ยกนั ไม่วา่จะ
เป็นการทาํกบัขา้ว      ครัวเดียว การรับประทานอาหารร่วมโต๊ะ หรือการพดูคุยแลกเปล่ียนประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนั 
เอ้ือเฟ้ือ   เจือจุน เก้ือหนุนกนัในยามขาดแคลน แบบไม่เบียดบงั เอาเปรียบ หรือมีใครอิจฉา อยูใ่นกลุ่มสังคมท่ีเป็นโรค
เดียวกนั ดว้ยความเขา้อกเขา้ใจกนัอยา่งแทจ้ริง ทั้งผูป่้วยและญาติผูป่้วย ปัจจยัเหล่าน้ีน่าจะเป็นส่ิงท่ีทาํให้ผูป่้วยเกิด
กาํลังใจในการดาํรงชีวิตอย่างมีความสุข แม้ว่าจะเจ็บป่วยหรือเจ็บปวดกับโรคท่ีคุกคามอยู่  จากผลการศึกษาน้ี
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ  Johansson, Axelsson and Danielson4 ท่ีศึกษาเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตตามการรับรู้ของผูป่้วย
มะเร็งระยะสุดทา้ย พบว่า กลุ่มตวัอย่างตอ้งการมีชีวิตประจาํวนัท่ีมีความสุข ตอ้งการเป็นคนท่ีมีความหมายและมี
ความสาํคญัของครอบครัว ผูดู้แลให้การดูแลผูป่้วยดว้ยความเตม็ใจ เขา้ใจและยอมรับในพฤติกรรมท่ีผูป่้วยแสดงออก 
แมบ้างคร้ังจะเป็นพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม เช่น หงุดหงิด โมโหง่าย จากปัจจยัท่ีกล่าวมาน่าจะเป็นสาเหตุท่ีทาํให้
ผูป่้วยมะเร็งตบัมีคุณภาพชีวิตท่ีดี5 
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จากคาํนิยามของคาํว่า Health ว่ามีการเปล่ียนแปลงไป หลงัมีการเคล่ือนไหวในปี ค.ศ.1960 ถึงตน้ปี ค.ศ.
1970 ซ่ึงนิยามไดมี้ความสมบูรณ์มากข้ึนคือ นิยามคาํวา่สุขภาพเดิมพิจารณาแค่สุขภาพกายแต่ไดรั้บการแกไ้ข โดยเพ่ิม
มิติทางจิตใจ และความเป็นอยูท่ี่ดีในสังคมเขา้มาดว้ย6 

องคอ์นามยัโลก (The WHO group, 1994) ไดใ้ห้ความหมายของคุณภาพชีวิตไวว้า่เป็นมโนทศัน์ หลายมิติท่ี
ประสานการรับรู้ของบุคคลในดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ ดา้นระดบัความเป็นอิสระ ไม่ตอ้งพ่ึงพาดา้นความสัมพนัธ์ทาง
สังคม ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นความเช่ือส่วนบุคคลภายใตว้ฒันธรรม ค่านิยม และเป้าหมายในชีวติของแต่ละบุคคล7 

เม่ือนาํนิยามของคาํวา่คุณภาพชีวิตและสุขภาพมารวมกนักจ็ะไดนิ้ยามใหม่ของคุณภาพชีวิตดา้นสุขภาพหรือ
ท่ีเรียกว่า Health-related Quality of life (HQOL) ว่า The level of total well-being and satisfaction a ssociated with an 
individuals life and how this is affected by disease and treatment เป็นดา้นท่ีอยูใ่นระดบัสูงมาก 8 โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
22.43 ในการศึกษาคร้ังน้ีผูป่้วยมะเร็งตบัมีการปฏิบติักิจกรรมท่ีมีความสัมพนัธ์กบัศาสนาค่อนขา้งมาก มีการตม้ยาตาม
ฤกษ ์สวดภาวนาบูชายาก่อนรับประทานยา สวดมนตท์าํวตัร นัง่สมาธิภาวนา ทาํบุญใส่บาตร มีการกรวดนํ้ าแผเ่มตตา 
โดยหวงัวา่ผลของการทาํบุญจะช่วยใหต้นมีอาการดีข้ึน มีความเช่ือและปฏิบติัตามหลกัคาํสอนของพุทธศาสนา เช่ือใน
กฎแห่งกรรม ความเป็นไตรลกัษณ์ ทาํให้ผูป่้วยยอมรับความจริงยิ่งข้ึน ทุกขใ์จนอ้ยลง มีความพึงพอใจในสภาพของ
ตนเองยามเจบ็ป่วย แมเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางดา้นต่างๆของร่างกาย  

ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 
1. องค์ความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ีสามารถนําไปพฒันา เป็นรูปแบบ ขบวนการในการดูแลผูป่้วย 

มุ่งเนน้ในการดูแลแบบองคร์วม เพ่ือให้ผูป่้วยมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ทาํให้ผูป่้วยมีกาํลงัใจในการต่อสู้กบัโรคร้าย ยอมรับ
ในส่ิงท่ีเกิดข้ึน และสามารถเผชิญความตายไดอ้ยา่งสงบ 

2. จากการศึกษาในคร้ังน้ี พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีการรับรู้วา่การตรวจสุขภาพประจาํปีเป็นอุปสรรคท่ียุง่ยาก 
ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากการขาดความรู้ความเขา้ใจของประชาชน ซ่ึงจากการศึกษาในคร้ังน้ีทาํใหท้ราบวา่แรงสนบัสนุนทาง
สังคมจากเจา้หน้าท่ีสาธารณสุขและครอบครัวท่ีมีการแนะนาํให้สมาชิกในครอบครัวมีการตรวจสุขภาพประจาํปี 
รวมทั้งปัจจยัแรงสนบัสนุนจากเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข และแรงสนบัสนุนจากครอบครัว เป็นปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการป้องกนัโรคมะเร็งมะเร็งตบัและมะเร็งท่อนํ้าดี ดงันั้น เพ่ือส่งเสริมสุขภาพใหป้ระชาชนมีความตระหนกั
และมีพฤติกรรมการป้องกนัโรคไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขควรเนน้ย ํ้าในการแนะนาํให้ประชาชน
ตรวจสุขภาพประจาํปีอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือใหท้ราบภาวะสุขภาพและการดูแลรักษาอยา่งเหมาะสม 

3. สถาบนัครอบครัว เป็นสังคมพ้ืนฐานของทุกชีวิตท่ีมีความสําคญัยิ่ง ซ่ึงจากการศึกษาคร้ังน้ี พบวา่ แรง
สนบัสนุนจากครอบครัว เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการป้องกนัโรคมะเร็งมะเร็งตบัและมะเร็งท่อ
นํ้าดี ดงันั้น ควรมีการรณรงคใ์หป้ระชาชนเห็นความสาํคญัและใส่ใจดูแลสุขภาพของสมาชิกภายในครอบครัวมากข้ึน 
เพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุม้กนัสุขภาพท่ีดี 

4. พ้ืนฐานในการรักษาโรคมะเร็งตบัตามหลกัการแพทยแ์ผนไทย สามารถแบ่งออกเป็นแต่ละชนิด เช่น 
มะเร็งขั้ว และตวัตบั (ฝีร่วงผึ้ง) มะเร็งชายโครงตบั (กระษยัล้ินกระบือ) เป็นตน้ ควรมีการพฒันาต่อยอดยาสมุนไพรใน
การรักษาผูป่้วยโรคมะเร็ง โดยเฉพาะยาสมุนไพรไทย ตามตาํราหลวง ฯ (ตาํรายา ศิลาจารึกในวดัพระเชตุพนวิมลมงั
คลาราม) 
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ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาประเด็นอ่ืนๆ ท่ีอาจมีความเก่ียวขอ้งเพ่ือวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการป้องกนั

โรคมะเร็งมะเร็งตบัและมะเร็งท่อนํ้ าดี เพ่ือนาํปัจจยัท่ีคน้พบมาเป็นแนวทางในการส่งเสริมสุขภาพต่อไป เช่น ภาวะ
โภชนาการ โรคประจาํตวัอ่ืน 

2. ควรมีการศึกษาตัวแปรท่ีใช้ศึกษาคร้ังน้ี ประยุกต์กับการศึกษาโรคเร้ือรังอ่ืนๆ เช่น โรคเบาหวาน 
โรคมะเร็งชนิดอ่ืน 

3. ควรทดลองพฒันารูปแบบหรือวิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีอาจเกิดข้ึนใหม่ในอนาคตเพ่ือใหส้ามารถอธิบาย
การเปล่ียนของตวัแปรไดส้อดคลอ้งกบัสภาพปัจจุบนัท่ีศึกษาไดม้ากข้ึน 
 
กติติกรรมประกาศ  

ขอขอบคุณ ดร.ผศ. สุรีย ์ ศุภลกัษณ์นารี อาจารยท่ี์ปรึกษา ในการใหค้าํปรึกษาและขอ้เสนอแนะ การปรับแก้
ไขขอ้บกพร่องต่างๆ ขอขอบคุณ ดร.กณัฑว์ี วิวฒัน์พาณิชย ์และ ดร.ณภทัรดิศ สุริยกมลจินดา ท่ีกรุณาใหค้าํช้ีแนะและ
ข้อคิดในการปรับแก้ไขงานวิจัยให้มีคุณภาพสําเร็จสมบูรณ์ เจ้าหน้าท่ีวดัคาํประมง จังหวดัสกลนคร และคณะ
เจา้หนา้ท่ีงานส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสมุทรปราการ ท่ีให้การสนบัสนุนงานวิจยัคร้ังน้ี 
ผูว้จิยัขอเจริญพรมา ณ โอกาสน้ี 
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ภูมิปัญญาหมอพืน้บ้านภาคกลางและภาคอสีานของประเทศไทยในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งตับ 
A STUDY OF TRADITIONAL HEALERS IN CENTRAL AND NORTHEAST PART OF 
THAILAND TOWARDS HEPATOCELLULAR CARCINOMA PATIENT TREATMENT 

 

ฉัตรชนก ชาญปภัชพล,   ผศ.ดร.รตนพร ศุภลกัษณ์นารี,  ศ.ดร.ชยนัต์ พเิชียรสุนทร,    
รศ.ชุมพจต์ อมาตยกุล, และ ดร.ณภัทรดศิ สุริยกมลจินดา 

1 นกัศึกษาปริญญาโท สาขาการแพทยแ์ผนตะวนัออก วทิยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํ หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก มหาวทิยาลยัรังสิต 

3 ประธานศูนยก์ารแพทยแ์ผนไทยประยกุต ์คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
4 ผูอ้าํนวยการสาํนกัเสริมศึกษาและบริการสงัคม มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

5 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก มหาวทิยาลยัรังสิต 
     

 

บทคดัย่อ      
 

มะเร็งตับเป็นโรคท่ีพบได้บ่อยเป็นอันดับท่ี 1 ในเพศชาย อันดับท่ี 3 ในเพศหญิง และเป็นสาเหตุการ
เสียชีวิต อนัดบั 1 ในประเทศไทย มกัจะพบในผูป่้วย อาย ุ40-70 ปี เน่ืองจาก มะเร็งตบั มีการดาํเนินโรคท่ีค่อนขา้ง 
รวดเร็ว และผูป่้วยมกัมีอาการเม่ือโรคเป็นไปมากแลว้ จึงมีผูป่้วยท่ีตอ้งเสียชีวิต จาํนวนมากในแต่ละปีในปัจจุบนั
ผูป่้วยโรคมะเร็งตบัสนใจการรักษาดว้ยการแพทยท์างเลือกมากข้ึน ประกอบดว้ยมีหมอพ้ืนบา้นท่านหน่ึงท่ีอยูใ่น
กลุ่มท่ีศึกษา ป่วยเป็นโรคมะเร็งระยะสุดทา้ยไดท้าํการรักษาดว้ยยาสมุนไพรตาํรับหน่ึง เวลาผ่านมา 20 ปีแลว้ 
ปัจจุบนัท่านยงัมีชีวิตอยูด่ว้ยเหตุผลดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาองคค์วามรู้ รวมทั้งกระบวนการรักษา
และสมุนไพรท่ีหมอพื้นบา้นใชใ้นการรักษาโรคมะเร็งตบั โดยมีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาประมวลแนวคิดในเชิง
ทฤษฎีจากภูมิปัญญาของหมอพื้นบา้นเก่ียวกบัการรักษาผูป่้วยโรคมะเร็งตบั รวมทั้งกระบวนการรักษา ตาํรับยา 
กลุ่มสมุนไพรท่ีหมอพื้นบา้นใชใ้นการรักษาผูป่้วยโรคมะเร็งตบั ดว้ยวิธีดาํเนินการรวบรวมรายช่ือจากผลสํารวจ
หมอพื้นบ้านรักษาโรคมะเร็งทั่วประเทศ จาํนวน 708 คน ของกรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก ปี พ.ศ.2553 ในจาํนวนน้ีมี 121 คน ท่ียงัคงใหก้ารรักษาผูป่้วยโรคมะเร็งอยู ่มีหมอพ้ืนบา้นท่ีใชภู้มิปัญญา
ในการรักษาผูป่้วยโรคมะเร็ง เขตภาคกลาง 33 คน และภาคอีสาน 39 คน โดยใชเ้กณฑก์ารคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่ง คือ 
เป็นหมอพ้ืนบา้นท่ีอยูใ่นเขตภาคกลางและภาคอีสานท่ีมีประสบการณ์ในการรักษาผูป่้วยโรคมะเร็งตบั สมคัรใจเขา้
ร่วมโครงการและยินดีถ่ายทอดองคค์วามรู้ เป็นผูท่ี้ไดรั้บการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษ หรือครู และยงัคง
ให้การรักษาผูป่้วยโรคมะเร็งตบัอย่างต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั รวมระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี จากนั้นจึงคดัเลือก
หมอพ้ืนบา้นเพ่ือศึกษาเชิงลึก จาํนวน 15 คน 

ผลการวิจยั พบว่า  มะเร็งตบัส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากกรรมพนัธ์ุ การรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ ด่ืม
เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ การลุกลามของเช้ือมะเร็งจากอวยัวะส่วนอ่ืน ทั้งน้ีกระบวนการรักษาจะเน้นการใชย้า
สมุนไพรตาํรับ โดยจะเน้นยาท่ีมีฤทธ์ิในการขับของเสียออก สร้างภูมิต้านมะเร็งให้แก่ร่างกายและยารักษา
โรคมะเร็งตบั ตามลาํดบั ซ่ึงตวัยาสมุนไพรท่ีใชส่้วนใหญ่มีรสเมาเบ่ือ สุขมุ เยน็ จืด 
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สรุปไดว้า่ ตวัยาสมุนไพรท่ีหมอพ้ืนบา้นใชซ้ํ้ ามากท่ีสุดคือ หัวขา้วเยน็เหนือ (Smilax corbularia Kunth) 
คิดเป็น 86.66 % หวัขา้วเยน็ใต ้(Smilax glabra Roxb) คิดเป็น 86.66 % ขนัทองพยาบาท (Gelonium multiflorum A. 
Juss)  คิดเป็น 66.66 % หนอนตายหยาก (Stemona Collinsae Craibr) คิดเป็น 33.33 % ทองพนัชัง่ (Rhinacanthus 
nasutus Kurz) คิดเป็น 26.66 % กาํมะถนัเหลือง คิดเป็น 20.00 % กาํมะถนัแดง คิดเป็น 20.00 % ตามลาํดบั  
คาํสําคญั : ภูมิปัญญา,  หมอพ้ืนบา้น,  โรคมะเร็งตบั 

 
Abstract 

Hepatocellular carcinoma is the first cause of mortality in Thai people, particularly in female gender as 
third and in male gender as first, 40-70 years of age. Because of the progression of this disease is rather rapidly, 
founding of cancer cause are most in advanced period, and affected to higher mortality than others. At present 
time, alternative medicine is more popularity in the group of patients with hepatocellular carcinoma. Meanwhile, 
an herbal medicine formula was occurred from a traditional healer with end stage cancer who participated in 
research group at 20 years ago, and the researcher was founded that the traditional healer is still alive. Thus, the 
researcher was carried out to the study of body of knowledge, including processes and methods used by the 
traditional healer towards hepatocellular carcinoma patient treatment.  

The objectives of this research was to study about the theoretical review of folk wisdom using by the 
traditional healer towards hepatocellular carcinoma patient treatment, including to study about processes, 
methods, herbal formulas, and herbal group that using for the treatment.   

From the survey, collection, and publishing data of 708 traditional healer’s name by Department for 
Development of Thai Traditional and Alternative Medicine in 2010, the data showed that 121 traditional healers 
still currently treatment for cancer patient. 33 traditional healers was currently treatment in the central part, and 39 
traditional healers was currently treatment in the northeast part, particularly. The researcher was used the purposive 
sampling from the data with criteria such as: to be traditional healer with currently treatment in central and 
northeast part of Thailand, be willing to participate in this research, be willing to body of knowledgetransfer, 
succeed the body of knowledge from ancestor or teacher, and still currently treatment for hepatocellular carcinoma 
patient with not less than 10 years of experience. And, in final process of selection, the 15 samples of traditional 
healer from  

The results of this research were showed that: 
Genetics transferred, to consumption in no welled- cook food or alcoholic drinks, and advanced cancer 

from other organs was the main cause of hepatocellular carcinoma. Using of herbal formulas for treatment 
process was emphasized. The process of treatment was using excretion activity herbal, herbal for improving the 
immune system for cancer resistance, and herbal for direct treatment for cancer, respectively. Most of the herbal 
using in the treatment has 4 tastes as: intoxicated or “Maubuea”, commonly, cool, and tasteless       
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In conclusion, 86.66% of Smilax corbularia or in well-known as “Hua Kao Yen Nuer”, 86.66% of Smilax 
grabraRoxb or in well-known as “Hua Kao Yen Tai”, 66.66% of SuregadaMoltiflorom or in well-known as “Kan 
Thong Payabaat”, 33.33% of StemonaCollinsaeCraib or in well-known as “Non Tai Hyak”, 26.66% of 
RhinacanthusasotusKurz or in well-known of “Thong Pun Chung”, 20.00% of yellow sulfur, and 20.00% of red sulfur 
was the most repeatedly used in herbal formulas for hepatocellular carcinoma treatment by the traditional healers.  

The results of this research were showed that: 
Genetics transferred, to consumption in no welled- cook food or alcoholic drinks, and advanced cancer 

from other organs was the main cause of hepatocellular carcinoma. Using of herbal formulas for treatment 
process was emphasized. The process of treatment was using excretion activity herbal, herbal for improving the 
immune system for cancer resistance, and herbal for direct treatment for cancer, respectively. Most of the herbal 
using in the treatment has 4 tastes as: intoxicated or “Maubuea”, commonly, cool, and tasteless       

In conclusion, 86.66% of Smilax corbularia Kunth or in well-known as “Hua Kao Yen Nuer”, 86.66% of 
Smilax grabra Roxb or in well-known as “Hua Kao Yen Tai”, 66.66% of Suregada moltiflorom or in well-known as 
“Kan Thong Payabaat”, 33.33% of Stemona collinsae Craib or in well-known as “Non Tai Hyak”, 26.66% of 
Rhinacanthus nasotus Kurz or in well-known of “Thong Pun Chung”, 20.00% of yellow sulfur, and 20.00% of red 
sulfur was the most repeatedly used in herbal formulas for hepatocellular carcinoma treatment by the traditional 
healers.  
KEYWORDS: WISDOM, TRADITIONAL HEALER, HEPATOCELLULAR CARCINOMA 
 
1. บทนํา 
 เม่ือ พ.ศ.2553 ไดมี้การประชุมยอ่ย “เร่ืององค์ความรู้การแพทยพ้ื์นบา้นในแต่ละภาคของประเทศไทยท่ีมี
ความสาํคญัในการรักษาผูป่้วยโรคเร้ือรังท่ีไดผ้ลดี”  ซ่ึงมีหมอพ้ืนบา้นมาประชุมคร้ังน้ีจาํนวน 148 คน มีหมอพื้นบา้น
ท่ีมีองคค์วามรู้ในการรักษาผูป่้วยโรคมะเร็งตบั 48 คน (สํานักการแพทยพ้ื์นบา้นไทย กรมพฒันาการแพทยแ์ผน
ไทย และการแพทยท์างเลือก กระทรวงสาธารณสุข) และมีคุณหมอท่านหน่ึงไดป่้วยเป็นโรคมะเร็งตบัระยะสุดทา้ย 
และท่านไดรั้บองคค์วามรู้พ้ืนบา้นโดยใชส้มุนไพรรักษา ซ่ึงท่านยงัมีชีวิตอยู ่จนถึงปัจจุบนัเป็นระยะเวลา 20 กวา่ปี 
ปัจจุบนัการใชพื้ชสมุนไพรไดรั้บการนิยมอยา่งกวา้งขวางทั้งในรูปยา เคร่ืองสาํอางและอาหารเสริม เน่ืองจากพบวา่ 
สมุนไพรมีผลขา้งเคียงและพิษน้อยกวา่ยาแผนปัจจุบนั (บุญยิ่ง ทบัทิม, 2553) ประเทศไทยก็ไดน้าํสมุนไพรมาใช้
ในการรักษาโรคเช่นเดียวกนั มีการใชย้าสมุนไพรในการรักษาโรคภยัไขเ้จ็บต่างๆ อยา่งกวา้งขวางในทุกครัวเรือน
มาเป็นเวลาชา้นานแลว้ เน่ืองจากไดท้ราบถึงอนัตรายจากฤทธ์ิขา้งเคียง และความเป็นพิษของยาแผนปัจจุบนักนั
มากข้ึน ทั้งน้ีเพ่ือตระหนกัถึงความปลอดภยัในชีวิตเป็นหลกั รูปแบบการนาํสมุนไพรมาใชใ้นอดีตนั้นเป็นแบบ ฝน 
ฟอก ตม้ ผงชง และลูกกลอน ความรู้เก่ียวกบัสมุนไพรนั้นมีการเรียนรู้จากผลของการรักษา จากประสบการณ์และ
การถ่ายทอดวิชาความรู้ให้ผูท่ี้ใกลชิ้ด หรือคนท่ีรักสืบต่อกนัมา (สมาคมแพทยแ์ผนไทย, 2551) จนเกิดอาชีพท่ี
เรียกว่า หมอหลวง หมอเชลยศกัด์ิ หมอกลางบ้าน หมอรากหญ้า หมอยาตม้ หมอยาหม้อ และหมอยาสมุนไพร
พื้นบา้น  ในขณะที่ต่างประเทศสามารถสกดัตวัยาสําคญัออกจากสมุนไพรที่ทาํการศึกษา ทาํให้ยาท่ีได้มี
ประสิทธิภาพ และมีขนาดการใชท่ี้แน่นอนเรียกวา่ ยาแผนปัจจุบนั 
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 หมอสมุนไพรพ้ืนบา้น มีบทบาทสําคญัในการรักษาพยาบาลของคนในชุมชน แต่เน่ืองจากไดมี้การรับเอา
การแพทยแ์บบตะวนัตกเขา้มาใชใ้นการรักษาโรคอยา่งเตม็รูปแบบ โดยการออกกฎหมายควบคุมการประกอบโรค
ศิลปะ (สุทธิกนัต ์อุตส่าห์, 2551) ทาํใหป้ระชาชนมีทางเลือกใชบ้ริการการแพทยด์า้นอ่ืนมากข้ึน มีการปรับตวัเลียนแบบ
แพทยส์มยัใหม่ในดา้นการตรวจรักษาโรค เคร่ืองมือแพทยท่ี์ทนัสมยั ทาํใหบ้ทบาทการรักษาโรคของหมอพ้ืนบา้น
ในชุมชนน้อยลง พร้อมมีการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม มีแนวโน้มว่าหมอสมุนไพรจะลดจาํนวนลง
เร่ือยๆ เพราะขาดการสนบัสนุนจากรัฐบาลเท่าท่ีควร 

โรคมะเร็งตบัเป็นปัญหาสําคญัในระบบสาธารณสุขของประเทศไทย จากสถิติของกระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ.2551 พบวา่ โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตายอนัดบั 1 ของประเทศ คือ 87.6 ต่อประชากรแสนคน และโรคมะเร็ง
ท่ีพบมากท่ีสุด คือ โรคมะเร็งตับ จึงมีความจาํเป็นท่ีจะต้องศึกษาภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้านท่ีรักษาผูป่้วย
โรคมะเร็งตบั เพ่ือรวบรวมสมุนไพรท่ีหมอพ้ืนบา้นใชรั้กษาผูป่้วย ซ่ึงพบว่าหมอพื้นบา้นภาคกลางและภาคอีสาน
หลายจงัหวดั มีการรักษาแบบองคร์วม เนน้รักษาดว้ยสมุนไพรตาํรับ 

สุภาวดี ตรีรัตนถวลัย.์ (2553) โรคฝีรวงผึ้ง อาการแน่นชายตบัเบ้ืองขวา ใหย้อกตลอดสันหลงั ให้ตวัเหลือง 
หนา้เหลือง จกัษุเหลืองดุจขม้ิน ปัสสาวะเหลืองดุจนํ้ากรัก ใหจ้บัร้อนสะทา้นหนาว ใหมึ้นตึง ใหเ้ม่ือยทุกขอ้กระดูก 
ให้อ่ิมไปดว้ยลม บริโภคอาหารมิ ได ้โรคกษยัล้ินกระบือ อาการ บงัเกิดโลหิตล่ิมติดอยูท่ี่โครงดา้นขวา มีสัณฐาน
ดงัล้ินกระบือ กระทาํให้คร่ันตวัให้ร้อน ให้จบัเป็นเพลา ให้จุกให้แน่นอก ให้บริโภคอาหารไม่ได ้ให้นอนไม่หลบั 
อยูเ่ป็นนิจ ให้กายผอมแห้งไป  คร้ันแก่ตวัเขา้ กษยัแตกออกเป็นโลหิตและนํ้ าเหลืองไหลซึมไปในลาํไส้ใหญ่นอ้ย 
ทาํใหไ้ส้พองใหญ่ 

 
2. ขั้นตอนการศึกษา / อุปกรณ์และวธีิการวจิัย 

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการศึกษาเชิงลึก (In depth – 
study) กบักลุ่มตวัอยา่ง 

กลุ่มตวัอย่าง 
กลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษาใช้รูปแบบการคดัเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เพ่ือทาํการศึกษาเชิงลึก 

จาํนวนทั้งส้ิน 15 คน จากกลุ่มหมอพ้ืนบา้นในเขตภาคกลางและภาคอีสานท่ีมีประสบการณ์ในการรักษาผูป่้วย
โรคมะเร็งตบัทั้งส้ิน 31 คน โดยมีหลกัเกณฑค์ดัเลือกเพ่ือศึกษาดงัน้ี 

1. เป็นหมอพ้ืนบา้นในเขตภาคกลางและภาคอีสานท่ีมีประสบการณ์ในการรักษาผูป่้วยโรคมะเร็งตบั 
2. สมคัรใจเขา้ร่วมโครงการและยนิดีถ่ายทอดองคค์วามรู้ 
3. ไดรั้บการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษหรือครู 
4. ยงัคงใหก้ารรักษาผูป่้วยโรคมะเร็งตบัอยา่งต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั รวมระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 10 ปี  
สถานทีท่าํการวจิัย 
การศึกษาวิจยัหมอพ้ืนบา้นท่ีเป็นประชากรกลุ่มตวัอยา่งท่ีไดค้ดัเลือกแบบเจาะจง ในพ้ืนท่ี 10 จงัหวดัในเขต

ภาคกลางและภาคอีสาน  ได้ทําการค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมท่ีหอสมุดแห่งชาติห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์  สํานักการแพทย์พ้ืนบ้านไทย กรมพัฒนา
การแพทยแ์ผนไทย และการแพทยท์างเลือก กระทรวงสาธารณสุข 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยการศึกษาเชิงลึก (In depth –study) 

กบักลุ่มตวัอยา่ง โดยใชว้ิธีการศึกษาทั้งการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และไม่มีโครงสร้าง การสังเกตแบบมีส่วน
ร่วม และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษามีดงัน้ี 

1. แบบสัมภาษณ์และสมุดจดบนัทึกขอ้มูล ใชใ้นการเก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้าง และ
ไม่มีโครงสร้าง ในการจดัทาํแบบสัมภาษณ์เพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเกบ็ขอ้มูลไดด้าํเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 

 1.1 ศึกษาขอ้มูลจากเอกสารและผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือเป็นแนวทางในการกาํหนดหวัขอ้การเกบ็ขอ้มูล 
 1.2 ปรึกษาผูมี้ประสบการณ์เพ่ือตรวจสอบและแกไ้ขแบบสัมภาษณ์ 
 1.3 จดัทาํแบบสัมภาษณ์และทดลองใชก้บัหมอพ้ืนบา้นท่านอ่ืนๆ 
 1.4 ปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องและจดัทาํแบบสัมภาษณ์ฉบบัสมบูรณ์ 
2. การเกบ็ขอ้มูลจากการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม  ใชเ้คร่ืองมือในการเก็บ

ขอ้มูล  ไดแ้ก่ กลอ้งถ่ายภาพ กลอ้งวดีีโอ  เคร่ืองบนัทึกเสียงและสมุดบนัทึกขอ้มูล 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1. การวจิยัภาคสนามเพ่ือเกบ็ขอ้มูลจากหมอพ้ืนบา้น แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ดงัน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 การเก็บขอ้มูลพ้ืนฐานเก่ียวกบัภูมิหลงัของหมอพื้นบา้นและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการ

และแนวคิดเก่ียวกบัการรักษาโรคมะเร็งตบั จากหมอพื้นบ้านจาํนวน 15 คน ในประเด็นการซักประวติั การตรวจ
วินิจฉัยโรค วิธีการรักษา คาํแนะนาํในการปฏิบติัตน ตาํรับยาและสมุนไพรท่ีใชใ้นการรักษาผูป่้วยโรคมะเร็งตบั 
และนาํขอ้มูลท่ีไดเ้ป็นฐานขอ้มูลในการจดัทาํเคร่ืองมือเพื่อศึกษาขอ้มูลเชิงลึกในขั้นตอนท่ี 2 รวมทั้งคดัเลือกหมอ
พ้ืนบา้นท่ีเขา้เกณฑ์เขา้สู่กระบวนการศึกษาท่ีกาํหนดคือ เป็นหมอพ้ืนบา้นในเขตภาคกลางและภาคอีสานท่ีให้การ
รักษาผูป่้วยโรคมะเร็งตบั สมคัรใจและยินดีถ่ายทอดองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บการถ่ายทอดภูมิปัญญามาจากบรรพบุรุษ
หรือครู และยงัคงให้การรักษาผูป่้วยโรคมะเร็งตบัอยา่งต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั รวมระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 10 ปี ได้
กลุ่มตวัอยา่งหมอพ้ืนบา้นท่ีไดค้ดัเลือกแลว้ทั้งส้ิน 15 คน เพ่ือศึกษาในขั้นตอนท่ี 2 ต่อไป 

ขั้นตอนท่ี 2 การศึกษาเชิงลึก (In depth study) ใชว้ธีิการเกบ็ขอ้มูลโดยวธีิการสัมภาษณ์และการสังเกต ดงัน้ี 
1) การสัมภาษณ์ ทั้งแบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างใชใ้นการเก็บ

ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองมือ คือ แบบสัมภาษณ์ ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ส่วนไดแ้ก่ 
 1.1) สาํหรับการบนัทึกขอ้มูลพ้ืนฐาน ภูมิหลงัของหมอพ้ืนบา้น ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา การประกอบอาชีพ 

บทบาททางสังคม ประสบการณ์ในการรักษาโรค การสืบทอดภูมิปัญญา เป็นตน้ 
 1.2) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth interview) เก่ียวกบักระบวนการและแนวคิดในการรักษาโรค ใน

ประเด็น การซักประวติั การตรวจวินิจฉัยโรค วิธีการรักษา คาํแนะนาํในการปฏิบติัตน ตาํรับยาและสมุนไพรท่ีใช้
ในการรักษาผูป่้วยโรคมะเร็งตบั 

2) การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 
 โดยการใชก้ลอ้งถ่ายภาพ กลอ้งวีดีโอ เคร่ืองบนัทึกเสียงและสมุดบนัทึก ในการเก็บขอ้มูลเพ่ือสังเกต

สภาพชุมชนทัว่ไป ความศรัทธาของชาวบา้นท่ีมีต่อหมอพ้ืนบา้น ในกรณีท่ีมีผูป่้วยมารับการรักษา จะสังเกตวิธีการ
และขั้นตอนต่างๆ ท่ีหมอพ้ืนบา้นทาํการรักษาผูป่้วย 
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3. ผลการวเิคราะห์ / ผลการวจิัยและการอภิปรายผล 
นาํผลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกหมอพ้ืนบา้นรายบุคคลทั้ง 15 คน ไปวเิคราะห์และคดักรองขอ้มูล 

เพ่ือทาํการรวบรวมรายละเอียด และสังเคราะห์ผลท่ีไดด้ว้ยวธีิการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  
 

ตารางท่ี 1 ขอ้มูลผูป่้วยโรคมะเร็งตบัท่ีมารับการรักษากบัหมอพ้ืนบา้น 
ลาํดบัท่ี ขอ้มูลทัว่ไป รายละเอียด จาํนวน (คน) ร้อยละ 

1 จาํนวนผูป่้วยมารับการรักษาโรคมะเร็งตบั
เฉล่ียต่อเดือน 

< 5 ราย 6 40.0 
5 - 10 ราย 3 20.0 
10 – 15 ราย 5 33.3 
> 15 ราย 1 6.66 

2 ผูป่้วยท่ีมารับการรักษาได้รับวินิจฉัยจาก
แพทยแ์ผนปัจจุบนัวา่เป็นโรคมะเร็งตบั 

ใช่ 
ไม่ใช่ 

15 
- 

100 
- 

3 ระยะท่ีผูป่้วยท่ีมารับการรักษาโรคมะเร็งตบั ระยะท่ี 3 2 13.33 
ระยะท่ี 4 13 86.66 

 

 จากตารางที่ 1 ขอ้มูลผูป่้วยโรคมะเร็งตบัที่มารับการรักษากบัหมอพ้ืนบา้นพบวา่จาํนวนผูป่้วยที่มา
รับบริการรักษาโรคมะเร็งตบัเฉลี่ยต่อเดือน ส่วนใหญ่น้อยกว่า 5 ราย จาํนวน 6 ท่าน ร้อยละ 40.0 ผูป่้วยท่ีมา
รับการรักษาไดรั้บวนิิจฉยัจากแพทยแ์ผนปัจจุบนัวา่เป็นโรคมะเร็งตบัแลว้ทุกคน ร้อยละ 100 และส่วนใหญ่ระยะท่ี
ผูป่้วยท่ีมารับการรักษาโรคมะเร็งตบัจากหมอพ้ืนบา้นคือ ระยะท่ี 3 จากหมอจาํนวน 2 ท่าน ร้อยละ 13.3 และระยะ
ท่ี  4 หมอจาํนวน 13 ท่าน ร้อยละ  86.66 

 
 

รูปที่ 1 จาํนวนผูป่้วยมารับการรักษาโรคมะเร็งตบัเฉล่ียต่อเดือน 
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รูปที่ 2 ผูป่้วยท่ีมารับการรักษาไดรั้บวนิิจฉยัจากแพทยแ์ผนปัจจุบนัวา่เป็นโรคมะเร็งตบั 
 

 
รูปที่  3 ระยะท่ีผูป่้วยท่ีมารับการรักษาโรคมะเร็งตบั 
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ตวัอยา่งกลุ่มสมุนไพรท่ีหมอทั้ง   15 คนรักษาผูป่้วยโรคมะเร็งตบั 
1. ข้าวเยน็เหนือ 
ช่ือทางวทิยาศาสตร์ Smilax corbularia Kunth.  
ช่ืออ่ืนๆ   หวัยาขา้วเยน็ หวัขา้วเยน็เหนือ ขา้วเยน็วอก (เหนือ) 
สรรพคุณ ใชห้วัแกเ้ส้นพิการ นํ้าเหลืองเสีย กามโรค ฝีเป่ือย  
  พพุอง และตน้แกอ้มัพาตแกป้ระดง คุดทะราด 

นํ้าเหลืองเสีย แกเ้ส้นเอน็พิการ แกก้ามโรค ออกดอกเขา้ขอ้  
ฝีแผลเน่าเป่ือยพพุอง เมด็ผืน่คนั ดบัพิษในกระดูก แกปั้สสาวะ 

2. ข้าวเยน็ใต้ 
ช่ือทางวทิยาศาสตร์ Smilax glabra Wall. 
ช่ืออ่ืนๆ   หวัยาจีนปักษใ์ต ้(ใต)้ ยาหวัขอ้ (เหนือ) ขา้วเยน็โคกขาว 
สรรพคุณ หัว รสมนักร่อยหวานเลก็นอ้ย แกป้ระดง คุดทะราด 

แกน้ํ้าเหลืองเสีย แกเ้ส้นเอน็พิการ แกก้ามโรค 
เขา้ขอ้ออกดอก ฝีแผลเน่าเป่ือยพพุอง เมด็ผืน่คนั 
ดบัพิษในกระดูก แกปั้สสาวะ 

3. ขันทองพยาบาท   
ช่ือทางวทิยาศาสตร์ Suregada multiflorum Baill. 
ช่ืออ่ืนๆ   กระดูก ยายปลูก ขนุนดง ขอบนางนัง่ ขณัฑสกร  
สรรพคุณ เน้ือไม ้ใชแ้กล้มพิษ แกก้ามโรค เปลือกตน้  

เป็นยาแกโ้รคผวิหนงักลากเกล้ือน นอกจากน้ี  
ยงัใชเ้ป็นยาบาํรุงเหงือก ทาํใหฟั้นทน ยาถ่ายและ 
ฆ่าพยาธิฮ่อสะพานควาย รักษาโรคปวดไขขอ้ 

4.หนอนตายหยาก 
ช่ือทางวทิยาศาสตร์ Stemona collinsae Craib. 
ช่ืออ่ืนๆ   ปงชา้ง กะเพียดชา้ง  
สรรพคุณ ราก รสเมาเบ่ือ ปรุงยารับประทาน แกโ้รคผวิหนงั 

ผืน่คนันํ้าเหลืองเสีย รมหวัริดสีดวงใหฝ่้อแหง้ไป  
พอกทาแกโ้รคผวิหนงั ฆ่าหิดเหา ฆ่าเช้ือพยาธิภายใน  
มะเร็งตบั  
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4. บทสรุป / สรุปผลการวจิัย 
 สรุปการวเิคราะห์ของหมอพ้ืนบา้นภาคกลางและภาคอีสานของประเทศไทยเก่ียวกบัโรคมะเร็งตบัทั้ง 15 คนดงัน้ี 

1. สาเหตุการเกิดโรค 
 1.1 เกิดจากกรรมพนัธ์ุ 
 1.2 การเกิดจากอุบติัเหตุท่ีถูกกระทบกระแทกจนไดรั้บความบอบชํ้ าภายในบริเวณชายโครงดา้นขวา 
และไม่ไดรั้บการรักษาอยา่งถูกวธีิและต่อเน่ืองใหห้าย 
 1.3 พฤติกรรมการรับประทานอาหารท่ีมีสารพิษปนเป้ือน  ไม่ถูกสุขลกัษณะ เช่น พวก สุรา พวก
เน้ือสัตว ์เน้ือปลาดิบๆ สุกๆ  
 1.4 การลุกลามเช้ือมะเร็งระยะแพร่กระจายจากอวยัวะภายในเช่น มะเร็งต่อมนํ้ าเหลือง มะเร็งปอด 
มะเร็งเตา้นม เป็นตน้ 
 2. อาการของโรค 
 อาการของผูป่้วยโรคมะเร็งตบัท่ีหมอพื้นบา้นทั้ง 15 คน ตรวจพบและรู้ว่าเป็นโรคมะเร็งตบั ท่ีคลา้ยๆ 
กนัเป็นระยะท่ี 3-4 จะพบอาการบริเวณทอ้งโต ผิวเหลือง ตาเหลือง ระบบขบัถ่ายไม่ปกติ ทอ้งอืด มาส่วนใหญ่จะ
ช่วยเหลือตวัเองไม่ค่อยได ้ไม่ค่อยมีเร่ียวแรง ปวดทุรนทุราย เพราะสาเหตุอกัเสบภายใน กินไม่ได ้นอนไม่หลบั 
นํ้าหนกัลด ปวดบริเวณใตช้ายโครงดา้นขวา ทอ้งโต ตาเหลือง ตวัเหลือง จะมีอาการหายใจไม่สะดวกแน่นหนา้อก 
มีอาการปวดร้อนภายในมาก ชอบทานของเยน็ๆ มะเร็งเป็นเช้ือท่ีมีตวัมีพิษ 
 3. การตรวจวนิิจฉยัโรค 
 หมอพ้ืนบา้นทั้ง 15 คน มีหลกัการตรวจวนิิจฉยัโรคท่ีเหมือนกนัคือ 
 - สอบถามประวติั และสังเกตอาการของผูป่้วยดว้ยตนเอง 
 - มีผลการตรวจยนืยนัจากแพทยแ์ผนปัจจุบนัวา่เป็นโรคมะเร็งตบั 
 4. ช่ือโรค 
 ช่ือโรคท่ีหมอพ้ืนบา้นเรียกคลา้ยๆ กนั คือโรคมะเร็งตบั  
 กระบวนการรักษาของหมอพ้ืนบา้นภาคกลางและภาคอีสานของประเทศไทย ทั้ง 15 คน เก่ียวกบัโรคมะเร็งตบั 
 การรักษา 
  -  ใหย้ารุ ยาระบาย ยาถ่าย  
  -  ใหย้ารักษามะเร็งตบั 
  -  ใหย้าบาํรุงกาํลงั 
 เป้าหมายการรักษา 
  -  ขบัของเสียออกจากร่างกายก่อน 
  -  ปรับสภาพร่างกายของผูป่้วย 
  -  ใหย้ารักษาภายใน (มะเร็งตบั) 
 การติดตามประเมินผล 
  -  สัปดาห์แรกดูผลและอาการของผูป่้วย 
  -  นดัผูป่้วยมาพบเพ่ือดูอาการ ถา้ดีข้ึนจดัยาใหผู้ป่้วยต่อ 
  -  ดูผลจากอาการของผูป่้วยและสอบถาม 

Ran
gs

it U
niv

ers
ity



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 9 ปีการศึกษา 2557 

 

วนัพฤหสับดทีี ่16 ตุลาคม พ.ศ.2557 หน้า  1240  อาคาร Digital Multimedia Complex  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

  -  ใหผู้ป่้วยไปตรวจท่ีโรงพยาบาลเพ่ือเชค็ผล 
 การป้องกนั/ขอ้พึงปฏิบติั 
  -  งดเวน้อาหารแสลงตามท่ีหมอสั่ง 
  -  งดทาํกิจกรรมบางอยา่งและการทาํงานหนกัเกินไป 
  -  ทาํจิตใจไม่ใหเ้ครียดเช่นทาํสมาธิ  ทาํบุญ 
  -  หา้มนวด อบ ประคบ  

ตาํรับยาและกลุ่มสมุนไพรท่ีหมอพื้นบา้นภาคกลางและภาคอีสานของประเทศไทย ทั้ง 15 คน ใชใ้นการ
รักษาผูป่้วยโรคมะเร็งตบั 

1.  สมุนไพรแกม้ะเร็ง 
 ขา้วเยน็เหนือ ขา้วเยน็ใต ้กระดูกควาย กระดูกกา  กระดูกมา้ หวัเต่านา ทองพนัชัง่ ขนัทองพยาบาท  หัว

เต่าร้ัง  หัวเต่าเกียด กาํมะถนัเหลือง กาํมะถนัแดง รากสะแก รากนกกด  รากกรวยป่า รากเพกา แก่นไมก้า้นเหลือง 
วา่นชกัมดลูก กระเทียม ข่อยดาํ เหลืองดง สบู่ดาํ  เครือไซซู ตน้สีชมช่ืน รากลางคีนอ้ยไมเ้ลือดจงอาง  ไมเ้ลือดค่าง  
ไมเ้ลือดคา้งคาว 

2. สมุนไพรตา้นการอกัเสบ 
 กระดูกควายเผือก   กระดูกม้า  กระทุ่มเลือด   กระเทียมกระบือเจ็ดตัว   การบูร   กําแพงเก้าชั้ น  

กาํแพงเจด็ชั้น  กาํมะถนัแดง  กาํมะถนัเหลือง  เกลด็เงือก  เกลือทะเล   แก่นพญายา  แก่นมะเกลือ  โกฐกะกล้ิง  โกฐ
กกักรา  โกฐนํ้าเตา้  ขม้ินเครือ  ขม้ินชนั  ขม้ินตน้  ข่อย  ข่อยดาํ  ขนัทองพยาบาท  ขาไก่แจ ้ ขาไก่ใหญ่  ขา้วเยน็ใต ้ 
ขา้วเยน็เหนือ  ดีปลี  ตน้นกกด  ตน้พญายา ตน้พริกข้ีหนู  ตระกูลเหล็ก  เต่าเกียด  เถาวลัยเ์ปรียง  เถาเอ็นเหลือง  
ทองพนัชัง่  นํ้ามะกรูด  ผกัเส้ียนผ ี ผิวมะกรูด  ไผร่วก  ไผเ่หลือง  พญาล้ินงูเห่า  พระจนัทร์คร่ึงซีก  ไพล  มหาหิงค ์ 
มะเด่ือปลอ้ง  มะพร้าวสามชั้น  เมลด็พริกไทยดาํไมม้ะเกลือ  ยาดาํ  รากกรวยป่า  รากนมววั  รากเพกา  รากมะรุม  
รากสะแก  สบู่ดาํ  สมอไทยสมดัใหญ่  สับปะรด  สุรามะริด  แสมทะเล  แสมสาร  หนอนตายหยาก  หนามคดัเคา้
ขาว  หนามคดัเคา้แดง  หนุมานนัง่แท่น  หอยแครงเผา  หัวเข่าคอน  หัวเต่านา  หัวเต่าร้ัง  หัวร้อยรู  เหงา้ไพลเห็ด
ตอแดง  เหลืองดง 

3. สมุนไพรสร้างภูมิตา้นทานใหก้บัร่างกาย 
 กระดูกควายเผือก  กระดูกงูเห่า  กระดูกม้า  กระทุ่มเลือด  กระเทียม  กระบือเจ็ดตวั  กล้ิงกลางดง  

การบูรกาํแพงเกา้ชั้น  กาํแพงเจ็ดชั้น  กาํมะถนัแดง  กาํมะถนัเหลือง  กาํลงัเสือโคร่ง  เกล็ดเงือก  เกลือทะเล  แก่น
ตบัเต่าใหญ่แก่นพญายา  แก่นมะเกลือ  โกฐกะกล้ิง  โกฐกกักรา  โกฐนํ้ าเตา้  ขม้ินเครือ  ขม้ินชนั  ขม้ินตน้  ข่อย  
ข่อยดาํ ขนัทองพยาบาท  ขา้วเยน็ใต ้ ขา้วเยน็เหนือ  เขม็ 7 เล่ม  เจ็ดกาํลงัชา้งสาร  ชิงช่ี  ดอกพลู  ดีปลี  โดไม่รู้ลม้
ตน้จิก  ตน้พญายา  ตน้พริกข้ีหนู  ตน้ไมไ้ฟ  ตะโกนา  ตานกกด  เถาข่าหด  เถาวลัยเ์ปรียง  เถาเอน็เหลืองทองพนัชัง่  
เทพธาโร  นมววั  นํ้ าผึ้ง  นํ้ ามะกรูด  ใบพลู  ใบส่องฟ้า  ผกัเส้ียนผี  ผิวมะกรูด  ไผ่รวก  ไผ่เหลืองฝาง  พญาล้ิน
งูเห่า  พระจนัทร์คร่ึงซีก  ไพล  มหาหิงค์  มะเด่ือปลอ้ง  มะพร้าวสามชั้น  ม้ากระทืบโรงมา้กระทืบโรง  เมลด็
พริกไทยดาํ ไม้มะเกลือ  ยาดาํ  ย่านางแดง  รากกรวยป่า  รากพลู  รากมะยม  รางจืดลูกจันทร์  โลดทะนงขาว  
โลดทะนงแดง  วา่นชกัมดลูก  สบู่ดาํ  สมอไทย  สมดันอ้ยสมดัใหญ่  สะคา้นนอ้ย  สุรามะริด  แสมทะเล  แสมสาร  
หนอนตายหยาก  หนามคดัเคา้ขาว  หนามคดัเคา้แดงหนุมานนัง่แท่น  หัวเต่านา  หัวร้อยรู  เหงา้ไพล  เห็ดกระถิน
พิมาน  เห็ดตอแดง 
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4. สมุนไพรบาํรุงร่างกาย 
 กระชาย กระดูกงูเห่า กล้ิงกลางดง  กวาวเครือขาว  กวาวเครือแดง  กาํแพงเกา้ชั้น  กาํแพงเจ็ดชั้น  กาํลงั

เสือโคร่งเกล็ดเงือก  เกลือทะเล  แก่นข้ีเหล็ก  แก่นตบัเต่าใหญ่  แก่นพญายา  โกฐกะกล้ิง  โกฐกกักรา  โกฐนํ้ าเตา้  
เจ็ดกาํลงัชา้งสาร  ชิงช่ี  ดีปลี   โดไม่รู้ลม้  ตน้พญายา  ตน้พริกข้ีหนู  ตน้ไมไ้ฟ  ตระกูลเหล็ก  ตะโกนา  ตะไคร้  
ทองพนัชัง่ท้ิงถ่อน  เทพธาโร  นํ้าตาลแดง  นํ้าผึ้ง  ฝาง  พญาปราบ  พระจนัทร์คร่ึงซีก  พริกไทย  ไพล  มหาหิงคม์า้
กระทืบโรง  เมลด็พริกไทยดาํ ยาดาํ  รากกรวยป่า  รากตาล  รากเพกา  รากมะยม  รากมะรุมลูกจนัทร์  เลือดกา  
วา่นชกัมดลูก  สมอไทย  สมดัใหญ่  สะคา้นนอ้ย  สะคา้นใหญ่  แสมทะเล  เหงา้สับปะรด 

5. สมุนไพรขบัของเสีย 
 กระชาย  กระดูกงูเห่า  กระทุ่มเลือด  กระบือเจ็ดตวั  การบูร  กาํแพงเกา้ชั้น  กาํแพงเจ็ดชั้น  กาํมะถนั

แดง  กาํมะถนัเหลือง  เกลือทะเล  แก่นข้ีเหล็ก  แก่นตบัเต่าใหญ่  แก่นพญายา  แก่นมะเกลือ  โกฐกะกล้ิง  โกฐ
กกักรา  โกฐนํ้ าเตา้ขม้ินเครือ  ขม้ินชัน  ขม้ินตน้ข่อย  ขนัทองพยาบาท  เจตพงัคี  ดีปลี  ตน้จิก  ตน้นกกด  ตน้
พญายา  ตน้พริกข้ีหนูตระกูลเหลก็  ตะไคร้  ตะไคร้หางนาค  ตานกกด  เถาข่าหด  เถาวลัยเ์ปรียง  เทพธาโร  นํ้าปูน
ใส  นํ้ ามะกรูดนํ้ าส้มสายชู  ผิวมะกรูด  ไผ่รวก  ไผ่เหลือง  พริกไทย  ไพล  มหาหิงค์  มะพร้าวสามชั้น  เมลด็
พริกไทยดาํแมงลกั  ไมม้ะเกลือ  ยาดาํ  ยา่นางแดง  รากกรวยป่า  รากตาล  รากนมววั  รากเพกา  รากมะรุม  รางจืด
ลูกจนัทร์  เลือดกา  โลดทะนงขาว  โลดทะนงแดง  สมอไทย  สมดัน้อย  สมัดใหญ่  สะคา้นน้อยสะคา้นใหญ่  
สะระแหน่  สุรามะริด  แสมทะเล  แสมสาร  หนอนตายหยาก  หอยแครงเผา หวัเข่าคอน  เหงา้ไพล  เหงา้สับปะรด  
เห็ดกระถินพิมาน  เหลืองดง 
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การศึกษาความพงึพอใจผลการรักษาผู้ป่วยโรคเริมระหว่างการทาครีมพญายอ และ Acyclovir Cream 
กรณศึีกษาในผู้ป่วยโรคเริม จํานวน 30 คนโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์  

Study of satisfaction between topical treatment with Cream Payayor and Acyclovir Cream  
in Herpes Simplex patients; A case study of 30 patients at Sawanpra- charuk Hospital, 

Nakhonsawan Province 
 

สมาพร ใจสัมฤทธ์ิ, ผศ.ดร.รตนพร ศุภลกัษณ์นารี    
1 นกัศึกษาหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการแพทยแ์ผนตะวนัออก วทิยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก มหาวทิยาลยัรังสิต 

2 อาจารยป์ระจาํ หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก มหาวทิยาลยัรังสิต 

--------------------------------- 
บทคดัย่อ      

 การวิจยัเร่ือง การศึกษาความพึงพอใจผลการรักษาผูป่้วยโรคเริมระหวา่งการทาครีมพญายอและ Acyclovir 
Cream เป็นการศึกษากรณีศึกษาในผูป่้วยท่ีติดเช้ือเริม จํานวน  30 คนโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวดั
นครสวรรค์ การวิจัยในคร้ังน้ีเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) แบบศึกษาไปข้างหน้า (Perspective 
study) มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความพึงพอใจผลการรักษาผูป่้วยโรคเริมระหวา่งการทาครีมพญายอซ่ึงเป็นยาท่ีไดจ้าก
สมุนไพรและ Acyclovir Cream ยาแผนปัจจุบนั ในผูป่้วยโรคเริมระหว่างการทาครีมพญายอกบั Acyclovir Cream 
โดยใช้เกณฑ์การคัดเลือก  (Inclusion criteria) ผู ้ป่วยโรคเริม  จํานวน  30 คน  ท่ี ติดเช้ือ  Herpes Simplex patients 
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 15 คน กลุ่มท่ี 1 ผูป่้วยโรคเริมท่ีไดรั้บการรักษาดว้ยครีมพญายอ กลุ่มท่ี 2 ผูป่้วยโรคเริมท่ี
ได้รับการรักษาด้วย Acyclovir Cream ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง 
วธีิการใหย้า ระยะเวลาการใหย้า 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป จากผูป่้วยจาํนวน 30 คน ผูป่้วยโรคเริมส่วนใหญ่มีอายุ 20 ปี ร้อยละ 23.3 
รองลงมามีอาย ุ21 ปี ร้อยละ 16.7 เป็นเพศหญิง ร้อยละ 63.3 เป็นเพศชาย ร้อยละ 36.7 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 70.0 
สถานภาพสมรส ร้อยละ 30.0 ไม่มีโรคประจาํตวั ร้อยละ 96.7 และไม่มีประวติัการแพย้า ร้อยละ 100.0 ตาํแหน่งของ
โรคส่วนใหญ่เกิดนอกร่มผา้ ร้อยละ 83.3 ปัจจยักระตุน้ท่ีทาํให้เกิดโรคมากท่ีสุด คือ การนอนหลบัพกัผอ่นไม่เพียงพอ 
ร้อยละ 73.3 ผูป่้วยส่วนใหญ่มีลกัษณะอาการเตือนเม่ือเกิดโรคเริม คือ มีอาการคนัๆเจ็บๆปวดแสบปวดร้อน ร้อยละ 
56.7 มีระดบัการเจบ็ปวดขณะเป็นโรค อยูใ่นระดบั 6 ร้อยละ 60.0 และมีระยะเวลาในการเป็นโรค 5-7 วนั ร้อยละ 50.0  
ผูป่้วยส่วนใหญ่รู้จกัครีมพญายอ ร้อยละ 73.3 และรู้จกัสรรพคุณของครีมพญายอในระดบันอ้ย ร้อยละ 50.0 ผูป่้วยส่วน
ใหญ่รู้จกั Acyclovir Cream ร้อยละ 66.7 และรู้จกัสรรพคุณ Acyclovir Cream ในระดบัน้อย ร้อยละ 66.7 ผูป่้วยส่วน
ใหญ่เลือกรักษาโรคเริม (คร้ังแรก) โดยการซ้ือยามาทาเอง ร้อยละ 56.7 โดยการเลือกใช ้Acyclovir Cream ร้อยละ 50.0  
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการศึกษา ความพึงพอใจผลการรักษาผูป่้วยโรคเริมระหวา่งการทาครีมพญายอ
กบั Acyclovir Cream โดยภาพรวม ผูป่้วยโรคเริมส่วนใหญ่มีระดบัความพึงพอใจผลการรักษาโดยการทาครีมพญายอ    
อยู่ในระดบัมาก (4.13) และผูป่้วยมีความพึงพอใจผลการรักษาโดยการทา Acyclovir Cream อยู่ในระดบัปานกลาง 
(2.55) สรุปไดว้า่ครีมพญายอสามารถใหผ้ลในการรักษาผูป่้วยโรคเริมไดดี้ท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกบั Acyclovir Cream  
คาํสําคญั: ความพึงพอใจ, ผลการรักษา, ครีมพญายอ, อะไซโคลเวยีร์ครีม, ผูป่้วย, ไวรัสเริม   
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Abstract 

 Study satisfaction treatment patients the herpes treated by apply Cream Payayor with Acyclovir Cream: 
A case study Sawanpracharak Hospital. This research is qualitative research perspective study. To study satisfaction 
treatment patients the herpes treated by apply Cream Payayor with Acyclovir Cream. And to compare satisfaction 
treatment patients the herpes treated by apply Cream Payayor with Acyclovir Cream.  Using inclusion criteria 30 
patients with herpes. Divided into two groups of 15 people. Group 1 patients received treatment with Cream 
Payayor. Group 2 patients received treatment with with Acyclovir Cream. Questionnaire to collect data from the 
sample. 
 The analysis of data. Herpes patients were aged 20 years 23.30 percent. The second 21 aged 21 years 
16.70 percent. Female 63.30 percent. Male 3 6 .7 0  percent. Single status 3 6 .7 0  percent. Marriage status 30.00 
percent. No disease 96.70 percent. No medical history 100.00 percent. Position of the disease outside 83.30 percent. 
Factors that cause most diseases is lack of sleep 73.30 percent. Most patients have warning symptoms herpes is a 
pain, burning sensation 56.70 percent. The level of pain as a disease in six 60.00 percent and with a disease duration 
of 5-7 days 50.00 percent. Most patients recognize Cream Payayor 73.30 percent and known properties of Cream 
Payayor in lesser level 50.00 percent. Most patients recognize Acyclovir Cream 66.70 percent and known 
properties of Cream Payayor in lesser level 66.70 percent. Most patients choose treatment of herpes (first time) by 
buying medicines to paint themselves 56.70 percent. By using Acyclovir Cream 50.00 percent. 
 The analysis of data from the study. Satisfaction treatment patients the herpes treated by apply Cream 
Payayor with Acyclovir Cream. Overall, patients with herpes are most satisfied by the treatment cream serpent. At 
the much level. The mean (4.1 3 ). Herpes patients were satisfied with the treatment by Acyclovir Cream. At the 
medium level. The mean (2 .5 5 ). Concluded that the Cream Payayor can be effective in the treatment of patients 
with herpes can be best compared to Acyclovir Cream. 
KEYWORDS: SATISFACTION, TREATMENT, CREAM PAYAYOR, ACYCLOVIR CREAM, PATIENTS, 

HERPES 
 
1. บทนํา 
 เราอาจเคยไดย้ินเก่ียวกบัโรคเริมน้ีมาก่อนแต่น่าแปลกท่ีคนพูดถึงกนันอ้ยในขณะท่ีมีคนเป็นโรคน้ีกนัมาก 
บางคนอาจกาํลงัสงสัยวา่ติดโรคน้ีเขา้ใหแ้ลว้หรือเปล่า มีคนนบัลา้นท่ีเคยมีอาการของโรคน้ีมาก่อนและเกิดความรู้สึก
ผิดหรือวิตกว่าโรคเริมจะทาํให้ไม่สามารถดาํเนินชีวิตไดต้ามปกติซ่ึงในความเป็นจริงแลว้ แมว้่าปัจจุบนัเราจะยงัไม่
สามารถรักษาโรคเริมให้หายขาดไดแ้ต่ประคองโรคไดแ้ละใชว้ิธีป้องกนักจ็ะไม่กลบัมากาํเริบซํ้ าอีกเลย โรคเริมไม่ใช่
เร่ืองใหม่ โรคใหม่เพราะพบว่ามีการบนัทึกถึงโรคน้ีมาตั้งแต่ยุคโรมนัโบราณสมยัจกัรพรรดิทิเบอเรียส เคยให้ออก
กฎหมายหา้มการจูบกนัในท่ีสาธารณะเพ่ือพยายามป้องกนัการแพร่กระจายของโรคเริมบริเวณริมฝีปาก แต่ในปัจจุบนั
ทศันคติต่อการมีเพศสัมพนัธ์ตรงกนัขา้มกบัในอดีตมากทาํให้การติดเช้ือเริมสูงข้ึนอยา่งไม่เคยมีมาก่อน ส่ิงน้ีคงเป็น
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ปัจจัยสําคัญท่ีทําให้อุบัติการณ์ของโรคเริมบริเวณอวยัวะสืบพันธ์ุพุ่งข้ึนจนเป็นหน่ึงในโรคท่ีติดต่อจากการมี
เพศสัมพนัธ์ท่ีพบไดม้ากท่ีสุดในปัจจุบนั  
 เริมเป็นโรคผวิหนงัท่ีเกิดจากเช้ือไวรัส ช่ือ "Herpes simplex" ซ่ึงมีขนาดเลก็มาก เช้ือไวรัสตวัน้ีมีอยู ่2 ชนิด 
คือ ชนิดท่ีทาํใหเ้กิดแผล (Cold sore) ท่ีพบบริเวณริมฝีปากทั้งบนและล่างหรือมุมปาก พบไดท้ั้งในเดก็ ผูใ้หญ่และชนิด
ท่ีมักจะพบเริมบริเวณอวยัวะเพศพบในผูใ้หญ่มากกว่าเด็ก ลกัษณะอาการแบ่งได้เป็นหลายระยะโดยจะเร่ิมจาก
ความรู้สึกคนัหรือเจ็บยบิๆบริเวณท่ีจะเกิดแผลแลว้จะมีผื่นกลายเป็นกลุ่มของตุ่มนํ้าใสซ่ึงภายหลงัจะรวมตวักนัอยูบ่น
ผิวหนังประมาณ 1-2 วนั จากนั้ นตุ่มนํ้ าใสน้ีจะแตกออกและตกสะเก็ดแต่บางรายอาจเป็นนานกว่านั้ นเกือบถึง 1 
สัปดาห์ ทั้งน้ีเราไม่สามารถกาํจดัเช้ือไวรัสเริมไดเ้ด็ดขาดแต่เช้ือจะมีระยะฟักตวัซ่ึงมกัฟักตวัอยูใ่นเส้นประสาทและ
ก่อให้เกิดตุ่มใสข้ึนอีกได้เสมอๆซ่ึงข้ึนกับปัจจัยต่างๆ เช่น ภูมิคุ ้มกันลดลง ความเครียดทางกายหรือจิตใจ ช่วง
ประจาํเดือน เป็นตน้ เริมบริเวณริมฝีปากและบริเวณอวยัวะสืบพนัธ์ุเป็นสองบริเวณท่ีพบเช้ือไดบ่้อยและมากท่ีสุดท่ี
พบมากในผูช้าย คือ บริเวณองคชาติ อณัฑะหรือกน้ ส่วนในผูห้ญิงมกัเป็นบริเวณปากช่องคลอดภายนอกหรืออาจเป็น
ภายในช่องคลอดกไ็ด ้โดยเช้ือไวรัสน้ีสามารถเคล่ือนผา่นรอยแตกเลก็ๆบริเวณผิวหนงัหรือเยือ่บุผิวท่ีชุ่มช้ืนบริเวณริม
ฝีปาก ช่องคลอดหรือทวารหนกัไดแ้ละแผลเหล่านั้น ถา้ดูแลไม่ดีพอก็อาจติดเช้ือแบคทีเรียซํ้ าอีก ดงันั้นหากวา่ระบบ
ภูมิคุม้กนัของร่างกายตํ่าเช้ือเริมก็สามารถกระจายไปท่ีน้ิวหรือบริเวณใกลเ้คียงไดก้ระทัง่ท่ีตาสมองก็อาจพบไดแ้มจ้ะ
นอ้ยกต็าม การโจมตีของเช้ือเริมจะเร่ิมข้ึนกต่็อเม่ือร่างกายอ่อนแอหรือไม่สบายเป็นโรคอ่ืนๆเช่น เม่ือเป็นหวดัหรือเม่ือ
ร่างกายอยู่ในภาวะเครียด โภชนาการไม่ดีพอ การพกัผ่อนไม่เพียงพอหรือภาวะเครียดทางอารมณ์แต่หากว่าระบบ
ภูมิคุม้กนัเขม้แขง็ไดรั้บการรักษาและดูแลแผลจากเริมอยา่งดีกมี็คนจาํนวนไม่นอ้ยท่ีไม่เคยเป็นเริมซํ้ าอีกเลยหรือแมจ้ะ
เป็นซํ้ ากจ็ะเพียงนานๆคร้ัง อาจท้ิงระยะห่างแต่ละคร้ังนาน 3-12 เดือน  

 ทุกคนมีส่วนช่วยลดโอกาสของการกระจายของโรคเริมได ้หากว่าเรียนรู้ท่ีจะป้องกนัตวัเองและป้องกนั
การแพร่กระจายไปสู่คนอ่ืน สุขอนามยัท่ีดีเป็นส่ิงสําคญัมากเม่ือมีอาการของโรคเริม การดูแลแผลเริมอยา่งถูกวิธีจะ
ช่วยใหแ้ผลหายเร็วข้ึน (แผลเริมมกัจะหายภายใน 1-2 สัปดาห์) และลดโอกาสการแพร่กระจายไปถึงผูอ่ื้น ปัจจุบนัมียา
หลายชนิดท่ีช่วยลดระยะเวลาการเป็นแผลเริมไดห้ลายวนัและไดใ้ชย้าเม่ือเร่ิมมีอาการโรคเริมท่ีเกิดจากการติดเช้ือ 
Herpes Simplex Virus (genital HSV infection) เป็นปัญหาสาธารณสุขปัญหาหน่ึงของประเทศไทย เน่ืองจากคน
ทัว่ไปมีอตัราการติดเช้ือสูงถึงร้อยละ 60-70 และผูติ้ดเช้ืออาจแสดงอาการได ้ร้อยละ 11-13 นอกจากน้ีผูติ้ดเช้ืออาจเกิด
อาการซํ้ าไดอี้กเม่ือร่างกายอ่อนแอหรือถูกกระตุน้ดว้ยสารบางอยา่ง ถึงแมปั้จจุบนัจะมียาท่ีใชรั้กษาโรคน้ีแลว้กต็ามแต่
ยาเหล่าน้ียงัมีราคาแพงเพราะตอ้งนาํเขา้จากต่างประเทศเพื่อเป็นการลดการสั่งนาํเขา้ยาจากต่างประเทศและไดย้าท่ี
ผลิตข้ึนเองมีราคาถูกและคุณภาพดีสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 7 ซ่ึงรัฐบาลสนบัสนุนการพฒันาสมุนไพรไทย
เพ่ือใชเ้ป็นยาแผนปัจจุบนั 
 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
 1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจผลการรักษาผูป่้วยโรคเริมระหวา่งการทาครีมพญายอกบั Acyclovir Cream  
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจผลการรักษาผูป่้วยโรคเริมระหว่างการทาครีมพญายอกบั Acyclovir 
Cream  
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3. การดาํเนินการวจิัย 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative research) แบบศึกษาไปขา้งหน้า (Perspective study) 
เพ่ือศึกษาความพึงพอใจผลการรักษาผูป่้วยโรคเริมระหวา่งการทาครีมพญายอและ Acyclovir Cream และเปรียบเทียบ
ความพึงพอใจผลการรักษาผูป่้วยโรคเริมระหว่างการทาครีมพญายอกบั Acyclovir Cream กลุ่มตวัอย่าง คือ กลุ่มท่ี
ผูว้ิจัยเลือกจาํนวน 30 คน โดยใช้เกณฑ์การคดัเลือกประชากร 1) เกณฑ์การคดัเลือกอาสาสมคัรเขา้ร่วมโครงการ 
(Inclusion criteria) 2) เกณฑ์การคัดแยกอาสาสมัครออกจากโครงการ (Exclusion criteria) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
ดาํเนินการวิจัยคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลทั่วไป ตอนท่ี 2 แบบ
ประเมินความพึงพอใจผลการรักษาของผูป่้วยโรคเริมระหว่างการทาครีมพญายอกับ Acyclovir cream ตอนท่ี 3 
ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม (ผูป่้วย)  
 
4. ผลการวจิัย 
 สรุปผลการวจิัยจากแบบสอบถามข้อมูลทัว่ไป (ทีเ่กีย่วกบัโรคเริม) 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป พบวา่ผูป่้วยส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจาํตวั ร้อยละ 96.70 และไม่มีประวติัการ
แพย้า ร้อยละ 100.00 ตาํแหน่งของโรคส่วนใหญ่เกิดนอกร่มผา้ ร้อยละ 83.30 ปัจจยักระตุน้ท่ีทาํให้เกิดโรคมากท่ีสุด 
คือ การนอนหลบัพกัผอ่นไม่เพียงพอ ร้อยละ 73.30 ผูป่้วยส่วนใหญ่มีลกัษณะอาการเตือนเม่ือเกิดโรคเริม คือ มีอาการ
คนัๆ เจ็บๆ ปวดแสบปวดร้อน ร้อยละ 56.70 มีระดบัการเจ็บปวดขณะเป็นโรค อยู่ในระดบั 6 ร้อยละ 60.00 และมี
ระยะเวลาในการเป็นโรค 5-7 วนั ร้อยละ 50.00 ผูป่้วยส่วนใหญ่รู้จกัครีมพญายอ ร้อยละ 73.30 และรู้จกัสรรพคุณของ
ครีมพญายอในระดับน้อย ร้อยละ 50.00 ผูป่้วยส่วนใหญ่รู้จัก Acyclovir Cream ร้อยละ 66.70 และรู้จักสรรพคุณ 
Acyclovir Cream ในระดบัน้อย ร้อยละ 66.70 ผูป่้วยส่วนใหญ่เลือกรักษาโรคเริม (คร้ังแรก) โดยการซ้ือยามาทาเอง 
ร้อยละ 56.70 โดยการเลือกใช ้Acyclovir Cream ร้อยละ 50.00  
 สรุปผลการวิจัยจากระดับความพึงพอใจผลการรักษาผู้ป่วยโรคเริมระหว่างการทาครีมพญายอกับ 
Acyclovir Cream 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ระดบัความพึงพอใจผลการรักษาผูป่้วยโรคเริมระหว่างการทาครีมพญายอกับ 
Acyclovir Cream พบว่าผูป่้วยส่วนใหญ่มีความพึงพอใจโดยรวมจากการรักษา ผลของยาในการรักษาโรคเริม (การ

ป้องกนักลบัเป็นซํ้ า) ครีมพญายอ อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย ( x  4.47) และ Acyclovir Cream อยูใ่นระดบัปานกลาง มี

ค่าเฉล่ีย ( x  4.47) ความพึงพอใจจากการรักษา ผลของยาช่วยลดระยะเวลาของการเป็นโรคลง ครีมพญายอ อยู่ใน

ระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย ( x  4.40) และ Acyclovir Cream อยูใ่นระดบันอ้ย มีค่าเฉล่ีย ( x  2.27) ความพึงพอใจผลจากการ
รักษาเม่ือทายาในคร้ังแรก ยาไม่มีผลทาํให้เกิดอาการระคายเคืองหรือแสบ ครีมพญายอ อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย    

( x  4.20) และ Acyclovir Cream อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย ( x  2.67) ความพึงพอใจผลจากการรักษาเม่ือทายา
วนัละ 5 คร้ังติดต่อกนั 3 วนั ยามีผลทาํให้ตุ่มหนองแห้งและแผลตกสะเก็ดในวนัท่ี 3 ครีมพญายอ อยูใ่นระดบัมาก มี

ค่าเฉล่ีย ( x  4.20) และ Acyclovir Cream อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย ( x  2.60) ความพึงพอใจผลจากการรักษา

เม่ือทายาวนัละ 5 คร้ังติดต่อกนั 4 วนั ยามีผลทาํให้แผลหายในวนัท่ี 4 ครีมพญายอ อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย ( x  

4.13) และ Acyclovir Cream อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย ( x  3.00) ความพึงพอใจผลจากการรักษา เม่ือทายาวนั
ละ 5 คร้ังติดต่อกนั 2 วนั ยามีผลทาํใหตุ่้มนํ้าใสท่ีอยูร่วมกนัเป็นกลุ่ม ฐานของตุ่มเป็นสีแดงจากการอกัเสบ อาการบวม
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รอบๆแผลลดลง ครีมพญายอ อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย ( x  3.93) และ Acyclovir Cream อยูใ่นระดบันอ้ย มีค่าเฉล่ีย 

( x  2.40) ความพึงพอใจผลจากการรักษาเม่ือทายาภายใน 1 ชั่วโมงเม่ือเร่ิมเป็นแผล ยามีผลทาํให้อาการเจ็บปวด

บริเวณแผลลดลง ครีมพญายอ อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย ( x  3.87) และ Acyclovir Cream อยูใ่นระดบันอ้ย มีค่าเฉล่ีย 

( x  2.40) ความพึงพอใจผลจากการรักษาเม่ือทายาภายใน 1 ชัว่โมง ยามีผลทาํใหอ้าการคนับริเวณแผลลดลง ครีมพญา

ยอ อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย ( x  3.80) และ Acyclovir Cream อยูใ่นระดบันอ้ย มีค่าเฉล่ีย ( x  2.47) 
 สรุปผลการวิจัยโดยภาพรวม ระดับความพึงพอใจผลการรักษาผู้ป่วยโรคเริมระหว่างการทาครีมพญายอ
กบั Acyclovir Cream 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยภาพรวมผูป่้วยโรคเริมส่วนใหญ่มีระดบัความพึงพอใจผลการรักษาโดยการทา

ครีมพญายอ อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย ( x  4.13) และทา Acyclovir Cream อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย ( x  2.55) 
 
5. บทสรุป 
 สรุปไดว้่า ครีมพญายอสามารถให้ผลในการรักษาผูป่้วยโรคเริมไดดี้ท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกบั Acyclovir 
Cream สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สินจิตร กองแกว้ และณธร ชยัญาคุณาพฤกษ์ (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง ประสิทธิภาพ
ครีมสมุนไพรพญายอในการรักษาแผลเริมท่ีอวยัวะเพศ ผลจากการวเิคราะห์ขอ้มูลในผูป่้วยโรคเริมท่ีอวยัวะเพศ พบวา่ 
ร้อยละ 95 ของผูป่้วยท่ีไดรั้บการรักษาดว้ยครีมพญายอ และร้อยละ 14 ของผูท่ี้ไดรั้บการรักษาดว้ยครีมซ่ึงเป็นยาพ้ืนท่ี
ไม่ไดบ้รรจุสารสกดัเกิดแผลแห้งตกสะเก็ดท่ีระยะเวลา 3 วนั นอกจากน้ีร้อยละ 83 ของผูท่ี้ไดรั้บการรักษาดว้ยครีม
พญายอ และร้อยละ 22 ของผูไ้ดรั้บการรักษาดว้ยครีมซ่ึงเป็นยาพ้ืนท่ีไม่ไดบ้รรจุสารสกดัจากพญายอ มีการหายของ
แผลโดยสมบูรณ์ท่ีระยะเวลา 7 วนั ดงันั้นผลการศึกษาดงักล่าวจึงช้ีใหเ้ห็นถึงประสิทธิภาพท่ีดีกวา่ของครีมสารสกดัใบ
พญายอในการรักษาแผลท่ีเกิดจากโรคเริมท่ีอวยัวะเพศ   เม่ือเปรียบเทียบกบัครีมท่ีไม่มีสารสกดั และสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ Sangkitporn.et al.1995 อา้งในคณะกรรมการแห่งชาติดา้นยา (2549) ผลจากการศึกษาของการใชย้าป้าย
ปากพญายอเทียบกบัยา Triamcinolone oral base และยาหลอกในผูป่้วยท่ีมี Aphthous  ulcer ขนาดเลก็จาํนวน 43 ราย 
ด้วยวิธี Double-blind controlled trial พบว่าระยะเวลาท่ีแผลหายในกลุ่มท่ีได้รับยาป้ายปากพญายอและยาป้าย 
Triamcinolone oral base สั้นกวา่กลุ่มท่ีไดรั้บยาหลอก ส่วนระยะเวลาความเจ็บปวดทั้งสามกลุ่มไม่แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติ 
 

กติติกรรมประกาศ  
 วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีสําเร็จลุล่วงไดอ้ย่างสมบูรณ์ โดยไดรั้บความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจากคณะอาจารยท่ี์

ปรึกษา ผศ.ดร.รตนพร ศุภลกัษณ์นารี ดร.เกรียง กิจบาํรุงรัตน์ ดร.ณภทัรดิศ สุริยกมลจินดา และรศ.ชุมพจน์ อมาตยกุล 
ซ่ึงท่านไดใ้ห้ความกรุณาให้คาํปรึกษาแนะนาํ ตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ เพ่ือให้วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีถูกตอ้งมี
ความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน ผูว้จิยัรู้สึกซาบซ้ึงในความอนุเคราะห์ท่ีไดรั้บ จึงขอขอพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 
 กราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และทุกคนในครอบครัวของขา้พเจา้ท่ีให้การสนับสนุนในทุกดา้นๆและ
เป็นกาํลงัใจมาโดยตลอดจนจบการศึกษาระดบัปริญญาโท 
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 ขอขอบคุณอาสาสมัครท่ีเขา้ร่วมโครงการวิจัยทุกท่าน ท่ีมีส่วนช่วยทาํให้โครงการวิจัยในคร้ังน้ีประ
ความสําเร็จดว้ยดี และขอขอบคุณ คณะอาจารย  ์เจา้หน้าท่ี และเพ่ือนๆคณะการแพทยแ์ผนตะวนัออก ท่ีให้ความ
ช่วยเหลือและเป็นกาํลงัใจตลอดระยะเวลาของการวจิยั 
 คุณค่าและประโยชน์จากการคน้ควา้อนัพึงมีของวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี ผูว้ิจยัขอมอบทดแทนบุญคุณบิดา 
มารดาและครูอาจารยทุ์กท่านท่ีไดอ้บรมสั่งสอนศิษยม์าโดยตลอด ดว้ยวิญญาณของความเป็นครู ตลอดจนผูมี้พระคุณ
ทุกท่าน 
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ความสามารถของผู้ดูแลและการติดเช้ือทางเดินปัสสาวะของผู้หญงิทีเ่ป็นโรคหลอดเลือดสมองทีไ่ด้รับ
โปรแกรมสนับสนุนและให้ความรู้ผู้ดูแล 

DEPENDENT CARE AGENCY OF CAREGIVERS AND INCIDENCE OF URINARY 
TRACT INFECTION IN WOMEN WITH STROKE RECIEVING EDUCATIVE 

SUPPORTIVE PROGRAM 

 

วฒันาศิลป์ แปงพงังา1 ดร.วารินทร์ บินโฮเซ็น2 และ ดร. นํา้อ้อย ภักดวีงศ์3 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการพยาบาลผูใ้หญ่ มหาวทิยาลยัรังสิต 

2 อาจารยป์ระจาํ คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวทิยาลยัรังสิต 
3 อาจารยป์ระจาํ คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวทิยาลยัรังสิต 

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

บทคดัย่อ      

การวิจยัเชิงก่ึงทดลองแบบหน่ึงกลุ่มศึกษาติดตามไปขา้งหนา้น้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือเปรียบเทียบความสามารถ
ของผูดู้แลและอตัราการเกิดการติดเช้ือทางเดินปัสสาวะของผูห้ญิงท่ีเป็นโรคหลอดเลือดสมองหลงัไดรั้บโปรแกรม
สนบัสนุนและให้ความรู้ กลุ่มตวัอยา่งมี 2 กลุ่มประกอบดว้ยผูห้ญิงท่ีเป็นโรคหลอดเลือดสมองและผูดู้แลท่ีเขา้รับการ
รักษาในหอผูป่้วยอายรุกรรมหญิง โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี คดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจงตามเกณฑ์ท่ี
กาํหนดจาํนวน 30 คน ไดรั้บโปรแกรมสนบัสนุนและใหค้วามรู้ท่ีพฒันามาจากทฤษฎีการพยาบาลของโอเร็มเป็นเวลา 
3 วนั และติดตามหลงัจาํหน่ายกลบับา้น 1 เดือน เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามความรู้ และการปฏิบติัการ
ดูแลเพ่ือป้องกนัการติดเช้ือทางเดินปัสสาวะของผูดู้แล และแบบบนัทึกอตัราการเกิดการติดเช้ือทางเดินปัสสาวะใน
ผูห้ญิงท่ีเป็นโรคหลอดเลือดสมอง วเิคราะห์ขอ้มูลโดยสถิติเชิงบรรยาย และ Repeated Measures ANOVA 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า ความสามารถของผูดู้แลท่ีประเมินจากความรู้ในการปฏิบติักิจกรรมหลงัไดรั้บ
โปรแกรมสนบัสนุนและใหค้วามรู้สูงกวา่ก่อนไดรั้บโปรแกรมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p=.000) การปฏิบติักิจกรรม
เพ่ือป้องกนัการเกิดการติดเช้ือพบวา่มีการปฏิบติัเพ่ิมข้ึนทุกขอ้ และพบการติดเช้ือทางเดินปัสสาวะ1 คนคิดเป็นร้อยละ 
11.1 ขอ้เสนอแนะจากการวิจยัควรนาํโปรแกรมสนบัสนุนและให้ความรู้ไปพฒันาความสามารถของผูดู้แลผูห้ญิงท่ี
เป็นโรคหลอดเลือดสมองเพื่อป้องกนัการติดเช้ือทางเดินปัสสาวะต่อไป 
คําสําคัญ: ความสามารถของผูดู้แล, การเกิดการติดเช้ือทางเดินปัสสาวะ, โปรแกรมสนับสนุนและให้ความรู้,ผูห้ญิง

โรคหลอดเลือดสมอง 
 

Abstract 

 This prospective intervention study aimed to compare the dependent care agency of caregiver and incidence 
of urinary tract infection in women with stroke after receiving educative supportive program for caregiver. The 
samples of 30 women with stroke and caregivers were purposively recruited for this study.  Educative supportive of 
Orem’s theory was used as a conceptual framework for the development and implementation of the program. 
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Caregivers received the program for 3 days during the women with stroke admitted in the medical female ward at 
Nopparatratchathanee  Hospital. The data were collected for three certain points of time i.e. before the program, 
prior discharge, and one month after discharge. Descriptive statistics, Repeated Measures ANOVA were used in 
data analysis. 
 The findings showed that the scores on capabilities of caregivers according to knowledge were significantly 
higher than that of prior the program (p=.000). The practice of urinary tract infection was increased. The incidence 
of urinary tract infection among women with stroke found in one month after discharge was 11.1%. It is suggested 
the benefit of this program to prevent urinary tract infection among women with stroke in regards with caregivers 
capabilities. 
KEYWORDS: DEPENDENT CARE AGNECY, URINARY TRACT INFECTION, EDUCATIVE SUPPORTIVE 

PROGRAM, WOMEN WITH STROKE  
 
1. บทนํา 
 ผู ้ท่ี เป็นโรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือด  (ischemic stroke) หลังรอดชีวิตมีความเส่ียงต่อการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนต่างๆ และหน่ึงในภาวะแทรกซ้อนท่ีพบบ่อยไดแ้ก่ การติดเช้ือทางเดินปัสสาวะ (Ersoz, et al., 2007; 
Meng, et al., 2010; Erikson, et al., 2010) ซ่ึงมกัเกิดข้ึนไดท้ั้งขณะรับไวรั้กษาหลงัเกิดพยาธิสภาพของโรคหลอดเลือด
สมองและในระยะท่ีมาติดตามผลการรักษา โดยพบวา่ในประเทศองักฤษมีอุบติัการณ์ของการเกิดการติดเช้ือทางเดิน
ปัสสาวะในผูท่ี้มีภาวะโรคหลอดเลือดสมองท่ีเป็นผูป่้วยใน ร้อยละ 11-24  (Langhorne, et al., 2000; Mclean, 2004) 
ในระหว่างการมาติดตามผลการรักษาหลังจาํหน่าย 6-30 เดือน พบได้ ร้อยละ 22-23 (Langhorne, et al., 2000) 
นอกจากน้ี พบวา่ หลงัจากป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมอง โดยเฉล่ีย 14 วนั ไดรั้บการวินิจฉยัวา่เป็นการติดเช้ือทางเดิน
ปัสสาวะ ร้อยละ 15.8 ในประเทศเกาหลีใต ้พบวา่การติดเช้ือทางเดินปัสสาวะเกิดร้อยละ 39 ขณะท่ีรักษาตวัในหน่วย
ฟ้ืนฟูสภาพโรคหลอดเลือดสมอง พบมีการติดเช้ือทางเดินปัสสาวะเฉล่ียสูงกวา่ 4.87 คร้ังในผูป่้วยท่ีมีค่าเฉล่ียของนํ้ า
ปัสสาวะคา้งในกระเพาะปัสสาวะท่ีมากกวา่ 100 มิลลิลิตร (Kim, et al., 2012) ในประเทศไทย ผูท่ี้เป็นโรคหลอดเลือด
สมอง มีความผดิปกติของลาํไส้หรือกระเพาะปัสสาวะ ร้อยละ 31.5 มีการติดเช้ือทางเดินปัสสาวะแบบแสดงอาการพบ
ร้อยละ 10.7 มีภาวะกลั้นปัสสาวะไม่ไดพ้บไดโ้ดยทัว่ไปของผูท่ี้มีปัญหาของลาํไส้หรือกระเพาะปัสสาวะ ร้อยละ 24.5 
ระยะเวลาเร่ิมตั้งแต่มากกวา่หรือเท่ากบั 1 เดือน (Kuptniratsaikul, et al., 2009) และยงัพบอีกวา่มีความชุกทั้งภาวะกลั้น
ปัสสาวะและกลั้นอุจจาระไม่ได ้ร้อยละ 33  มีภาวะกลั้นปัสสาวะไม่ไดเ้พียงอยา่งเดียว ร้อยละ 12  มีภาวะกลั้นอุจจาระ
ไม่ได ้ร้อยละ 33 (Kovindha, et al., 2010) 
 จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวกบัปัจจยัท่ีทาํให้เกิดการติดเช้ือทางเดินปัสสาวะในผูท่ี้เป็นโรคหลอดเลือด
สมอง สรุปตามหลกัระบาดวิทยา ประกอบดว้ย 3 ปัจจยั ไดแ้ก่ 1) ปัจจยัดา้นผูป่้วย 2) ปัจจยัดา้นเช้ือโรค และ3) ปัจจยั
ด้านส่ิงแวดล้อม โดยปัจจัยด้านผูป่้วย ประกอบด้วย 1.1) อายุ การมีอายุท่ีเพ่ิมมากข้ึนหรือมีอายุมากกว่า 60 ปี 
(Aslanyana, et al., 2004; Ovbiagele, et al., 2006; Lee, 2009) ทาํให้มีอาการหลงลืมท่ีสัมพนัธ์กบัการกลั้นปัสสาวะ
ไม่ได้ (Erikson, et al., 2010) 1.2) เพศ ซ่ึงเพศหญิงมีความแตกต่างจากเพศชายตามปัจจัยเส่ียงท่ีพบคือ ลักษณะ
โครงสร้างของทางเดินปัสสาวะท่ีสั้นกวา่ของเพศชาย เช่น วยัเจริญพนัธ์ุจะพบในเพศหญิงมากกวา่เพศชาย โดยร้อยละ 
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10-20 ของผูห้ญิงจะเคยเกิดการติดเช้ือทางเดินปัสสาวะ วยัสูงอายุประมาณร้อยละ 25-50 โดยจะพบในเพศหญิง
มากกวา่เพศชายเลก็นอ้ย (สิริภา ชา้งศิริชยักุล, 2547) 1.3) เก่ียวกบัการทาํงานของกระเพาะปัสสาวะจากระบบประสาท
ท่ีควบคุมผิดปกติ พบว่าหลงัจากการขบัถ่ายปัสสาวะแลว้ยงัพบมีการตกคา้งของนํ้ าปัสสาวะในกระเพาะปัสสาวะ
ปริมาณ 50 -150 มล. (Dromerick , and Edwards, 2003; Ersoz, et al., 2007;  Lee, et al., 2009) หรือพบวา่มีการทาํงาน
ของกระเพาะปัสสาวะท่ีไม่สมบูรณ์ มีการหยอ่นคลอ้ยของกลา้มเน้ือเรียบท่ีกระเพาะปัสสาวะหรือการไม่หดรัดตวัของ
กลา้มเน้ือหูรูดกระเพาะปัสสาวะ (Ersoz, et al., 2007; Meng, et al., 2010) หรือเกิดภาวะกลั้นปัสสาวะไม่ได ้มีปัสสาวะ
กระปริบกระปรอย และจากการศึกษาถึงภาวะกลั้นปัสสาวะไม่ได ้พบว่ามีการเกิดข้ึนจากร้อยละ 25 - 45 ขณะท่ีใน
กลุ่มผูท่ี้เป็นโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด มีภาวะน้ีร่วมพบไดร้้อยละ 21 - 56 พบมากในผูสู้งอาย ุในโรงพยาบาลพบ
ผูท่ี้ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดร่วมกบัมีภาวะกลั้นปัสสาวะไม่ได ้รวมไปถึงภาวะกลั้นอุจจาระไม่ได้
มากกวา่ร้อยละ 33 (Kovindha, et al., 2010) 
 ปัจจยัดา้นเช้ือโรค ในประเทศไทย เช้ือท่ีพบและเป็นสาเหตุของการติดเช้ือในโรงพยาบาลท่ีระบบทางเดิน
ปัสสาวะเป็นเช้ือแบคทีเรียแกรมลบ คือ E.coli, Pseudomonas และ Enterobacter ตามลาํดับ (อะเค้ือ อุณหเลขกะ, 
2545; สิริภา ชา้งศิริชยักุล, 2547) และปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม ประกอบดว้ย 3.1) ระยะเวลาของการนอนโรงพยาบาลท่ี
นานสัมพนัธ์กบัการติดเช้ือแบคทีเรียในโรงพยาบาล (Ovbiagele, et al., 2006; Ersoz, et al., 2007; Kuptniratsaikul, et 
al., 2009)  3.2) การใช้แผ่นดูดซับ (pad) มีความสัมพนัธ์ของการเพ่ิมปัจจัยเส่ียงท่ีจะพฒันาไปเป็นโรคติดเช้ือใน
ทางเดินปัสสาวะ (Omli, et al., 2010) เน่ืองจากการมีปัสสาวะเลด็อยูต่ลอดเวลาหรือบ่อยๆทาํใหต้อ้งมีการสวมผา้ออ้ม
อนามยัเพ่ือรองรับนํ้ าปัสสาวะในกรณีท่ีไม่สามารถเขา้ห้องนํ้ าไดเ้องหรือตอ้งเขา้ห้องนํ้ าบ่อยๆเพ่ือขบัถ่ายปัสสาวะ 
(ในกรณีท่ีสามารถเขา้ห้องนํ้าไดเ้อง) เม่ือตอ้งสวมผา้ออ้มอนามยัเป็นเวลานานแต่ไม่ไดรั้บการเปล่ียนเม่ือผา้ออ้มเปียก
ชุ่มนํ้ าปัสสาวะหรือมีการทาํความสะอาดอวยัวะสืบพนัธ์ุไดไ้ม่ดีพอ จะเกิดการสะสมของเช้ือโรค ทาํให้เช้ือโรค
ยอ้นกลบัเขา้สู่รูเปิดของท่อปัสสาวะ 3.3) การใส่อุปกรณ์ต่างๆ เขา้ไปในทางเดินปัสสาวะ ไดแ้ก่ การใส่สายสวน
ปัสสาวะ (อะเค้ือ อุณหเลขกะ, 2545; Balkhy, et al., 2006) การคาสายสวนปัสสาวะเป็นการสอดใส่อุปกรณ์เขา้สู่
ร่างกาย เป็นการนาํพาเช้ือโรคเขา้สู่ร่างกายไดถ้า้หากผูท้าํหัตถการทาํความสะอาดอวยัวะสืบพนัธ์ุไดไ้ม่ดีพอ หรือ
วิธีการทาํหัตถการไม่ถูกตอ้งและการคาสายสวนปัสสาวะนานๆ ถา้หากมีการดูแลท่ีไม่ถูกตอ้ง บางรายอาจมีการ
ตกตะกอนของนํ้ าปัสสาวะตามสายสวนปัสสาวะ ทาํให้การระบายของนํ้ าปัสสาวะท่ีจะออกจากกระเพาะปัสสาวะได้
ไม่ดีหรือทาํให้มีการไหลยอ้นของนํ้ าปัสสาวะเขา้สู่ทางเดินปัสสาวะได ้เป็นสาเหตุท่ีจะทาํให้ผูป่้วยมีการติดเช้ือใน
ระบบทางเดินปัสสาวะได ้(อะเค้ือ อุณหเลขกะ, 2545; Balkhy, et al., 2006) และ 3.4) ผูดู้แล โดยพบว่าผูดู้แลท่ีได้
ระบบสนับสนุนและให้ความรู้ จะมีความรู้ในการดูแลผูป่้วยและจะรับรู้ความสามารถตนเองมีผลให้ผูดู้แลพฒันา
ความสามารถในการดูแลผูป่้วยไดดี้ข้ึน (จารึก ธานีรัตน์, 2546; บุศรินทร์ รัตนาสิทธ์ิ, 2546; นิภาภทัร ภทัรพงศบ์ณัฑิต
,2548; สุปรียา พิทกัษเ์จริญ, 2550; ประภาพรรณ สิงห์โต, 2555) 
 ตามแนวคิดของ Orem (1995) เม่ือบุคคลเกิดภาวะเจ็บป่วย มีความจาํกดัดา้นการดูแลสุขภาพ ยอ่มตอ้งการการ
ดูแลจากสมาชิกในครอบครัว ดงันั้นผูดู้แลมีบทบาทท่ีสําคญัในการป้องกนัปัญหาการติดเช้ือทางเดินปัสสาวะใน
ผูห้ญิงท่ีเป็นโรคหลอดเลือดสมอง ถา้ความสามารถของผูดู้แลไม่เพียงพอ พยาบาลมีบทบาทท่ีสําคญัในการพฒันา
ความสามารถของผู ้ดูแล  โดยใช้ระบบสนับสนุนและให้ความ รู้  (educative supportive nursing system) ซ่ึ ง
ประกอบด้วย  การสอน การช้ีแนะ การให้คาํปรึกษา และการสร้างส่ิงแวดลอ้ม (สมจิต หนุเจริญกุล, 2540) จาก
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สถานการณ์ของผูว้จิยั มีการเตรียมความพร้อมผูดู้แลผูท่ี้เป็นโรคหลอดเลือดสมองก่อนจาํหน่ายกลบับา้นตามแนวทาง
ของสถาบนัประสาทวิทยา แต่ยงัไม่เป็นระบบและขั้นตอนท่ีชดัเจน และมีผูป่้วยท่ีจาํหน่ายกลบับา้นดว้ยโรคหลอด
เลือดสมองแลว้กลบัเขา้มารักษาดว้ย ภาวะแทรกซ้อนภายใน 6 เดือนยอ้นหลงั พบว่าส่วนใหญ่มีการติดเช้ือทางเดิน
ปัสสาวะ (70%) พบ เช้ือ E.Coli  ผูป่้วยสวมผา้ออ้มอนามยั ระยะเวลาจาํหน่ายออกจากโรงพยาบาลจนถึงการเขา้มารับ
การรักษา คือ 30 – 60 วนั และเป็นผูป่้วยท่ีไม่สามารถปฏิบัติกิจวตัรประจาํวนัด้วยตนเอง จากปัจจัยต่างๆและ
สถานการณ์ของผูว้ิจยัท่ีกล่าวมาน้ี พบวา่ปัจจยัดา้นผูดู้แลเป็นปัจจยัท่ีสามารถควบคุมไดม้ากท่ีสุดกวา่ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ 
และยงัไม่พบว่ามีงานวิจยัท่ีพฒันาความสามารถผูดู้แลผูท่ี้เป็นโรคหลอดเลือดสมองเพ่ือป้องกนัการติดเช้ือทางเดิน
ปัสสาวะ ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะพฒันาความสามารถของผูดู้แลโดยใชร้ะบบการพยาบาลสนบัสนุนและให้ความรู้
ซ่ึงผลจากการวิจยัจะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงความสามารถของผูดู้แลในการป้องกนัการเกิดการติดเช้ือทาง
ปัสสาวะในผูห้ญิงท่ีเป็นโรคหลอดเลือดสมอง และส่งผลให้เกิดคุณภาพชีวิตท่ีดีต่อผูห้ญิงท่ีเป็นโรคหลอดเลือดสมอง
ต่อไป 

 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถของผูดู้แลผูห้ญิงท่ีเป็นโรคหลอดเลือดสมองก่อนและหลงัไดรั้บโปรแกรม 
สนบัสนุนและใหค้วามรู้ 
 2. เพ่ือศึกษาการติดเช้ือทางเดินปัสสาวะของผูห้ญิงท่ีเป็นโรคหลอดเลือดสมองหลงัผูดู้แลไดรั้บโปรแกรม
สนบัสนุนและใหค้วามรู้ 
 สมมตฐิานการวิจัย 

     ความรู้ในการดูแลเพื่อป้องกนัการติดเช้ือทางเดินปัสสาวะของผูดู้แลผูป่้วยภายหลงัไดรั้บโปรแกรม 
สนบัสนุนและใหค้วามรู้สูงกวา่ก่อนและไดรั้บโปรแกรมสนบัสนุนและใหค้วามรู้ 
 ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
 จากการทบทวนวรรณกรรมไม่พบงานวจิยัท่ีวดัตวัแปรตน้และตวัแปรตามท่ีเหมือนกบังานวจิยัคร้ังน้ี 
ผูว้จิยัจึงกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชร้ะยะเวลาเกบ็ขอ้มูลหลงัไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการจริยธรรม เป็นเวลา 3 
เดือน ตั้งแต่เดือน มกราคม – มีนาคม 2557  ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 30 ราย 
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รูปที่ 1 แสดงกรอบแนวคดิในการวจิัย 

 
 

3. การดาํเนินการวจิัย 
 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงก่ึงทดลองแบบหน่ึงกลุ่มศึกษาติดตามไปขา้งหน้า (Prospective intervention 
study) กลุ่มตวัอยา่งเลือกจากประชากรเขา้ถึงแบบเฉพาะเจาะจงประกอบดว้ย 2 กลุ่ม คือ 1) ผูดู้แลผูห้ญิงท่ีเขา้รับการ
รักษาตวัในหอผูป่้วยอายรุกรรมหญิงสามญั โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี มีเกณฑ์คุณสมบติัดงัน้ี 1.1) อาย ุ 20 ปี ข้ึน
ไป 1.2) เป็นผูดู้แลหลกั หลงัจากจาํหน่ายออกจากโรงพยาบาล 1.3) ส่ือสารภาษาไทยได ้และมีโทรศพัท์ท่ีสามารถ
ติดต่อได้ และ 1.4) ผูดู้แลยินดีและสมัครใจเข้าร่วมในการศึกษาคร้ังน้ี  2) ผูห้ญิงโรคหลอดเลือดสมอง มีเกณฑ์
คุณสมบัติดังน้ี 2.1) เป็นผูห้ญิงท่ีมีประวติัหรือเจ็บป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมอง ในคร้ังน้ีมารับการรักษาใน
โรงพยาบาลดว้ยโรคติดเช้ือทางเดินปัสสาวะเป็นหลกั ซ่ึงมีแพทยเ์ป็นผูว้นิิจฉยัการติดเช้ือทางเดินปัสสาวะ หรือ  

โปรแกรมการสนับสนุน ให้ความรู้แก่ผู้ดูแล  โดยพยาบาล 
                    - การสอนและการช้ีแนะ  
                    1. ประเมินความรู้ของผูดู้แลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง 
                    2. ใหปั้สสาวะของผูห้ญิงท่ีเป็นโรคหลอดเลือดสมอง   
                        แก่ผูดู้แลผูป่้วย 
                    3. สนบัสนุนโดยร่วมหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาและ 
                        ป้องกนัไม่ใหเ้กิดปัญหาเพิ่ม 
                     -การสอน ด้านทกัษะทีจ่ําเป็นในการดูแลผู้ป่วยเฉพาะราย 
                     1. ประเมินทกัษะของผูดู้แลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง 
                     2. สอนและช้ีแนะทกัษะท่ีจาํเป็นแก่ผูดู้แลผูป่้วยในการดูแลและ 
                        การป้องกนัการติดเช้ือทางเดินปัสสาวะของผูห้ญิงท่ีเป็นโรค 
                        หลอดเลือดสมอง  
                     3. ประเมินผลหลงัสอนทกัษะแก่ผูดู้แลผูป่้วยในการดูแลและการ 
                        ป้องกนัการติดเช้ือทางเดินปัสสาวะของผูห้ญิงท่ีเป็นโรคหลอด 
                        เลือดสมอง  
                    - การสนับสนุนและการสร้างส่ิงแวดล้อม 
                     1. จดัส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นส่วนตวั เหมาะแก่การใหข้อ้มูลซกัถาม 
                        ของผูดู้แลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง 
                     2. การจดัหาอุปกรณ์ท่ีจาํเป็นในการดูแลผูป่้วยเฉพาะราย ตาม  
                        ความจาํเป็นหรือความตอ้งการการดูแล 
                     3. การติดตามเยีย่ม ใหค้าํปรึกษาทางโทรศพัท ์หลงัจาํหน่าย      
                        สปัดาห์ท่ี 1 และ 2  
                     4. จดัส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นส่วนตวั เหมาะแก่การใหข้อ้มูลซกัถาม 
                        ของผูดู้แลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง และจดัหาคู่มือการดูแล 
 

ความสามารถในการปฏิบตัิของผู้ดูแลผู้ป่วย 
                    1. การแสวงหาความรู้เพื่อนาํมา 
                        ปฏิบติักิจกรรม 
                     2. ความรู้ในการป้องกนัการติด 
                         เช้ือของผูดู้แลผูป่้วย 
                     3. การปฏิบติัเพื่อป้องกนัการติด  
                         เช้ือของผูดู้แลผูป่้วย 

การติดเช้ือทางเดินปัสสาวะ 
ของผูห้ญิงท่ีเป็น 

โรคหลอดเลือดสมอง 
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2.2) เป็นผูห้ญิงท่ีเป็นโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่ พ่ึงจะเขา้มารับการรักษา ในโรงพยาบาล หรือ 2.3) เป็นผูห้ญิงท่ี
เป็นโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่ พ่ึงเขา้มารับการรักษา แต่ขณะนอนรักษาตวัในโรงพยาบาล แพทยไ์ดว้ินิจฉัยวา่มี
การติดเช้ือทางเดินปัสสาวะ 2.4) ผูป่้วยตอ้งสวมผา้ออ้มอนามยั หรือคาสายสวนปัสสาวะ และ2.5) ผูป่้วยหรือญาติ 
ยินดีและสมคัรใจเขา้ร่วมในการศึกษาคร้ังน้ี  จากการทบทวนวรรณกรรมไม่พบงานวิจยัท่ีวดัตวัแปรตน้และตวัแปร
ตามท่ีเหมือนกบังานวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจึงกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชร้ะยะเวลาเก็บขอ้มูลหลงัไดรั้บอนุมติัจาก
คณะกรรมการจริยธรรม เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน มกราคม – มีนาคม 2557  ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 30 ราย 
 แผนการวิจัย แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะท่ีอยูโ่รงพยาบาล และท่ีบา้นโดย 1) ผูดู้แลจะไดรั้บการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลก่อนการวิจยั โดยใชแ้บบบนัทึกขอ้มูลส่วนบุคคลของผูป่้วยและผูดู้แล และแบบประเมินความสามารถของ
ผูดู้แลผูเ้ป็นโรคหลอดเลือดสมอง 2) ผูว้ิจยัดาํเนินการตามโปรแกรมสนับสนุนและให้ความรู้ผูดู้แล เป็นเวลา 3 วนั 
กจิกรรมที่ 1 การสอน โดยสอนความรู้เร่ืองโรคหลอดเลือดสมองและการติดเช้ือทางเดินปัสสาวะแก่ผูดู้แล สอนทกัษะ
การทาํความสะอาดอวยัวะสืบพนัธ์ุ ให้แก่ผูดู้แล สอนการดูแลสายสวนปัสสาวะในกรณีท่ีผูป่้วยคาสายสวนปัสสาวะ
กลบับา้น หรือสอนการสวนปัสสาวะท้ิงแบบคร้ังคราวในกรณีท่ีผูป่้วยตอ้งมีการสวนปัสสาวะท้ิงแบบคร้ังคราวท่ีบา้น 
สอนการประเมินการติดเช้ือทางเดินปัสสาวะ (วนัท่ีหน่ึง วนัท่ีสองและวนัท่ีสาม ของการเขา้ร่วมโปรแกรม) กจิกรรม
ที่ 2 การช้ีแนะ โดยช้ีแนะคู่มือการดูแลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองท่ีบา้นเพ่ือป้องกนัการติดเช้ือทางเดินปัสสาวะและ
การดูแลเบ้ืองตน้เม่ือสงสัยว่ามีการติดเช้ือทางเดินปัสสาวะทั้งท่ีอยูโ่รงพยาบาลและท่ีบา้น การช้ีแนะเร่ืองการจดัหา
อุปกรณ์ท่ีเหมาะสมกบัผูป่้วยแต่ละราย (วนัท่ีหน่ึง วนัท่ีสองและวนัท่ีสาม ของการเขา้ร่วมโปรแกรม) การติดตามเยีย่ม
ทางโทรศพัท์ เพ่ือติดตามผลและสอบถามถึงปัญหาท่ีอาจพบหรือเกิดข้ึนได ้และให้ขอ้มูลเพ่ิมในการแกไ้ขปัญหา
เบ้ืองตน้ และหากผูดู้แลมีขอ้สงสัยสามารถโทรศพัท์สอบถามผูว้ิจยัไดต้ลอดเวลา (ในช่วงสัปดาห์ท่ี 1 และ 2 หลงั
จาํหน่ายกลบับา้น) การติดตามเยี่ยมผูป่้วยและผูดู้แล ท่ีมารับการตรวจตามแพทยน์ดัท่ีโรงพยาบาลอีก 1 คร้ัง (แผนก
ผูป่้วยนอก) เพ่ือประเมินผลความสามารถของผูดู้แลและสรุปผลตามโปรแกรมการวิจยั (เม่ือครบ 4 สัปดาห์ของการ
วิจยั) กิจกรรมที่ 3 การสนับสนุน โดยเปิดโอกาสให้ผูดู้แลซักถามเม่ือมีขอ้สงสัยและตอบขอ้ซักถาม ระบายความรู้สึก 
รับฟังปัญหา การให้คู่มือการดูแลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองท่ีบา้นเพ่ือป้องกนัการติดเช้ือทางเดินปัสสาวะและการ
ดูแลเบ้ืองตน้เม่ือสงสัยว่ามีการติดเช้ือทางเดินปัสสาวะช่วยเหลือการจดัหาอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมกบัผูป่้วยแต่ละราย 
(วนัท่ีหน่ึง วนัท่ีสองและวนัท่ีสาม) การติดตามเยีย่มทางโทรศพัท ์เพ่ือติดตามผลและสอบถามถึงปัญหาท่ีอาจพบหรือ
เกิดข้ึนได ้และใหข้อ้มูลเพ่ิมในการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ และหากผูดู้แลมีขอ้สงสัยสามารถโทรศพัทส์อบถามผูว้ิจยัได้
ตลอดเวลา (ในช่วงสัปดาห์ท่ี 1 และ 2 หลงัจาํหน่ายกลบับา้น) ผูป่้วยและผูดู้แลจะไดรั้บการนดัมาตรวจท่ีโรงพยาบาล
ติดตามผลหลงัจาํหน่ายกลบับา้น 2 สัปดาห์ เพ่ือประเมินภาวะของการติดเช้ือทางเดินปัสสาวะ โดยมีแพทยเ์ป็นผูต้รวจ
รักษา และมีการติดตามเยี่ยมผูป่้วยและผูดู้แลท่ีโรงพยาบาลอีก 1 คร้ัง เม่ือครบ 4 สัปดาห์ของการวิจยัเพื่อประเมินผล
ความสามารถของผูดู้แลและสรุปผลตามโปรแกรมการวิจยั  กจิกรรมที่ 4 การสร้างส่ิงแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้
การดูแล โดยการจดัสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มให้เป็นสัดส่วนหรือความเป็นส่วนตวัไม่เปิดเผยผูป่้วย (วนัท่ีหน่ึง วนัท่ีสอง
และวนัท่ีสาม) และเก็บรวบรวมขอ้มูลหลงัผูป่้วยจาํหน่ายกลบับา้น 1 เดือน โดยใชแ้บบประเมินความสามารถของ
ผูดู้แลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย 1) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการดาํเนินการวิจยั ไดแ้ก่ 1.1 )โปรแกรมสนบัสนุน
และใหค้วามรู้ท่ีสร้างข้ึนโดยผูว้จิยัโดยใชก้รอบแนวคิดของ Orem 1.2) คู่มือการดูแลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองท่ีบา้น
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เพ่ือป้องกนัการติดเช้ือทางเดินปัสสาวะ สร้างข้ึนโดยผูว้ิจยั ประกอบดว้ย เน้ือหาเก่ียวกบัโรคหลอดเลือดสมองกบัการ
ติดเช้ือทางเดินปัสสาวะ การดูแลสายสวนปัสสาวะและการสวนปัสสาวะท้ิงเป็นคร้ังคราว  2)  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็
รวบรวมข้อมูล  ประกอบดว้ย 2.1) แบบบนัทึกขอ้มูลส่วนบุคคลของผูป่้วย 2.2)  แบบบนัทึกขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ผูดู้แล 2.3) แบบประเมินความสามารถในการปฏิบติัของผูดู้แล ประกอบดว้ย ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามวิธีการแสวงหา
ความรู้ ส่วนท่ี 2 แบบประเมินความรู้ในการปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือป้องกนัการติดเช้ือทางเดินปัสสาวะของผูดู้แลท่ี
ผูว้ิจยัพฒันาข้ึนจากการทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวกบัการติดเช้ือทางเดินปัสสาวะ  แบ่งเป็นกลุ่มผูดู้แลผูท่ี้สวมผา้ออ้ม
อนามยั มีขอ้คาํถาม จาํนวน 8 ขอ้ ตอบถูกได ้1 คะแนน ตอบผิดได ้0 คะแนน คะแนนเต็ม 8 คะแนน คะแนนมีค่าอยู่
ระหวา่ง 0-8 คะแนน และกลุ่มผูดู้แลผูท่ี้คาสายสวนปัสสาวะ มีขอ้คาํถาม จาํนวน 13 ขอ้ ตอบถูกได ้1 คะแนน ตอบผิด
ได ้0 คะแนน คะแนนเตม็ 13 คะแนน คะแนนมีค่าอยูร่ะหวา่ง 0-13 คะแนน ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามการปฏิบติักิจกรรม
เพ่ือป้องกนัการติดเช้ือทางเดินปัสสาวะของผูดู้แล แบ่งเป็นกลุ่มผูดู้แลผูท่ี้สวมผา้ออ้มอนามยั มีขอ้คาํถาม จาํนวน 5 ขอ้ 
และกลุ่มผูดู้แลผูท่ี้คาสายสวนปัสสาวะ มีขอ้คาํถาม จาํนวน 10 ขอ้ ใหเ้ลือกตอบเป็นความถ่ีในการปฏิบติั ไดแ้ก่ ปฏิบติั
ทุกคร้ัง ปฏิบติับางคร้ัง ไม่ปฏิบติั โดยวดัก่อนเขา้โปรแกรมสนบัสนุนและใหค้วามรู้ และหลงัจาํหน่ายกลบับา้น 1 
เดือน ในกลุ่มผูดู้แลผูป่้วยรายเก่า และวดัหลงัจาํหน่ายกลบับา้น 1 เดือน ในในกลุ่มผูดู้แลผูป่้วยรายใหม่ 
 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ เคร่ืองมือทุกชุดได้รับการตรวจสอบความตรงของเน้ือหาโดย
ผูท้รงคุณวุฒิ 3 ท่าน ประกอบดว้ย 1) แพทยอ์ายรุกรรมเฉพาะทางโรคติดเช้ือ จาํนวน 1 ท่าน 2) พยาบาลผูป้ฏิบติัการ
พยาบาลขั้นสูง (Advanced Practice Nurse) ทางอายรุศาสตร์-ศลัยศาสตร์ท่ีดูแลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง จาํนวน 1 
ท่าน และ3) พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการหน่วยงานควบคุมการติดเช้ือของโรงพยาบาล จาํนวน 1 ท่าน คาํนวณค่า CVI 
(Content Validity Index) = 1 แบบประเมินความรู้ในการปฏิบติักิจกรรมเพ่ือป้องกนัการติดเช้ือทางเดินปัสสาวะของ
ผูดู้แลนาํไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูดู้แลผูห้ญิงท่ีเป็นโรคหลอดเลือดสมอง จาํนวน 30 ราย ท่ีตึกอายุรกรรมหญิง
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี นํามาวิเคราะห์ค่าความยากง่ายและค่าอาํนาจจาํแนก ไดด้งัน้ี กลุ่มผูดู้แลผูป่้วยสวม
ผา้ออ้มอนามยั วิเคราะห์ค่าความยากง่าย เท่ากบั .75 ค่าอาํนาจจาํแนก .25 และกลุ่มผูดู้แลผูป่้วยคาสายสวนปัสสาวะ 
วิเคราะห์ค่าความยากง่าย เท่ากบั .82 ค่าอาํนาจจาํแนก 0.10 แบบสอบถามการปฏิบติักิจกรรมเพ่ือป้องกนัการติดเช้ือ
ทางเดินปัสสาวะของผูดู้แลนาํไปใชก้บัผูดู้แลผูป่้วยท่ีเป็นโรคหลอดเลือดสมอง มาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ ชนิด
ความสอดคลอ้งภายใน (internal consistency reliability) ดว้ยสถิติสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าครอนบาค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) โดยแยกวิเคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ตามกลุ่มผูดู้แล ดงัน้ี กลุ่มผูดู้แลผูป่้วยสวมผา้ออ้มอนามยั ไดค้่าความ
เช่ือมัน่ เท่ากบั .57 และกลุ่มผูดู้แลผูป่้วยคาสายสวนปัสสาวะ ไดค้่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั .72  
 การพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง หลงัจากไดรั้บการพิจารณาจากคณะกรรมการดา้นจริยธรรมการวิจยัของ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต และ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ผูว้ิจยัเขา้พบกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูดู้แลและ
ผูป่้วยท่ีเป็นโรคหลอดเลือดสมอง ช้ีแจงวตัถุประสงคข์องการวิจยั วิธีดาํเนินการวิจยัและประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
ตลอดจนสิทธิท่ีสามารถปฏิเสธการเขา้ร่วมการวจิยัไดโ้ดยไม่มีผลต่อการดูแลรักษาทั้งในปัจจุบนัและอนาคต  เม่ือกลุ่ม
ตวัอยา่งยนิยอมเขา้ร่วมวจิยั จึงใหล้งช่ือยนิยอมเขา้ร่วมวจิยั 
 การวิเคราะห์ข้อมูล   ลกัษณะกลุ่มตวัอย่างผูป่้วยและผูดู้แล การแสวงหาความรู้ของผูดู้แล ความรู้ในการ
ป้องกนัการติดเช้ือทางเดินปัสสาวะของผูดู้แล  การปฏิบติักิจกรรมเพ่ือป้องกนัการติดเช้ือทางเดินปัสสาวะของผูดู้แล 
การติดเช้ือทางเดินปัสสาวะใชส้ถิติเชิงบรรยาย แสดงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบ
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ความรู้ในการป้องกนัการติดเช้ือทางเดินปัสสาวะของผูดู้แล ก่อนเขา้โปรแกรมสนบัสนุนและใหค้วามรู้ ก่อนจาํหน่าย
กลบับา้นและหลงัจาํหน่ายกลบับา้น 1 เดือน โดยใชส้ถิติ Repeated Measures ANOVA 
 
4. ผลการวจิัย 
 ลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูป่้วยหญิงท่ีเป็นโรคหลอดเลือดสมอง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ ผูท่ี้สวมผา้ออ้ม
อนามยั มีอายรุะหวา่ง 45-94 ปี โดยมีอายเุฉล่ีย 66.10 ปี (SD = 14.71) ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสหมา้ย (71.4%) นบั
ถือศาสนาพุทธ (71.2%) มีการศึกษาระดับประถมศึกษา (76.2%) ไม่ได้ประกอบอาชีพ (76.2%) และสิทธิการ
รักษาพยาบาล ใชบ้ตัรประกนัสุขภาพถว้นหน้า (81.0%) ผูป่้วยท่ีสวมผา้ออ้มอนามยั เป็น ischemic stroke (รายใหม่) 
13 ราย (61.9%) มี Old CVA (รายเก่า) 8 ราย (38.1%) อ่อนแรงซีกซ้าย (47.1%) อ่อนแรงซีกขวา (14.3%) มีขอ้ติดแขง็
ทั้งแขนและขา (38.1%) โดยก่อนเขา้โปรแกรม ก่อนจาํหน่าย และภายหลงัจาํหน่ายกลบับา้น 1 เดือน พบวา่ผูป่้วยส่วน
ใหญ่ท่ีไม่สามารถปฏิบติักิจวตัรประจาํวนัไดเ้ลย (61.9%) และกลุ่มผูป่้วยท่ีคาสายสวนปัสสาวะ มีอายรุะหวา่ง 50-82 ปี 
โดยมีอายุเฉล่ีย 73.33 ปี (SD = 10.90) มีสถานภาพสมรสหมา้ยมากกว่าคร่ึง (55.6%) ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
(77.8%) มีการศึกษาระดับประถมศึกษา (66.7%) และไม่ได้ประกอบอาชีพ (88.9%) และทั้ งหมดใช้สิทธิการ
รักษาพยาบาลบตัรประกนัสุขภาพถว้นหนา้ (100.0%) ผูป่้วยท่ีคาสายสวนปัสสาวะ จะมี ischemic stroke (รายใหม่) 3 
ราย (33.3%) มี Old CVA (รายเก่า) 6 ราย (66.7%) อ่อนแรงซีกซ้าย (33.3%) มีขอ้ติดแขง็ทั้งแขนและขา (66.7%) โดย
ก่อนเขา้โปรแกรม ก่อนจาํหน่าย และภายหลงัจาํหน่ายกลบับา้น 1 เดือน พบว่าผูป่้วยส่วนใหญ่ ท่ีไม่สามารถปฏิบติั
กิจวตัรประจาํวนัไดเ้ลย (88.9%)  
 ลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูดู้แล ผูป่้วยสวมผา้ออ้มอนามยั พบว่า เป็นเพศหญิงทั้งหมด (100%)  มีอายุ
ระหว่าง 20-50 ปี โดยมีอายุเฉล่ีย 66.05 ปี (SD = 9.66) ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสคู่ (85.7%) นับถือศาสนาพุทธ 
(81.0%) ประมาณคร่ึงหน่ึงมีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา (52.4.0%) ประกอบอาชีพรับจา้งมากท่ีสุด (38.1%) มีรายได้
ของครอบครัวต่อเดือน 10,001-15,000  บาท มากท่ีสุด (42.9%) ส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจาํตวั (95.2%) ความสัมพนัธ์
ระหวา่งผูดู้แลกบัผูป่้วย เป็นบุตรทั้งหมด (100%) ส่วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์ในการดูแลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง 
(71.4%) และไม่มีผูช่้วยในการดูแลผูป่้วย (61.9%) 
 ผูดู้แลผูป่้วยคาสายสวนปัสสาวะ พบวา่ เกือบทั้งหมดเป็นเพศหญิง (96.7%) มีอายรุะหวา่ง 32-79 ปี โดยมีอายุ
เฉล่ีย 44.11 ปี (SD = 14.78) ทั้งหมดมีสถานภาพสมรสคู่ (100.0%) ส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ (77.8%) มีการศึกษา
ระดบัประถมศึกษา (55.6.0%) ประกอบอาชีพคา้ขายมากท่ีสุด (33.3%) มีรายไดข้องครอบครัวต่อเดือน 10,001-15,000  
บาท มากท่ีสุด (55.6%) มากกว่าคร่ึงไม่มีโรคประจาํตวั (55.6%) ความสัมพนัธ์ระหว่างผูดู้แลกบัผูป่้วย ส่วนใหญ่จะ
เป็นบุตร (88.9%) มากกวา่คร่ึงไม่มีประสบการณ์ในการดูแลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง (55.6%) และส่วนใหญ่ไม่มี
ผูช่้วยในการดูแลผูป่้วย (77.8%) 
 ความสามารถของผูดู้แลในการดูแลผูป่้วยท่ีเป็นโรคหลอดเลือดสมองเพ่ือป้องกนัการติดเช้ือทางเดินปัสสาวะ 
ประกอบดว้ย 3 ส่วน ไดแ้ก่ การแสวงหาความรู้ ความรู้ในการปฏิบติั และการปฏิบติัการดูแล  
 การแสวงหาความรู้ ผูดู้แลผูป่้วยท่ีใส่ผา้ออ้มอนามยัก่อนจาํหน่ายกลบับา้น ผูดู้แลผูป่้วยท่ีเป็นโรคหลอดเลือด
สมอง มีการแสวงหาความรู้ภายหลงัไดรั้บโปรแกรม โดยผูดู้แลทุกคนใชก้ารเรียนรู้จากส่ิงท่ีผูว้ิจยัสอนและทบทวน
คู่มือท่ีผูว้ิจยัให้ (100.0%) รองลงมาสอบถามขอ้สงสัยจากผูว้ิจยั/เจา้หน้าท่ีสุขภาพ (95.2%) และฝึกปฏิบติัดว้ยตวัเอง

Ran
gs

it U
niv

ers
ity



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 9 ปีการศึกษา 2557 

 

วนัพฤหสับดทีี ่16 ตุลาคม พ.ศ.2557 หน้า  1256  อาคาร Digital Multimedia Complex  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

ดว้ยการลองผิดลองถูก (90.5%) ตามลาํดบั ภายหลงัจาํหน่ายกลบับา้น 1 เดือน พบวา่ ผูดู้แลทุกคนแสวงหาความรู้โดย
ใชว้ิธีการทบทวนคู่มือท่ีผูว้ิจยัให้และอ่านจากหนงัสือพิมพ ์วารสารสุขภาพ (100.0%) รองลงมา เรียนรู้จากส่ิงท่ีผูว้ิจยั
สอน (95.5%) ถามจากเจา้หน้าท่ีสุขภาพ เช่น แพทย ์พยาบาล สาธารณสุขและอ่านเอกสาร แผ่นพบั คู่มือการดูแล
ผูป่้วย/บอร์ดความรู้ (95.2%) ผูดู้แลผูป่้วยท่ีคาสายสวนปัสสาวะ ก่อนจาํหน่ายกลบับา้น ผูดู้แลผูป่้วยท่ีเป็นโรคหลอด
เลือดสมอง แสวงหาความรู้ภายหลงัไดรั้บโปรแกรม โดยใชก้ารเรียนรู้จากส่ิงท่ีผูว้ิจยัสอน ทบทวนคู่มือท่ีผูว้ิจยัให ้
สอบถามขอ้สงสัยจากผูว้ิจยั/เจา้หนา้ท่ีสุขภาพ ถามจากเหนา้ท่ีสุขภาพ เช่น แพทย ์พยาบาล สาธารณสุขและเอกสาร 
แผ่นพบั คู่มือการดูแลผูป่้วย/บอร์ดความรู้ (100.0%) รองลงมาแสวงหาความรู้ดว้ยการฝึกปฏิบติัดว้ยตวัเองดว้ยการ
ลองผิดลองถูก อ่านหนังสือพิมพ์ วารสารสุขภาพ (77.8%) ภายหลงัจาํหน่ายกลบับา้น 1 เดือน พบว่า ผูดู้แลทุกคน
แสวงหาความรู้โดยใชว้ิธีการเรียนรู้จากส่ิงท่ีผูว้ิจยัสอน ทบทวนคู่มือท่ีผูว้ิจยัให้ ถามจากเหน้าท่ีสุขภาพ เช่น แพทย ์
พยาบาล สาธารณสุข (100.0%) สอบถามขอ้สงสัยจากผูว้ิจยั/เจา้หน้าท่ีสุขภาพ และศึกษาจากเอกสาร แผ่นพบั คู่มือ
การดูแลผูป่้วย/บอร์ดความรู้ (88.9%)  
 ความรู้ในการปฏิบัติเพ่ือป้องกันการติดเช้ือทางเดินปัสสาวะ ผูดู้แลผูป่้วยท่ีสวมผา้อ้อมอนามัย ก่อนเข้า
โปรแกรมสนบัสนุนและให้ความรู้ ผูดู้แลมีคะแนนความรู้อยูร่ะหวา่ง 4-8 คะแนน (คะแนนเตม็ 8 คะแนน) มีคะแนน
เฉล่ีย 6.33 คะแนน (SD=1.56) ก่อนจาํหน่ายกลบับา้น ผูดู้แลมีคะแนนความรู้อยูร่ะหวา่ง 7-8 คะแนน (คะแนนเตม็ 8 
คะแนน) มีคะแนนเฉล่ีย 7.81 คะแนน (SD=0.40) หลงัจาํหน่ายกลบับา้น 1 เดือนผูดู้แลมีคะแนนความรู้ 8 คะแนน 
(SD=0) เม่ือทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียคะแนนความรู้ในการปฏิบติัการดูแลของผูดู้แลผูป่้วยท่ีเป็นโรคหลอด
เลือดสมองท่ีสวมผา้ออ้มอนามยั ก่อนเขา้โปรแกรมสนบัสนุนและใหค้วามรู้ ก่อนจาํหน่ายกลบับา้น และหลงัจาํหน่าย
กลบับา้น 1 เดือน ดว้ยสถิติ Repeated Measures ANOVA พบว่าแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ (p = .000) ดงั
ตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย คะแนนความรู้ในการปฏิบติัการดูแลของผูดู้แล ผูป่้วยท่ีเป็นโรค
หลอดเลือดสมองท่ีสวมผา้ออ้มอนามยั ก่อนเขา้โปรแกรม ก่อนจาํหน่ายกลบับา้นและภายหลงัจาํหน่ายกลบับา้น 1 
เดือน   

แหล่งความ
แปรปรวน 

Type III 
Sum of 
Squares 

df Mean 
Squares 

F p-value 

ภายใน 
ความคลาดเคล่ือน 

3432.14 1 3432.14 3773.56 .000 
18.19 20 .91   

 
 ผู้ดูแลผู้ป่วยที่คาสายสวนปัสสาวะ ก่อนเขา้โปรแกรมสนับสนุนและให้ความรู้ ผูดู้แลมีคะแนนความรู้ อยู่
ระหวา่ง 5-13 คะแนน (คะแนนเตม็ 13 คะแนน) มีคะแนนเฉล่ีย 10.11 คะแนน (SD=2.37) คะแนน ก่อนจาํหน่ายกลบั
บา้น ผูดู้แลมีคะแนนความรู้ อยูร่ะหวา่ง 12-13 คะแนน (คะแนนเตม็ 13 คะแนน) มีคะแนนเฉล่ีย 12.89 คะแนน (SD=
0.33) และหลงัจาํหน่ายกลบับา้น 1 เดือน ผูดู้แลมีคะแนนความรู้ อยูร่ะหวา่ง 12-13 คะแนน (คะแนนเตม็ 13 คะแนน) 
มีคะแนนเฉล่ีย 12.89 คะแนน (SD=0.33) คะแนน เม่ือเปรียบเทียบความรู้ในการปฏิบติัการดูแลผูป่้วยท่ีคาสายสวน

Ran
gs

it U
niv

ers
ity



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 9 ปีการศึกษา 2557 

 

วนัพฤหสับดทีี ่16 ตุลาคม พ.ศ.2557 หน้า  1257  อาคาร Digital Multimedia Complex  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

ปัสสาวะ ก่อนเขา้โปรแกรม ก่อนจาํหน่ายกลบับ้าน และ ภายหลงัจาํหน่ายกลบับ้าน 1 เดือน (ดว้ยสถิติ Repeated 
Measures ANOVA) พบวา่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p = .000) ดงัตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย คะแนนความรู้ในการปฏิบติัการดูแลของผูดู้แลป่วยท่ีเป็นโรคหลอด
เลือดสมองท่ีคาสายสวนปัสสาวะ ก่อนเขา้โปรแกรม ก่อน จาํหน่ายกลบับา้น และ ภายหลงัจาํหน่ายกลบับา้น 1 เดือน 
 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Type III 
Sum of 
Squares 

df Mean 
Squares 

F p-value 

ภายใน 
ความคลาดเคล่ือน 

3864.04 1 3864.04 1346.18 .000 
22.96 8 2.88   

 
 การปฏิบัติของผู้ดูแลเพ่ือป้องกันการติดเช้ือทางเดินปัสสาวะ แบ่งเป็นการดูแลผูป่้วยท่ีสวมผา้ออ้มอนามยัราย
เก่าก่อนเขา้โปรแกรมสนับสนุนและให้ความรู้ พบว่า ส่วนใหญ่ผูดู้แลมีการทาํความสะอาดอวยัวะสืบพนัธ์ุภายนอก 
โดยเฉพาะบริเวณรูเปิดท่อปัสสาวะ อยา่งนอ้ยวนัละ 2 คร้ัง เวลาเชา้ เยน็ และทุกคร้ังภายหลงัถ่ายอุจจาระ และทาํความ
สะอาดอวยัวะสืบพนัธ์ุภายนอกทุกคร้ังท่ีเปล่ียนผา้ออ้มอนามยั (62.5%) และประมาณคร่ึงหน่ึงของผูดู้แลใชน้ํ้ าสบู่ทาํ
ความสะอาดอวยัวะสืบพนัธ์ุ (50.0%)  ภายหลงัจาํหน่ายกลบับา้น 1 เดือน พบว่าส่วนใหญ่ผูดู้แลยงัทาํความสะอาด
อวยัวะสืบพนัธ์ุภายนอกทุกคร้ังท่ีเปล่ียนผา้ออ้มอนามยั (87.5%) และส่วนใหญ่ยงัใชน้ํ้ าสบู่ทาํความสะอาดอวยัวะ
สืบพนัธ์ุ และทาํความสะอาดอวยัวะสืบพนัธ์ุภายนอก โดยเฉพาะบริเวณรูเปิดท่อปัสสาวะ อยา่งนอ้ยวนัละ 2 คร้ัง เวลา
เชา้ เยน็และทุกคร้ังภายหลงัถ่ายอุจจาระ (75.0%) การดูแลผูป่้วยท่ีสวมผา้ออ้มอนามยัรายใหม่ ภายหลงัจาํหน่ายกลบั
บา้น 1 เดือน พบว่าส่วนใหญ่ผูดู้แลใชน้ํ้ าสบู่ทาํความสะอาดอวยัวะสืบพนัธ์ุ (84.6%) และส่วนใหญ่ผูดู้แลทาํความ
สะอาดอวยัวะสืบพนัธ์ุภายนอกทุกคร้ังท่ีเปล่ียนผา้ออ้มอนามยั (69.2%) และส่วนใหญ่ผูดู้แลมีการทาํความสะอาด
อวยัวะสืบพนัธ์ุภายนอก โดยเฉพาะบริเวณรูเปิดท่อปัสสาวะ อยา่งนอ้ยวนัละ 2 คร้ัง เวลาเชา้ เยน็ และทุกคร้ังภายหลงั
ถ่ายอุจจาระ (62.9%) 
 การดูแลผูป่้วยท่ีคาสายสวนปัสสาวะรายใหม่ ก่อนเขา้โปรแกรมสนับสนุนและให้ความรู้ พบว่าส่วนใหญ่
ผูดู้แลหมัน่สังเกต อาการแสดงท่ีบ่งบอกถึงการติดเช้ือทางเดินปัสสาวะ คือ   มีไข ้หนาวสั่น ปัสสาวะลาํบาก แสบขดั
หรือมีหนอง มากท่ีสุด (83.3%) ส่วนใหญ่ผูดู้แลมีการลา้งมือก่อนและหลงัให้การดูแลผูป่้วยและเม่ือมีการเคล่ือนยา้ย
ผูป่้วยท่ีคาสายสวนปัสสาวะ หนีบสายหรือหักพบัสายก่อน เพ่ือป้องกนัการไหลยอ้นของนํ้ าปัสสาวะ หลงัเคล่ือนยา้ย
เสร็จแลว้ปล่อยสายท่ีหกัพบัหรือหนีบไวด้งัเดิม (66.7%)  ภายหลงัจาํหน่ายกลบับา้น 1 เดือน พบวา่ ผูดู้แลทุกคนใชน้ํ้ า
สบู่ทาํความสะอาดอวยัวะสืบพนัธ์ุ ทาํความสะอาดอวยัวะสืบพนัธ์ุภายนอก โดยเฉพาะบริเวณรูเปิดท่อปัสสาวะและ
สายสวนปัสสาวะอยา่งนอ้ยวนัละ 2 คร้ัง เวลาเชา้ เยน็ และทุกคร้ังภายหลงัถ่ายอุจจาระ มีการลา้งมือก่อนและหลงัให้
การดูแลผูป่้วย เม่ือมีการเคล่ือนยา้ยผูป่้วยท่ีคาสายสวนปัสสาวะ ผูดู้แลหนีบสายหรือหักพบัสายก่อน เพ่ือป้องกนัการ
ไหลยอ้นของนํ้ าปัสสาวะ หลงัเคล่ือนยา้ยเสร็จแลว้ปล่อยสายท่ีหักพบัหรือหนีบไวด้งัเดิม ไม่นาํพลาสเตอร์พนัรอบ
สายสวนปัสสาวะเม่ือมีรอยร่ัว ผูดู้แลกระตุน้ให้ผูป่้วยด่ืมนํ้ า อยา่งนอ้ย 2,500-3,000 มิลลิลิตร ยกเวน้ผูป่้วยท่ีจาํกดันํ้ า
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ด่ืมและหมัน่สังเกต อาการแสดงท่ีบ่งบอกถึงการติดเช้ือทางเดินปัสสาวะ คือ   มีไข ้หนาวสั่น ปัสสาวะลาํบาก แสบขดั
หรือมีหนอง (100.0%) และส่วนใหญ่ผูดู้แลทราบและไม่ซ้ือยาฆ่าเช้ือมาใหผู้ป่้วยรับประทานเอง (83.3%) 
 การดูแลผูป่้วยท่ีคาสายสวนปัสสาวะ รายเก่าภายหลงัจาํหน่ายกลบับา้น 1 เดือน พบวา่ผูดู้แลทุกคนมีการลา้งมือ
ก่อนและหลงัให้การดูแลผูป่้วยและไม่นาํพลาสเตอร์พนัรอบสายสวนปัสสาวะเม่ือมีรอยร่ัว (100.0%) และ ส่วนใหญ่
ผูดู้แลใชน้ํ้ าสบู่ทาํความสะอาดอวยัวะสืบพนัธ์ุ  ทาํความสะอาดอวยัวะสืบพนัธ์ุภายนอก โดยเฉพาะบริเวณรูเปิดท่อ
ปัสสาวะและสายสวนปัสสาวะอย่างน้อยวนัละ 2 คร้ัง เวลาเช้า เย็น และทุกคร้ังภายหลังถ่ายอุจจาระ เม่ือมีการ
เคล่ือนยา้ยผูป่้วยท่ีคาสายสวนปัสสาวะ หนีบสายหรือหักพบัสายก่อน เพ่ือป้องกนัการไหลยอ้นของนํ้ าปัสสาวะ หลงั
เคล่ือนยา้ยเสร็จแลว้ปล่อยสายท่ีหักพบัหรือหนีบไวด้งัเดิม ไม่วางถุงรองรับนํ้ าปัสสาวะให้สูงกวา่ตวัผูป่้วย และเทนํ้ า
ปัสสาวะท้ิงวนัละคร้ัง ใชแ้อลกอฮอลเ์ช็ดทาํความสะอาดก่อนและหลงัเทนํ้ าปัสสาวะท้ิง ผูดู้แลกระตุน้ให้ผูป่้วยด่ืมนํ้ า 
อย่างน้อย 2,500-3,000 มิลลิลิตร ยกเวน้ผูป่้วยท่ีจาํกัดนํ้ าด่ืมและหมั่นสังเกต อาการแสดงท่ีบ่งบอกถึงการติดเช้ือ
ทางเดินปัสสาวะ คือ   มีไข ้หนาวสั่น ปัสสาวะลาํบาก แสบขดัหรือมีหนอง (66.7%) 
 การติดเช้ือทางเดินปัสสาวะของผู้หญิงที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองหลงัผู้ดูแลได้รับโปรแกรมสนับสนุนและให้
ความรู้ พบว่า มีการเกิดการติดเช้ือทางเดินปัสสาวะ 1 ราย (11.1%) เป็นผูป่้วยรายเก่า โดยพบว่ามีการคาสายสวน
ปัสสาวะ และไม่พบการติดเช้ือทางเดินปัสสาวะในกลุ่มผูป่้วยท่ีสวมผา้ออ้มอนามยั 
 
5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 ความสามารถของผูดู้แลผูห้ญิงโรคหลอดเลือดสมองหลงัเขา้โปรแกรมสนบัสนุนและใหค้วามรู้ผูดู้แล อธิบาย
แยกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี  

การแสวงหาความรู้ ผูดู้แลผูห้ญิงโรคหลอดเลือดสมองท่ีสวมผา้ออ้มอนามยัและคาสายสวนปัสสาวะ พบวา่
ส่วนใหญ่เป็นวยัผูใ้หญ่  มีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา ซ่ึงเป็นวยัท่ีมีความสามารถและมีคุณสมบติัขั้นพ้ืนฐานของ
บุคคลท่ีจะปฏิบติัการดูแลเพ่ือดูแลบุคคลท่ีตอ้งการการดูแล (Orem, 1995) โดย ก่อนจาํหน่ายกลบับา้น ผูดู้แลมีการ
แสวงหาความรู้ 3 วธีิอนัดบัแรก คือการเรียนรู้จากส่ิงท่ีผูว้จิยัสอนและทบทวนคู่มือท่ีผูว้จิยัใหม้ากท่ีสุด สอบถามขอ้
สงสัยจากผูว้จิยั/เจา้หนา้ท่ีสุขภาพและฝึกปฏิบติัดว้ยการลองผดิลองถูก ตามลาํดบั อธิบายไดว้า่ ผูดู้แลผูป่้วยมีความรู้
และทกัษะไม่เพียงพอในการดูแลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง รวมถึงการป้องกนัการติดเช้ือทางเดินปัสสาวะมาก่อน 
ผูว้จิยัจึงนาํระบบสนบัสนุนและใหค้วามรู้ท่ีพฒันามาจากแนวคิดของ Orem (1995) โดยผูว้จิยัเลือกวธีิการสอนและ
ช้ีแนะไปสอนใหก้บัผูดู้แลและช่วยเหลือช้ีแนะเม่ือผูดู้แลเกิดความไม่แน่ใจ จึงพบไดว้า่ผูดู้แลเลือกวธีิการท่ีจะเรียนรู้
เอาความรู้ท่ีผูว้จิยัสอนใหม้ากท่ีสุดและฝึกปฏิบติัดว้ยการลองผิดลองถูกไปก่อน จากนั้นผูว้จิยัจึงนาํวธีิการสนบัสนุน
และสร้างส่ิงแวดลอ้มมาใช ้โดยการแจกคู่มือและใหผู้ดู้แลทบทวนคู่มือท่ีผูว้จิยัใหน้าํไปใชใ้นการปฏิบติัการดูแลผูป่้วย
ซ่ึงเบ้ืองตน้และค่อยๆปรับใชต้ามคู่มือจนเกิดความชาํนาญ คล่องแคล่ว เน่ืองจากคู่มือท่ีผูว้จิยัทาํข้ึนนั้น มีความ
เฉพาะเจาะจง กระชบั ตรงตามความตอ้งการของผูดู้แลท่ีจะตอ้งนาํไปใชม้ากท่ีสุด หลงัจากผูดู้แลเขา้โปรแกรมหลงั
จาํหน่ายกลบับา้น 1 เดือน พบวา่ ผูดู้แลยงัมีการแสวงหาความรู้วิธีการท่ีใชอ้ยูเ่ดิม คือการเรียนรู้จากส่ิงท่ีผูว้จิยัสอนและ
ทบทวนคู่มือท่ีผูว้จิยัใหม้ากท่ีสุด และการปรับเปล่ียนการแสวงหาความรู้โดยการศึกษาจากเอกสาร แผน่พบั คู่มือการ
ดูแลผูป่้วย รวมถึงหนงัสือพิมพ ์ วารสารสุขภาพ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพของผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง การป้องกนั
การติดเช้ือทางเดินปัสสาวะเพื่อเพ่ิมเติมความรู้ในส่ิงท่ีผูดู้แลยงัไม่รู้และตอ้งการรู้เพ่ิม 
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ความรู้และการปฏิบติัของผูดู้แลหลงัเขา้ไดรั้บโปรแกรมสนบัสนุนและใหค้วามรู้ พบวา่ ผูดู้แลมีความรู้เพ่ิมข้ึน
และมีการปฏิบติัการดูแลทั้งในกลุ่มผูดู้แลผูป่้วยท่ีสวมผา้ออ้มอนามยัและผูป่้วยท่ีคาสายสวนปัสสาวะอธิบายไดว้่า
โปรแกรมท่ีออกแบบโดยระบบสนับสนุนและให้ความรู้ ประกอบดว้ย 1) การสอน 2) การช้ีแนะ 3) การสนับสนุน 
และ 4) การสร้างส่ิงแวดลอ้ม ทาํใหผู้ดู้แลมีความสามารถท่ีจะนาํความรู้ท่ีไดรั้บจากผูว้จิยัไปใชใ้นการดูแลผูป่้วย แสดง
ใหเ้ห็นวา่ การสอนท่ีเป็นระบบ คือการสอน การเปิดโอกาสซกัถาม การสาธิตและสาธิตยอ้นกลบั และการสอนท่ีตรง
ตามความตอ้งการของผูดู้แลและเป็นประโยชน์ มีผลต่อการเรียนรู้และความรู้ของผูดู้แล ผลการวิจยัสอดคลอ้งกบั
การศึกษาของสุปรียา พิทักษ์เจริญ (2550)  ท่ีพบว่าภายหลงัเขา้โปรแกรมการวางแผนการจาํหน่ายโดยใช้ระบบ
สนับสนุนและให้คะแนนเฉล่ียความรู้ของผูดู้แลผูห้ญิงท่ีเป็นโรคหลอดเลือดสมองสูงกว่าก่อนเขา้โปรแกรมฯ และ
ผูดู้แลมีความถ่ีในการปฏิบติักิจกรรมการดูแลผูป่้วยโรคหลอเลือดสมองเพ่ิมข้ึนกวา่ก่อนเขา้โปรแกรม และการศึกษา
ของประภาพรรณ สิงห์โต (2550) ศึกษาความเป็นไปไดแ้ละผลลพัธ์ของโปรแกรมการวางแผนจาํหน่ายเพ่ือป้องกนั
การเกิดปอดอกัเสบจากการสูดสําลกัในผูห้ญิงท่ีเป็นโรคหลอดเลือดสมองโดยใชก้รอบแนวคิดการพยาบาลระบบ
สนบัสนุนและให้ความรู้ของ Orem ซ่ึงพบวา่ ภายหลงัจาํหน่ายผูดู้แลมีค่าคะแนนเฉล่ียความรู้ของผูดู้แลผูห้ญิงท่ีเป็น
โรคหลอดเลือดสมองสูงกวา่ก่อนเขา้โปรแกรม 

กลุ่มผูดู้แลผูป่้วยท่ีสวมผา้ออ้มอนามยั ไม่พบการติดเช้ือทางเดินปัสสาวะของผูห้ญิงท่ีเป็นโรคหลอดเลือด
สมอง อธิบายไดว้่า โปรแกรมสนับสนุนและให้ความรู้มีผลต่อความสามารถของผูดู้แล ทาํให้ผูดู้แลมีความสามารถ
เพ่ิมข้ึน คือ ผูดู้แลมีวิธีแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมมากข้ึนกวา่เดิม มีความรู้ท่ีจะนาํไปใชใ้นการปฏิบติัมากข้ึน สามารถนาํ
ความรู้ไปปฏิบติักิจกรรมเพ่ือการดูแลผูป่้วยไดถู้กตอ้งและผูดู้แลเห็นความสําคญัของการปฏิบติัท่ีถูกตอ้งจึงพบไดว้า่
ความถ่ีของการปฏิบติักิจกรรมเพ่ิมข้ึนในขอ้ทดสอบท่ีถูกตอ้งและความถ่ีของการปฏิบติักิจกรรมลดลงในขอ้ทดสอบท่ี
ไม่ถูกตอ้ง ส่งผลใหย้งัไม่พบการติดเช้ือทางเดินปัสสาวะ ภายหลงัจาํหน่าย 1 เดือน 

 กลุ่มผูดู้แลผูป่้วยท่ีคาสายสวนปัสสาวะ พบการติดเช้ือทางเดินปัสสาวะของผูห้ญิงท่ีเป็นโรคหลอดเลือดสมอง 
1 ราย เป็นผูป่้วยรายเก่า มีการคาสายสวนปัสสาวะมานานกว่า 1 ปี มาตรวจตามนัดครบ 1 เดือน ซ่ึงแพทยไ์ดต้รวจ
วินิจฉัยและรักษาโดยให้ยาปฏิชีวนะไปรับประทานท่ีบา้นต่อเน่ือง 7 วนั อธิบายไดว้า่ ในส่วนปัจจยัดา้นผูดู้แล ผูดู้แล
ผูป่้วยเป็นสามีของผูป่้วย เป็นผูสู้งอายุ วยั 78 ปี จากการวดัคะแนนความรู้ ผูดู้แลมีความรู้มีการนําไปปฏิบัติและ
สามารถปฏิบติักิจกรรมไดต้ามโปรแกรม เน่ืองจากผูดู้แลมีประสบการณ์การดูแลผูป่้วยมาก่อนน้ี อาจเป็นไปไดว้่า
ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดการติดเช้ือในผูป่้วยรายน้ี เกิดจากปัจจยัดา้นตวัผูป่้วยเอง คือ อาย ุเพศ การเจบ็ป่วยดว้ยโรคแทรกซอ้น 
(อะเค้ือ อุณหเลขกะ, 2545) ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีไม่สามารถท่ีจะควบคุมได ้และพบวา่การติดเช้ือทางเดินปัสสาวะในผูป่้วย
รายน้ีคือ เป็นผูป่้วยเพศหญิง วยัสูงอายุ วยั 78 ปี  เป็นผูป่้วยสายสวนปัสสาวะมาเป็นเวลานานมากกว่า 1 ปี มีประวติั
การมารักษาท่ีโรงพยาบาลดว้ยเร่ืองการติดเช้ือทางเดินปัสสาวะ  4  คร้ัง ในปีท่ีผา่นมา ร่วมกบัมีแผลกดทบัขนาดใหญ่
มากบริเวณกน้กบ และจดัเป็นผูป่้วยท่ีมีค่า BMI= 16.88  กิโลกรรมต่อตารางเมตร มีภาวะทุพโภชนาการ ค่า ADL 
score = 0  ซ่ึงผูป่้วยรายน้ีแตกต่างจากผูป่้วยท่ีคาสายสวนปัสสาวะรายอ่ืน คือไม่มีแผลกดทบัขนาดใหญ่ ดงันั้นจึงควรมี
การเฝ้าระวงัติดตามอยา่งต่อเน่ือง และควบคุมปัจจยัท่ีส่งเสริมใหเ้กิดการติดเช้ือทางเดินปัสสาวะเพ่ือป้องกนัไม่ใหเ้กิด
การติดเช้ือทางเดินปัสสาวะซํ้ าใหม้ากท่ีสุด  
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6. บทสรุป 
 ผูดู้แลผูห้ญิงโรคหลอดเลือดสมองท่ีไดรั้บโปรแกรมสนบัสนุนและใหค้วามรู้ท่ีประกอบดว้ย การสอน การ
ช้ีแนะ การสนบัสนุน และการสร้างส่ิงแวดลอ้ม ทั้งในขณะท่ีอยูโ่รงพยาบาลและท่ีบา้นในช่วง 2 สัปดาห์แรกหลงั
จาํหน่ายมีความสามารถในการดูแลเพ่ือป้องกนัการติดเช้ือทางเดินปัสสาวะไดท้ั้งในกลุ่มผูป่้วยท่ีมีปัญหาในการกลั้น
ปัสสาวะไม่ไดท่ี้ไดรั้บการสวมผา้ออ้มอนามยัและมีการคัง่ของปัสสาวะท่ีไดรั้บการสวนคาสายสวนปัสสาวะ ดงันั้น
ควรนาํโปรแกรมน้ีไปใชใ้นการพฒันาความสามารถของผูดู้แลต่อไป และมีขอ้เสนอในการนาํผลการวจิยัไปใชใ้นการ
ปฏิบติัการพยาบาล ดงัน้ี (1) ควรมีการจดัโปรแกรมสนบัสนุนและใหค้วามรู้ผูดู้แล ใหอ้ยูใ่นระบบต่อเน่ือง โดยมีการ
จดัอบรม ช้ีแจงใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้ห็นความสาํคญัของการพฒันาความสามารถผูดู้แล โดยจดัทาํอยา่งเป็น
ระบบและมีขั้นตอนท่ีชดัเจน (2) ควรมีการติดตามเยีย่มทางโทรศพัท ์ในช่วง 1-2 วนัแรก เน่ืองจากวา่ผูดู้แลมีปัญหาใน
การดูแลผูป่้วยดว้ยตนเอง ขาดความมัน่ใจ ในระยะแรก และขอ้เสนอแนะในการทาํวจิยั ควรมีการศึกษาติดตามผลของ
โปรแกรมระยะยาว ในเดือนท่ี 3 และ 6 เพ่ือดูอุบติัการณ์ติดเช้ือทางเดินปัสสาวะ ในกลุ่มท่ีไดรั้บโปรแกรมสนบัสนุน
และใหค้วามรู้ 
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 ความรู้และการปฏิบัตขิองพยาบาลเพ่ือป้องกนัและดูแลภาวะเย่ือบุช่องปากอกัเสบ 
ในผู้เป็นมะเร็งทีไ่ด้รับรังสีรักษา และ/หรือเคมีบําบัด 

Knowledge and practice of nurses for oral mucositis prevention and care  
in persons with cancer receiving radiation and/ or chemotherapy 
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บทคดัย่อ      

 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงบรรยายแบบหาความสัมพนัธ์ เพ่ือศึกษาความรู้และการปฏิบติัของพยาบาลเพ่ือ
ป้องกนัและดูแลภาวะเยื่อบุช่องปากอกัเสบ และความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัพ้ืนฐานท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติั
ของพยาบาลเพ่ือป้องกนัและดูแลภาวะเยื่อบุช่องปากอกัเสบ โดยใชรู้ปแบบประสิทธิภาพของบทบาทพยาบาล  (The 
Nursing Role Effective Model) เป็นกรอบแนวคิดของการวิจยั กลุ่มตวัอย่างเลือกแบบเฉพาะเจาะจงเป็นพยาบาลท่ี
ไดรั้บมอบหมายใหดู้แลผูป่้วยมะเร็งท่ีไดรั้บรังสีรักษาและ/หรือเคมีบาํบดั ทั้งแผนกผูป่้วยในและแผนกผูป่้วยนอกของ
โรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึงจาํนวน 53 คน เกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคล แบบวดัความรู้
และแบบ สอบถามการปฏิบติัเพ่ือป้องกนัภาวะเยือ่บุช่องปากอกัเสบ ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) 
และความเขา้ใจดา้นภาษา (Face validity) โดยผูท้รงคุณวฒิุ 3 ท่าน ตรวจสอบความเช่ือมัน่ชนิดความสอดคลอ้งภายใน 
(Internal consistency reliability) ของแบบสอบถามการปฏิบัติเพ่ือป้องกันภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบด้วยสถิติ 
Cronbach’s alpha coefficient ไดเ้ท่ากบั .95  และความยากง่าย และอาํนาจในการจาํแนกของแบบวดัความรู้ ไดค้่า
เท่ากบั 0.68 และ  0.24 ตามลาํดบั วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงบรรยายและสถิติไคสแควร์ 
 ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างร้อยละ 67.9 มีความรู้ อยู่ในระดบัปานกลาง ในขณะท่ีร้อยละ 44.0 มีการ
ปฏิบติัของพยาบาล อยูใ่นระดบัไม่ดี นอกจากน้ีพบวา่  อายมีุความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติัเพ่ือป้องกนัและดูแลภาวะเยือ่
บุช่องปากอกัเสบอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี p = .020  ขอ้เสนอแนะดา้นปฏิบติัการพยาบาล คือ พยาบาลควรไดรั้บการ
พฒันาดา้นความรู้ ทกัษะการสอนและการให้คาํแนะนาํ เพ่ือเสริมสร้างความมัน่ใจในการปฏิบติั ในการทาํวิจยัคร้ัง
ต่อไปควรศึกษาผลลพัธ์ทางคลินิก และความพึงพอใจของผูป่้วยท่ีมีต่อการปฏิบติัการพยาบาล   

คําสําคัญ: ความรู้ การปฏิบติัของพยาบาลเพ่ือป้องกนัและดูแลภาวะเยือ่บุช่องปาก ผูป่้วยมะเร็งท่ีไดรั้บรังสีรักษาและ/
หรือเคมีบาํบดั 

 

Abstract 

 This descriptive correlational study aimed to investigate knowledge and practice of nurses for oral mucositis 
prevention and care and factors relating to practice of nurses for oral mucositis prevention and care in patients with 
cancer receiving and/ or chemotherapy. The Nursing Role Effective Model was used as a conceptual framework. A 
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purposive sample was 53 nurses who took care patient with cancers receiving radiation and/ or chemotherapy both 
IPD and OPD of one private hospital. Instrument used to collect data included personal information sheet, knowledge 
test and questionnaire regarding nurses practice for oral mucositis prevention and care. Content validity and Face 
validity were confirmed by 3 experts.  Internal consistency reliability of questionnaire regarding nurses practice for 
oral mucositis prevention and care confirmed by Cronbach’s alpha coefficient statistic = .95.  Difficulty and 
Discrimination index of knowledge test = 0.68 and 0.24 respectively.  Data were analyzed by descriptive statistics 
and Chi-square.  
 The finding showed that 67.9 % of the subjects had a moderate level of knowledge. Nevertheless 44% of 
the subjects had a low level of practice. Age was the only factor that found significantly correlated with practice at 
p = .020. Knowledge, educating and advicing skills should be improved  to build up their confident. Clinical 
outcomes and satisfaction of the patients regarding nurse’s practices should be explored in further study. 
 

KEY WORDS: knowledge, practice of nurses for oral mucositis prevention and care, patients with cancer receiving 
and/or chemotherapy 
 
1. บทนํา 
 มะเร็งเป็นปัญหาสาธารณสุขท่ีสําคญัของประชากรทัว่โลก โดยในปีค.ศ. 2012 พบผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ 14.1 
ลา้นคน เสียชีวิต 8.2 ลา้นคน และคาดการณ์ว่าในปี 2025 จะมีผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ถึง 19.3 ลา้นคน (Ferlay et al., 
2012)  สําหรับประเทศไทย พบสถานการณ์ท่ีคลา้ยคลึง โดยในปีพ.ศ. 2533 พบผูป่้วยรายใหม่ 1.2 ลา้นคน และพบ
อตัราการเสียชีวิตเพิ่มสูงข้ึนจาก 83.1 ต่อประชากรแสนคน ในปีพ.ศ. 2549 เพ่ิมเป็น 91.2 ต่อประชากรแสนคน ในปี
พ.ศ. 2553 (สถิติกระทรวงสาธารณสุข, 2553) การรักษามะเร็งดว้ยรังสีรักษาและเคมีบาํบดั เป็นวิธีท่ีใชใ้นการรักษา 
โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้หายขาดหรือบรรเทาอาการ (ชมพร สีตะธนี, 2555)  อยา่งไรกต็าม พบภาวะแทรกซอ้นท่ีสําคญั 
คือภาวะเยื่อบุช่องปากอกัเสบ ซ่ึงเกิดข้ึนไดร้้อยละ 40 ของอาการขา้งเคียงท่ีเกิดจากการไดรั้บยาเคมีบาํบดัในขนาด
ทัว่ไป (Karagozoglu and Ulusoy, 2005; Papadeas et al., 2007)  พบร้อยละ 50 จากการไดรั้บยาเคมีบาํบดัในขนาดสูง 
(Cheng, 2006)   พบร้อยละ 80 ในผูเ้ป็นมะเร็งศีรษะและคอท่ีไดรั้บการรังสีรักษา  อตัราการเกิดจะเพิ่มข้ึน ถา้ผูป่้วย
ไดรั้บการรักษาดว้ยรังสีรักษาร่วมกบัเคมีบาํบดั (สุธีรา จกัรกุล เหลืองสุขเจริญและสุวลกัษณ์ วงศจ์รรโลงศีล, 2555)  
เม่ือเกิดภาวะเยื่อบุช่องปากอกัเสบพบว่าร้อยละ 80 ของผูป่้วยจะมาพบแพทยด์ว้ยอาการปวดและขอให้แพทยส์ั่งยา
บรรเทาปวด  ร้อยละ 30 ขอหยดุการรักษาและร้อยละ 60 ตอ้งเล่ือนการรักษา (Sonis et al., 2004) เม่ือเกิดแผลในปาก
อาจเกิดการติดเช้ือตามมาโดยเฉพาะเช้ือแบคทีเรีย หรือเช้ือรา และอาจรุนแรงเป็นการติดเช้ือในกระแสเลือด (สุธีรา 
จกัรกุล เหลืองสุขเจริญและสุวลกัษณ์ วงศ์จรรโลงศีล, 2555) การติดเช้ือและลดความสามารถในการรับประทาน
อาหารและนํ้ าส่งผลให้เกิดภาวะทุพโภชนาการ (Kwong, 2004) ส่งผลกระทบทั้งต่อการรักษาและการดาํเนินของโรค 
เช่น ในผูป่้วยบางรายตอ้งเล่ือนระยะเวลาให้ยาเคมีบาํบดัออกไปและตอ้งปรับลดขนาดยา ซ่ึงอาจทาํให้ประสิทธิภาพ
ในการรักษาลดลง (Cawley and Benson, 2005) และเพ่ือให้ผูป่้วยไดรั้บยาและการรักษาท่ีถูกตอ้งเหมาะสมจึงตอ้งอยู่
โรงพยาบาลนานข้ึนทาํใหเ้กิดการส้ินเปลืองงบประมาณในการรักษา (Sonis et al., 2004) เป็นผลกระทบทางเศรษฐกิจ
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ต่อผูป่้วยและครอบครัวและทาํให้คุณภาพชีวิตของผูป่้วยลดลง และอาจก่อให้เกิดการทอ้แทส้ิ้นหวงักบัการรักษาของ
ผูป่้วยร่วมดว้ย (Karagozoglu and Ulusoy, 2005)   

สถาบนัโจแอนนา บริกส์ (The Joanna Briggs Institution [JBI])ไดท้าํการทบทวนวรรณกรรมเร่ืองประสิทธิผล
การป้องกนัเยื่อบุช่องปากอกัเสบในผูป่้วยท่ีไดรั้บรังสีรักษาและยาเคมีบาํบดั (KawanKo et al., 1998) อยา่งเป็นระบบ 
(systemic review) โดยมีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัประสิทธิผลการป้องกนัภาวะ เยื่อบุช่องปากอกัเสบในผูป่้วยมะเร็งท่ี
ไดรั้บรังสีรักษาและยาเคมีบาํบดั  ซ่ึงประกอบดว้ย 2 ส่วนคือ ส่วนท่ี 1 เป็นแนวทางการดูแลสุขภาพในช่องปาก 
ประกอบดว้ยการประเมินช่องปากโดยใชเ้กณฑก์ารประเมินภาวะเยือ่บุช่องปากอกัเสบขององคก์ารอนามยัโลกร่วมกบั 
การดูแลช่องปากก่อนการรักษาและการดูแลช่องปากระหวา่งการรักษา ส่วนท่ี 2 เป็นการใชย้าเพ่ือป้องกนัหรือรักษา
อาการเยื่อบุช่องปากอกัเสบ  นอกจากน้ีในปีค.ศ. 2014 Multinational Association of Supportive Care in Cancer และ 
International Society of Oral Oncology (MASCC / ISOO) ไดท้บทวนหลกัฐานเชิงประจกัษ ์ร่วมกบัความคิดเห็นของ
ผูท้รงคุณวุฒิและจดัทาํเป็นแนวปฏิบติัทางคลินิกในการจดัการภาวะเยื่อบุช่องปากอกัเสบท่ีเกิดจากการรักษามะเร็ง 
โดยมีขอ้เสนอแนะในการป้องกนัการเกิดเยือ่บุช่องปากอกัเสบท่ีมีหลกัฐานเชิงประจกัษร์ะดบั 1 - 2 ไดแ้ก่ การใชค้วาม
เย็น (อมนํ้ าแข็ง) การให้ KGF-1/palifermin การใช้รังสีเลเซอร์ การให้ยาแก้ปวด และการบ้วนปากด้วยนํ้ ายา 
benzydamine  ร่วมกบัแนวปฏิบติัในการดูแลสุขภาพช่องปาก เช่น การแปรงฟัน การใชไ้หมขดัฟัน เป็นตน้ (Lalla et 
al., 2014) ไดมี้การนาํแนวปฏิบติัเพ่ือป้องกนัภาวะเยื่อบุช่องปากอกัเสบไปใช้ทาํให้สามารถป้องกนัและลดความ
รุนแรงของการเกิดอาการเยือ่บุช่องปากอกัเสบ (วมิลวรรณ เลิศวงศเ์ผา่พงษ,์ 2546; อาภรณ์ ฟูกลุ, 2551) ลดระดบัความ
ปวดของผูป่้วยไดแ้ละอตัราผูป่้วยท่ีมีระดบัความปวดในช่องปาก >5 = 0 %, อตัราความพึงพอใจของผูป่้วย ≥ 80% 
(สมพร ยาเภา, 2551) และผูป้ฏิบติัพึงพอใจว่าแนวปฏิบติั ง่าย ใชส้ะดวก ปฏิบติัไดส้มํ่าเสมอ (วราภรณ์ วิภาสวงศ์, 
2547)  
 ในส่วนงานการดูแลผูป่้วยมะเร็งของโรงพยาบาลท่ีเป็นพ้ืนท่ีศึกษาใน พ.ศ. 2551-2553 พบว่า ผูป่้วยมะเร็ง
ศีรษะและคอท่ีไดรั้บการฉายรังสีและไดรั้บการรักษาดว้ยยาเคมีบาํบดัมีอาการเยือ่บุช่องปากอกัเสบมากกวา่ร้อยละ 75 
ปีพ.ศ. 2554 ไดมี้การพฒันาคู่มือการสอนผูป่้วยเพ่ือป้องกนัการเกิดเยือ่บุช่องปากอกัเสบและชุดอุปกรณ์ดูแลช่องปาก
สาํหรับใหพ้ยาบาลศูนยม์ะเร็งใชเ้ป็นแนวทางในการสอนผูป่้วย  โดยใชแ้นวทางของ WHO ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวทาง
ของสถาบนัโจแอนนา บริกส์ (The Joanna Briggs Institution [JBI]) อยา่งไรก็ตาม ยงัไม่เคยมีการติดตามการใชคู้่มือ
ของพยาบาลอยา่งเป็นระบบมาก่อน แต่จากการศึกษาการเกิดภาวะเยือ่บุช่องปากอกัเสบ  สถิติปีพ.ศ. 2555 ถึงส้ินเดือน
พฤษภาคม พบร้อยละ78 (18 รายจากผูป่้วย 23 ราย) เกิดภาวะเยื่อบุช่องปากอกัเสบ  ในจาํนวนน้ี พบเป็นระดบั 3 ซ่ึง
แพทยต์อ้งพิจารณาหยดุการรักษา 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 22 เม่ือพิจารณาตามกรอบแนวคิด The Nursing Role Effectiveness 
Model (Irvine et al., 1988)  พบวา่ปัจจยัเชิงผลลพัธ์เป็นผลมาจากปัจจยัเชิงโครงสร้างอนัไดแ้ก่ ปัจจยัพ้ืนฐานซ่ึงประกอบดว้ย 
อาย ุระดบัการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบติังาน แผนกท่ีทาํงาน การอบรมและความรู้ กบัปัจจยัเชิงกระบวนการอนัไดแ้ก่ 
การปฏิบติัของพยาบาล  ดงันั้นผูว้จิยัจึงสนใจจะศึกษาความรู้และการปฏิบติัของพยาบาลเพ่ือป้องกนัและดูแลภาวะเยื่อบุ
ช่องปาก และความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัพ้ืนฐานท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติัของพยาบาลเพื่อป้องกนัและดูแล
ภาวะเยื่อบุช่องปากในผูป่้วยมะเร็งท่ีไดรั้บรังสีรักษาและเคมีบาํบดั เพ่ือเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานในการพฒันาและปรับปรุง
คุณภาพการปฏิบติัการปฏิบติัพยาบาลต่อไป 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
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1. เพ่ือศึกษาความรู้และการปฏิบติัของพยาบาลเพ่ือป้องกนัและดูแลภาวะเยือ่บุช่องปากอกัเสบในผูป่้วยมะเร็ง
ท่ีไดรั้บรังสีรักษาและ/หรือเคมีบาํบดั 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัพ้ืนฐานและความรู้กบัการปฏิบติัของพยาบาลเพ่ือป้องกนัและดูแล
ภาวะเยือ่บุช่องปากอกัเสบในผูป่้วยมะเร็งท่ีไดรั้บรังสีรักษาและ/หรือเคมีบาํบดั 
สมมตฐิานการวิจัย 
 ปัจจยัพ้ืนฐานไดแ้ก่อาย ุระดบัการศึกษา ระยะเวลาปฏิบติังาน แผนกท่ีทาํงานและการอบรมความรู้มี
ความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติัของพยาบาลเพ่ือป้องกนัภาวะเยือ่บุช่องปากอกัเสบในผูป่้วยมะเร็งท่ีไดรั้บรังสีรักษาและ/
หรือเคมีบาํบดั 
กรอบแนวคดิการวจิัย 
 การวจิยัคร้ังน้ีใช ้The Nursing Role Effectiveness Model (Irvine, et al., 1988) เป็นกรอบแนวคิดวตัถุประสงคข์อง
โมเดลน้ี เพ่ือเนน้ใหพ้ยาบาลมีบทบาทในการดูแลจดัการเชิงผลลพัธ์ ประกอบดว้ย ปัจจยัเชิงโครงสร้าง ปัจจยัเชิงกระบวนการ 
และปัจจยัเชิงผลลพัธ์ ดงัรูปท่ี 1.1 กรอบแนวคิดการวจิยั 

 
 3. การดาํเนินการวจิัย 

 การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงบรรยายแบบหาความสัมพนัธ์ (Descriptive Correlation study) กลุ่มตวัอยา่งเลือก
แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) เป็น พยาบาลวชิาชีพท่ีไดรั้บมอบหมายใหรั้บผิดชอบงานดูแลผูป่้วยในไดแ้ก่ 
แผนกผูป่้วย และศูนยม์ะเร็งผูป่้วยนอก ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเมษายน 2557 ซ่ึงมีทั้งหมด 53 คนและมีคุณสมบติัตาม
เกณฑ์ดงัน้ี มีประสบการณ์การทาํงาน 6 เดือนข้ึนไป มีประสบการณ์ในการดูแลผูป่้วยมะเร็งท่ีไดรั้บรังสีรักษา/เคมี
บาํบดัอยา่งนอ้ย 1 ราย ยนิดีและสมคัรใจเขา้ร่วมโครงการวิจยั ในการศึกษาคร้ังน้ีมีกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีคุณสมบติัครบตาม
เกณฑแ์ละตอบแบบสอบถามครบมีจาํนวน 53 คน 

ปัจจัยเชิงโครงสร้าง 
ด้านพยาบาล 
1. ปัจจยัพื้นฐาน 

• อาย ุ

• ระดบัการศึกษา 

• ระยะเวลาการปฏิบติังาน 

• แผนกท่ีทาํงาน 

• การอบรม 
2. ความรู้ 

ปัจจัยเชิงกระบวนการ 
การปฏิบตัิของพยาบาล 

1. การประเมินสภาพ 
2. การสอน / แนะนาํ / ดูแล 
3. การติดตามและประเมินผล 
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 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบดว้ยแบบสอบถามขอ้มูลพ้ืนฐาน แบบวดัความรู้และแบบสอบถามการ โดย
มีรายละเอียด ดงัน้ี 

1.  แบบสอบถามขอ้มูลพ้ืนฐานประกอบดว้ย ขอ้มูลส่วนบุคคลของพยาบาลวิชาชีพไดแ้ก่ อาย ุสถานภาพสมรส  
ระดบัการศึกษา ประสบการณ์การดูแลผูป่้วยมะเร็ง แผนกท่ีทาํงาน ประสบการณ์การไดรั้บความรู้เร่ืองการการป้องกนั
การเกิดภาวะเยือ่บุช่องปากอกัเสบ 

2.  แบบวดัความรู้สําหรับพยาบาลในการป้องกนัและการดูแลการเกิดเยื่อบุช่องปากอกัเสบในผูท่ี้ไดรั้บเคมี
บาํบดัและ/หรือรังสีรักษา  ท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนตามเอกสารคาํแนะนาํสําหรับผูป่้วยเก่ียวกบัการป้องกนัและดูแลภาวะ
ช่องปากอกัเสบท่ีพฒันาโดยฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเอกชนท่ีเป็นพ้ืนท่ีศึกษา ประกอบดว้ยคาํถามจาํนวน 20 ขอ้ 
แบ่งเป็น 2 ดา้น คื อความรู้เก่ียวกบัการเกิดภาวะเยือ่บุช่องปากอกัเสบ 7 ขอ้ และความรู้เก่ียวกบัการใหค้าํแนะนาํ และ
การติดตามดูแล 13 ขอ้ เป็นขอ้สอบแบบปรนยั 4 ตวัเลือกไดแ้ก่ ก ข ค และ ง โดยขอ้ท่ีตอบถูกได ้1 คะแนน และขอ้ท่ี
ตอบผิดได ้0 คะแนน คะแนนเตม็ มีค่าระหวา่ง 0-20 คะแนน   เกณฑใ์นการพิจารณาระดบัความรู้แบ่งเป็น 3 ระดบัคือ 
ตํ่า (< 60%) ปานกลาง 60-79%) และสูง (≥ 80%) 

3.  แบบสอบถามการปฏิบติัของพยาบาลเพ่ือป้องกนัการเกิดภาวะเยื่อบุช่องปากอกัเสบท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนตาม
แนวปฏิบติัการดูแลภาวะช่องปากอกัเสบท่ีพฒันาโดยฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเอกชนท่ีเป็นพ้ืนท่ีศึกษา จาํนวน 22 
ขอ้ แบ่งเป็น 3 ดา้น คือ ดา้นการประเมิน 2 ขอ้  ดา้นการติดตาม 4 ขอ้และดา้นการสอน/แนะนาํ/ดูแล 16 ขอ้  ซ่ึงลกัษณะ
การตอบเป็น มาตราส่วนประมาณค่า 4 อนัดบั ไดแ้ก่  ปฏิบติัเป็นประจาํ ปฏิบติับ่อยคร้ัง ปฏิบติันานๆคร้ัง และ ไม่พบ
สถานการณ์  ใหค้ะแนนเป็น 3, 2, 1, 0  ตามลาํดบั  การคิดคะแนนรวมและรายดา้นของการปฏิบติัเป็นค่าร้อยละ  เกณฑ์
ในการพิจารณาระดบัความรู้แบ่งเป็น 3 ระดบัคือ ตํ่า (< 60%) ปานกลาง 60-79%) และสูง (≥80%) 

เคร่ืองมือไดรั้บการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือประกอบดว้ยการตรวจสอบความตรง ผูท้รงคุณวฒิุจาํนวน 
3 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) และความเขา้ใจดา้นภาษา (Face validity) และปรับแกไ้ขตาม
ขอ้เสนอแนะ   ตรวจสอบความเช่ือมัน่ชนิดความสอดคลอ้งภายใน (Internal consistency reliability) ของแบบสอบถาม
การปฏิบติัของพยาบาลเพื่อป้องกนัการเกิดภาวะเยือ่บุช่องปากอกัเสบ ในการเกบ็ขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 53 ราย 
ดว้ยสถิติ Cronbach’s alpha coefficient ไดเ้ท่ากบั .95  คาํนวณความยากง่าย และอาํนาจในการจาํแนกของแบบวดั
ความรู้ ไดค้่าเท่ากบั 0.68 และ  0.24  ตามลาํดบั 

การพิทกัษสิ์ทธิของกลุ่มตวัอยา่ง  ไดรั้บการพิจารณาและอนุมติัจาก คณะกรรมการดา้นจริยธรรมการวิจยัของ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต และฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลท่ีเป็นพื้นท่ีศึกษา ผูว้ิจยัอธิบายให้กลุ่ม
ตวัอยา่ง วตัถุประสงค ์วิธีการ ขั้นตอนการเขา้ร่วมวิจยัและระยะเวลาในการทาํวิจยั ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ ขอ้มูลจะถูก
เกบ็ไวเ้ป็นความลบัและนาํไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันาคุณภาพการปฏิบติัการพยาบาลเท่านั้น ผูเ้ขา้ร่วมทาํการศึกษา
มีสิทธิในการยกเลิกเขา้ร่วมการทาํวจิยัไดต้ลอดเวลาโดยไม่มีผลกระทบต่อการทาํงานในโรงพยาบาล เม่ือกลุ่มตวัอยา่ง
ยนิดีเขา้ร่วม จึงใหล้งนามเขา้ร่วมการวิจยัในแบบฟอร์ม ผูว้ิจยัใหก้ลุ่มตวัอยา่งทาํแบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคล แบบ
วดัความรู้และแบบสอบถามการปฏิบติัของพยาบาลดว้ยตนเอง โดยใชเ้วลาประมาณ 15-20 นาที วิเคราะห์ขอ้มูลโดย
ใชส้ถิติเชิงบรรยาย (Descriptive statistics) โดยแสดงค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและสถิติ
ไคสแควร์ 

 
 

Ran
gs

it U
niv

ers
ity



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 9 ปีการศึกษา 2557 

 

วนัพฤหสับดทีี ่16 ตุลาคม พ.ศ.2557 หน้า  1268  อาคาร Digital Multimedia Complex  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

4. ผลการวจิัย 
ส่วนที ่1 ข้อมูลลกัษณะกลุ่มตวัอย่าง 
กลุ่มตวัอยา่ง มีจาํนวน 53 คน ทั้งหมดเป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 22-56 ปี อายเุฉล่ีย 30.34 ปี (SD=7.80) กลุ่ม

ตวัอยา่งร้อยละ 75.47 อายนุอ้ยกวา่ 35 ปี ร้อยละ 83.02 มีสถานภาพสมรสโสด ร้อยละ 96.23 มีระดบัการศึกษาใน
ระดบัปริญญาตรี มีประสบการณ์ในการดูแลผูป่้วยมะเร็งท่ีไดรั้บรังสีรักษาและ/หรือเคมีบาํบดั ระหวา่ง 1-15 ปี 
ประสบการณ์เฉล่ีย 4.91 ปี (SD = 3.86) โดยร้อยละ 58.49 มีประสบการณ์ระหวา่ง 2-5 ปี   ร้อยละ 64.15 ทาํงานใน
แผนกผูป่้วยใน กลุ่มตวัอยา่งทุกคนเคยไดรั้บการอบรม โดยร้อยละ 58.49 ไดรั้บการอบรมจากภายนอก ตั้งแต่ 10 วนั – 
4 เดือน  

ส่วนที ่2  ความรู้เพ่ือป้องกนัและดูแลภาวะเย่ือบุช่องปากอกัเสบ 
ผลการวดัความรู้เพ่ือป้องกันและดูแลภาวะเยื่อบุช่องปากอกัเสบ 20 ขอ้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีคะแนนอยู่

ระหว่าง 9 – 17 คะแนน คะแนนเฉล่ีย 13.96 คะแนน (SD=1.86) เม่ือพิจารณาความรู้รายดา้น แบ่งเป็นดา้นความรู้
เก่ียวกับภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบ 7 ข้อ พบว่ามีคะแนนอยู่ระหว่าง 0 – 7 คะแนน คะแนนเฉล่ีย 4.74 คะแนน 
(SD=1.24) ส่วนดา้นความรู้เก่ียวกบัการให้คาํแนะนาํ และการติดตามดูแล 13 ขอ้ พบว่ามีคะแนนอยูร่ะหว่าง 7 – 11 
คะแนน คะแนนเฉล่ีย 9.23 คะแนน (SD=1.15) เม่ือจาํแนกกลุ่มตวัอยา่งตามระดบัความรู้ พบวา่ ร้อยละ 67.9 มีความรู้
โดยรวมระดบัปานกลาง ร้อยละ 45.3 มีความรู้ดา้นภาวะเยือ่บุช่องปากอกัเสบอกัเสบระดบัปานกลาง และร้อยละ 81.1 
มีความรู้ดา้นการใหค้าํแนะนาํและการติดตามดูแล ระดบัปานกลาง  

การปฏิบัตเิพ่ือป้องกนัและดูแลภาวะเย่ือบุช่องปากอกัเสบ  
 ผลประเมินการปฏิบติัของพยาบาลเพ่ือป้องกนัการเกิดภาวะเยือ่บุช่องปากอกัเสบ 3 ดา้น คือ การประเมิน การ
สอน/แนะนาํ/ดูแล และการติดตาม พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีคะแนนโดยรวมอยู่ระหว่าง 33.33 – 100.00 คะแนน เฉล่ีย 
60.06 คะแนน (SD=27.46) เม่ือแยกเป็นรายดา้นพบวา่คะแนนการปฏิบติัดา้น การประเมินมีคะแนนอยูร่ะหวา่ง 33.33 
– 100.00 คะแนน เฉล่ีย 68.87 คะแนน (SD=21.19) ดา้นการสอน/แนะนาํ/ดูแล  มีคะแนนอยูร่ะหว่าง 57.23 – 100.00  
คะแนน เฉล่ีย  57.23 คะแนน  (SD=21.37)  ดา้นการติดตามมีคะแนนอยูร่ะหวา่ง 8.33 – 100.00 คะแนน เฉล่ีย  60.03 
คะแนน  (SD=27.46) เม่ือจาํแนกกลุ่มตวัอยา่งตามระดบัการปฏิบติั พบว่าร้อยละ 44.0 มีการปฏิบติัโดยรวมในระดบั
ไม่ดี  ร้อยละ 41.5  มีการปฏิบติัดา้นการประเมิน อยู่ในระดบัปานกลาง  ร้อยละ 58.5  มีการปฏิบติัดา้นการสอน/
แนะนาํ/ดูแล อยูใ่นระดบัไม่ดี   และร้อยละ 45.3 มีการปฏิบติัดา้นการติดตาม อยูใ่นระดบัไม่ดี    

ปัจจยัพ้ืนฐานดา้นอายมีุความสัมพนัธ์กบัระดบัการปฏิบติัเพ่ือป้องกนัการเกิดภาวะเยือ่บุช่องปากอกัเสบอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ส่วนปัจจยัพื้นฐานไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบติังาน แผนกท่ีทาํงาน
และการไดรั้บการอบรม  และความรู้ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติัของพยาบาลเพื่อป้องกนัการเกิดภาวะเยื่อบุช่อง
ปากอกัเสบ ดงัตารางท่ี 1  
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ตารางท่ี 1 ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัพ้ืนฐานและความรู้กบัระดบัการปฏิบติัเพ่ือป้องกนัการเกิดภาวะเยือ่บุช่องปาก
อกัเสบ โดยใชส้ถิติไค-สแควร์ 

 ระดบัการปฏิบติั รวม 
n (%) 

สถิติ χ2  
p-value  ดี  

n (%) 
ปานกลาง 

n (%) 
ไม่ดี 
n (%) 

อาย ุ       
     ≤ 35 ปี 7 (17.5) 12 (30.0) 21 (52.5) 40 (100) 

7.849 .020 
      > 35 ปี 3 (23.1) 0 10 (76.9) 13 (100) 

รวม 10 (18.9) 12 (22.6)  31 (58.5) 53 (100)   
ประสบการณ์       
    ≤ 2 ปี 1 (7.1) 4 (28.6) 9 (64.3) 14 (100) 

2.070 .355 
     > 2 ปี 9 (23.1) 8 (20.5) 22 (56.4) 39 (100) 

รวม 10 (18.9) 12 (22.6)  31 (58.5) 53 (100)   
แผนกท่ีทาํงาน       
    ผูป่้วยใน 9 (26.5) 14 (41.2) 11 (32.4) 34(100) 

4.909 .086 
    ผูป่้วยนอก 2 (10.5) 5 (26.3) 12 (63.2) 19 (100) 

รวม 11 (20.8) 19 (35.8)  23 (43.4) 53 (100)   
การอบรม       
    ภายใน 4 (18.2) 8 (36.4) 10 (45.5) 22 (100) 

.159 .923 
    ภายนอก 7 (22.6) 11 (35.5)  13 (41.9) 31 (100) 

รวม 11 (20.8) 19 (35.8) 23 (43.4) 53 (100)   
ระดบัความรู้       
    สูง 2 (15.4) 1 (7.7) 10 (76.9) 13 (100) 

4.533 .339     ปานกลาง 6 (25.0) 7 (29.2) 11 (45.8) 24 (100) 
    ตํ่า 2 (12.5) 4 (25.0) 10 (62.5) 16 (100) 

รวม 10 (18.9) 12 (22.6) 31 (58.5) 5 (100)   

 
5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 5.1 ด้านความรู้ของพยาบาล  

ผลการวิจยัพบวา่พยาบาลมีค่าเฉล่ียคะแนนความรู้โดยรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือจาํแนกกลุ่ม
ตวัอยา่งตามระดบัความรู้ พบวา่ส่วนใหญ่มีความรู้โดยรวมระดบัปานกลาง และมีเพียงร้อยละ 9.4 ท่ีมีความรู้ ในระดบั
ตํ่า  อธิบายไดว้า่โรงพยาบาลท่ีเป็นพ้ืนท่ีศึกษามีนโยบายท่ีจะสนบัสนุนให้พยาบาลมีความรู้พ้ืนฐานท่ีเพียงพอในการ
ดูแลผูป่้วย  โดยกาํหนดให้พยาบาลทุกคนไดรั้บการอบรมเร่ืองการดูแลภาวะเยื่อบุช่องปากอกัเสบในการปฐมนิเทศ
ของฝ่ายการพยาบาล  ส่วนพยาบาลในกลุ่มงานผูป่้วยโรคมะเร็ง  มีการอบรมภายในแผนก  ในหวัขอ้เก่ียวกบัเคมีบาํบดั
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หรือการพยาบาลผูป่้วยโรคมะเร็งเป็นประจาํทุกเดือน จากการบรรยายของเภสัชกรและพยาบาลท่ีมีประสบการณ์  ใน
การดูแลผูป่้วยกลุ่มน้ี มีการสนบัสนุนให้พยาบาลรุ่นพ่ีคน้ควา้ อ่านงานวิจยัหรือบทความท่ีเก่ียวขอ้งมานาํเสนอในท่ี
ประชุมแผนก มีการจดัอบรมประจาํปีโดยสหสาขาวิชาชีพ ทั้งหมดดงัท่ีกล่าวขา้งตน้ จึงทาํให้พยาบาลมีความรู้ใน
ระดบัพ้ืนฐานเพียงพอและมีการพฒันาความรู้อยา่งต่อเน่ือง โดยเม่ือมีพยาบาลปฏิบติังานครบ 2 ปี หน่วยงานจะส่งให้
เขา้รับการอบรมหลกัสูตรการพยาบาลผูป่้วยท่ีไดรั้บยาเคมีบาํบดั (หลกัสูตร 10 วนั) ซ่ึงเป็นภาคบงัคบัของสภาการ
พยาบาล และจะพิจารณาส่งอบรมหลกัสูตรการพยาบาลเฉพาะทางผูป่้วยมะเร็ง (หลกัสูตร 4 เดือน) เพ่ือพฒันาเป็น
ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทาง ตามความเหมาะสม ผลการวจิยัน้ีสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Bernardi และคณะ(2007) ท่ีศึกษา
ความรู้เก่ียวกบัการจดัการความปวดของพยาบาลในหอผูป่้วยมะเร็ง และพบวา่ค่าเฉล่ียคะแนนความความรู้อยูใ่นระดบั
ปานกลาง (ร้อยละ 61)  และพยาบาลท่ีไดรั้บการอบรมหลายคร้ัง มีคะแนนความรู้สูงกว่าผูไ้ดรั้บการอบรมนอ้ยคร้ัง  
อยา่งไรก็ตาม เม่ือพิจารณาความรู้เป็นรายขอ้  พบวา่ ความรู้ท่ีพยาบาลตอบไม่ถูก มากท่ีสุด ไดแ้ก่ ปัจจยัเส่ียงต่อการ
เกิดภาวะเยือ่บุช่องปากอกัเสบ ชุดของยาเคมีบาํบดัท่ีทาํใหเ้กิด ระยะเวลาท่ีเกิด ความรู้ดงักล่าวน้ีมีความสาํคญัเพราะจะ
ทาํใหพ้ยาบาลใชเ้ป็นขอ้มูลในการตดัสินใจท่ีจะติดตามประเมินความเส่ียงต่อการเกิดภาวะเยื่อบุช่องปากอกัเสบ และ
สามารถให้การพยาบาลเพ่ือป้องกนั หรือลดความรุนแรงของการเกิดภาวะเยื่อบุช่องปากอกัเสบได ้ ดงันั้นในการ
พฒันาความรู้ของพยาบาล จึงควรเนน้ย ํ้าความรู้ในส่วนน้ีใหพ้ยาบาลมีความเขา้ใจมากข้ึน 

 

5.2 ด้านการปฏิบัตขิองพยาบาล  
ผลการวิจยัพบวา่ ค่าเฉล่ียของคะแนนการปฏิบติัโดยรวมของพยาบาล เพ่ือป้องกนัและดูแลการเกิดภาวะเยื่อบุ

ช่องปากอกัเสบ อยูใ่นระดบัปานกลาง  เม่ือพิจารณารายดา้นนั้น  ดา้นการประเมินและการติดตามผลการพยาบาล อยู่
ในระดบัปานกลาง  ส่วนดา้นการสอน / แนะนาํ / ดูแล อยู่ในระดบัไม่ดี  เม่ือจาํแนกคะแนนตามเกณฑ์ จึงพบว่า 
พยาบาลปฏิบติัการพยาบาลอยูใ่นระดบัไม่ดี มากท่ีสุด (ร้อยละ 45.3)  อธิบายจากขอ้มูลความคิดเห็นของพยาบาลไดว้า่ 
พยาบาลรับรู้วา่มีนโยบายและแนวปฏิบติัในการป้องกนัและดูแลภาวะเยือ่บุช่องปากอกัเสบในผูป่้วยมะเร็งท่ีไดรั้บการ
รักษาดว้ยรังสีรักษาและ/หรือ เคมีบาํบดั แต่คิดวา่แนวปฏิบติัไม่ครอบคลุม  ประกอบกบัตวัพยาบาลเองขาดทกัษะ มี
ประสบการณ์ไม่เพียงพอ  ร่วมกบัทศันคติว่าไม่สามารถป้องกนัการเกิดภาวะเยื่อบุช่องปากอกัเสบในผูป่้วยมะเร็งท่ี
ไดรั้บการรักษาดว้ยรังสีรักษาและ /หรือเคมีบาํบดัได  ้ จึงทาํให้พยาบาลไม่ประเมิน หรือประเมินผูป่้วยช้า  โดย
ประเมินเม่ือเกิดภาวะเยื่อบุช่องปากอกัเสบแลว้ หรือเม่ือผูป่้วยให้ขอ้มูลวา่เจ็บในปาก  เม่ือไม่มีการประเมิน จึงไม่ให้
คาํแนะนาํในการปฏิบติั หรือใหแ้ต่ไม่ครอบคลุม เพราะไม่ไดใ้ชแ้นวปฏิบติัเป็นแนวทาง ผลการศึกษาน้ีสอดคลอ้งกบั
การศึกษาของ Chan และ Ng (2012) ท่ีศึกษาความรู้ ทศันคติ และการปฏิบติัในการดูแลช่องปากของพยาบาล ในหอ
ผูป่้วยหนกั จาํนวน 224 คน และพบว่า การปฏิบติัในการดูแลของพยาบาลมีความแตกต่างหลากหลาย ทั้งความถ่ีใน
การดูแล ความตอ้งการและวิธีการท่ีใช ้แมว้่าพยาบาลจะเช่ือว่า การดูแลช่องปากท่ีดี มีผลต่อผลลพัธ์ทางคลินิกต่อ
ผูป่้วยกต็าม 

5.3 ปัจจัยทีม่คีวามสัมพนัธ์กบัการปฏิบัตขิองพยาบาลเพ่ือป้องกนัการเกดิภาวะเย่ือบุช่องปากอกัเสบ 
ผลการวิจยัพบวา่มีเพียงปัจจยัดา้นอายเุท่านั้นท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติัของพยาบาลเพ่ือป้องกนัการเกิด

ภาวะเยือ่บุช่องปากอกัเสบอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยกลุ่มท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 35 ปี ประมาณคร่ึงหน่ึง (ร้อย
ละ 52.50) มีการปฏิบติัระดบัไม่ดี ร้อยละ 30.00 ปฏิบติัในระดบัปานกลาง ส่วนกลุ่มท่ีอายุมากกว่า 35 ปี พบว่าส่วน
ใหญ่ (ร้อยละ76.92) ปฏิบติัในระดบัไม่ดี มีเพียง 3 คน(ร้อยละ 23.08) เท่านั้น ท่ีปฏิบติัในระดบัดี อธิบายไดว้่า กลุ่ม
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ตวัอยา่งพยาบาลท่ีมีอายมุาก ส่วนใหญ่มกัปฏิบติังานในระดบัหวัหนา้เวร (incharge nurse) จึงอาจไม่ไดใ้หก้ารพยาบาล
ผูป่้วยมะเร็งท่ีไดรั้บรังสีรักษาและ/หรือเคมีบาํบดัโดยตรง (directed care)  ในขณะท่ีพยาบาลท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ มีโอกาส
ไดดู้แลผูป่้วยโดยตรงมากกวา่  จึงพบวา่การปฏิบติัการพยาบาล อยูใ่นระดบัไม่ดีตํ่ากวา่และระดบัปานกลางสูงกวา่ ซ่ึง
ผลการศึกษาคร้ังน้ี ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของวีกุญญา ลือเล่ืองและวิภาพร วรหาญ (2555) ท่ีพบว่า อายุมี
ความสัมพนัธ์ ทางบวกระดบัตํ่า กบัการปฏิบติังานตามบทบาทของพยาบาลวิชาชีพห้องผ่าตดั อยา่งมีนยัสําคญัทาง
สถิติ ท่ี p<.05  อธิบายไดว้่า พยาบาลท่ีมีอายุมากมีประสบการณ์ในการทาํงานมากกว่า จึงสามารถพฒันางาน และ
ปฏิบติัการพยาบาลไดดี้กวา่พยาบาลท่ีมีอายนุอ้ยกวา่  และไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของมีนา เกาทณัฑท์อง และยพิุน 
องัสุโรจน์ (2551) ท่ีไม่พบความสัมพนัธ์ระหว่างอายุกบัการปฏิบติังานของพยาบาลประจาํการ โรงพยาบาลเอกชน 
กรุงเทพมหานคร อธิบายไดว้า่ เป็นเพราะผูป้ฏิบติังานทุกกลุ่มอายตุอ้งปฏิบติัการพยาบาลใหดี้ท่ีสุด นอกจากน้ี การให้
การอบรม การสอนงานพยาบาลและติดตามผลการปฏิบติัอย่างสมํ่าเสมอ  จึงมีผลทาํให้ พยาบาลปฏิบติังานไดไ้ม่
แตกต่างกนั แมจ้ะมีอายท่ีุแตกต่างกนั 

  ปัจจยัพ้ืนฐานไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบติังาน แผนกท่ีทาํงานและการไดรั้บการอบรม  ไม่
มีความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติัของพยาบาลเพ่ือป้องกนัการเกิดภาวะเยื่อบุช่องปากอกัเสบ อธิบายไดว้่า กลุ่มตวัอยา่ง
ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 96.2) มีระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาตรีเหมือนกนั มีระยะ เวลาการปฏิบติังานใกลเ้คียงกนั คือ
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 5 ปี  ถึงร้อยละ 75.5  ส่วนแผนกท่ีทาํงานเป็นทั้งผูป่้วยในและผูป่้วยนอก จึงตอ้งให้การดูแลตาม
แนวปฏิบติัท่ีไม่แตกต่างกนั และกลุ่มตวัอยา่งทุกคน ไดรั้บการปฐมนิเทศงานและการพฒันาความรู้ในการทาํงานอยา่ง
ต่อเน่ือง จึงทาํให้การปฏิบติัของพยาบาล ไม่มีความแตกต่างกนั ซ่ึงผลการศึกษาน้ี สอดคลอ้งกบัการศึกษาของมีนา 
เกาทณัฑท์อง และยพิุน องัสุโรจน์ (2551) ท่ีพบวา่ ระดบัการศึกษาและประสบการณ์การทาํงาน ไม่มีความสัมพนัธ์กบั
การปฏิบติังานของพยาบาลประจาํการ โรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร   การศึกษาของวิภาวี เสาหิน และคณะ 
(2551) ท่ีพบวา่ ระยะเวลาปฏิบติังานและการไดรั้บการอบรม เก่ียวกบัการวางแผนจาํหน่าย ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการ
ปฏิบติัตามกระบวนการวางแผนจาํหน่ายของพยาบาลวิชาชีพ  และการศึกษาของบุณฑริก วรรณกลึง (2555) ท่ีพบวา่ 
ระยะเวลาการปฏิบติังานและการไดรั้บการอบรม ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมในการพฒันาและรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาลของพยาบาลประจาํการ 

นอกจากน้ี ผลการศึกษา พบวา่ ความรู้ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติัของพยาบาลเพ่ือป้องกนัการเกิดภาวะ
เยือ่บุช่องปากอกัเสบ โดยพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทั้งท่ีมีความรู้ระดบัดี และระดบัไม่ดี ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 62.5-76.9) มีการ
ปฏิบติัในระดบัไม่ดี อธิบายไดว้่าในการปฏิบติังานของพยาบาลยงัไม่สามารถนาํความรู้ไปใชไ้ด ้โดยเฉพาะความรู้
เก่ียวกบัปัจจยัเส่ียงต่อการเกิดภาวะเยือ่บุช่องปากอกัเสบ ซ่ึงตอ้งใชใ้นการตดัสินใจประเมิน ใหก้ารดูแล ใหค้าํแนะนาํ
และติดตามประเมินผลการปฏิบติัไดอ้ยา่งทนัต่อสถานการณ์ท่ีจะเกิดข้ึน  นอกจากนั้น การป้องกนัและการดูแลภาวะ
เยื่อบุช่องปากอกัเสบ เป็นเพียงส่วนหน่ึง ของการพยาบาลผูเ้ป็นโรคมะเร็งท่ีไดรั้บรังสีรักษาและ/หรือเคมีบาํบดั  ซ่ึง
ตอ้งการการดูแลแบบองคร์วม (holistic care)  จึงอาจเป็นไปไดว้า่ พยาบาลมุ่งเนน้การดูแลและแกไ้ขปัญหาดา้นอ่ืนๆ 
ของผูป่้วย  ทาํใหล้ะเลยการศึกษาหาความรู้ เร่ืองการป้องกนัภาวะเยือ่บุช่องปากอกัเสบ และนาํไปใชใ้นการดูแลอยา่ง
จริงจงั  ในขณะท่ีผูท่ี้มีความรู้ในระดบัดี กไ็ม่ไดน้าํความรู้ท่ีมีอยูไ่ปใชใ้นการปฏิบติัดว้ย  ซ่ึงอาจเกิดจากการขาดระบบ
การติดตามการปฏิบติังานของหน่วยงาน  ผลการศึกษาคร้ังน้ี สอดคลอ้งกบัการศึกษาของส่งศรี รัตนมาลาวงศ ์และ
คณะ (2550) ท่ีพบว่า ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการบริหารความเส่ียง ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติัการพยาบาล
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เพ่ือลดความเส่ียงของพยาบาลประจาํการ โรงพยาบาลตาํรวจ  แต่แตกต่างกบัการศึกษาของสาวรีย ์ปัญเศษ (2554) ท่ี
พบวา่ พยาบาลส่วนใหญ่มีความรู้ในระดบัไม่ดี  แต่มีการปฏิบติัเก่ียวกบักระบวนการหยา่เคร่ืองช่วยหายใจในระดบัดี 
 
6. บทสรุป 
   ผลการศึกษา พบว่า พยาบาลมีความรู้และการปฏิบติัเพ่ือป้องกนัและดูแลภาวะเยื่อบุช่องปากอกัเสบอยู่ใน
ระดบัปานกลาง และอายุเป็นเพียงปัจจยัเดียวท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติัของการพยาบาลเพื่อป้องกนัและดูแล
ภาวะเยือ่บุช่องปากอกัเสบในผูเ้ป็นมะเร็งท่ีไดรั้บการรักษาดว้ยรังสีรักษาและ/หรือเคมีบาํบดั ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดา้น
ปฏิบติัการพยาบาล คือ พยาบาลควรไดรั้บการพฒันาดา้นความรู้ ทกัษะการสอน และการใหค้าํแนะนาํ เพ่ือเสริมสร้าง
ความมัน่ใจในการปฏิบติั และกาํหนดให้มีการติดตามการปฏิบติัของพยาบาลอยา่งต่อเน่ือง โดยกาํหนดเป็นตวัช้ีวดั
คุณภาพ ร่วมกนัของหน่วยงานทั้งแผนกผูป่้วยในและผูป่้วยนอก นอกจากน้ีในการทาํวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษาผลลพัธ์
ทางคลินิกของผูป่้วย ตลอดจนความพึงพอใจท่ีมีต่อการปฏิบติัการพยาบาลเพ่ือคน้หาปัญหาและปรับปรุงการปฏิบติัให้
เห็นผลไดช้ดัเจนข้ึน  
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บทคดัย่อ      

 การวิจัยคร้ังน้ี  เป็นการวิจัยก่ึงทดลอง  แบบศึกษาไปข้างหน้า  มีวตัถุประสงค์  เพ่ือศึกษาผลของ
โปรแกรมการจดัการตนเองต่อพฤติกรรมการจดัการตนเอง  และภาวะนํ้ าเกินในผูป่้วยลา้งไตทางช่องทอ้งชนิด
ถาวร  กลุ่มตวัอยา่งเลือกแบบเฉพาะเจาะจง  เป็นผูป่้วยลา้งไตทางช่องทอ้งชนิดถาวรท่ีมีภาวะนํ้ าเกิน  จาํนวน 19 
ราย  เขา้ร่วมโปรแกรมการจดัการตนเองท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนจากแนวคิดการจดัการตนเอง (Self – management) ของ 
แคนเฟอร์ และ แกลิค บายส์ (1991) ซ่ึงประกอบดว้ยกิจกรรมการให้ความรู้เป็นรายบุคคล  การฝึกทักษะการ
จดัการตนเอง  ร่วมกบัการติดตามและประเมินผลภาวะนํ้ าเกิน  โดยผูว้ิจยัติดตามกลุ่มตวัอย่างทั้งทางโทรศพัท ์ 
และท่ีแผนกลา้งไตทางช่องทอ้ง  เพ่ือให้คาํแนะนาํปรึกษาเป็นรายบุคคล  เก็บรวบรวมขอ้มูลก่อนและหลงัเขา้
โปรแกรม  ดว้ยแบบสัมภาษณ์พฤติกรรมการจดัการตนเอง  และภาวะนํ้ าเกิน  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา  และ Paired t – test  ผลการวจิยัพบวา่ค่าเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการจดัการตนเอง  หลงัเขา้โปรแกรม 12 
สัปดาห์สูงกว่าก่อนเขา้โปรแกรมอยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติ (p = .000)  และค่าเฉล่ียนํ้ าหนกัหลงัเขา้โปรแกรมตํ่า
กว่าก่อนเขา้โปรแกรม  อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ (p = .000) ผลการวิจยัคร้ังน้ีสนับสนุนการนําโปรแกรมการ
จดัการตนเองไปใชใ้นการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการจดัการตนเอง  และภาวะนํ้ าเกินในผูป่้วยลา้งไตทางช่องทอ้ง
ชนิดถาวร  ข้อเสนอแนะของการวิจัยคร้ังต่อไปควรวิจัยติดตามผลในระยะยาว  เพ่ือศึกษาความคงอยู่ของ
พฤติกรรม 
คาํสําคญั: โปรแกรมการจดัการตนเอง, พฤติกรรมการจดัการตนเอง, ภาวะนํ้าเกินในผูป่้วยลา้งไตทางช่องทอ้ง 
   ชนิดถาวร  
 

Abstract 

 This  prospective  intervention  study  aimed  to  investigate  the  self – management  behaviors  and  
volume  overload  in  patients  participating self – management  program. A purposive  sample  of  19 persons  
with  CAPD  and  volume  overload  at CAPD unit  was recruited for this study. Kanfer  and  Gaelick – Buys’ s  
self – management  was  used  a  conceptual  framework  to  develop  the  self – management  program.  The  
subjects  participated in the  program    received  individual  education,  training  including  self – management   
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volume  overload,  follow up and evaluation  and  individual   counseling  by  telephone  and  CAPD  unit  
follow  up.  Self -  management  behaviors  and  volume  overload  were  assessed  before  and  after  the  
program.  Descriptive  statistics  and  paired  t – test  were  used  to  analyze  the  data.  After  12  weeks,  it  
was  found that the-scores of self  management  behaviors  increased  significantly  (p = .000) and  volume  
overload  decreased  significantly  (p = .000). The findings  of  this  study suggest  the  effectiveness  of  the 
program  in patients with  CAPD .   Follow -up  study  in  long  term should  be  considersed 
KEY WORDS: Self – management  program, Self – management  behaviors, Volume overload  in  patients   
             with  CAPD 

 
1. บทนํา 

โรคไตเร้ือรัง   เป็นภาวะท่ีมีการทาํงานของไตบกพร่อง  ติดต่อกนัเป็นเวลานาน ไม่สามารถคืนสู่สภาพ
ปกติได  ้ ถึงแมจ้ะไดรั้บการแกไ้ขสาเหตุ ท่ีทาํให้เกิดการทาํลายไตในระยะแรกแลว้ แต่การเส่ือมของไตยงัคง
ดาํเนินไปเร่ือยๆ จนเกิดภาวะไตเร้ือรังระยะสุดทา้ย (End State Renal Disease: ESRD) เม่ือไตเสียหน้าท่ีในการ
ขจดัของเสีย รักษาความสมดุลของนํ้ า เกลือแร่ และกรด - ด่าง ตลอดจนการสังเคราะห์ฮอร์โมนและวิตามินดีจะ
ส่งผลกระทบหรือรบกวน ต่อการทาํหนา้ท่ีของอวยัวะในระบบต่างๆ  ภายในร่างกาย  ซ่ึงตอ้งทาํงานประสานกนั 
ผูป่้วยอาจมีอาการเพียงเล็กน้อยจนถึงรุนแรง กระทัง่คุกคามชีวิตได  ้(สุจิตรา ล้ิมอาํนวยลาภ, 2544) ส่วนใหญ่
สาเหตุของโรคไตเร้ือรัง และโรคไตระยะสุดทา้ย ไดแ้ก่ โรคเบาหวาน โรคความดนัโลหิตสูง ไตอกัเสบ น่ิวในไต  
(สมชาย เอ่ียมอ่อง และคณะ, 2551)  โรคไตเร้ือรังกาํลงัเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทย เพราะมีอตัรา การ
เพ่ิมของผูป่้วย ประมาณ ร้อยละ 25 ต่อปี  การดูแลรักษาผูป่้วยโรคไตเร้ือรังระยะสุดทา้ย คือ การบาํบดัทดแทนไต 
โดยมีการรักษาอยู ่3 วธีิ วิธีแรก คือ การรักษาดว้ยเคร่ืองไตเทียม (Hemodialysis:HD) แมจ้ะไดผ้ลทางคลินิกดีแต่ก็
มีขอ้จาํกดั เพราะจะมีการขจดัของเสียจากร่างกายเป็นช่วงๆ  มีค่าใชจ่้ายค่อนขา้งสูง ผูป่้วยมีชีวิตไม่เป็นอิสระ ตอ้ง
พ่ึงพาเคร่ืองไตเทียมและบุคคลอ่ืน  และจาํเป็นตอ้งมีแพทย ์ พยาบาล ท่ีมีความชาํนาญพิเศษคอยดูแล วิธีท่ี 2  เป็น
การล้างไตทางช่องท้องชนิดถาวร (Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis : CAPD)   เป็นท่ีนิยมมากใน
ปัจจุบนั เน่ืองจากเป็นวิธีการท่ีเป็นธรรมชาติมากท่ีสุด ท่ีทาํให้ระดบัของเสียถูกขจดัออกจากร่างกาย อย่างคงท่ี
สมํ่าเสมอ ผูป่้วยมีอิสระสามารถทาํด้วยตนเอง ท่ีบ้านและท่ีอ่ืนๆ รวมทั้ งได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจาก
สํานักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ ส่วนวิธีท่ี 3 เป็นการผ่าตดัปลูกถ่ายไต (Kidney Transplantation : KT) ปี 
2551 ผูป่้วยท่ีไดรั้บการบาํบดัทดแทนไต ของประเทศไทยทั้งหมด  มีจาํนวน 31,496 ราย  จาํแนกเป็นผูท่ี้ไดรั้บการ 
ฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไตเทียม จาํนวน  26,438  ราย  ผูป่้วยท่ีไดรั้บการรักษาดว้ยวิธีลา้งไตทางช่องทอ้งชนิดถาวร 
จาํนวน 2,760 ราย และผูป่้วยท่ีไดรั้บการผา่ตดัเปล่ียนไต จาํนวน  2,298 ราย (สถิติสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย, 
2551) ในปี 2551 คณะรัฐมนตรีไดมี้ มติใหข้ยายบริการ การรักษาพยาบาล สนบัสนุนการรักษาดว้ยวิธี การลา้งไต
ทางช่องทอ้งชนิดถาวร (เกรียง ตั้งสง่า, 2551)  ท่ีเปิดโอกาสให้ผูป่้วยทุกราย  สามารถเขา้ถึงการบาํบดัทดแทนไต
ไดอ้ย่างเท่าเทียมกนั  ในขณะเดียวกนั สํานักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. ไดจ้ดัทาํโครงการ
พฒันาให้บริการผูป่้วยด้วยวิธี CAPD เรียกว่านโยบาย “PD  First”  โดยมีโรงพยาบาลนําร่อง PD  First ในทุก
ภูมิภาคของประเทศ จาํนวน 23 แห่ง เม่ือเดือนตุลาคม  พ.ศ. 2551 ซ่ึง 1 ใน 23 โรงพยาบาลนั้น  โรงพยาบาล
พระนครศรีอยุธยาก็เป็นโรงพยาบาลนาํร่องในนโยบาย “PD  First”   ดว้ย  (เถลิงศกัด์ิ  กาญจนบุษย ์ และคณะ, 
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2556) ดว้ยนโยบายน้ีจะทาํให้ผูป่้วยรักษาดว้ยวิธีการลา้งไตทางช่องทอ้งชนิดถาวรทั้งประเทศมีจาํนวนมากข้ึน 
เป็น 9,730 ราย ภายในปี  2553  และ 16,494 รายในปี  2554 (สถิติสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย,2551)  การ
รักษาดว้ยวิธีการลา้งไตทางช่องทอ้งชนิดถาวร  เป็นวธีิท่ีสามารถ ขจดัปัญหาการพ่ึงพา เคร่ืองไตเทียม ( ศุภชยั  ฐิติ
อาชากลุ , 2544 ) เพ่ือความเป็นอิสระแก่ผูป่้วย สามารถเดินทางไกลได ้ ทาํใหมี้กิจกรรมทางสังคมตามปกติ  แมจ้ะ
ช่วยทาํให้อาการของโรคไตเร้ือรังดีข้ึน  แต่ก็ไม่ทาํให้หน้าท่ีของไตดีข้ึน ผูป่้วยยงัคงตอ้งเผชิญกบัภาวะเจ็บป่วย
เร้ือรัง  ความยุง่ยากและซบัซอ้นในการปฏิบติั ซ่ึงนบัเป็นส่ิงใหม่ท่ีผูป่้วยตอ้งปฏิบติั    ตอ้งใชค้วามสามารถในการ
จดัการ เพ่ือปฏิบติัตนเองให้ถูกตอ้ง เพ่ือป้องกนัภาวะแทรกซ้อน หากผูป่้วยไม่สามารถปฏิบติัหรือปรับเปล่ียน
พฤติกรรมให้ถูกตอ้ง จะทาํให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ  ท่ีเป็นปัญหาตามมา ไดแ้ก่  ภาวะนํ้ าเกิน การติดเช้ือ เกิด
การอกัเสบของเยื่อบุช่องท้อง    การติดเช้ือท่ีช่องสายออก  นํ้ ายาร่ัวจากแผล  หรือช่องท้อง  สายลา้งไตอยู่ผิด
ตาํแหน่ง  และนํ้ ายาลา้งไตมีสีแดง เป็นตน้  จากภาวะแทรกซ้อน ดงักล่าว  ยงัมีผูป่้วยจาํนวนไม่นอ้ยท่ีมีปัญหานํ้ า
เกิน  ทาํใหเ้กิดอาการบวม  และความดนัโลหิตสูง  ซ่ึงพบร้อยละ 80 ( สมชาย เอ่ียมอ่อง และคณะ, 2551 ) ส่งผลทาํ
ให้เกิดภาวะปอดบวมนํ้ า  การแลกเปล่ียนก๊าซลดลง  ทาํให้ผูป่้วยมีอาการหายใจหอบ  หายใจลาํบาก วิตกกงัวล 
กระสับกระส่าย  ไอมีเสมหะเป็นฟองสีชมพู  ถา้เป็นมากข้ึนจะมีการหายใจลาํบากเม่ือนอนราบ หายใจหอบเม่ือ
ปฏิบติักิจกรรมท่ีเป็นปกติ  เกิดภาวะหัวใจวายทาํให้ไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเล้ียงเน้ือเยือ่ส่วนต่างๆ ของร่างกาย
ได ้ 

ภาวะนํ้ าเกินในผูป่้วยท่ีไดรั้บการลา้งไตทางช่องทอ้งชนิดถาวร  ท่ีมีภาวะนํ้ าเกิน ส่งผลกระทบต่อผูป่้วย
โดยตรง  ทาํใหผู้ป่้วยตอ้งเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาล  ไดรั้บการบาํบดัในระดบัเลก็นอ้ยถึงปานกลาง  เช่น การ
จาํกดันํ้ า  การจาํกดัเกลือ  การให้ออกซิเจน  การไดรั้บยาขบัปัสสาวะ ในผูป่้วยท่ียงัมีปัสสาวะอยู ่ การปรับความ
เข้มข้นของนํ้ ายาล้างไตให้มากข้ึนเพ่ือเพ่ิมการดึงนํ้ า หรือเพ่ิมรอบการเปล่ียนนํ้ ายา  ตลอดจนการประเมิน
ประสิทธิภาพ การทาํงานของเยื่อบุช่องทอ้ง และในระยะรุนแรง  หรือระยะวิกฤต  คือ  ภาวะนํ้ าท่วมปอด  ผูป่้วย
ตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือโดยการใส่ท่อช่วยหายใจ  จากผลกระทบดงักล่าวทาํให้ผูป่้วยเกิดปัญหาทั้งทางดา้น
เศรษฐกิจและสังคมตามมา 

ไดมี้การศึกษาเก่ียวกบัการจดัการตนเองของผูป่้วยไตเร้ือรังระยะสุดทา้ย  ท่ีไดรั้บการลา้งไตทางช่องทอ้ง
แบบต่อเน่ือง  (สุธาสินี  วีระเดชะ, 2554) ซ่ึงเป็นการวิจยัเชิงบรรยาย  และการจดัการกบัภาวะนํ้าเกินในผูป่้วยโรค
ไตเร้ือรัง (วนิดา  คู่เคียงบุญ, 2551) พบว่าการจดัการตนเองของผูป่้วย  ถา้ให้ไดผ้ลดีตอ้งมีการเตรียมความพร้อม 
ทั้งผูป่้วยและผูดู้แล  การฝึกทกัษะ  การให้ขอ้มูลส่ือสารท่ีดี  ตอ้งมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรม  และมีการติดตาม
เยี่ยมบา้นท่ีดี นอกจากน้ีพบวา่มีการศึกษาการจดัการตนเอง  ในโรคเร้ือรังอ่ืนๆ  เช่น  การศึกษาผลของโปรแกรม
ส่งเสริมการจดัการตนเอง  โดยโปรแกรมส่วนใหญ่เป็นการใหค้วามรู้ทั้งรายกลุ่มและรายบุคคล  การใหค้าํปรึกษา 
ฝึกทกัษะการจดัการตนเอง  การติดตามเยี่ยมบา้น  และการติดตามทางโทรศพัท์ (รัชวรรณ  ตูแ้กว้, 2550; สมพร  
พงศ์ชู, 2550; สุมาลี  หมดัสะและ, 2553;  สไบทิพย ์ วรรณา,  2554; Norris  et al., 2001)  พบว่าผูเ้ป็นเบาหวาน
สามารถควบคุมระดบันํ้าตาลในเลือดไดดี้ข้ึน  ภาวะเส่ียงโรคหวัใจและหลอดเลือดลดลง ภาวะเส่ียงต่อการติดเช้ือ
วณัโรคของผูป่้วยเอดส์ดีข้ึน  และมีคุณภาพชีวิตดีข้ึน  ซ่ึงจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีผา่นมา  ยงัไม่พบการศึกษา
การจดัการตนเองและภาวะนํ้าเกิน  ในผูป่้วยลา้งไตทางช่องทอ้งชนิดถาวรท่ีไดรั้บโปรแกรมการจดัการตนเอง 

บริบทการดูแลผู ้ป่วยล้างไตทางช่องท้องชนิดถาวร  ในหน่วยล้างไตทางช่องท้อง โรงพยาบาล
พระนครศรีอยธุยา  นอกจากสอนผูป่้วยในการเปล่ียนนํ้ ายา  ทาํแผลช่องทางออก ยงัมีการสอนเก่ียวกบัการปฏิบติั
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ตวัเม่ืออยูท่ี่บา้น  เพ่ือป้องกนัภาวะแทรกซ้อน เช่น ในเร่ืองการรับประทานอาหาร  นํ้ าและยา  การติดเช้ือท่ีแผล
ช่องสายออก ภาวะนํ้ าเกินในร่างกาย  เป็นตน้ ผูศึ้กษาไดส้ัมภาษณ์ผูป่้วยท่ีมีภาวะนํ้ าเกิน  จาํนวน  41 คน  พบว่า  
ผูป่้วยทุกราย  คิดเป็นร้อยละ  100  ไม่ไดค้วบคุมนํ้ า  อาหาร  รับประทานอาหารตามแบบแผนเดิม  เช่นอาหาร
พ้ืนบา้น  นํ้ าพริก  หรืออาหารปรุงสําเร็จรูปจากนอกบา้น  ซ่ึงเป็นอาหารท่ีปรุงสําหรับบุคคลทัว่ไป  ไม่ไดจ้าํกดั
เร่ืองความเค็ม  บางคร้ังรับประทานผลไมท่ี้มีปริมาณนํ้ ามาก  โดยไม่ไดป้ระเมินกบัจาํนวนนํ้ าด่ืมในแต่ละวนั  
ผูป่้วย  35 ราย  คิดเป็นร้อยละ  85.3 ไม่ไดต้วงนํ้ าด่ืมและปริมาณปัสสาวะ จะสังเกตปริมาณนํ้ าด่ืมจากภาชนะโดย
ไม่สามารถบอกเป็นปริมาณตวัเลขได  ้ ผูป่้วยจาํนวน  3  ราย  คิดเป็นร้อยละ  7.3 จดบนัทึกนํ้ ายาไม่สมํ่าเสมอ  
เพราะไม่เห็นประโยชน์  นอกจากน้ีมีผูป่้วยจาํนวน  25  ราย  คิดเป็นร้อยละ  60.9  ไม่ไดช้ัง่นํ้ าหนักทุกวนั  เพ่ือ
ประเมินผลและเปรียบเทียบนํ้าหนกัอยา่งต่อเน่ือง  จากทั้งหมด  ท่ีกล่าวมาน้ีส่งผลใหผู้ป่้วยไม่สามารถรักษาสมดุล
ของนํ้าได ้ ทาํใหเ้กิดภาวะนํ้าเกิน  สาํหรับภาวะแทรกซอ้นระยะยาว  อาจทาํใหเ้ป็นโรคหวัใจโต และเกิดหวัใจวาย
ในท่ีสุด   จากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษานาํร่องดงักล่าว  สะทอ้นให้เห็นว่าผูป่้วยไม่สามารถจดัการตวัเองได ้โดย
พบวา่ไม่มีพฤติกรรมเฝ้าระวงัความผิดปกติท่ีจะเกิดข้ึน  ตลอดจนการประเมินความผิดปกติท่ีจะเกิดข้ึนกบัตนเอง  
จึงทาํใหมี้ภาวะนํ้าเกินเกิดข้ึน  ซ่ึงผูป่้วยกลุ่มน้ีส่วนใหญ่จะกลบัเขา้มารักษาท่ีโรงพยาบาล   

ดงันั้นการนาํแนวคิดการจดัการตนเองของ  Kanfer  and  Gaelick – Buys  (1991)  จึงเป็นแนวทางหน่ึงท่ี
สอดคลอ้งกบัปัญหาของผูป่้วยท่ีไดรั้บการลา้งไตทางช่องทอ้งชนิดถาวร  โดยทาํให้ผูป่้วยเขา้ใจปัญหา  มีการ
ติดตามประเมินตนเอง  และมีการเสริมแรง  จากการติดตามการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน  ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะพฒันา
โปรแกรมการจดัการตนเองเพื่อป้องกนัภาวะนํ้ าเกิน ใชใ้นผูป่้วยกลุ่มน้ี เพ่ือให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีดี
ข้ึน ภาวะนํ้าเกินสามารถควบคุมได ้

 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

2.1 เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการจดัการตนเองเพ่ือป้องกนัภาวะนํ้าเกิน  ของผูป่้วยท่ีไดรั้บการลา้งไต
ทางช่องทอ้งชนิดถาวร  ก่อนและหลงัเขา้โปรแกรมการจดัการตนเอง 

2.2  เพ่ือเปรียบเทียบการเกิดภาวะนํ้าเกินของผูป่้วยท่ีไดรั้บการลา้งไตทางช่องทอ้งชนิดถาวรก่อนและ
หลงัเขา้โปรแกรมการจดัการตนเอง 

 
3. กรอบแนวคดิการวจิัย 
 ใชก้รอบแนวคิดการจดัการตนเองของ Kanfer  and  Gaelick – Buys (1991) ซ่ึงเป็นกระบวนการในการ
ควบคุมตนเอง  ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน คือ การประเมินการวางแผน  การเตรียมความพร้อมเพื่อการจดัการตนเอง  
การฝึกปฏิบติัการจดัการตนเอง (ประกอบดว้ย การติดตามตนเอง  การประเมินตนเอง  และการเสริมแรงตนเอง) 
และขั้นตอนสุดทา้ย คือ  ติดตามผลการปฏิบติัการจดัการตนเอง   
 
4.  วธีิดาํเนินการวจิัย 
 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงก่ึงทดลอง ท่ีติดตามเก็บข้อมูลไปข้างหน้า (Prospective  intervention  
study)  แบบกลุ่มเดียววดัก่อนและหลงัการทดลอง  กลุ่มตวัอยา่ง  เป็นผูป่้วยท่ีมีภาวะนํ้ าเกินจาํนวน 19 ราย  เลือก
เฉพาะเจาะจงตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด  เกณฑ์การคดัเลือกกลุ่มตวัอย่าง(Inclusion criteria) คือ 1. เป็นผูป่้วยไตวาย
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เร้ือรังระยะสุดทา้ย  ท่ีไดรั้บการลา้งไตทางช่องทอ้งตั้งแต่ 3 เดือนข้ึนไป  2. เป็นผูป่้วยท่ีมีภาวะนํ้ าเกิน 3. ใชน้ํ้ ายา 
1.5% Peritoneal  Dialysate ในการลา้งไต 4. มีความสามารถในการเรียนรู้ และส่ือความหมายเขา้ใน 5. ผูป่้วยและ
ญาติยนิยอม สมคัรใจเขา้ร่วมการวิจยั  เกณฑใ์นการคดัออกจากงานวิจยั (Exclusion criteria) 1. มีภาวะแทรกซ้อน
ต่างๆ ไดรั้บการรักษาหรือส่งต่อไปยงัโรงพยาบาลอ่ืน 2. เสียชีวิต หรือเปล่ียนวิธีการรักษา 3. กลุ่มตวัอยา่งและ
หรือญาติบอกเลิกการทาํวิจยั  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ยเคร่ืองมือในการทดลอง  และเคร่ืองมือในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูล  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลองประกอบดว้ยโปรแกรมการจัดการตนเองและแผนการสอน
จดัการตนเองกบัภาวะนํ้ าเกิน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลประกอบดว้ยแบบสอบถาม ขอ้มูลส่วน
บุคคล  แบบสอบถามขอ้มูลการเจ็บป่วย  แบบบนัทึกขอ้มูลเก่ียวกบัภาวะนํ้ าเกิน แบบประเมินภาวะนํ้ าเกิน แบบ
สัมภาษณ์พฤติกรรมการจดัการตนเอง  และแบบบนัทึกการเปล่ียนแปลงการเกิดภาวะนํ้าเกิน ในการศึกษาคร้ังน้ีใช้
ระยะเวลา 12 สัปดาห์ 
 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ  ไดรั้บการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา  (Content  validity) โดย
ผูท้รงคุณวุฒิจาํนวน 3 ท่าน  ประกอบด้วย  อายุรแพทยโ์รคไต พยาบาลผูเ้ช่ียวชาญโรคไตและไตเทียม  และ
พยาบาลผูป้ฏิบติัการพยาบาลขั้นสูง (APN) สาขาการพยาบาลผูใ้หญ่  คาํนวณค่าดชันีความตรงเชิงเน้ือหา (Content 
Validity  Index : CVI ได  ้= .86) ตรวจสอบความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือของแบบสอบถามพฤติกรรมการจดัการ
ตนเอง  กบักลุ่มท่ีมีคุณสมบติัใกลเ้คียงกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 ราย พบว่ามีค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่าของครอนบาด
เท่ากบั .85 และไดท้าํการตรวจสอบความตรงเชิงภาษา กบักลุ่มตวัอยา่ง 3 ราย  เพ่ือประเมินความเขา้ใจในเน้ือหา
และวธีิการก่อนนาํไปใชจ้ริง 
 การพิทกัษสิ์ทธ์ของกลุ่มตวัอยา่ง ภายหลงัไดรั้บการรับรองและตรวจสอบโดยคณะกรรมการท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์  และขอจริยธรรมการวิจัยจากคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต  และโรงพยาบาล
พระนครศรีอยุธยา  ผูว้ิจยัเก็บขอ้มูล คดัเลือกผูป่้วยตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด อธิบายวตัถุประสงค ์ประโยชน์ท่ีไดรั้บ
กระบวนการ  และขั้นตอนการดาํเนินกิจกรรมตามแผนการวิจยั  ตลอดจนช้ีแจงให้ทราบวา่ขอ้มูลท่ีไดจ้ะถูกเก็บ
เป็นความลบั  กลุ่มตวัอยา่งมีสิทธิปฏิเสธ  หรือถอนตวัจากการเขา้ร่วมโครงการได ้ โดยไม่มีผลต่อการรับบริการ
พยาบาลทั้งในปัจจุบนัและอนาคต  เม่ือกลุ่มตวัอยา่งยนิยอมเขา้ร่วมการวิจยั  จึงให้เซ็นใบยนิยอมการเกบ็รวบรวม
ขอ้มูล 
แผนการทดลอง 
             1. ก่อนการทดลอง ผูว้จิยัเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลและขอ้มูลการเจบ็ป่วยของกลุ่มตวัอยา่ง 

2. ดาํเนินการทดลองตามแผนการดาํเนินการวจิยัในแต่ละขั้นตอนดงัน้ี 
  2.1 สัปดาห์ท่ี 1 วนัท่ี 1 ขั้นตอนการประเมินและวางแผน ผูว้ิจัยสร้างสัมพันธภาพช้ีแจง
ประโยชน์จาการเขา้ร่วมโครงการ ประเมินพฤติกรรมการจดัการตนเอง  เพ่ือป้องกนัภาวะนํ้ าเกินก่อนการทดลอง 
กาํหนดเป้าหมายท่ีตอ้งการ 
  2.2 สัปดาห์ท่ี 1 วนัท่ี 1 ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมเพ่ือจัดการตนเอง  ผูว้ิจัยให้ข้อมูล
เพ่ิมเติมเก่ียวกบัภาวะนํ้ าเกิน  ใหผู้ป่้วยแสดงความคิดเห็นซกัถามปัญหา ตั้งเป้าหมายร่วมกนั  ฝึกทกัษะการสังเกต  
และการจดบนัทึกเก่ียวกบัการจดัการภาวะนํ้าเกิน  พร้อมมอบแบบประเมินอาการไปปฏิบติัท่ีบา้น  พร้อมให้เบอร์
โทรศพัทติ์ดต่อ  กรณีมีปัญหาขอ้สงสัย   

2.3 สัปดาห์ท่ี 1-12  ขั้นตอนการฝึกปฏิบติัการจดัการตนเอง  โดยกลุ่มตวัอยา่งฝึกจดัการตนเอง   
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ไดแ้ก่  การติดตามตนเอง  จากการสังเกตและบนัทึกทุกวนั  เช่น ชัง่นํ้ าหนัก อาการบวม  อาการเหน่ือย เป็นตน้ 
การประเมินตนเอง  จากการเปรียบเทียบพฤติกรรมท่ีปฏิบติักบัเป้าหมายท่ีกาํหนด  และเสริมแรงตนเอง  เม่ือ
สามารถปฏิบติัไดต้ามเป้าหมาย 
  2.4 สัปดาห์ท่ี 4-12 ขั้นตอนติดตามผลการปฏิบัติการจัดการ  ได้โทรศพัท์สอบถามปัญหา  
อุปสรรคท่ีเกิดข้ึน  ติดตามอาการตามแพทยน์ัด  ประเมินพฤติกรรมการจดัการตนเองหลงัการทดลอง  ประเมิน
ภาวะนํ้ าเกินตลอดจนกระตุน้  สนับสนุนให้กลุ่มตวัอย่างสามารถปฏิบติัพฤติกรรมตามเป้าหมายอย่างต่อเน่ือง
ตลอดจนกระตุน้  สนบัสนุนใหก้ลุ่มตวัอยา่งสามารถปฏิบติัพฤติกรรมตามเป้าหมายอยา่งต่อเน่ือง 
 การวิเคราะห์ขอ้มูล ใชส้ถิติดงัน้ี  ขอ้มูลส่วนบุคคล  ขอ้มูลการเจ็บป่วยของกลุ่มตวัอยา่ง  วิเคราะห์โดย
ใช้สถิติเชิงบรรยาย เช่น ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกต่างของ
คะแนนพฤติกรรม  การจดัการตนเอง และเปรียบเทียบค่าเฉล่ียนํ้ าหนัก  ก่อนและหลงัเขา้โปรแกรมโดยใชส้ถิติ 
Paired t – test เม่ือผลการทดสอบการกระจายของตวัแปรเป็นโคง้ปกติ 
 
5.  ผลการวจิัย 

1. ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง จาํนวน 19 ราย  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 13 ราย ส่วนมากอยู่ในวยัผูใ้หญ่
ตอนกลาง อายุเฉล่ีย 48.5 ปี  สภาพสมรสคู่ 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 47.4  ระดบัการศึกษาประถมศึกษา 13 ราย คิด
เป็นร้อยละ 68.4 ส่วนใหญ่ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ 8 คน  คิดเป็นร้อยละ 42.1  ทุกคนใชสิ้ทธ์ิหลกัประกนัสุขภาพ
ถว้นหนา้  กลุ่มตวัอยา่งไดท้าํการลา้งไตทางช่องทอ้งมา 3 ปี เกิดภาวะนํ้าเกินในระยะเวลาลา้งไตทางช่องทอ้งนอ้ย
กวา่  1 ปี  คิดเป็นร้อยละ 57.9 โดยส่วนใหญ่ทาํการลา้งไตทางช่องทอ้งดว้ยตนเอง  คิดเป็นร้อยละ 63.2 โรคร่วมท่ี
พบมากท่ีสุด คือ เบาหวาน  และความดนัโลหิตสูง  คิดเป็นร้อยละ 57.8 กลุ่มตวัอยา่งมีอาการผิดปกติขณะลา้งไต
ทางช่องทอ้งชนิดถาวรมากท่ีสุด คือ บวมตามร่างกาย  คิดเป็นร้อยละ 52.6  
 2. พฤติกรรมการจดัการตนเอง  ภายหลงัเขา้ร่วมโปรแกรมดีกวา่ก่อนเขา้โปรแกรมอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติ (p = .000)  ดงัตารางต่อไปน้ี 

พฤตกิรรมการจัดการ
ตนเอง 

พสัิย 
X ± SD 

Paired  t - test P value 

ก่อนเขา้โปรแกรม 55-111 77.16 ± 19.32   
หลงัเขา้โปรแกรม 112-130 126.42 ± 2.43 - 11.51 .000 
 
 3. ค่าเฉล่ียนํ้าหนกัของกลุ่มตวัอยา่งหลงัเขา้โปรแกรม ตํ่ากวา่ก่อนเขา้โปรแกรม อยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติ (p = .000)  ดงัตารางต่อไปน้ี 

นํา้หนัก พสัิย X ± SD Paired  t - test P value 
ก่อนเขา้โปรแกรม 49-89 66.26 ± 11.99   
หลงัเขา้โปรแกรม 42-84 61.34 ± 12.17 11.02 .000 
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6.  การอภิปรายผล 
 โปรแกรมการจดัการตนเอง  มีผลทาํใหพ้ฤติกรรมการจดัการตนเองและภาวะนํ้าเกินในผูป่้วยลา้งไตทาง
ช่องทอ้งชนิดถาวร  ดีกวา่ก่อนเขา้โปรแกรม ซ่ึงอธิบายไดด้งัน้ี 
 พฤติกรรมการจดัการตนเอง  การท่ีกลุ่มตวัอย่างมีค่าเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมดีกว่าก่อนเขา้โปรแกรม  
อธิบายได้ว่ากลุ่มตวัอย่างมีความรู้  ความเข้าใจ  เกิดความตระหนัก  ของการมีภาวะนํ้ าเกิน  สามารถดาํเนิน
กิจกรรมแต่ละขั้นตอนได ้ ทาํใหเ้กิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการจดัการตนเองไดด้งัน้ี  ขั้นตอนท่ี 1 การประเมิน
และวางแผน  ผูว้ิจยัประเมินปัญหาของกลุ่มตวัอยา่ง  เพ่ือให้กลุ่มตวัอยา่งใชใ้นการวางแผนและกาํหนดเป้าหมาย
ของการเขา้ร่วมโปรแกรมท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริง  เท่าท่ีกลุ่มตวัอยา่งแต่ละรายสามารถจะดาํเนินการ
ได ้ ตามการรับรู้ของตนเอง  ขั้นตอนท่ี 2 การเตรียมความพร้อมในการจดัการตนเอง  กลุ่มตวัอยา่งมีโอกาสซกัถาม 
ทบทวนสาเหตุท่ีทาํใหไ้ม่สามารถควบคุมภาวะนํ้าเกินได ้ นอกจากน้ียงัไดมี้การฝึกปฏิบติัทกัษะจริง  เก่ียวกบัการ
ลงบนัทึกต่างๆ  การแปลผล  ขั้นตอนท่ี 3  ฝึกปฏิบติัการจดัการตนเอง  ติดตามผลและประเมินผล โดยการสังเกต  
จดบนัทึก  ประเมินกบัเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ และเสริมแรงตนเอง  ร่วมกบัรับฟังปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน  เป็นท่ี
ปรึกษา  ช่วยใหก้ลุ่มตวัอยา่งสามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมไดถู้กตอ้ง  และเหมาะสมมากข้ึน  เม่ือเขา้โปรแกรมได ้
1 เดือน  กลุ่มตวัอย่างมาพบแพทยต์ามนัด  ไดท้าํการชั่งนํ้ าหนัก  ผูว้ิจยัตรวจสอบสมุดบนัทึก  ทาํให้ไดข้อ้มูล
สะทอ้นการปฏิบติัพฤติกรรมท่ีผา่นมา  และเปรียบเทียบกบัเป้าหมาย  และไดพ้บกบักลุ่มตวัอยา่งอ่ืนๆ  ทาํให้เกิด
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกนั  ทาํให้เกิดกาํลงัใจท่ีจะปฏิบัติพฤติกรรมอย่างต่อเน่ือง  จนกลายเป็นวิถีการ
ดาํเนินชีวิตตามปกติ  แต่อยา่งไรก็ตามกลุ่มตวัอยา่งบางคนยงัมีความวิตกกงัวล  เน่ืองจากยงัมีภารกิจตอ้งทาํงาน
อยา่งอ่ืน อาจทาํให้ทาํไม่ไดเ้ต็มท่ี แต่ก็บอกว่าถา้ตั้งใจทาํจริงๆ ก็ทาํได ้ เพราะมีผลดี  รู้สึกหายใจโล่ง นอนหลบั
สนิทข้ึน  ผูว้ิจัยได้ประเมินพฤติกรรมการจัดการตนเองของกลุ่มตวัอย่าง  เม่ือเขา้ร่วมโปรแกรมครบ 3 เดือน  
พบวา่พฤติกรรมการจดัการตนเองส่วนใหญ่ดีกวา่ก่อนเขา้โปรแกรม  สอดคลอ้งกบัการศึกษาของสุมาลี  หมดัสะ
และ  ท่ีศึกษาผลของโปรแกรมการส่งเสริมการจดัการตนเอง  ต่อพฤติกรรมการควบคุมเบาหวานและระดบัฮีโม
โกลบิลเอวนัซีในสตรีมุสลิม  ท่ีเป็นเบาหวานชนิดท่ี 2 พบว่า  ระยะหลงัการทดลอง  และระยะติดตามผลมีการ
ปฏิบติัการจดัการตนเองสูงกวา่ก่อนทดลอง   
 ในส่วนของนํ้ าหนักของกลุ่มตวัอยา่ง  ผลการศึกษาพบว่าหลงัเขา้โปรแกรมค่าเฉล่ียของนํ้ าหนักลดลง  
อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ  ซ่ึงแสดงให้เห็นประสิทธิผลของโปรแกรมการจดัการตนเอง  โดยผา่นทางพฤติกรรม
การจดัการตนเอง  เช่น  การควบคุมนํ้าและอาหาร  เลือกอาหารท่ีมีโซเดียมตํ่า  มีการบนัทึกนํ้าหนกั  ถึงแมบ้างราย
จะปรับเปล่ียนนํ้ายาความเขม้ขน้สูงในระยะแรกไปบา้ง  อยา่งไรกต็ามผลการศึกษายงัพบวา่มีกลุ่มตวัอยา่งบางราย  
ท่ีมีโรคร่วม คือ เบาหวานและความดนัโลหิตสูง  บางคร้ังจะมีอาการเหน่ือย  อ่อนเพลีย  เกิดอาการเบ่ือหน่าย  แต่
เม่ือไดพ้ดูคุยใหก้าํลงัใจ  และช้ีใหเ้ห็นประโยชน์  กลุ่มตวัอยา่งกรั็บฟังและปฏิบติัได ้
 ผลการศึกษาคร้ังน้ี  จึงสรุปไดว้่าโปรแกรมการจดัการตนเอง  มีผลทาํให้พฤติกรรมการจดัการตนเองดี
ข้ึน  ส่งผลใหร้ะดบันํ้าเกินลดลง 
 
7. ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรนาํโปรแกรมการจดัการตนเองไปใชก้บัผูป่้วยลา้งไตทางช่องทอ้งชนิดถาวรท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึง
กบักลุ่มตวัอยา่ง  โดยการอบรมพยาบาลท่ีเก่ียวขอ้งใหมี้ความรู้  ความเขา้ใจการจดัการตนเอง 
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 2. ควรมีการประเมินพฤติกรรมการจดัการตนเองของผูป่้วยเป็นระยะ  เพราะจะเป็นการกระตุน้เตือนและ
จูงใจใหท้าํอยา่งต่อเน่ือง 
 3. พยาบาลควรตระหนกัถึงความสาํคญัในปัญหาของผูป่้วยแต่ละราย  ตลอดจนโรคร่วมของผูป่้วย  การ
ใหค้วามรู้  คาํแนะนาํ  และคาํปรึกษา  ใหผู้ป่้วยสามารถปฏิบติัไดถู้กตอ้ง  
 
8. กติติกรรมประกาศ 
 ผูว้ิจยัขอขอบคุณคณาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  มหาวิทยาลยัรังสิตทุกท่าน  ท่ีให้คาํแนะนาํช่วยเหลือ
ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี  นพ.จิรายทุธ  จนัทร์มา  คุณสุวิมล  นิลสิน  และคุณจิราภรณ์  มีชูสิน  ผูท้รงคุณวุฒิท่ีช่วย
ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ  ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาท่ีสนับสนุนอนุญาตให้เก็บขอ้มูล
วจิยั  และกลุ่มตวัอยา่งทุกรายท่ีเขา้ร่วมโปรแกรมและใหค้วามร่วมมือในการเกบ็ขอ้มูลทุกคร้ัง 
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การพฒันาระบบปฏิบตัิการพยาบาลในการนําแนวปฏิบตัิการดูแลผู้มีกลุ่มอาการติดเช้ือในกระแสเลือด
ไปใช้ในแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

NURSING PRACTICE SYSTEM DEVELOPMENT IN USING PROTOCOL FOR PERSONS 
WITH SEPSIS SYNDROME IN EMERGENCY DEPARTMENT 
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บทคดัย่อ      

การวจิยัเชิงทดลองแบบหน่ึงกลุ่มศึกษาติดตามไปขา้งหนา้ มีวตัถุประสงคก์ารวิจยั เพ่ือพฒันาและศึกษาผลของ
การพฒันา ระบบปฏิบติัการพยาบาลในการนาํแนวปฏิบติัการดูแลผูมี้กลุ่มอาการติดเช้ือในกระแสเลือดไปใชใ้นแผนก
อุบติัเหตุและฉุกเฉิน กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาประกอบดว้ย พยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบติัการพยาบาลในแผนกอุบติัเหตุและฉุก 
เฉิน จาํนวน 27 คน และผูป่้วยท่ีมีกลุ่มอาการติดเช้ือในกระแสเลือดจาํนวน 186 คน ระบบปฏิบติัการพยาบาลในการ
นาํแนวปฏิบติัการดูแลผูมี้กลุ่มอาการติดเช้ือในกระแสเลือดไปใชพ้ฒันาตามกรอบแนวคิดของ CURN Model การเกบ็
รวบรวมขอ้มูล สรุปผลลพัธ์เชิงกระบวนการ และผลลพัธ์ของการดูแลเป็นเวลา 4 เดือน การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยสถิติ
เชิงบรรยาย Paired t - test และRepeated Measures ANOVA  

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่ ความรู้และการปฏิบติัของพยาบาลในการนาํแนวปฏิบติัการพยาบาลไปใชใ้นการ
ดูแลผูมี้กลุ่มอาการติดเช้ือในกระแสเลือดไปใชใ้นแผนกอุบติัเหตุและฉุกเฉิน หลงัพฒันาระบบปฏิบติัการสูงกวา่ก่อน
พฒันาระบบปฏิบติัการ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p=.000, p=.000 ตามลาํดบั) ผูท่ี้ป่วยมีกลุ่มอาการติดเช้ือในกระแส
เลือดจาํนวน 186 คน พบวา่ เป็นผูป่้วยกลุ่ม SIRS ร้อยละ 22.2 กลุ่ม sepsis ร้อยละ 47.3 กลุ่ม severe sepsis ร้อยละ 
19.4 และกลุ่ม septic shock ร้อยละ 10.8 และค่ากลาง (median) ของระยะเวลาท่ีไดรั้บยาปฏิชีวนะหลงัแพทยว์ินิจฉยั
ในผูป่้วยกลุ่ม severe sepsis และ septic shock คือ .69 และ .92 ชัว่โมง ตามลาํดบั ในจาํนวนน้ีพบอตัราการเกิดภาวะ
ชอ็กในระหวา่งขั้นตอนการตรวจรักษาในแผนกอุบติัเหตุและฉุกเฉินร้อยละ 9.63 และไม่พบอตัราการตายในระหวา่ง
รับการรักษาในแผนกอุบติัเหตุและฉุกเฉิน  
 ผลการวจิยัน้ียนืยนัความสาํเร็จของการใช ้ CURN Model ในการพฒันาระบบปฏิบติัการพยาบาลซ่ึงเนน้การ
มีส่วนร่วมของพยาบาลผูป้ฏิบติั เพ่ือนาํแนวปฏิบติัท่ีใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษม์าใชใ้นการดูแลผูมี้กลุ่มอาการติดเช้ือใน
กระแสเลือด 
คาํสําคญั: การพฒันาระบบปฏิบติัการพยาบาล, แนวปฏิบติัการพยาบาลผูมี้กลุ่มอาการติดเช้ือในกระแสเลือด 
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Abstract 

 This prospective intervention study aimed to develop and investigate the effect of nursing practice system 
development in using protocol for caring person with sepsis syndrome in emergency department (ED). The samples 
consisted of 27 ED nurses and 186 persons with sepsis syndrome were recruited for this study. CURN Model was 
used as a conceptual framework for the development and implementation of the protocol. Process and Caring 
outcomes were collected 4 months during nursing practice system development. Descriptive statistics, Paired t - test 
and Repeated Measures ANOVA were used in data analysis.  
  The findings showed that knowledge and practice scores of caring persons with sepsis syndrome of ED 
nurses, after the system development, were improved significantly (p = .000, .000 respectively). At admission, 
persons with sepsis syndrome were detected as SIRS (22.2%), sepsis (47.3%), severe sepsis (19.4%) and septic 
shock (10.8%).  The median time of antibiotics delivered to patients after diagnosis regarding severe sepsis and 
septic shock was .69  and .92 hours respectively. During investigation in ED, 9.63% of person with sepsis 
syndrome were found shock, however no incidence of dead was reported. This study suggests the benefits of using 
CURN Model which focus in ED nurse participation in development of nursing practice system in using protocol 
for persons with sepsis syndrome. 
KEYWORDS: NURSING PRACTICE SYSTEM DEVELOPMENT, PROTOCOL IN CARING PERSONS WITH 

SEPSIS SYNDROME 
 
1. บทนํา 
 ภาวะติดเช้ือในกระแสเลือด (sepsis) ภาวะติดเช้ือในกระแสเลือดรุนแรง (severe sepsis) และภาวะชอ็กจาก      
การติดเช้ือ (septic shock) เป็นกลุ่มอาการการติดเช้ือในกระแสเลือด (sepsis syndrome) ท่ีมีพยาธิสภาพซบัซอ้นและ      
คุกคามต่อชีวิตท่ีส่งผลใหมี้อตัราการตายสูงติดหน่ึงในหา้ของอตัราการตายทัว่โลก (Husak, et al., 2010) ในประเทศ
ไทย พบวา่อตัราการตายของผูป่้วยติดเช้ือในกระแสเลือดในแผนกอายรุกรรม โรงพยาบาลศิริราช คิดเป็น ร้อยละ 34 
(Angkasekwinai, 2009) โรงพยาบาลพทุธชินราช จงัหวดัพิษณุโลก พบวา่อตัราการตายจากภาวะ sepsis ร้อยละ 73.3 
(พรพิศ ตรีบุพชาติสกลุ, นาตยา คาํสวา่ง และปัญญา เถ่ือนดว้ง, 2550) จากปัญหาท่ีเกิดข้ึน องคก์รในต่างประเทศ ได ้
แก่ The Society of Critical Care Medicine, the European Society of Intensive Care Medicine and the International    
Sepsis Forum (ACCP/SCCM) ไดร่้วมกนัศึกษาการระบาดวทิยาของการติดเช้ือในกระแสเลือด ตั้งแต่ปี ค. ศ 1991      
(Bone, et al., 1992) ไดป้ระชุมร่วมกนักบั Surgical Infection Societies (SIS) ในปี ค. ศ 2001 เพ่ือใหค้าํจาํกดัความและ
ขอบเขตของภาวะติดเช้ือในกระแสเลือด ท่ีง่ายรวดเร็วต่อการวนิิจฉยั และพฒันาแนวทางในการจดัการดูแลรักษา เรียก          
Surviving Sepsis Campaign (SSC) (Bone, et al., 1992) โดยมีการพฒันาเป็นสามระยะ คือ ระยะแรกมุ่งหาแนวทาง 
การรักษา มีเป้าหมายเพ่ือลดอตัราการตาย จากภาวะ severe sepsis และผูป่้วยชอ็กจากภาวะ septic shock ทัว่โลก ใหไ้ด ้
25% ในปี 2009 ระยะท่ีสอง มุ่งหารูปแบบท่ีเป็นแนวทางท่ีชดัเจน ระยะท่ีสามนาํแนวทางการรักษาสู่การปฏิบติัมีขั้น 
ตอนในการพฒันาคือ 1) การกระตุน้ใหเ้กิดการต่ืนตวัในความรุนแรงของผูป่้วยท่ีมีภาวะ sepsis 2) การปรับปรุงการ
วนิิจฉยัผูป่้วยมีภาวะ sepsis ตั้งแต่ระยะเร่ิมแรกท่ีพบ 3) การใหก้ารดูแลรักษาอยา่งเฉพาะเจาะจงในกลุ่มผูป่้วย sepsis 
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และ 4) การนาํวิธีและหตัถการในการรักษามาใชอ้ยา่งเหมาะสม (Dellinger, 2004) ดงันั้นจึงมีการใหค้าํจาํกดัความของ
กลุ่มผูป่้วยท่ีมีภาวะ sepsis แนวปฏิบติัในการจดัการการรักษา ไดแ้ก่ การเร่ิมใหก้ารรักษาตามเกณฑว์ธีิ Early Goal-
Directed Therapy (EGDT) ใน 6 ชัว่โมงแรก (River, E., et al 2001)และการใช ้Care Bundle ในการใหก้ารรักษาตั้งแต่
ในแผนกอุบติัเหตุและฉุกเฉิน (เพญ็ศรี อุ่นสวสัดิพงษ,์ 2011; Nguyen, 2007; Siddiqui, 2008; Puskarich, 2009)  
 ในประเทศไทย ไดมี้การนาํแนวปฏิบติัในการรักษาผูป่้วยกลุ่มอาการติดเช้ือในกระแสเลือดโดยเฉพาะ ผูป่้วย
severe sepsis และ septic shock ไดแ้ก่ โรงพยาบาลพิษณุโลก ศึกษาผลของการรักษา หลงัใชแ้นวทางเวชปฏิบติัภาวะ
ติดเช้ือในกระแสเลือดกลุ่มผูป่้วยผูใ้หญ่ พบวา่การวนิิจฉยัโรคเร็วข้ึนและ อตัราการตายลดลง (พรพิศ ตรีบุบพชาติสกุล
, 2550) โรงพยาบาลอุตรดิตถ ์พบวา่อตัราการตายลดลงจากร้อยละ 67 เป็น 52 (กนก พิพฒัน์เวช, 2551) โรงพยาบาล 
เลิดสิน เพ็ญศรี อุ่นสวสัดิพงษ์ และคณะ ไดศึ้กษาผลของกิจกรรมพยาบาลมุ่งเป้าในระยะ 6 ชั่วโมงแรก (ใช้ The 
MUST Protocal) ในผูป่้วยท่ีมีกลุ่มอาการ sepsis เพ่ือดูความรุนแรงของอวยัวะล้มเหลวในกลุ่มผูป่้วยอายุรกรรม
ผลการวจิยัพบวา่ ความรุนแรงของอวยัวะลม้เหลวลดลง (เพญ็ศรี อุ่นสวสัดิพงษ,์ 2011)  
 จากการทบทวนขอ้มูลทางสถิติท่ีผา่นมาของโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี พบวา่อตัราการตายของผูป่้วยกลุ่ม
severe sepsis มีแนวโนม้สูงข้ึนจากร้อยละ 23.8 ในปี 2552 เป็นร้อยละ 32.25 ในปี 2553 ขอ้มูลในปี พ.ศ. 2554 แผนก
อุบติัเหตุและฉุกเฉิน พบวา่ผูป่้วยท่ีมาตรวจดว้ยอาการไขแ้ละเจ็บป่วยจากโรคติดเช้ือต่างๆ จาํนวน 10,526 คน เฉล่ีย 28 
คนต่อวนั ในจาํนวนน้ีมีผูป่้วยซ่ึงแพทยว์ินิจฉัยเป็น sepsis จาํนวน 301 คน วินิจฉัยเป็น septic shock จาํนวน 77 คน 
พบตายท่ีแผนกระหวา่งรอการวินิจฉัย 1 คน ขณะรอยา้ยเขา้แผนกผูป่้วยใน 1 คน นอกจากน้ีพบวา่จาํนวนผูป่้วยท่ีมา
ตรวจท่ีแผนกอุบติัเหตุและฉุกเฉินส่วนใหญ่ตอ้งรับไวรั้กษาในโรงพยาบาล ในขณะท่ีจาํนวนเตียงท่ีรับผูป่้วยมีไม่เพียง 
พอ จึงทาํให้การตรวจวินิจฉยัและนอนพกัท่ีแผนกอุบติัเหตุและฉุกเฉินตอ้งใชเ้วลานานข้ึนจากการทบทวนปัญหา ใน
การดูแลผูป่้วย sepsis ของโรงพยาบาลสรุปไดว้า่ 1) อตัราการตายของผูป่้วยจากการติดเช้ือท่ีมีแนวโนม้สูงข้ึน 2) การ
ประเมิน การวินิจฉัยและการรักษาภาวะติดเช้ือในกระแสเลือดรุนแรงยงัไม่เป็นตามเกณฑ์ของมาตรฐานการรักษา 3) 
สถานการณ์ในการใหบ้ริการในแผนกพบผูป่้วยในกลุ่มท่ีมาตรวจดว้ยโรคติดเช้ือมีจาํนวนมาก 4) ความรู้ของพยาบาล
ในการดูแลผูป่้วยกลุ่ม sepsis ยงัมีไม่เพียงพอ ตั้งแต่การซกัประวติั และการประเมินตามกลุ่มอาการ ทาํใหไ้ม่มีการประ 
เมิน คน้หาผูป่้วยท่ีมีกลุ่มอาการติดเช้ือในกระแสเลือดตั้งแต่แรกรับ และการเฝ้าระวงัในระยะต่างๆของการตรวจ และ 
5) ขาดเคร่ืองมือบนัทึกท่ีเหมาะสม 
 จากปัญหาท่ีกล่าวมาทางโรงพยาบาลไดมี้นโยบายให ้นาํแนวทางในการดูแลรักษาผูป่้วย severe sepsis และ 
septic shock ซ่ึงเดิมทางกลุ่มงานอายรุกรรมไดส้ร้างแนวทางสาํหรับแพทย ์และพยาบาลผูป้ฏิบติัใชใ้นการวินิจฉยัและ
ดูแลรักษาผูป่้วยตั้งแต่ปี พ. ศ.2549 และไดป้รับปรุงใหม่ในปี พ.ศ. 2555 โดยแพทยเ์ฉพาะทางดา้นโรคติดเช้ือ นาํมาใช ้
โดยเร่ิมท่ีแผนกอุบติัเหตุและฉุกเฉิน แต่ยงัคงพบปัญหา คือบุคลากรยงัปฏิบติัตามแนวทางการรักษายงัไม่ทัว่ถึง พบวา่
มีผูป่้วยท่ีเสียชีวิตท่ีแผนก ระหวา่งรอการวนิิจฉยัท่ีแผนกอุบติัเหตุและฉุกเฉิน จึงตอ้งมีการจดัการเชิงระบบ เพ่ือการนาํ
แนวทางการดูแลรักษาผูป่้วย severe sepsis และ septic shock มาใช ้และจากการทบทวนวรรณกรรม พบวา่ไดมี้การ
พฒันาความรู้และเคร่ืองมือ ในการประเมิน การบนัทึก ท่ีไดผ้ลดีในการดูแลรักษา ดงันั้นการนาํแนวทางการดูแลรักษา
ท่ีมีอยูแ่ละใชค้วามรู้ท่ีมีหลกัฐานเชิงประจกัษ ์ (Evidence based knowledge) ร่วมกบัการส่งเสริมใหพ้ยาบาลผูป้ฏิบติัมี
ส่วนร่วม จะช่วยพฒันาระบบปฏิบติัการพยาบาล เพ่ือใหเ้กิดการพฒันาท่ีย ัง่ยนื ซ่ึงแนวคิดของ CURN Model เป็นเป็น
กระบวนการจะช่วยใหน้าํแนวปฏิบติัไปใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้งครอบคลุมและสามารถประเมินผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนกบัผูป่้วย 
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(Horsley, et al., 1983) ดงันั้น ผูว้จิยัจึงสนใจท่ีจะพฒันาระบบปฏิบติัการพยาบาล เพ่ือนาํแนวปฏิบติัในการดูแลผูท่ี้มี
กลุ่มอาการติดเช้ือในกระแสเลือดท่ีสอดคลอ้งกบับริบทในการปฏิบติังานท่ีแผนกอุบติัเหตุและฉุกเฉินเพ่ือใหเ้กิดคุณ 
ภาพของการดูแลท่ีแผนกฉุกเฉินและส่งผลต่อการลดอตัราการตายของผูป่้วยกลุ่มน้ี 
 
2. วตัถุประสงค์หลกัของการวจิัย 
 เพ่ือพฒันาระบบปฏิบติัการพยาบาลในการนาํแนวปฏิบติัการดูแลผูมี้กลุ่มอาการติดเช้ือในกระแสเลือดไปใช ้
ในแผนกอุบติัเหตุและฉุกเฉิน 
 
    วตัถุประสงค์เฉพาะของการวิจัย 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบความรู้และการปฏิบติัของพยาบาลก่อนและหลงัการพฒันาระบบปฏิบติัการพยาบาลใน
การนาํแนวปฏิบติัการดูแลผูมี้กลุ่มอาการติดเช้ือในกระแสเลือดไปใชใ้นแผนกอุบติัเหตุและฉุกเฉิน 
 2. เพ่ือศึกษาผลลพัธ์ของการพฒันาระบบปฏิบติัการพยาบาลในการนาํแนวปฏิบติัการดูแลผูมี้กลุ่มอาการติด
เช้ือในกระแสเลือดในแผนกอุบติัเหตุและฉุกเฉินท่ีพฒันาข้ึน ประกอบดว้ย 1) ผลลพัธ์เชิงโครงสร้าง ไดแ้ก่ 1.1) ความ 
รู้ในการดูแลผูมี้กลุ่มอาการติดเช้ือในกระแสเลือดของพยาบาล 1.2) การปฏิบติัการดูแลผูมี้กลุ่มอาการติดเช้ือในกระแส
เลือดของพยาบาล 2) ผลลพัธ์เชิงกระบวนการไดแ้ก่ 2.1) ระยะเวลาท่ีคน้พบผูมี้กลุ่มอาการติดเช้ือในกระแสเลือดโดย
พยาบาล 2.2) ระยะ เวลาท่ีแพทยว์ินิจฉัย 2.3) ระยะเวลาเจาะเลือดเพาะเช้ือ และ 2.4) ระยะเวลาท่ีไดรั้บยาปฏิชีวนะ 3) 
ผลลพัธ์เชิงผลลพัธ์ ไดแ้ก่ 3.1) อตัราการเกิดภาวะช็อกในระหวา่งขั้นตอนการตรวจรักษาในแผนก และ 3.2) อตัราการ
ตายของผูมี้กลุ่มอาการติดเช้ือในกระแสเลือด 
 

3. ระเบียบวธีิการวจิัย 
การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบหน่ึงกลุ่มศึกษาติดตามไปข้างหน้า(Prospective intervention 

study) กลุ่มตวัอยา่งเลือกจากประชากรเขา้ถึงแบบเฉพาะเจาะจงประกอบดว้ย 2 กลุ่ม คือ กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นพยาบาล
ในแผนกอุบติัเหตุและฉุกเฉิน มีเกณฑ์คุณสมบติัดงัน้ี 1) เป็นพยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบติังานประจาํแผนกอุบติัเหตุและ
ฉุกเฉิน โรงพยาบาลนพรัตนราชธานีท่ีผา่นการทดลองงานจาก แผนกอุบติัเหตุและฉุกเฉิน และ 2) ยนิดีเขา้ร่วมวิจยั ได้
ขนาดตวัอยา่งจาํนวน 33 คน และกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูท่ี้มีกลุ่มอาการติดเช้ือในกระแสเลือดท่ีมาตรวจรักษาในแผนก
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน มีเกณฑ์คุณสมบัติดังน้ี 1) อายุตั้ งแต่ 15 ปีข้ึนไป 2) เป็นผูท่ี้เข้ารับการตรวจวินิจฉัยท่ีแผนก
อุบติัเหตุและฉุกเฉิน ยกเวน้ผูห้ญิงตั้งครรภ ์ผูป่้วยท่ีไดรั้บบาดเจ็บใน 24 ชัว่โมง และ ผูป่้วย Burn 3) เป็นผูป่้วยท่ีสงสัย
วา่มีการติดเช้ือในกระแสเลือดและ 4) ผูป่้วยหรือญาติยินดีเขา้ร่วมการวิจยั ใชร้ะยะเวลาในการเก็บขอ้มูลตั้งแต่เดือน 
ธันวาคม พ.ศ. 2556 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 เป็นเกณฑ์ในการกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง พบว่ามีจาํนวน
ตวัอยา่ง 186 คน 

แผนการวิจัย  วิธีการดาํเนินการวิจยัตามกรอบแนวคิด CURN Model จาก 7 ขอ้ ผูว้ิจยัเลือก มา 5 ขอ้ นาํมา
ปรับประยกุตร่์วมกบัแนวคิดเชิงระบบปรับเหลือ 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1) การแจกแจงระบุปัญหาดา้นการดูแลผูป่้วยอยา่ง
เป็นระบบ 2) ขั้นตอนกระบวนการพฒันา ประกอบดว้ย ขั้นตอนท่ี 2 รวบรวมความรู้จากการวิจยั และขั้นตอนท่ี 3 การ
บูรณการผลการวิจยัมาใชใ้นการออกแบบนวตักรรม คือแนวปฏิบติัการดูแลผูมี้กลุ่มอาการติดเช้ือในกระแสเลือดซ่ึง
ประกอบดว้ย การประเมินการปฏิบติัและสรุปผลลพัธ์การดูแลผูมี้กลุ่มอาการติดเช้ือในกระแสเลือดในแผนกอุบติัเหตุ
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และฉุกเฉิน 3) สรุปวดัผลของการปฏิบติัตามกระบวนการพฒันาระบบ คือขั้นตอนท่ี 4 การทดลองและสรุปนวตักรรม 
4) การประเมินผลของการพฒันาระบบ เป็นขั้นตอนท่ี 5 การตดัสินใจยอมรับนวตักรรมของแนวปฏิบติัในการดูแลผูมี้
กลุ่มอาการติดเช้ือในกระแสเลือด  

แผนการดาํเนินการวจิยั มีขั้นตอนตามกระบวนการพฒันาระบบปฏิบติัพยาบาล ประกอบดว้ย 3 ดา้นคือ ดา้น
การปฏิบติัพยาบาล ดา้นผูป่้วยและดา้นระบบพยาบาล ดงัน้ี 

1) ด้านการปฏิบัติพยาบาล ดาํเนินการพฒันาเพ่ือแกไ้ขปัญหาท่ีพบ ในเดือนท่ี 1 ทบทวนปัญหาใน
การดูแลผูมี้กลุ่มอาการติดเช้ือในกระแสเลือด สังเคราะห์ความรู้การดูแลผูมี้กลุ่มอาการติดเช้ือในกระแสเลือด มุ่งเนน้
การอบรมให้ความรู้และฝึกอบรมดา้นทกัษะดา้นการปฏิบัติการพยาบาลให้เป็นในทิศทางเดียวกนั ดงัน้ี 1.1) การ
พฒันาบุคลากรดา้นความรู้ โดยพฒันาเป็นรายกลุ่มและรายบุคคล การพฒันาเป็นรายกลุ่ม จดัพยาบาลเขา้อบรมความรู้
เป็นกลุ่ม ๆ ละ 8-10 คน แบ่งเป็น 4 รุ่น เน่ืองจากตอ้งมีผูป้ฏิบติังานใหบ้ริการผูป่้วยโดยใชเ้วลารุ่นละ 2 ชัว่โมง เดือนท่ี 
2-4 มี การพฒันาการปฏิบติัรายบุคคล เกิดข้ึนในระหวา่งปฏิบติังานโดยผูว้ิจยัเป็นผูนิ้เทศ คร้ังท่ี 1 คือให้กลุ่มตวัอยา่ง
ประเมินตนเองในแบบประเมินการปฏิบติัการพยาบาลในการดูแลผูมี้กลุ่มอาการติดเช้ือในกระแสเลือดหลงัการให้
ความรู้ ผูว้ิจยันาํหวัขอ้ท่ีกลุ่มตวัอยา่งปฏิบติัไม่ไดม้าเป็นแนวทางของการนิเทศ ผูว้จิยันิเทศเป็นรายบุคคลและประเมิน
การปฏิบติัร่วมกนักบักลุ่มตวัอยา่งในสัปดาห์ท่ี 1 (เดือนท่ี 2) เป็นการประเมินการปฏิบติัคร้ังท่ี 2 จากนั้นผูว้ิจยันาํผล
การปฏิบติัมาวิเคราะห์นาํขอ้ท่ีกลุ่มตวัอย่างยงัปฏิบติัไม่ไดม้าเป็นแนวทางการนิเทศ ผูว้ิจยันิเทศเป็นรายบุคคลและ
ประเมินการปฏิบติัร่วมกนักบักลุ่มตวัอยา่งในสัปดาห์ท่ี 2 (เดือนท่ี 3) เป็นการประเมินผลการปฏิบติัคร้ังท่ี 3 นอกจาก 
น้ียงัจดัให้มีการประชุม สัปดาห์ละคร้ัง เพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็นถึงปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติัตามแนวปฏิบติัท่ี   
พฒันา ข้ึนเพ่ือคน้หาแนวทางการปฏิบติัท่ีเหมาะสมร่วมกนั 1.2) พฒันาการปฏิบติัตามแนวปฏิบติัและคู่มือปฏิบติัการ
พยาบาลในการดูแลผูมี้กลุ่มอาการติดเช้ือในกระแสเลือดท่ีเขา้รับบริการ ผูว้ิจยัไดส้ังเคราะห์ความรู้จากงานวิจยัและนาํ 
เสนอในการประชุมตลอดจนแลกเปล่ียนความรู้ การดูแลผูป่้วยตามกระบวนการดูแลของแผนกฯ แบ่งเป็น 3 ระยะคือ 
1) ระยะประเมินความรุนแรงของการติดเช้ือ 2) ระยะปฏิบติัการ และ 3) ระยะจาํหน่าย ผูว้ิจยันาํมาประมวลผลและ     
นาํเสนอต่อท่ีประชุม ร่วมกนัประเมินและดูแลผูป่้วยตามแนวปฏิบติั โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลทุกเวร และมีการ      
ประชุมย่อยทุกสัปดาห์ ประชุมในแผนกและประชุมในระดบักลุ่มงานคุณภาพ (Patient Care Team) ทุก 1 เดือนจน
ครบ 3 เดือน  

2) ด้านผู้ป่วย ไดรั้บการดูแลตามแนวปฏิบติัการดูแลผูมี้กลุ่มอาการติดเช้ือในกระแสเลือดแบ่งเป็น 
3 ระยะ คือ 2.1) ระยะประเมิน รวบรวมขอ้มูล ซักประวติัการเจ็บป่วย ตามแบบประเมินและคดัแยกความรุนแรงตาม
กลุ่มอาการติดเช้ือในกระแสเลือดตั้งแต่แรกพบผูป่้วย ไดแ้ก่ กลุ่ม SIRS  sepsis  severe sepsis และ septic shock 2.2) 
ระยะปฏิบติัการ ดูแล โดยการตรวจวินิจฉัยตามแนวทางการรักษา ดูแลติดตามแนวปฏิบติัการดูแลผูป่้วยแต่ละกลุ่ม
อาการตามท่ีประเมิน และ 2.3) ระยะจาํหน่าย สรุปผลลพัธ์การดูแลและจาํหน่ายจากแผนกอุบติัเหตุและฉุกเฉิน  

3) ด้านระบบการพยาบาล จดัให้มีระบบการนาํแนวปฏิบติัการพยาบาลในการดูแลผูมี้กลุ่มอาการ
ติดเช้ือในกระแสเลือดไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งทุกขั้นตอน โดยผูว้ิจยัเป็นผูก้าํกบัการปฏิบติั และพยาบาลท่ีไดรั้บมอบ 
หมายตามจุดต่างๆในแต่ละเวรตามระยะไดแ้ก่ 1)ระยะประเมิน พยาบาลคดักรอง ทาํการคดัแยก บนัทึกลกัษณะผูป่้วย
ตามระดบัความรุนแรงของกลุ่มอาการติดเช้ือในกระแสเลือด ติดป้ายสัญลกัษณ์ตามระดบัความรุนแรงท่ีประวติั และท่ี
เตียงเขน็ผูป่้วยเป็นสีแดง สีเหลือง และสีเขียว 2) ระยะปฏิบติัการ พยาบาลช่วยตรวจ ช่วยแพทยใ์นการวนิิจฉยัภาวะติด
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เช้ือในกระแสเลือด พยาบาลเฝ้าระวงั ติดตาม บนัทึก อาการเปล่ียนแปลงตามแนวปฏิบติัฯ ไดแ้ก่ ผูป่้วย SIRS  sepsis 
และ severe sepsis ท่ีไม่พบ SBP<90 mmHg หรือ MAP<65 mmHg ประเมิน ทุก 1 ชัว่โมง ผูป่้วย severe sepsis ท่ีพบ 
SBP<90 mmHg หรือ MAP<65 mmHg และ septic shock ประเมินทุก 15 นาที จนคงท่ีทุก 1 ชัว่โมง 3) ระยะจาํหน่าย 
สรุปผลลพัธ์การดูแลและจาํหน่ายจากแผนกอุบติัเหตุและฉุกเฉินตามเคร่ืองมือ โดย พยาบาลหัวหนา้เวร พยาบาลช่วย
หวัหนา้เวร พยาบาลหอ้งโถง ประเมินติดตาม สรุปผลการดูแล ประเมินภาวะช็อกระหวา่งดูแลและส่งต่อการดูแลไปท่ี
หอผูป่้วยใน จาํหน่ายกลับบ้าน นอกจากน้ียงัจัดให้มีการทํา Nursing round, Nursing conference ในการนําเสนอ
รายงานผลการดูแลผูมี้กลุ่มอาการติดเช้ือในกระแสเลือด 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย  ประกอบดว้ย 1) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการดาํเนินการวจิยั ไดแ้ก่ 1.1) แนวปฏิบติัการ       
พยาบาลในการดูแลผูมี้กลุ่มอาการติดเช้ือในกระแสเลือดในแผนกอุบติัเหตุและฉุกเฉิน 1.2) คู่มือการใชแ้นวปฏิบติัการ  
พยาบาลในการดูแลผูมี้กลุ่มอาการติดเช้ือในกระแสเลือดในแผนกอุบติัเหตุและฉุกเฉิน 2) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการกาํกบั      
การวจิยัไดแ้ก่ แบบประเมินความรุนแรงผูมี้กลุ่มอาการติดเช้ือในกระแสเลือดระยะก่อนพบแพทยแ์ละ 3) เคร่ืองมือใน     
การเกบ็รวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ 3.1) แบบวดัความรู้ในการดูแลผูมี้กลุ่มอาการติดเช้ือในกระแสเลือด 3.2) แบบสอบถาม     
การปฏิบติัในการดูแลผูมี้กลุ่มอาการติดเช้ือในกระแสเลือดตามเคร่ืองมือ มี 4 ส่วนไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 ระยะประเมินผูป่้วย 
การซกัประวติั ขอ้มูลทัว่ไปผูป่้วย ส่วนท่ี 2 ประเมินและคดัแยกความรุนแรงของกลุ่มอาการติดเช้ือในกระแสเลือด      
ส่วนท่ี 3 การบนัทึกเวลาในระยะปฏิบติัการ และส่วนท่ี 4 แบบบนัทึกผลลพัธ์ในการดูแลผูมี้กลุ่มอาการติดเช้ือในกระ 
แสเลือด 3.3) แบบบนัทึกผลลพัธ์ในการดูแลผูมี้กลุ่มอาการติดเช้ือในกระแสเลือด ไดแ้ก่ ระยะเวลาท่ีผูป่้วยมาถึง ระยะ 
เวลาท่ีคน้พบโดยพยาบาล ระยะเวลาท่ีแพทยว์ินิจฉยั ระยะเวลาเจาะเลือดเพาะเช้ือ ระยะเวลาท่ีได ้ Antibiotic การพบ    
ภาวะชอ็กในระหวา่งขั้นตอนการตรวจในแผนกฯ ประเภทการจาํหน่าย ไดแ้ก่ Admitted ICU กลบับา้น Refer และเสีย 
ชีวิต ติดตามและประเมินผลการประเมินความรู้ การปฏิบติั และคุณภาพของการประเมินและคดักรองผูท่ี้มีกลุ่มอาการ
ติดเช้ือในกระแสเลือด การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ เคร่ืองมือทุกชุดไดรั้บการตรวจสอบความตรงของเน้ือหา
โดยผูท้รงคุณวฒิุ 3 ท่าน ประกอบดว้ย 1) แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 2) แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นโรคติดเช้ือ 
และ 3) พยาบาลผูเ้ช่ียวชาญดา้นการดูแลผูป่้วยท่ีแผนกฉุกเฉิน คาํนวณค่า CVI (Content Validity Index) = 1 แบบวดั
ความรู้ในการดูแลผูมี้กลุ่มอาการติดเช้ือในกระแสเลือดของพยาบาลนาํไปหาค่าความยากง่ายได ้0.51 ค่าอาํนาจจาํแนก 
ได ้ 0.11 แบบสอบถามการปฏิบติัในการดูแลผูมี้กลุ่มอาการติดเช้ือในกระแสเลือดของพยาบาลนาํมาหาความเช่ือมัน่   
ชนิดความสอดคลอ้งภายใน (Internal consistency reliability) ดว้ยสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’ s 
coefficient) ได ้0.93 

การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง โครงร่างวิทยานิพนธ์ไดรั้บการพิจารณาจากคณะกรรมการดา้นจริยธรรมการ
วิจยัของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต และ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ผูว้ิจยัเขา้พบกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็น
พยาบาลและผูท่ี้มีกลุ่มอาการติดเช้ือในกระแสเลือดหรือญาติช้ีแจงวตัถุประสงคข์องการวิจยั วิธีดาํเนินการวิจยัและ
ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ ตลอดจนสิทธิท่ีสามารถปฏิเสธการเขา้ร่วมการวิจยัไดโ้ดยไม่มีผลต่อการปฏิบติังานทั้งใน
ปัจจุบนัและอนาคต (กรณีท่ีเป็นพยาบาล) หรือการไดรั้บการรักษาพยาบาลทั้งในปัจจุบนัและอนาคต (กรณีท่ีเป็น
ผูป่้วย) 

การวเิคราะห์ข้อมูล 1) ลกัษณะกลุ่มตวัอยา่ง คะแนนความรู้ คะแนนการปฏิบติัในการดูแลผูมี้กลุ่มอาการติด
เช้ือในกระแสเลือดของพยาบาลใชส้ถิติเชิงบรรยาย โดยแสดงความถ่ี ร้อยละ ค่าพิสัย ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน         
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มาตรฐาน 2) เปรียบเทียบคะแนนความรู้ก่อนใหค้วามรู้ หลงัใหค้วามรู้ และหลงัพฒันาระบบ ดว้ยสถิติ Repeated         
Measure ANOVA และเปรียบเทียบการปฏิบติัตามแนวปฏิบติัการพยาบาลในการดูแลผูมี้กลุ่มอาการติดเช้ือในกระแส
เลือด ก่อนและหลงัการพฒันาระบบโดยใชส้ถิติ Paired t-test เน่ืองจากขอ้มูลมีการกระจายเป็นโคง้ปกติ และ 3) ผล      
ลพัธ์เชิงกระบวนการและเชิงผลลพัธ์ใชส้ถิติเชิงบรรยาย โดยแสดงความถ่ี ร้อยละ ค่าพิสัย ค่าเฉล่ีย และค่าความคลาด    
เคล่ือนมาตรฐาน (Standard error) และ ค่ากลาง (Median) 
 

4. ผลการวจิัย 
ลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นพยาบาลวิชาชีพ จาํนวน 27 คน พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 70.4) 

มีอายุระหว่าง 24 - 49 ปี โดยมีค่าเฉล่ียอายุ 32 ปี (SD = 8.13) สถานภาพโสด (ร้อยละ 74.1) ส่วนใหญ่มีระดับ
การศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี (ร้อยละ 88.9) มีตาํแหน่งเป็นขา้ราชการ (ร้อยละ 88.9) ประสบการณ์การทาํงานใน
แผนกอุบติัเหตุและฉุกเฉิน อยูร่ะหวา่ง 2 – 27 ปี มีค่าเฉล่ีย 9.6 ปี (SD = 7.77) ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 59.3) ไดรั้บการอบรม
การพยาบาลอุบติัเหตุและฉุกเฉิน (การอบรมภายใน หลกัสูตร 2 วนั) และส่วนใหญ่ (ร้อยละ 70.4) ไดรั้บมอบหมาย
งานใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีหวัหนา้เวร (Incharge) รองหวัหนา้เวร (Incharge 2) พยาบาลคดักรองและทุกตาํแหน่ง 

กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผูป่้วยท่ีมีกลุ่มอาการติดช้ือในกระแสเลือดจาํนวน 186 คน ประมาณคร่ึงหน่ึง (ร้อยละ 
52.2) เป็นเพศชาย อายรุะหวา่ง 15 - 96 ปี อายเุฉล่ีย 58.79 (SD = 20.36) ส่วนใหญ่มีสัญชาติไทย (ร้อยละ 94.1) ขอ้มูล
ดา้นความเจ็บป่วย ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 68.8) มีโรคประจาํตวั เป็นโรคท่ีพบในกลุ่ม Metabolic syndrome มากท่ีสุด 
(ร้อยละ 34.4) สามารถช่วยเหลือตนเองตามปกติ (ร้อยละ 66.7) ไม่มียาท่ีรับประทานเป็นประจาํ (ร้อยละ 59.7) ไม่ด่ืม
แอลกอฮอล ์(ร้อยละ 87.1) ส่วนใหญ่ไม่มีการใส่สาย/ เคร่ืองมือทางการแพทยค์าไว ้(ร้อยละ 89.8) ไม่เคยเขา้รับการ
รักษาเป็นผูป่้วยใน (ร้อยละ 74.7) และ ไม่พบสาเหตุของการติดเช้ือ (ร้อยละ 62.4) กลุ่มตวัอยา่ง แบ่งตามความรุนแรง
ของการติดเช้ือในกระแสเลือดพบว่า มีภาวะ sepsis มากท่ีสุด (ร้อยละ 47.3) รองลงมาพบเป็นภาวะ SIRS (ร้อยละ 
22.6) กลุ่ม ภาวะ severe sepsis (ร้อยละ 19.4) และภาวะ septic shock (ร้อยละ 10.8) 

ผลการวิจัยพบว่าก่อนการพฒันาระบบ กลุ่มตัวอย่างพยาบาลมีคะแนนความรู้ระหว่าง 5 – 11 คะแนน 
(คะแนนเตม็ 15 คะแนน) โดยมีคะแนนเฉล่ีย 7.59 คะแนน (SD = 1.53) เม่ือแบ่งระดบัความรู้ เป็นกลุ่มพบวา่ส่วนใหญ่ 
(ร้อยละ 74.1) มีความรู้ระดบัไม่ดี หลงัพฒันาระบบ พบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีความรู้เพ่ิมข้ึน เกินคร่ึง (ร้อยละ 55.6) เม่ือ
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียคะแนนความรู้ในการดูแลผูป่้วยกลุ่มอาการติดเช้ือในกระแสเลือดของพยาบาลกลุ่ม
ก่อนให้ความรู้ หลงัให้ความรู้คร้ังท่ี 1 และหลงัให้ความรู้คร้ังท่ี 2 ด้วยสถิติ Repeated Measures ANOVA พบว่ามี
ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p = .000) คะแนนการปฏิบติัการดูแลผูมี้กลุ่มอาการติดเช้ือในกระแสเลือด 
ก่อนให้ความรู้ มีค่าระหว่าง 60 – 171 คะแนน คะแนนเฉล่ีย 123.26 (SD = 25.33) หลงัให้ความรู้ 3 เดือน พบว่ามี
คะแนนระหว่าง 122 – 170 คะแนนเฉล่ีย 145.89 (SD = 12.28) ทดสอบการกระจายของคะแนนการปฏิบติัก่อนให้
ความรู้และหลงัให้ความรู้ 3 เดือน พบว่า มีการกระจายของขอ้มูลเป็นโคง้ปกติ จึงเปรียบเทียบความแตกต่างของ
คะแนนการปฏิบติัการดูแลผูมี้กลุ่มอาการติดเช้ือในกระแสเลือดของพยาบาล สองกลุ่ม คือกลุ่มก่อนให้ความรู้และ
หลงัจากใหค้วามรู้ 3 เดือน ดว้ยสถิติ Paired t-test เม่ือขอ้มูลมีการกระจายเป็นโคง้ปกติ พบวา่ค่าเฉล่ียคะแนนสอบถาม
การปฏิบติัหลงัใหค้วามรู้สูงกวา่ค่าเฉล่ียคะแนนก่อนใหค้วามรู้อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p = 
.000)  รายละเอียดดงัตารางท่ี 1-3 
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ตารางท่ี 1 แสดงค่าพิสัย ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความถ่ีและร้อยละ ของคะแนนความรู้ในการดูแลกลุ่มผูมี้
การติดเช้ือในกระแสเลือด 

กิจกรรม พิสัย  ⎯X  ± SD 
ระดบัความรู้ 

ไม่ดี 
n % 

ปานกลาง 
n % 

ดี 
n % 

ก่อนใหค้วามรู้ 5 – 11 7.59 ± 1.53 20  (74.1) 7 (25.9) - 
หลงัใหค้วามรู้คร้ังท่ี 1 6 – 13 10.11 ± 1.76 6  (22.2) 14  (51.9) 7 (25.9) 
หลงัใหค้วามรู้คร้ังท่ี 2 9 - 14 11.70 ± 1.41 - 12  (44.4) 15  (55.6) 

 
ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียคะแนนความรู้ของกลุ่มพยาบาลในการดูแลผูมี้กลุ่มอาการติดเช้ือใน
กระแสเลือดของพยาบาลก่อนให้ความรู้ หลังให้ความรู้คร้ังท่ี 1 และหลังให้ความรู้คร้ังท่ี 2 ด้วยสถิติ Repeated 
Measures ANOVA 

แหล่งความแปรปรวน Type III Sum of Squares df Mean Square F-test p-value 
ภายใน 232.03 2 116.01 68.57 .000 
ความคลาดเคล่ือน 87.98 52 1.692   

 
ตารางท่ี 3 ค่าพิสัย ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนการปฏิบติัปฏิบติัการดูแลผูมี้กลุ่มอาการติดเช้ือใน
กระแสเลือดของพยาบาล และเปรียบเทียบคะแนนการปฏิบติั ก่อนให้ความรู้และหลงัให้ความรู้ 3 เดือน ดว้ยสถิติ 
Paired t-test 

การปฏิบติัของพยาบาล พิสัย 
 ⎯X  ± SD 

Paired t-test p-value 

ก่อนการใหค้วามรู้ 60 - 171 123.26 ± 25.33   
หลงัการใหค้วามรู้ 3 เดือน 122 - 170 145.89 ± 12.28 -4.153 .000 
 
 ผลลัพธ์เชิงกระบวนการ ในเร่ือง ระยะเวลาท่ีได้รับยาปฏิชีวนะเปรียบเทียบกับเกณฑ์ของ แนวทาง  
Surviving Sepsis Campaign ท่ีกาํหนดให้ ผูป่้วยกลุ่ม severe sepsis และ septic shock ควรไดรั้บยาปฏิชีวนะภายใน 1 
ชัว่โมง หลงัแพทยใ์ห้การวินิจฉัย พบวา่ ผูป่้วยกลุ่ม severe sepsis จาํนวน 36 คน ไม่ไดรั้บยาปฏิชีวนะ 6 คน (ร้อยละ 
16.67) ไดรั้บยาปฏิชีวนะ 30 คน (ร้อยละ 83.33) และพบว่าผูป่้วยไดรั้บยาปฏิชีวนะภายใน 1 ชัว่โมง จาํนวน 17 คน 
(ร้อยละ 56.67) โดยระยะเวลาท่ีไดรั้บยาปฏิชีวนะ มีระยะเวลาระหวา่ง 0.00-8.70 ชัว่โมง ระยะเวลาเฉล่ีย 1.63 ชัว่โมง 
(SE = .42) ค่ากลาง (median) .69 ชัว่โมง รายละเอียดดงัตารางท่ี 4 ผลลพัธ์เชิงผลลพัธ์ พบวา่อตัราการเกิดภาวะชอ็กใน
ระหวา่งขั้นตอนการตรวจรักษาในแผนกอุบติัเหตุและฉุกเฉิน พบ 16 คน (ร้อยละ 9.63) โดยเป็นผูป่้วยท่ีมีภาวะ SIRS 
จาํนวน 2 คน (ร้อยละ 4.8) ภาวะ sepsis จาํนวน 1 คน (ร้อยละ 1.1) และ ภาวะ severe sepsis 13 คน (ร้อยละ 36.1) และ
ไม่พบอตัราตายในระหวา่งรับการรักษาในแผนกฯ 
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ตารางท่ี 4 ความถ่ี ร้อยละ ค่าพิสัย ค่าเฉล่ีย ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน และค่ากลางของระยะเวลาท่ีได้รับยา
ปฏิชีวนะหลงัไดรั้บการวนิิจฉยัจากแพทยใ์นกลุ่มท่ีมีภาวะ severe sepsis และ septic shock 

ประเภทของกลุ่มอาการ การไดรั้บยา ระยะเวลาท่ีไดรั้บยา ระยะเวลาท่ีไดรั้บยาปฏิชีวนะ (ชัว่โมง) 

 
ไม่ไดรั้บ

ยา ไดรั้บยา 
ภายใน 1 
ชัว่โมง 

มากกวา่  
1 ชัว่โมง พิสัย ⎯X  ± SE Median 

Severe sepsis (n=36) 6 
(16.67%) 

30 
(83.33%) 

17 
(56.67%) 

13 
(43.33%) 

0.00-8.70 1.63 ± 0.42 .69 

Septic shock (n=20) 3 
(15.00%) 

17 
(85.00%) 

9 
(52.94%) 

8 
(47.06%) 

0.17-7.83 2.43± 0.62 .92 

 

5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
ระบบปฏิบติัการพยาบาลเพ่ือนาํแนวปฏิบติัการพยาบาลไปใชใ้นการดูแลผูมี้การติดเช้ือในกระแสเลือดไปใช ้ 

ทาํให้ความรู้และการปฏิบติัของพยาบาลในการดูแลผูมี้กลุ่มอาการติดเช้ือในกระแสเลือดดีข้ึนเน่ืองจากมีการนาํแนว
ปฏิบติัในการดูแลผูมี้กลุ่มอาการติดเช้ือในกระแสเลือดท่ีไดจ้ากการทบทวนหลกัฐานเชิงประจกัษม์าปรับใชใ้ห้เขา้กบั
บริบทของหน่วยงาน ตลอดจนมีผูท้รงคุณวุฒิเป็นผูต้รวจสอบและให้ความเห็นชอบ นอกจากน้ีการเปล่ียนแปลงของ
การปฏิบติั มุ่งเน้นความสําคญัของการมีส่วนร่วมของผูป้ฏิบติัทุกกระบวนการ ไดแ้ก่ พยาบาลวิชาชีพ แพทยป์ระจาํ 
หน่วยงานอุบติัเหตุและฉุกเฉิน โดยใช ้CURN Model เป็นกรอบแนวคิด มีการพฒันาอบรมใหค้วามรู้และพฒันาทกัษะ
ในการปฏิบติัโดยผูว้จิยัและหวัหนา้แผนก เป็นผูเ้อ้ืออาํนวยใหเ้กิดการปฏิบติัตามแนวปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง ทาํใหเ้กิดผล
ลพัธ์ท่ีดีต่อความรู้ การปฏิบติัในการคดักรองพบผูมี้กลุ่มอาการติดเช้ือในกระแสเลือดทั้ง 4 ระยะ ไดแ้ก่ SIRS, sepsis, 
severe sepsis และ septic shock ซ่ึงสามารถอภิปรายไดด้งัน้ี 
 ด้านความรู้ของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยที่มีกลุ่มอาการติดเช้ือในกระแสเลือดในขั้นตอนการระบุปัญหา
ดา้นการดูแลผูป่้วย พบวา่ พยาบาลมีความรู้และทกัษะในการดูแลผูป่้วยท่ีมีกลุ่มอาการติดเช้ือในกระแสเลือดแตกต่าง
กนั ส่วนใหญ่มีความรู้ไม่ดี ผูว้ิจยัไดจ้ดัอบรมให้ความรู้ในเร่ืองกลุ่มอาการติดเช้ือในกระแสเลือด เป็นรายกลุ่ม 1 คร้ัง 
เพ่ือให้มีความรู้เก่ียวกบัคาํจาํกดัความสาเหตุ พยาธิสรีระ ปัจจยัเส่ียง การประเมินอาการแสดง การรักษาและแนว
ปฏิบติัการติดตามอาการ และแจกคู่มือความรู้และการปฏิบติั เพ่ือให้พยาบาลสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการคดักรอง
กลุ่มผูป่้วยท่ีมีกลุ่มอาการติดเช้ือในกระแสเลือดตามระดบัความรุนแรงเป็น SIRS, sepsis, severe sepsis และ septic 
shock และให้การเฝ้าระวงัไดส้อดคลอ้งกบัระดบัความรุนแรงของการติดเช้ือในกระแสเลือด นอกจากน้ี การติดตาม
นิเทศพยาบาลอยา่งต่อเน่ือง ในการประเมินการใชแ้นวปฏิบติัเพ่ือแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน ทาํให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
และช่วยประเมินความเขา้ใจ และสามารถนาํแนวปฏิบติัไปใชป้ฏิบติัได ้ผลการทดสอบคร้ังท่ี 2 จึงมีคะแนนดีกวา่ผลก
การสอบหลงัไดค้วามรู้ทนัที ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของฐิตินนัท์ วฒันชยั (2550) ท่ีศึกษาผลของการพฒันาระบบ
การพยาบาลเพื่อป้องกนัแผลกดทบัต่อความรู้ การปฏิบติัของพยาบาลและการเกิดแผลกดทบัในหอผูป่้วยอายรุกรรม
ชายสามญั โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ผลการศึกษาพบว่าคะแนนความรู้ของพยาบาลหลงัพฒันาระบบดีกว่าก่อน
พฒันาระบบอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ (p=.000) และภรกญั วงษส์าคร (2552) ท่ีศึกษาผลของการพฒันาระบบปฏิบติั 
การพยาบาลเพ่ือนาํแนวปฏิบติัการหยา่เคร่ืองช่วยหายใจไปใช ้ต่อคุณภาพการหยา่เคร่ืองช่วยหายใจในหอผูป่้วยหนกั
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ศลัยกรรม ผลการศึกษาพบวา่คะแนนความรู้ของพยาบาลหลงัพฒันาระบบดีกวา่ก่อนพฒันาระบบอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติ (p=.000) และวิธิรงค ์สุทธิกุล (2556) ท่ีผลของการพฒันาระบบปฏิบติัการพยาบาลในการนาํแนวปฏิบติัการพยา 
บาลไปใชใ้นการดูแลผูท่ี้ไดรั้บบาดเจ็บท่ีศีรษะเล็กนอ้ย ผลการศึกษาพบวา่ความรู้ของพยาบาลในการนาํแนวปฏิบติั 
การพยาบาลไปใชใ้นการดูแลผูท่ี้ไดรั้บบาดเจ็บท่ีศีรษะเลก็นอ้ยหลงัพฒันาระบบสูงกวา่ก่อนพฒันาระบบอยา่งมีนยัสาํ 
คญัทางสถิติ (p=.000, p=.000 ตามลาํดบั) 

ด้านการปฏิบัตขิองพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยที่มกีลุ่มอาการตดิเช้ือในกระแสเลือด หลงัจากท่ีผูว้จิยัใหค้วามรู้ ท่ี
ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาข้ึนจากหลกัฐานเชิงประจกัษ ์จดัให้มีการบนัทึกในการปฏิบติัการพยาบาลในแต่ละรายซ่ึงสามารถติด 
ตามการปฏิบติัและมีระบบการนิเทศโดยผูว้จิยั โดยมีการติดตามประเมินการปฏิบติั ในช่วง 2 สัปดาห์แรกพบอุปสรรค 
คือ 1) กลุ่มตวัอยา่งปฏิบติัไม่ถูกตอ้ง ซ่ึงปัญหาท่ีพบผูว้จิยัปรับปรุงแบบประเมินใหม่ 2) กลุ่มตวัอยา่งไม่ปฏิบติั เลยดว้ย
เหตุผลวา่มีจาํนวนผูป่้วยมาก ผูป่้วยในมียอดจาํนวนเตม็จนทาํไม่สามารถยา้ยผูป่้วยเขา้พกัในหอผูป่้วยไดไ้ดต้อ้งใชก้าร 
จาํหน่ายแบบให้กลบับา้นและส่งต่อเท่านั้น ทาํให้เกิดความคบัคัง่ของผูป่้วยในแผนก ทาํให้การดูแลรักษาพยาบาลไม่
ทนั กลุ่มตวัอยา่ง เกิดความเหน่ือยลา้ เบ่ือหน่าย สัปดาห์ท่ี 3 ผูว้ิจยัไดป้รึกษากบัหัวหน้าพยาบาลแผนกอุบติัเหตุและ
ฉุกเฉิน เพ่ือหาทางแกไ้ขการไม่ปฏิบติัของพยาบาล เพ่ือขอความร่วมมือและเป็นการขอความร่วมมือของหัวหน้า
แผนก และร่วม Morning talk 4 คร้ัง และทาํ Nursing round ได ้2 คร้ัง โดยยกกรณีศึกษา ซ่ึงพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความ
เข้าใจในความจําเป็นของการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการดูแล ทําให้การปฏิบัติของพยาบาลดีกว่าก่อนพัฒนา
ระบบปฏิบติัการพยาบาล ผลการศึกษาน้ีสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ภรกญั วงษส์าคร (2552) ท่ีศึกษาผลของการพฒันา
ระบบปฏิบติัการพยาบาลเพื่อนาํแนวปฏิบติัการหยา่เคร่ืองช่วยหายใจไปใชต่้อคุณภาพการหยา่เคร่ืองช่วยหายใจในหอ
ผูป่้วยหนกัศลัยกรรมและวิธิรงค ์สุทธิกุล (2556) ท่ีพบวา่การปฏิบติัของพยาบาลในการนาํแนวปฏิบติัการพยาบาลไป
ใชใ้นการดูแลผูท่ี้ไดรั้บบาดเจ็บท่ีศีรษะเล็กน้อยหลงัพฒันาระบบสูงกว่าก่อนพฒันาระบบอยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติ 
(p=.000) แต่แตกต่างจากงานวิจยัของ ฐิตินันท์ วฒันชยั (2550) ท่ีพบว่าคะแนนการปฏิบติัของพยาบาลหลงัพฒันา
ระบบไม่แตกต่างจากก่อนพฒันาระบบ 

ผลลัพธ์เชิงกระบวนการ ระยะเวลาท่ีให้ยาปฏิชีวนะหลงัแพทยว์ินิจฉัยในกลุ่ม severe sepsis และ septic shock  
มีค่ากลาง คือ .69 และ .92 ชั่วโมง ตามลาํดับ ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ของ แนวทาง Surviving Sepsis Campaign ท่ี
กาํหนดให้ ผูป่้วยกลุ่ม severe sepsis และ septic shock ควรไดรั้บยาปฏิชีวนะภายใน 1 ชัว่โมง ซ่ึงอธิบายไดว้่า การท่ี
พยาบาลมีความรู้ และมีแนวทางปฏิบติัในการคดักรองผูมี้กลุ่มอาการติดเช้ือในกระแสเลือด ทาํให้ผูป่้วยไดรั้บการดกั
จบัอาการและไดรั้บยาปฏิชีวนะไดอ้ย่างรวดเร็ว พบอตัราการเกิดภาวะช็อกในระหว่างขั้นตอนการตรวจรักษา ใน
แผนกอุบติัเหตุและฉุกเฉินร้อยละ 9.63 และไม่พบอตัราการตายในระหวา่งรับการรักษาในแผนกอุบติัเหตุและฉุกเฉิน 

 
6. บทสรุป 
 การพฒันาระบบปฏิบติัการพยาบาลในการนาํแนวปฏิบติัการดูแลผูมี้กลุ่มอาการติดเช้ือในกระแสเลือดไปใช้
ในแผนกอุบติัเหตุและฉุกเฉินโดยใช ้CURN model เป็นกรอบแนวคิด ทาํใหค้วามรู้และการปฏิบติัตามแนวปฏิบติัการ
ดูแลของพยาบาลดีข้ึน ส่งผลให้สามารถดักจับอาการของผูมี้กลุ่มอาการติดเช้ือในกระแสเลือดได้ทุกระยะ และ
สามารถให้ยาปฏิชีวนะภายในเวลา 1 ชัว่โมง และถึงแมว้า้จะพบผูป่้วยเกิดภาวะช็อกแต่สามารถให้การดูแลไดอ้ยา่งมี
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ประสิทธิภาพจึงไม่พบอตัราเสียชีวิตในขณะไดรั้บการรักษาในแผนกอุบติัเหตุและฉุกเฉิน จึงควรนาํระบบปฏิบติัการ
พยาบาลน้ีไปใชเ้พ่ือใหเ้กิดการปฏิบติัการดูแลผูมี้กลุ่มอาการติดเช้ือในกระแสเลือดไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
  

กติติกรรมประกาศ  
ผูว้จิยัขอขอบพระคุณผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในงานวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีทุกท่านท่ีส่งเสริมและสนบัสนุนใหก้ารวจิยั

น้ีสําเร็จลงไดโ้ดยเฉพาะคณะอาจารยท่ี์ปรึกษา หัวหน้าแผนกอุบติัเหตุและฉุกเฉิน พยาบาลประจาํการ และผูมี้กลุ่ม
อาการติดเช้ือในกระแสเลือด 
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ปัจจัยทีมี่ความสัมพนัธ์กบัจํานวนวนันอนโรงพยาบาลในผู้ป่วยทีไ่ด้รับการผ่าตัดใหญ่ช่องท้อง
FACTORS RELATING TO LENGTH OF STAY IN PATIENTS WITH 

MAJOR ABDOMINAL SURGERY 
 

ลดาวลัย์ มาลยัเจริญ,  รศ.ดร.วลยัพร นันท์ศุภวฒัน์, ดร.นํา้อ้อย ภักดวีงศ์ 
1 นกัศึกษาหลกัสูตพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการพยาบาลผูใ้หญ่ มหาวทิยาลยัรังสิต 

2 อาจารย ์คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลยัรังสิต 
3 อาจารย ์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต 

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

บทคดัย่อ   

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบบรรยายเชิงความสัมพนัธ์ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง
ปัจจยัดา้นบุคคล และปัจจยัดา้นการรักษาและการผ่าตดักบัจาํนวนวนันอนโรงพยาบาล กลุ่มตวัอย่างเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง เป็นบนัทึกเวชระเบียนของผูป่้วยท่ีไดรั้บการผา่ตดัใหญ่ช่องทอ้งจาํนวน 138 ราย คดัเลือกตามเกณฑ์
คุณสมบัติท่ีกาํหนด วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา สถิติสัมประสิทธ์ิ Eta สถิติไคสแควร์และสถิติ
สหสัมพนัธ์เพียร์สัน ผลการวิจยัพบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีจาํนวนวนันอนโรงพยาบาลตั้งแต่ 5 ถึง 41 วนั มีวนันอนเฉล่ีย 
13.36 วนั (SD = 8.13) โดยเพศ ภาวะโภชนาการ การวินิจฉยัโรค ระยะเวลาท่ีใชใ้นการผา่ตดั และภาวะแทรกซ้อน
หลงัผ่าตดั มีความสัมพนัธ์กบัจาํนวนวนันอนโรงพยาบาลอยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติ (p < .05) อยา่งไรก็ตาม อายุ
และโรคร่วมไม่มีความสัมพนัธ์กบัจาํนวนวนันอนโรงพยาบาล ผลการวิจยัช้ีให้เห็นว่า การเฝ้าระวงัโรคท่ีผูป่้วย
เป็นอยู่ และการป้องกนัการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลงัผ่าตดั จะทาํให้ผูป่้วยมีจาํนวนวนันอนโรงพยาบาลลดลง 
สามารถกลบับา้นไดเ้ร็วข้ึน 
คาํสําคญั: จาํนวนวนันอนโรงพยาบาล, ปัจจยัดา้นบุคคล, ปัจจยัดา้นการรักษาและการผา่ตดั 
 

Abstract 

 The purpose of this descriptive correlation study was to investigate the relationship between personal 
factors, treatment and operation factions and length of stay in patients with major abdominal surgery. A-138 
health record of the patients with major abdominal surgery was purposively recruited of the study. The data was 
analyzed using descriptive statistics, Eta coefficient, Chi-square and Pearson’s product moment coefficient. The 
findings indicated that patient’s length of stay ranged from 5 to 41 days with mean of 13.36 day (SD = 8.13). 
Sex, nutrition, diagnosis, duration of operation and complication were statistical significantly related to length of 
stay (p < .05). However, age and comorbidity did not relate to length of stay. The results of study suggest that 
monitoring of patient’s illness and prevention of complications after operation will decrease length of stay and 
early discharge. 
KEYWORDS: LENGTH OF STAY, PERSONAL FACTORS, TREATMENT AND OPERATION FACTORS 
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1. บทนํา 
  การผา่ตดัช่องทอ้ง เป็นการตดัผา่นผนงัช่องทอ้งเขา้ไปยงัอวยัวะภายในช่องทอ้ง(ตบั ตบัอ่อน ต่อมหมวก
ไต ถุงนํ้ าดี ทางเดินนํ้ าดี ม้าม กระเพาะอาหาร และลาํไส้) แล้วเย็บปิดโดยให้ยาระงับความรู้สึกทั่วร่างกาย 
(Fairchild, 1996) เป้าหมายหลกัของการผา่ตดักเ็พ่ือการรักษาและวินิจฉัยโรค (นนัทา เลก็สวสัด์ิ, 2540) ผลกระทบ
ท่ีเกิดข้ึนกับผูป่้วยโดยตรงคือ การเคล่ือนไหวร่างกายลดลง กระเพาะอาหารและลาํไส้ทํางานน้อยลง เกิด
ภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด ทําให้ผูป่้วยต้องนอนโรงพยาบาลนานข้ึน ค่าใช้จ่ายสูงข้ึน เสียงบประมาณของ
โรงพยาบาล และอตัราการหมุนเวยีนเตียงตํ่า 
 จาํนวนวนันอนโรงพยาบาลสามารถใชแ้สดงปริมาณการใชท้รัพยากรในโรงพยาบาลของผูป่้วยแต่ละราย 
สะทอ้นให้เห็นถึงกระบวนการฟ้ืนตวั (recovery) ภายหลงัการผา่ตดั ซ่ึงในรายท่ีไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนหรือปัจจยั
เส่ียงท่ีมีผลต่อกระบวนการฟ้ืนตวัจะสามารถจาํหน่ายออกจากโรงพยาบาลไดต้ามแผนการรักษา ส่วนในรายท่ีพบ
ปัจจยัเส่ียงหรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์  จะส่งผลใหก้ระบวนการฟ้ืนตวัล่าชา้ออกไป จาํนวนวนันอนโรงพยาบาล
จึงยาวนานข้ึน จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัจาํนวนวนันอนโรงพยาบาลตามการศึกษาของ Mayers และ
คณะ (1992) พบวา่ปัจจยัดา้นอายเุป็นตวัทาํนายวนันอนในโรงพยาบาล โดยผูป่้วยท่ีมีอายมุากจะนอนโรงพยาบาล
มาก สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Martin & Smith (1996)  ท่ีรายงานว่าลกัษณะของผูป่้วย เช่น อายุ ความรุนแรง
ของโรค และลกัษณะของโรงพยาบาล เป็นสามปัจจยัท่ีมีผลต่อจาํนวนวนันอนโรงพยาบาล นอกจากน้ี โรคร่วม 
ภาวะแทรกซ้อน และการทาํหัตถการก็มีความสัมพนัธ์กบัจาํนวนวนันอนโรงพยาบาล (r = .33, .32, .16, p < .001) 
(รวีวรรณ เล็กวิลยั, 2548) ซ่ึงทาํให้มีระยะเวลาอยู่โรงพยาบาลภายหลงัผ่าตดันานเฉล่ีย 12 วนั (พชัรี เสน่ห์เจริญ, 
2550) 
  จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ายงัไม่มีการศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับจํานวนวนันอน
โรงพยาบาลในผูป่้วยท่ีไดรั้บการผา่ตดัใหญ่ช่องทอ้ง ผูว้ิจยัไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัในการดูแลผูป่้วยกลุ่มน้ีเพ่ือ
ลดจาํนวนวนันอนโรงพยาบาล ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดส้ามารถนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพการดูแลผูป่้วย ใน
การลดจาํนวนวนันอนโรงพยาบาลและใชเ้ป็นขอ้มูลพ้ืนฐานในการเตรียมการ วางแผนในผูป่้วยท่ีมีภาวะเส่ียงต่อ
การผา่ตดั เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพในการดูแลผูป่้วย ลดอตัราเส่ียงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลงัผา่ตดั 
และลดค่าใชจ่้ายในการอยูโ่รงพยาบาล 
 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
  1. เพ่ือศึกษาจาํนวนวนันอนโรงพยาบาลในผูป่้วยท่ีไดรั้บการผา่ตดัใหญ่ช่องทอ้ง 
  2. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นบุคคล ไดแ้ก่ อาย ุเพศ โรคร่วม ภาวะโภชนาการ ปัจจยัดา้น
การรักษาและการผ่าตดั ไดแ้ก่ การวินิจฉัยโรค ระยะเวลาท่ีใชใ้นการผา่ตดั ภาวะแทรกซ้อนหลงัผา่ตดั กบัจาํนวน
วนันอนโรงพยาบาลในผูป่้วยท่ีไดรั้บการผา่ตดัใหญ่ช่องทอ้ง 
 
3. กรอบแนวคดิ 
  จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัจาํนวนวนันอนโรงพยาบาลประกอบดว้ย 
อาย ุเพศ พฤติกรรมสุขภาพ โรคร่วม ภาวะโภชนาการ ความรุนแรงของโรค การทาํหตัถการ ระยะเวลาท่ีใชใ้นการ
ผ่าตดั และภาวะแทรกซ้อนหลงัผ่าตดั โดยพบว่าผูป่้วยท่ีมีอายุมากกว่า 65 ปีข้ึนไปมีจาํนวนวนันอนโรงพยาบาล

Ran
gs

it U
niv

ers
ity



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 9 ปีการศึกษา 2557 

 

วนัพฤหสับดทีี ่16 ตุลาคม พ.ศ.2557 หน้า  1298  อาคาร Digital Multimedia Complex  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

เฉล่ียนานท่ีสุด (Martin & Smith, 1996) พฤติกรรมสุขภาพโดยเฉพาะการสูบบุหร่ีมีผลทาํให้ระดบัภูมิคุม้กนัใน
เลือดลดตํ่า เกิดการติดเช้ือท่ีตาํแหน่งผ่าตัดได้ โรคร่วมท่ีเป็นโรคประจําตัวท่ีผูป่้วยนํามาก่อนเข้ารักษาใน
โรงพยาบาลก็มีผลต่อจํานวนวันนอนโรงพยาบาล  โดยเฉพาะผู ้ป่ วยท่ี เป็นโรคเบาหวานจะทําให้ เกิด
ภาวะแทรกซ้อนหลงัผ่าตดัเพ่ิมข้ึน เช่นการติดเช้ือแผลผ่าตดัเกิดไดร้้อยละ 10.7 (Weiss & Sumpio, 2006) ความ
รุนแรงของโรคท่ีเกิดจากการวินิจฉยัโรคกมี็ความสัมพนัธ์กบัจาํนวนวนันอนโรงพยาบาล ร่วมกบัระยะเวลาท่ีใชใ้น
การผ่าตดันานก็ส่งผลให้จาํนวนวนันอนโรงพยาบาลนานข้ึนเช่นกนั ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัท่ีมี
ความสัมพันธ์กับจาํนวนวนันอนโรงพยาบาลในผูป่้วยท่ีได้รับการผ่าตัดใหญ่ช่องท้อง ซ่ึงเป็นผูป่้วยแผนก
ศลัยกรรม โดยเลือกศึกษาเฉพาะปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง จาํแนกเป็นปัจจยัดา้นบุคคล ไดแ้ก่ อายุ เพศ โรคร่วม ภาวะ
โภชนาการ  และปัจจัยด้านการรักษาและการผ่าตัด  ได้แก่  การวินิจฉัยโรค  ระยะเวลาท่ีใช้ในการผ่าตัด 
ภาวะแทรกซ้อนหลงัผา่ตดั  การศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัดงักล่าวส่งผลต่อกระบวนการฟ้ืนตวัและจาํนวนวนั
นอนโรงพยาบาล 
 
4. การดาํเนินการวจิัย 
  การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบบรรยายเชิงสัมพนัธ์ (Descriptive Correlation Study) เพ่ือศึกษาจาํนวนวนั
นอนโรงพยาบาลและปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับจาํนวนวนันอนของผูป่้วยท่ีได้รับการผ่าตัดใหญ่ช่องท้อง 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคือ บนัทึกเวชระเบียนผูป่้วยท่ีไดรั้บการผ่าตดัใหญ่ช่องทอ้งตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 
2555 ถึงเดือนธันวาคม พ .ศ. 2555 ซ่ึงเป็นผู ้ป่วยท่ีเข้ารับการรักษาแผนกศัลยกรรมหอผู ้ป่วยศัลยกรรมชาย 
ศลัยกรรมหญิง และพิเศษชั้น 5 รัฐประชา โรงพยาบาลอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง จาํนวน 138 ราย โดยคดัเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) ตามเกณฑ์การเลือกคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่าง (Inclusion 
Criteria) ประกอบดว้ย 1) บนัทึกเวชระเบียนของผูป่้วยท่ีไดรั้บการผ่าตดัใหญ่ช่องทอ้งแบบวางแผนล่วงหน้าท่ีมี
อาย ุ18 ปีข้ึนไป 2) บนัทึกเวชระเบียนมีขอ้มูลปัจจยัดา้นบุคคล ไดแ้ก่ อาย ุเพศ โรคร่วม และภาวะโภชนาการ และ
ขอ้มูลปัจจยัดา้นการรักษาและการผ่าตดั ไดแ้ก่ การวินิจฉัยโรค ระยะเวลาท่ีใชใ้นการผ่าตดั และภาวะแทรกซ้อน
หลงัผา่ตดั การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึน ตรวจสอบจากความเหมาะสมและความหมายของภาษาท่ีใช้
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลให้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามวตัถุประสงคข์องการศึกษาวิจยั การพิทกัษสิ์ทธ์ิของกลุ่มตวัอยา่ง
ไดผ้า่นการตรวจสอบการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมในมนุษย ์และไดรั้บอนุญาตใหท้าํวิจยัในโรงพยาบาล
อ่างทอง วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติอา้งอิงพรรณนา แสดงจาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ทดสอบความสัมพนัธ์ของจาํนวนวนันอนโรงพยาบาลกบัเพศโดยใชส้ถิติสัมประสิทธ์ิ Eta Coefficient ทดสอบ
ความสัมพนัธ์ของจาํนวนวนันอนโรงพยาบาลกบัโรคร่วม การวินิจฉัยโรค และภาวะแทรกซ้อนหลงัผา่ตดัโดยใช้
สถิติ Chi-Square ทดสอบความสัมพนัธ์ของจาํนวนวนันอนโรงพยาบาลกบัอาย ุภาวะโภชนาการ และระยะเวลาท่ี
ใชใ้นการผา่ตดัโดยใชส้ถิติสหสัมพนัธ์ Pearson’s Product Moment Correlation 
 
5. ผลการวจิัย  
  1. ลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามปัจจยัดา้นบุคคลพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชายจาํนวน 
83 ราย คิดเป็นร้อยละ 60.1 มีอายุระหว่าง 26 ถึง 86 ปี เฉล่ียเท่ากบั 61.99 ปี (ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 13.57) กลุ่ม
ตวัอยา่งมีอายอุยูใ่นช่วงมากกวา่ 60 ปี มากท่ีสุด (ร้อยละ 56.5)  รองลงมาไดแ้ก่ช่วงอาย ุ46 ถึง 60 ปี (ร้อยละ 31.2 ) 
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กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีโรคร่วม (ร้อยละ 51.4) โดยเป็นโรคความดนัโลหิตสูงมากท่ีสุด (ร้อยละ 44.2) รองลงมา
ได้แก่โรคเบาหวาน (ร้อยละ 24.6) ส่วนภาวะโภชนาการกลุ่มตวัอย่างมีดัชนีมวลกายอยู่ระหว่าง 13.00 -31.20  
กิโลกรัมต่อตารางเมตรเฉล่ียเท่ากบั 21.16  กิโลกรัมต่อตารางเมตร(ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 3.23) โดยประมาณ
คร่ึงหน่ึง (ร้อยละ 51.4) มีภาวะโภชนาการปกติ 
  2. ลกัษณะกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามปัจจยัดา้นการรักษาและการผ่าตดัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งคร่ึงหน่ึง (ร้อย
ละ 50) ไดรั้บการวินิจฉยัโรควา่เป็นมะเร็ง ส่วนกลุ่มตวัอยา่งท่ีไดรั้บการวินิจฉยัโรควา่ไม่เป็นมะเร็ง ส่วนใหญ่เป็น
โรคท่ีเกิดจากการอกัเสบ เป็นแผล มีกอ้น และเกิดการอุดตนัในระบบทางเดินอาหาร (ร้อยละ 39.9) มีระยะเวลาท่ี
ใชใ้นการผ่าตดัอยูร่ะหว่าง 20-480 นาที เฉล่ียเท่ากบั 88.07 นาที (ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 57.55) กลุ่มตวัอย่างมี
ระยะเวลาท่ีใชใ้นการผา่ตดัอยูร่ะหวา่ง 61-120 นาทีมากท่ีสุด (ร้อยละ 47.1) รองลงมาใชร้ะยะเวลาในการผา่ตดันอ้ย
กวา่หรือเท่ากบั 60 นาที (ร้อยละ 38.4) กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เกิดภาวะแทรกซอ้นหลงัผา่ตดั (ร้อยละ 64.5) โดยเกิด
ปอดอกัเสบมากท่ีสุด (ร้อยละ 15.2) รองลงมาเกิดแผลผา่ตดัติดเช้ือ (ร้อยละ 10.9) 
  3. จาํนวนวนันอนโรงพยาบาลในผูป่้วยท่ีไดรั้บการผ่าตดัใหญ่ช่องทอ้งพบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีจาํนวนวนั
นอนโรงพยาบาลอยู่ระหว่าง 5 ถึง 41 วนั เฉล่ีย 13.36 วนั (ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 8.13) โดยมีจาํนวนวนันอน
โรงพยาบาลอยูร่ะหวา่ง 8 ถึง 14 วนัมากท่ีสุด (ร้อยละ 46.6) รองลงมามีจาํนวนวนันอนโรงพยาบาลมากกวา่ 14 วนั 
(ร้อยละ 29.7)   
  4. วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีศึกษาโดยใชส้ถิติสัมประสิทธ์ิ Eta พบว่าเพศ มีความสัมพนัธ์กบั
จาํนวนวนันอนโรงพยาบาลอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ (p = .028) วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีศึกษาโดยใช้
สถิติ Chi-Square พบว่า การวินิจฉัยโรคและ ภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดมีความสัมพันธ์กับจาํนวนวนันอน
โรงพยาบาลอยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติ (p = .001 และ .000 ตามลาํดบั) ส่วนโรคร่วมไม่มีความสัมพนัธ์กบัจาํนวน
วนันอนโรงพยาบาล และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยท่ีศึกษาโดยใช้สถิติ Pearson’s Product-Moment 
Coefficient พบวา่ภาวะโภชนาการมีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัจาํนวนวนันอนโรงพยาบาล (p = .008) และระยะเวลา
ท่ีใชใ้นการผา่ตดัมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัจาํนวนวนันอนโรงพยาบาล (p =.000) ส่วนอายไุม่มีความสัมพนัธ์กบั
จาํนวนวนันอนโรงพยาบาล ดงัตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่1 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งเพศกบัจาํนวนวนันอนโรงพยาบาลโดยใชส้ถิติสัมประสิทธ์ิ Eta (N = 138) 

     ปัจจัย                                                        Eta Cofficient :η                                                             P-value 
     เพศ                                                                 .105                                                                                .028 

 
ตารางที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการวินิจฉัยโรคและภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดกับจํานวนวนันอน
โรงพยาบาลโดยใชส้ถิติ Chi-Square (N = 138) 

   ปัจจัย                                                            Chi-Square : χ2                                                               P-value 
การวนิิจฉยัโรค                                                 19.944                                                                              .001 
ภาวะแทรกซอ้นหลงัผา่ตดั                               81.922                                                                              .000 
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ตารางที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างภาวะโภชนาการและระยะเวลาท่ีใช้ในการผ่าตัดกับจาํนวนวนันอน
โรงพยาบาลโดยใชส้ถิติ Pearson’s Product-Moment Coefficient (N = 138)      

ปัจจยั                                              พิสัย                     ⎯x±SD                          Pearson : r                       P-value 

ภาวะโภชนาการ                            13.00-31.20        21.16±3.23                       - .226                                .008 
ระยะเวลาท่ีใชใ้นการผา่ตดั             20 – 480            88.07±57.55                       .302                                .000 

 
6. การอภิปรายผล 

ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับจํานวนวนันอนโรงพยาบาลในผู ้ป่วยท่ีได้รับการผ่าตัดใหญ่ช่องท้อง
ประกอบดว้ย เพศ ภาวะโภชนาการ การวินิจฉยัโรค ระยะเวลาท่ีใชใ้นการผา่ตดั และภาวะแทรกซอ้นหลงัผา่ตดั ซ่ึง
อธิบายไดด้งัน้ี  

เพศชายมีจาํนวนวนันอนโรงพยาบาลมากกว่าเพศหญิง ซ่ึงสาเหตุส่วนหน่ึงมาจากพฤติกรรมสุขภาพ
โดยเฉพาะการสูบบุหร่ีท่ีส่งผลต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลงัผา่ตดั เกิดปัญหาระบบทางเดินหายใจ ไดแ้ก่ ปอด
แฟบ ปอดอักเสบ ภาวะแทรกซ้อนหลงัผ่าตดัมีความสัมพนัธ์กับจาํนวนวนันอนโรงพยาบาลอย่างเห็นได้ชัด
สอดคลอ้งกบัการเกิดเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงคข้ึ์นกบัผูป่้วย เช่น การตกเตียง การเกิดแผลกดทบั การเกิดอาการไม่
พึงประสงคจ์ากการใชย้า การติดเช้ือระบบทางเดินหายใจ การติดเช้ือระบบทางเดินปัสสาวะ การติดเช้ือบริเวณแผล
ผ่าตดั และการติดเช้ือระบบหลอดเลือด มีความสัมพนัธ์กบัจาํนวนวนันอนโรงพยาบาลท่ีนานข้ึน การศึกษาของ
อมรตา อาชาพิทกัษ ์(2551) ท่ีศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัคดัสรรกบัจาํนวนวนันอนโรงพยาบาลของผูป่้วย
สูงอายุท่ีเขา้รับการผ่าตดัโรคกระดูกและขอ้ พบว่า จาํนวนภาวะแทรกซ้อนขณะอยูโ่รงพยาบาลมีความสัมพนัธ์
ทางบวกกบัจาํนวนวนันอนโรงพยาบาลอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

  ผูป่้วยท่ีได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งโดยดูจากผลการตรวจช้ินเน้ือ ส่วนใหญ่จะมาด้วยอาการ
นํ้ าหนักลด รับประทานอาหารไดน้้อย ทาํให้เกิดภาวะทุพโภชนาการ มีกลา้มเน้ือและไขมันน้อย บวมตามตวั
เน่ืองจากระดบัโปรตีนในเลือดตํ่า ระดบัภูมิคุม้กบัเส่ือมลง เกิดภาวะพร่องสมดุลของนํ้ าสารอาหารและอิเล็กโตร-
ไลด์ ส่งผลต่อการหายของแผลและเกิดการติดเช้ือแผลผ่าตดั ซ่ึงการติดเช้ือน้ีอาจเกิดจากการใชร้ะยะเวลาในการ
ผ่าตัดนาน บางรายมีความซับซ้อนในการผ่าตัด ทาํให้มีโอกาสได้รับการปนเป้ือนจากแบคทีเรียเพ่ิมข้ึน ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Orotona และคณะ (1987) พบว่าการผ่าตดัท่ีใชร้ะยะเวลาในการผ่าตดันาน 60, 120, 
240 และมากกวา่ 240 นาที ในแผลผา่ตดัสะอาดจะมีอตัราการติดเช้ือร้อยละ 2.1, 7.9, 10 และ 46.7 ตามลาํดบั ส่งผล
ใหจ้าํนวนวนันอนโรงพยาบาลนานข้ึน 
  ส่วนปัจจยัท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กบัจาํนวนวนันอนโรงพยาบาลในผูป่้วยท่ีไดรั้บการผ่าตดัใหญ่ช่องทอ้ง
ไดแ้ก่อายแุละโรคร่วม อธิบายไดว้า่ ผูป่้วยท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัระบบทางเดินอาหารและตอ้งไดรั้บการผา่ตดัใหญ่ช่อง
ทอ้งพบไดทุ้กช่วงวยัเช่นเดียวกบัโรคร่วมท่ีพบไดไ้ม่จาํกดัอาย ุซ่ึงสาเหตุท่ีทาํใหต้อ้งนอนโรงพยาบาลนานข้ึนส่วน
ใหญ่เกิดจากภาวะแทรกซ้อนหลงัผ่าตดั โรคร่วมมีส่วนสนับสนุนทาํให้จาํนวนวนันอนเพ่ิมข้ึนไดโ้ดยเฉพาะโรค
ความดนัโลหิตสูง โรคเบาหวาน แต่ถา้ควบคุมให้อยูใ่นเกณฑ์ปกติไดก้็จะไม่ส่งผลต่อจาํนวนวนันอนโรงพยาบาล 
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของวลิาวลัย ์วงษส์กลุ  (2545) ท่ีศึกษาในผูป่้วยโรคเลือดระบบทางเดินอาหาร โรคความดนั
โลหิตสูง และโรคเบาหวาน จากโรงพยาบาลกาํแพงเพชร จาํนวน 503 แฟ้ม ผลการศึกษาพบว่า โรคร่วมไม่มี
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ความสัมพนัธ์กบัจาํนวนวนันอนในโรงพยาบาล และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของพรนภา เฮงเจริญสุวรรณ (2552) 
ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัจาํนวนวนันอนโรงพยาบาลในผูป่้วยท่ีไดรั้บการผ่าตดัทาํทางเบ่ียงหลอดเลือด
หัวใจ พบว่า ภาวะโรคร่วมไม่มีความสัมพนัธ์กบัจาํนวนวนันอนโรงพยาบาลหลงัการผ่าตดัอยา่งมีนัยสําคญัทาง
สถิติ 
  ผลการวิจยัสรุปไดว้า่กลุ่มตวัอยา่งมีวนันอนเฉล่ีย 13.36 วนั โดยอยูร่ะหวา่ง 8-14 วนัมากท่ีสุด ปัจจยัดา้น
บุคคล ไดแ้ก่ เพศ และภาวะโภชนาการ และปัจจยัดา้นการรักษาและการผา่ตดั ไดแ้ก่ การวินิจฉัยโรค ระยะเวลาท่ี
ใชใ้นการผา่ตดั และภาวะแทรกซอ้นหลงัผา่ตดั มีความสัมพนัธ์กบัจาํนวนวนันอนโรงพยาบาลอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติ (p < .05) ปัจจยัท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กบัจาํนวนวนันอนโรงพยาบาล คือ อาย ุและโรคร่วม 
 
7. ข้อเสนอแนะ 
 ผูป่้วยท่ีไดรั้บการผ่าตดัใหญ่ช่องทอ้งมีระยะเวลาในการผ่าตดันาน ควรมีการวางแผนให้การดูแลเพ่ือ
ป้องกันการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังผ่าตัด ซ่ึงจะทําให้จํานวนวนันอนโรงพยาบาลนานมากข้ึน 
เช่นเดียวกบัภาวะแทรกซอ้นท่ีเกิดหลงัผา่ตดั พยาบาลและทีมสุขภาพควรวางแผนการพยาบาลท่ีมีการออกแบบเพ่ือ
จัดการป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนท่ีพบ  โดยการคัดกรองและเฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิด หากเกิด
ภาวะแทรกซ้อนจะตอ้งวางแผนการดูแลให้หายอยา่งรวดเร็ว เพราะภาวะแทรกซ้อนดงักล่าวลว้นส่งผลให้จาํนวน
วนันอนโรงพยาบาลยาวนานข้ึน 
 
8. กติติกรรมประกาศ  
  วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีสําเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณาจากคณาจารยห์ลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต 
(การพยาบาลผูใ้หญ่) ทุกท่าน ขอขอบพระคุณ รศ.ประคอง  อินทรสมบติั ท่ีกรุณาให้ขอ้คิดและคาํแนะนาํท่ีเป็น
ประโยชน์ยิง่ต่อการทาํวจิยัคร้ังน้ี ขอบพระคุณ รศ.ดร.วลยัพร  นนัทศุ์ภวฒัน์ อาจารยท่ี์ปรึกษา ท่ีกรุณาใหค้าํแนะนาํ 
ให้กาํลงัใจ ให้ความช่วยเหลือในเร่ืองการทบทวนวรรณกรรม การอ่านและการเขียน รวมถึงให้การช่วยเหลือใน
การแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ขอขอบพระคุณ ดร.นํ้าออ้ย ภกัดีวงศ ์อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม ท่ีไดใ้หค้าํแนะนาํรวมทั้งให้
คาํปรึกษาในเร่ืองสถิติ การวเิคราะห์ผลการวจิยั และเอกสารอา้งอิง  
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SOCIAL SUPPORT AND QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH END STAGE RENAL 
DISEASE RECEIVING CONTINUOUS AMBULATORY PERITONEAL DIALYSIS. 
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--------------------------------- 
 

บทคดัย่อ 
 
            การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงบรรยาย เพ่ือศึกษาการสนับสนุนทางสังคมและคุณภาพชีวิตในผูป่้วยโรคไต
เร้ือรังระยะสุดทา้ยท่ีไดรั้บการรักษาดว้ยการลา้งไตทางช่องทอ้ง ท่ีมารับการรักษาติดตามท่ีคลินิกลา้งไตทางช่องทอ้ง 
กลุ่มงานอายรุกรรม โรงพยาบาลเจา้พระยายมราช สุพรรณบุรี เลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจงตามเกณฑ ์จาํนวน 
106 ราย เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลประกอบดว้ย แบบบนัทึกขอ้มูลส่วนบุคคล แบบสัมภาษณ์การสนับสนุน
ทางสังคม และแบบสัมภาษณ์คุณภาพชีวิต ค่าความเช่ือมั่นของแบบสัมภาษณ์การสนับสนุนทางสังคม ได้ค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค เท่ากบั 0.94 และค่าความเช่ือมัน่ของแบบสัมภาษณ์คุณภาพชีวิตไดค้่าสัมประสิทธ์ิ
แอลฟาของครอนบาค เท่ากบั 0.79 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา หาค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวจิยัพบวา่ (1) กลุ่มตวัอยา่งไดรั้บการสนบัสนุนทางสังคมโดยรวม ( X = 140.32, SD = 13.24 ) อยูใ่น
ระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งไดรั้บการสนบัสนุนทางสังคม ดา้นการประเมิน ( X = 33.75, 
SD = 3.80 ) และดา้นขอ้มูลข่าวสาร ( X = 38.03, SD = 4.60) อยูใ่นระดบัดี ส่วนดา้นอารมณ์ ( X = 41.73, SD = 7.23 ) 
และดา้นวตัถุ ส่ิงของ การเงินและแรงงาน ( X = 26.81, SD = 4.42) อยูใ่นระดบัปานกลาง (2) กลุ่มตวัอยา่งมีคุณภาพ
ชีวิตโดยรวม ( X = 2,142.36, SD = 614.43) อยูใ่นระดบัไม่ดี เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ คุณภาพชีวิตดา้นสุขภาพ
ทัว่ไป ( X = 279.72, SD = 101.31) ดา้นการทาํงานของร่างกาย ( X = 563.68, SD = 292.33) ดา้นการจาํกดับทบาท
เน่ืองจากปัญหาสุขภาพทางกาย ( X = 189.39, SD = 108.28) และดา้นพลงัชีวิต ( X = 237.74, SD = 67.02) อยูใ่นระดบั
ไม่ดี ส่วนดา้นความปวดของร่างกาย ( X = 145.90, SD = 48.26) ดา้นการทาํหนา้ท่ีทางสังคม ( X = 154.25, SD = 
48.49) ดา้นสุขภาพจิต ( X = 343.16, SD = 80.44) และดา้นการจาํกดับทบาทเน่ืองจากปัญหาทางอารมณ์ ( X = 228.54, 
SD = 72.49) อยูใ่นระดบัปานกลาง ผลการวจิยัน้ีเป็นประโยชน์สาํหรับพยาบาลในการใชข้อ้มูลเพ่ือส่งเสริมการ
สนบัสนุนทางสังคมและคุณภาพชีวิตผูป่้วยโรคไตเร้ือรังระยะสุดทา้ยท่ีไดรั้บการรักษาดว้ยการลา้งไตทางช่องทอ้ง
ต่อไป 
คาํสําคญั : การสนบัสนุนทางสังคม, คุณภาพชีวิต, การลา้งไตทางช่องทอ้ง 
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Abstract 

 This descriptive study aimed to investigate social support and quality of life in patients with end stage renal 
disease receiving continuous ambulatory peritoneal dialysis in CAPD clinic, department of medicine, 
Chaoprayayommaraj Hospital, Suphanburi. One hundred and six patients were included in this study by purposive. 
The instruments for data collection composed of demographic data, social support interview, interview form which 
for quality of life assessment. Cronbach’s alpha coefficient were 0.94 and 0.79 for reliability for social support 
interview form and SF-36 V2 respectively. The descriptive data were analyzed by frequency, percentage, mean and 
standard deviation. 
 The results showed that (1) the samples received the overall social support in moderate level ( X  = 140.32, 
SD = 13.24). Regarding the social support subscale; they were a good level of appraisal support ( X  = 33.75, SD = 
3.80), and informational support ( X  = 38.03, SD = 4.60) moderate level of emotional support ( X  = 41.73, SD = 
7.23) and instrumental support ( X  = 26.81, SD = 4.42). (2) the samples had the overall quality of life in poor level 
( X  = 2,142.36, SD = 614.43) , Regarding the quality of life subscale; they were a poor level of general health ( X  = 
279.72, SD = 101.31) , physical functioning ( X  = 563.68, SD = 292.33) , role limitation due to physical health 
problems ( X  = 189.39 SD = 108.28) and vitality ( X  = 237.74, SD = 67.02) moderate level of bodily pain ( X  = 
145.90, SD = 48.26), social functioning ( X  = 154.25, SD = 48.49), mental health ( X  = 343.16, SD = 80.44) and 
role limitation due to emotional problems ( X  = 228.54, SD = 72.49). The result of this study is useful for nurses’ 
promote social supporting and quality of life development patients with end stage renal disease receiving CAPD. 
KEYWORDS: Social support, Quality of life, Continuous ambulatory peritoneal dialysis. 
 
1. บทนํา 
 โรคไตเร้ือรังระยะสุดทา้ย (End stage renal disease) เป็นภาวะท่ีคุกคามต่อสุขภาพและเป็นปัญหาสาธารณสุข 
จากรายงานของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย  พบความชุกของผูป่้วยโรคไตระยะสุดทา้ยท่ีรักษาดว้ยการทดแทนไต
ท่ีเพ่ิมข้ึน โดยในปี พ.ศ. 2549 เพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ. 2548 ร้อยละ 9.94 และมีผูป่้วยรายใหม่ท่ีรักษาดว้ยการทดแทนไตใน
ปี พ.ศ.2549 เพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ. 2548 ร้อยละ 20.17 (เก้ือเกียรติ ประดิษฐพ์รศิลป์, 2551)   
 การรักษาผูป่้วยโรคไตเร้ือรังระยะสุดทา้ยทาํได ้3 วธีิ คือ การฟอกเลือด (Hemodialysis, HD) การลา้งไตทาง
ช่องทอ้ง (Peritoneal dialysis, PD) และการปลูกถ่ายไต (Kidney transplantation, KT) การลา้งไตทางช่องทอ้ง เป็นการ
ขจดัของเสียออกทางเยือ่บุช่องทอ้งท่ีผูป่้วยสามารถทาํไดด้ว้ยตวัเองท่ีบา้น ไม่ตอ้งพ่ึงแพทยแ์ละพยาบาลมากนกั เป็น
วธีิการรักษาท่ีเนน้การดูแลตนเอง โดยผูป่้วยตอ้งเปล่ียนถ่ายนํ้ายาท่ีอยูใ่นช่องทอ้งโดยใชเ้ทคนิคสะอาดปราศจากเช้ือ มี
การจดัการส่ิงแวดลอ้มใหเ้อ้ือต่อวธีิการรักษา การรับประทานอาหารใหเ้หมาะสมและเพียงพอ และการจดัการกบั
ความเครียดทางอารมณ์ (พิเชฏฐ ์จงเจริญ, 2555) 
 จากพยาธิสภาพของโรคและวิธีการรักษามีผลกระทบต่อผูป่้วยดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและเศรษฐกิจ 
สภาพร่างกายท่ีเปล่ียนแปลงจากภาวะ Uremia (ทวี ชาญชยัรุจิรา, 2549) การสูญเสียภาพลกัษณ์ ทาํใหข้าดความเช่ือมัน่
ในตวัเอง เครียด วิตกกังวล และมีภาวะซึมเศร้า ผูป่้วยท่ีได้รับการรักษาด้วยการลา้งไตทางช่องท้อง จาํเป็นตอ้ง
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หลีกเล่ียงหรือจาํกัดกิจกรรมบางอย่าง การท่ีไม่สามารถกลับไปประกอบอาชีพเดิมได้ การท่ีต้องออกจากงาน 
ความรู้สึกแตกต่างหรือดอ้ยกวา่บุคคลอ่ืน โดยเฉพาะผูท่ี้เป็นหัวหนา้ครอบครัว ทาํให้ปฏิสัมพนัธ์กบัสังคมลดลง การ
ตอ้งออกจากงานมีผลต่อรายไดค้รอบครัว ความไม่แน่นอนจากอาการของโรคและภาวะแทรกซ้อนต่างๆท่ีเกิดข้ึน
โดยเฉพาะการติดเช้ือในช่องทอ้ง (Peritonitis) ซ่ึงเป็นสาเหตุสาํคญัท่ีทาํใหเ้สียชีวิต สถานการณ์ต่างๆท่ีผูป่้วยเผชิญอยู ่
มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและนาํไปสู่ภาวะวิกฤตไดท้ั้งส้ิน ดงันั้นผูป่้วยจึงจาํเป็นตอ้งมีการปรับตวัเพ่ือการดาํรงชีวิต 
โดยอาศยัความช่วยเหลือสนบัสนุนจากเครือข่ายทางสังคม ซ่ึงการช่วยเหลือสนบัสนุนทางสังคมนั้น จาํแนกไดเ้ป็น 4 
ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นอารมณ์ ดา้นการประเมิน ดา้นขอ้มูลข่าวสาร และดา้นวตัถุ ส่ิงของ การเงินและแรงงาน  
 โรงพยาบาลเจา้พระยายมราชสุพรรณบุรี เป็นโรงพยาบาลท่ีให้บริการผูป่้วยโรคไตเร้ือรังระยะสุดทา้ยท่ีไดรั้บ
การรักษาดว้ยการลา้งไตทางช่องทอ้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 สถิติตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2550 จาํนวน 45 ราย ซ่ึงเป็น
ผูป่้วยท่ีใชสิ้ทธิเบิกจากราชการและรัฐวิสาหกิจ ภายหลงัจากการเขา้ร่วมโครงการ PD first ของสาํนกังานหลกัประกนั
สุขภาพแห่งชาติ จึงมีผูป่้วยโรคไตเร้ือรังระยะสุดทา้ยท่ีไดรั้บการรักษาดว้ยการลา้งไตทางช่องทอ้งเพ่ิมข้ึน ในปี พ.ศ. 
2553 - พ.ศ. 2555 มีผูป่้วย 117 คน 122 คน และ 132 คน ตามลาํดบั ในการประเมินคุณภาพการดูแลผูป่้วยท่ีไดรั้บการ
รักษาด้วยการล้างไตทางช่องท้องน้ี อัตราการติดเช้ือในช่องท้อง (Peritonitis) เป็นดัชนีช้ีวดัประสิทธิภาพ (Key 
performance indicators, KPI) ท่ีสําคญัในการดูแลผูป่้วยกลุ่มน้ี จากสถิติการติดเช้ือในช่องทอ้งของผูป่้วยท่ีรักษาดว้ย
การลา้งไตทางช่องทอ้งในปีพ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2555 มีอตัราการติดเช้ือ 1 episode every 24.35, 24.07 และ 29.8 months 
ตามลาํดบั การรักษาดว้ยการลา้งไตทางช่องทอ้งเป็นวิธีการท่ีผูป่้วยตอ้งดาํเนินการเองท่ีบา้น ขั้นตอนสําคญัท่ีนาํไปสู่
ความสาํเร็จของการรักษาเพ่ือใหผู้ป่้วยมีคุณภาพชีวิตท่ีดีปราศจากภาวะแทรกซอ้น คือ การใหค้วามรู้ (Education) การ
สอน (Training) และสาธิต (Demonstration) แต่ในขณะท่ีเกิดการติดเช้ือในช่องทอ้ง เป็นสาเหตุสาํคญัท่ีทาํใหผู้ป่้วยไม่
สามารถปฏิบติัการไดด้ว้ยตนเอง  จึงจาํเป็นตอ้งไดรั้บการช่วยเหลือสนบัสนุนจากครอบครัว เน่ืองจากเป็นโรคเร้ือรัง
ไม่สามารถรักษาใหห้ายขาด และเป็นภาระท่ีตอ้งดูแลต่อเน่ืองตลอดไป  
 จากประสบการณ์ของผูว้ิจยัท่ีปฏิบติังานในหน่วยโรคไต โรงพยาบาลเจา้พระยายมราชสุพรรณบุรี พบว่าใน
ระยะแรกของการรักษา ผูป่้วยมกัจะไดรั้บความสนใจดูแลเอาใจใส่จากครอบครัวและญาติพ่ีน้องเป็นอยา่งดี แต่เม่ือ
ระยะเวลาการรักษานานข้ึน ความช่วยเหลือสนับสนุนทางสังคมกลบัลดลงไป เกิดปัญหาครอบครัวแตกแยก ถูก
ทอดท้ิง ผูป่้วยจาํเป็นตอ้งดูแลตนเองตามลาํพงั ทั้งการรักษา และการจดัการสภาพแวดลอ้มดว้ยตนเองในสภาพท่ี
ร่างกายขาดความพร้อม ซ่ึงมีความเส่ียงสูงต่อการเกิดการติดเช้ือในช่องทอ้ง (Peritonitis) ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีมีผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตของผูป่้วยทั้งส้ิน จาํเป็นตอ้งไดรั้บการช่วยเหลือสนบัสนุนจากครอบครัวและบุคลากรดา้นสุขภาพ จาก
การทบทวนงานวิจยัท่ีมีมาก่อนในประเทศไทย พบงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการสนบัสนุนทางสังคมในผูป่้วยโรคไตเร้ือรัง
ระยะสุดทา้ยท่ีไดรั้บการรักษาดว้ยการลา้งไตทางช่องทอ้งอย่างต่อเน่ือง 1 เร่ือง (สุพิชา อาจคิดการ, 2555) ท่ีศึกษา
พฤติกรรมการจดัการตนเองและปัจจยัทาํนายในผูสู้งอายท่ีุเป็นโรคไตเร้ือรังระยะสุดทา้ยท่ีไดรั้บการรักษาดว้ยการลา้ง
ไตทางช่องทอ้งอยา่งต่อเน่ือง และการวิจยัคุณภาพชีวิตของผูป่้วยโรคไตเร้ือรังระยะสุดทา้ยท่ีไดรั้บการรักษาดว้ยการ
ลา้งไตทางช่องทอ้ง พบว่ามีการวิจยั 1 เร่ือง (คทัลียา อุคติ และณัฐนิช จนัทจิรโกวิท, 2550) ศึกษาในกลุ่มผูป่้วยท่ียงั
ไม่ไดรั้บสิทธิในการรักษาพยาบาลดว้ยการลา้งไตทางช่องทอ้ง ซ่ึงแตกต่างจากผูป่้วยในปัจจุบนัท่ีไดรั้บสิทธิการรักษา
จากรัฐ ดงันั้นผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาการสนับสนุนทางสังคมและคุณภาพชีวิตของผูป่้วยท่ีไดรั้บการรักษาดว้ยการ
ลา้งไตทางช่องทอ้งกลุ่มน้ี เพ่ือนาํขอ้มูลท่ีไดม้าปรับปรุงคุณภาพในการดูแลผูป่้วยต่อไป 
 

Ran
gs

it U
niv

ers
ity



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 9 ปีการศึกษา 2557 

 

วนัพฤหสับดทีี ่16 ตุลาคม พ.ศ.2557 หน้า  1306  อาคาร Digital Multimedia Complex  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
 1. ศึกษาการสนบัสนุนทางสังคมของผูป่้วยโรคไตเร้ือรังระยะสุดทา้ยท่ีไดรั้บการรักษาดว้ยการลา้งไตทางช่อง
ทอ้ง  
 2. ศึกษาคุณภาพชีวิตของผูป่้วยโรคไตเร้ือรังระยะสุดทา้ยท่ีไดรั้บการรักษาดว้ยการลา้งไตทางช่องทอ้ง 
 

3. การดาํเนินการวจิัย 
 การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงบรรยาย (Descriptive Research) กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ีเลือกจากประชากร 
แบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) เป็นผูป่้วยโรคไตเร้ือรังระยะสุดทา้ย สิทธิประกนัสุขภาพถว้นหนา้ ท่ีไดรั้บ
การรักษาดว้ยการลา้งไตทางช่องทอ้ง ตั้งแต่ 3 เดือนข้ึนไป ท่ีมารับการติดตามผลการรักษาท่ีคลินิกลา้งไตทางช่องทอ้ง 
กลุ่มงานอายรุกรรมโรงพยาบาลเจา้พระยายมราช สุพรรณบุรี ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2556 – 31 มกราคม 2557 มีจาํนวน 
144 ราย ขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้จากการคาํนวณโดยใช้สูตรของ Yamane ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 106 ราย 
ทําการศึกษาตั้ งแต่เดือนกุมภาพันธ์  พ .ศ . 2557 ถึงเดือนมีนาคม  พ .ศ . 2557 เคร่ืองมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูล
ประกอบดว้ย แบบบนัทึกขอ้มูลส่วนบุคคล แบบสัมภาษณ์การสนบัสนุนทางสังคมท่ีพฒันาโดยเพชรรัตน์  บุตะเขียว 
(2537) ซ่ึงสร้างตามกรอบแนวคิดของ House และแบบสัมภาษณ์คุณภาพชีวิตโดยใช ้SF - 36 V2 แปลเป็นภาษาไทย
โดย Methakanjanasak (2005) ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสัมภาษณ์การสนบัสนุนทางสังคม ไดค้่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา
ของครอนบาค เท่ากบั 0.94 และค่าความเช่ือมัน่ของแบบสัมภาษณ์คุณภาพชีวติไดค้่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ 
ครอนบาค เท่ากบั 0.79 
 
4. ผลการวจิัย 
 ผลการศึกษาแสดงดงัต่อไปน้ี 
 4.1 ลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคล เป็นผูป่้วยโรคไตเร้ือรังระยะสุดทา้ยท่ีไดรั้บการ
รักษาดว้ยการลา้งไตทางช่องทอ้ง จาํนวน 106 คน ร้อยละ 52.8  เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 20 - 77 ปี อายเุฉล่ีย 53.25 
ปี (SD = 12.97) โดยมีอายุระหว่าง 46 - 60 ปีมากท่ีสุด (ร้อยละ 40.60) ร้อยละ 65.10 มีการศึกษาระดบัประถมศึกษา 
ร้อยละ 69.80 ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ ในกลุ่มท่ีประกอบอาชีพ พบวา่ทาํธุรกิจส่วนตวัมากท่ีสุด (ร้อยละ 12.30) ร้อยละ 
66 มีสถานภาพสมรสคู่ มีรายไดเ้ฉล่ียของครอบครัวต่อเดือนระหวา่ง 1,000 - 100,000 บาท เฉล่ีย 11,971.70 บาท (SD 
= 12,120.20) โดยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 71) มีรายไดเ้ฉล่ียครอบครัวต่อเดือนตํ่ากวา่ 10,000 บาท  
 ลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามขอ้มูลความเจ็บป่วย พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ (ร้อยละ 98.11) มีโรค
ร่วม ร้อยละ 57.55 มีโรคร่วม 1โรค ระยะเวลาท่ีไดรั้บการรักษาดว้ยการลา้งไตทางช่องทอ้งระหว่าง 3 - 108 เดือน 
เฉล่ีย 28.59 เดือน โดยท่ีร้อยละ 54.70 มีระยะเวลาท่ีไดรั้บการรักษาดว้ยการลา้งไตทางช่องทอ้ง 13 - 60 เดือน (2 - 5 ปี) 
ร้อยละ 57.55 ไม่เคยเกิดภาวะแทรกซ้อนในขณะท่ีไดรั้บการรักษาดว้ยการลา้งไตทางช่องทอ้ง ส่วนในรายท่ีเคยเกิด
ภาวะแทรกซอ้น พบวา่เป็นการติดเช้ือในช่องทอ้ง (peritonitis)  
 4.2 กลุ่มตวัอยา่งไดรั้บการสนบัสนุนทางสังคมโดยรวม ( X = 140.32, SD = 13.24) อยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือ
พิจารณารายดา้นพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งไดรั้บการสนบัสนุนทางสังคม ดา้นการประเมิน ( X = 33.75, SD = 3.80) และดา้น
ขอ้มูลข่าวสาร ( X = 38.03, SD = 4.60) อยูใ่นระดบัดี ส่วนดา้นอารมณ์ ( X = 41.73, SD = 7.23) และดา้นวตัถุ ส่ิงของ 
การเงินและแรงงาน ( X = 26.81, SD = 4.42) อยูใ่นระดบัปานกลาง  
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 4.3 กลุ่มตวัอยา่งมีคุณภาพชีวิตโดยรวม ( X = 2,142.36, SD = 614.43) อยูใ่นระดบัไม่ดี เม่ือพิจารณารายดา้น
พบว่า คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพทั่วไป ( X = 279.72, SD = 101.31) ดา้นการทาํงานของร่างกาย ( X = 563.68, SD = 
292.33) ดา้นการจาํกดับทบาทเน่ืองจากปัญหาสุขภาพทางกาย ( X = 189.39, SD = 108.28) และดา้นพลงัชีวิต ( X = 
237.74, SD = 67.02) อยู่ในระดบัไม่ดี ส่วนดา้นความปวดของร่างกาย ( X = 145.90, SD = 48.26) ดา้นการทาํหน้าท่ี
ทางสังคม ( X = 154.25, SD = 48.49) ดา้นสุขภาพจิต ( X  = 343.16, SD = 80.44) และดา้นการจาํกดับทบาทเน่ืองจาก
ปัญหาทางอารมณ์ ( X = 228.54, SD = 72.49) อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 

5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 5.1 การสนบัสนุนทางสังคมของผูป่้วยโรคไตเร้ือรังระยะสุดทา้ยท่ีไดรั้บการรักษาดว้ยการลา้งไตทางช่องทอ้ง 
 ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งไดรั้บการสนบัสนุนทางสังคมโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงแตกต่างจาก
การศึกษาของ สุพิชา อาจคิดการ (2555) ท่ีศึกษาพฤติกรรมการจดัการตนเองและปัจจยัทาํนายในผูสู้งอายท่ีุเป็นโรคไต
เร้ือรังระยะสุดทา้ยท่ีไดรั้บการรักษาดว้ยการลา้งไตทางช่องทอ้งอยา่งต่อเน่ือง พบว่าการสนับสนุนทางสังคมอยู่ใน
ระดบัสูง การท่ีผลการศึกษามีความแตกต่างกนั อาจเป็นไปไดว้า่กลุ่มท่ีศึกษามีความแตกต่างกนั กล่าวคือ การศึกษา
คร้ังน้ีศึกษาในกลุ่มวยัผูใ้หญ่ถึงผูสู้งอายุ ส่วนใหญ่เป็นวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ - ผูใ้หญ่ตอนปลาย (ร้อยละ 67.92) ส่วน
การศึกษาของ สุพิชา อาจคิดการ (2555) ไดศึ้กษาในผูสู้งอายุ ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีการเปล่ียนแปลงของร่างกายและจิตใจ
ในทางท่ีเส่ือมลง จึงทาํใหไ้ดรั้บการสนบัสนุนทางสังคมมากกวา่วยัผูใ้หญ่ และแตกต่างจากการศึกษาของ Van, K.N., 
Duangpaeng, S., Deenan, A., and Bonner, A., (2012) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตของผูป่้วยโรคไตเร้ือรังท่ี
ไดรั้บการรักษาดว้ยการบาํบดัทดแทนไตในฮานอยประเทศเวียดนาม พบว่าการสนับสนุนทางสังคมโดยรวมอยู่ใน
ระดบัสูง การท่ีผลการศึกษามีความแตกต่างกนั อาจเป็นไปไดว้า่กลุ่มท่ีศึกษามีความแตกต่างกนั กล่าวคือ การศึกษา
คร้ังน้ีศึกษาเฉพาะกลุ่มท่ีไดรั้บการรักษาดว้ยการลา้งไตทางช่องทอ้ง ส่วนการศึกษาของ Van, K.N., Duangpaeng, S., 
Deenan, A., and Bonner, A., (2012) เป็นการศึกษาในผูป่้วยกลุ่มท่ีรับการรักษาดว้ยการฟอกเลือดและกลุ่มท่ีรับการ
รักษาดว้ยการลา้งไตทางช่องทอ้ง ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาผูป่้วยท่ีไดรั้บการรักษาดว้ยการลา้งไตทางช่องทอ้ง 
ซ่ึงการรักษาเป็นการกระทาํโดยผูป่้วยท่ีตอ้งปฏิบติัเองท่ีบา้น เนน้การดูแลตนเอง (พิเชฏฐ์ จงเจริญ, 2555) จึงตอ้งการ
การสนบัสนุนทางสังคมในระดบัปานกลาง 
 5.2 คุณภาพชีวติของผูป่้วยโรคไตเร้ือรังระยะสุดทา้ยท่ีไดรั้บการรักษาดว้ยการลา้งไตทางช่องทอ้ง  
  ผลการศึกษา พบวา่ คุณภาพชีวิตของกลุ่มตวัอยา่งโดยรวมอยูใ่นระดบัไม่ดี ซ่ึงแตกต่างจากการวิจยัของคทัลียา 
อุคติ และณัฐนิช จนัทจิรโกวิท (2550) ศึกษาความสามารถในการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผูป่้วยภาวะไตวาย
เร้ือรังระยะสุดทา้ยท่ีรักษาดว้ยวิธีการขจดัของเสียทางเยือ่บุช่องทอ้ง และยวุดี ธีระศิลป์ (2547) ศึกษาคุณภาพชีวิตของ
ผูป่้วยไตวายเร้ือรังระยะสุดท้ายตามลาํดบั ซ่ึงพบว่าคุณภาพชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และแตกต่างจาก
การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตของผูป่้วยโรคไตเร้ือรังท่ีไดรั้บการรักษาดว้ยการบาํบดัทดแทนไตในฮานอย
ประเทศเวียดนาม  ของ Van, K.N., Duangpaeng, S., Deenan, A., and Bonner, A., (2012) ซ่ึ งพบว่าคุณภาพชีวิต
โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
  อธิบายไดว้า่พยาธิสภาพของโรคไตเร้ือรังระยะสุดทา้ย แมจ้ะไดรั้บการรักษาดว้ยการทดแทนไตแลว้กต็าม แต่
การทาํหน้าท่ีของไตยงัคงลดลง จึงมีภาวะของของเสียคัง่ในร่างกาย ทาํให้ความสามารถดา้นร่างกายลดลง ซ่ึงจาก
การศึกษาคร้ังน้ีพบวา่คุณภาพชีวติรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นสุขภาพทัว่ไป ดา้นการทาํงานของร่างกาย ดา้นการจาํกดับทบาท
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เน่ืองจากปัญหาทางสุขภาพ และดา้นพลงัชีวิตอยูใ่นระดบัไม่ดี ซ่ึงสนบัสนุนวา่ความสามารถทางดา้นร่างกายลดลง ทาํ
ให้ไม่สามารถทาํงานไดด้งัเดิม ซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคล พบว่ากลุ่มตวัอย่างร้อยละ 69.81 ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ ร้อยละ 
67.92 มีรายไดเ้ฉล่ียของครอบครัวต่อเดือน ≤ 10,000 บาท นอกจากน้ียงัพบว่ากลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 69.81 ไม่ไดเ้รียน
หนังสือ - เรียนประถมศึกษา ร้อยละ 57.55 มีโรคร่วม 1 โรค และร้อยละ 42.45 เคยมีการติดเช้ือในช่องท้อง ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของยวุดี ธีระศิลป์ (2547) ท่ีพบวา่ปัจจยัท่ีสามารถทาํนายคุณภาพชีวติโดยรวมของผูป่้วยไตวาย
เร้ือรังระยะสุดทา้ย ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา และ ภาวะแทรกซอ้นจากการรักษา 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1) สร้างโปรแกรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผูป่้วยโรคไตเร้ือรังระยะสุดทา้ยท่ีไดรั้บการรักษาดว้ยการลา้งไต
ทางช่องทอ้ง 
 2) ควรมีการวจิยัเก่ียวกบัแหล่ง หรือท่ีมาของการสนบัสนุนทางสังคม ในแต่ละดา้น 

 3) ควรศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตของผูป่้วยโรคไตเร้ือรังระยะสุดทา้ยท่ีไดรั้บการรักษาดว้ย
การลา้งไตทางช่องทอ้ง  
 
6. บทสรุป 
 กลุ่มตวัอยา่งไดรั้บการสนบัสนุนทางสังคมโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง และ มีคุณภาพชีวิตโดยรวม อยูใ่น
ระดบัไม่ดี ดงันั้นการนาํผลการวิจยัเร่ืองน้ีไปใช ้ตอ้งเนน้การสนับสนุนทางสังคมอยา่งเพียงพอ รวมทั้งการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของผูป่้วย โดยเฉพาะคุณภาพชีวิตดา้นร่างกาย ซ่ึงเป็นผลมาจากพยาธิสรีรวิทยาของโรคและกระบวนการ
รักษาดว้ยการลา้งไตทางช่องทอ้ง เพ่ือใหผู้ป่้วยมีคุณภาพชีวติท่ีดี    
 

กติติกรรมประกาศ 
  ผูว้ิจยัขอขอบคุณผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลเจา้พระยายมราช สุพรรณบุรีและโรงพยาบาลพระนครศรีอยธุยา ท่ี
อนุญาตใหผู้ว้จิยัเกบ็ขอ้มูลในการวจิยั  
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ประสิทธิผลของโปรแกรมการดูแลต่อเน่ืองในผู้ป่วยหลงัผ่าตดัลิน้หัวใจทีไ่ด้รับยาวาร์ฟารินต่อความ
สม่ําเสมอในการรับประทานยาวาร์ฟารินและพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 

The Effectiveness of Continuing Care Program in Valvular Heart Surgery Patients Receiving 
Warfarin on Warfarin Adherence and Dietary Consumption Behavior 

 

จุฑามาศ จินาทิตย์, อุษาวด ีอศัดรวเิศษ, วนัเพญ็ ภิญโญภาสกลุ, วรวงศ์ ศลษิฎ์อรรถกร 

1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิตย สาขาการพยาบาลผูใ้หญ่ มหาวทิยาลยัมหิดล 
2 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ภาควชิาการพยาบาลศลัยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

3 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ภาควชิาการพยาบาลอายรุศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
4 รองศาสตราจารย ์ ภาควชิาศลัยศาสตร์ สาขาวชิาหวัใจและทรวงอก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล 

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

บทคดัย่อ      
                  การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดลอง เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการดูแลต่อเน่ืองในผูป่้วยหลงั
ผา่ตดัล้ินหวัใจท่ีไดรั้บยาวาร์ฟารินต่อความสมํ่าเสมอในการรับประทานยาวาร์ฟารินและพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ในระยะ 4 และ12 สัปดาห์ หลงัจาํหน่ายออกจากโรงพยาบาล เม่ือเปรียบเทียบกบัระยะแรกรับเขา้ในโรงพยาบาล กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ ผูป่้วยโรคล้ินหัวใจท่ีไดรั้บการรักษาโดยการผา่ตดัล้ินหัวใจและไดรั้บยาวาร์ฟาริน 
ท่ีโรงพยาบาลศิริราช ระหวา่งเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2556 ถึงมีนาคม พ.ศ.2557 จาํนวน 68 รายโดยการสุ่มตวัอยา่งแบบ
ง่าย แบ่งเป็นกลุ่มควบคุม 34 ราย และกลุ่มทดลอง 34 ราย กลุ่มควบคุมไดรั้บการพยาบาลตามปกติ กลุ่มทดลองไดรั้บ
โปรแกรมการดูแลต่อเน่ืองในผูป่้วยหลงัผา่ตดัล้ินหวัใจท่ีไดรั้บยาวาร์ฟาริน รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามขอ้มูล
ส่วนบุคคล แบบประเมินความเส่ียงทางดา้นร่างกายและการจาํหน่ายผูป่้วยวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติไคสแควร์ (Chi- 
square) วิเคราะห์ความสมํ่าเสมอในการรับประทานยาวาร์ฟารินด้วยสถิติ Mann – Whitney U test และวิเคราะห์
พฤติกรรมการรับประทานอาหารโดยใชส้ถิติทดสอบที (Independent t test) และ Pair t test  ผลการศึกษาพบว่า กลุ่ม
ตวัอยา่งมีลกัษณะขอ้มูลส่วนบุคคล การเจ็บป่วยและระดบัความเส่ียงทางดา้นร่างกายและความตอ้งการการวางแผน
จาํหน่ายและระดับ INR ในสัปดาห์ท่ี 4 และ12 ท่ีไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ กลุ่มทดลองมีความ
สมํ่าเสมอในการรับประทานยาวาร์ฟารินในสัปดาห์ท่ี12 สูงกวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p = .00) และมี
พฤติกรรมการบริโภคอาหารในสัปดาห์ท่ี 4 และ12 สูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ (p = .00, p = .00)    
จากการศึกษาคร้ังน้ีมีขอ้เสนอแนะวา่ ทีมสุขภาพควรมีการพฒันาโปรแกรมการดูแลอยา่งต่อเน่ืองในผูป่้วยหลงัผา่ตดั
ล้ินหัวใจท่ีไดรั้บยาวาร์ฟารินอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้เกิดความสมํ่าเสมอในการรับประทานยา และมีพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารท่ีเหมาะสม อีกทั้งควรประยกุตแ์ละปรับใชโ้ปรแกรมการดูแลต่อเน่ืองในผูป่้วยโรคเร้ือรังอ่ืนๆ 
คําสําคัญ: ผ่าตดัล้ินหัวใจ,โปรแกรมการดูแลต่อเน่ือง, ความสมํ่าเสมอในการรับประทานยา, พฤติกรรมการบริโภค

อาหาร 
 
 
 

Ran
gs

it U
niv

ers
ity



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 9 ปีการศึกษา 2557 

 

วนัพฤหสับดทีี ่16 ตุลาคม พ.ศ.2557 หน้า  1311  อาคาร Digital Multimedia Complex  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

  Abstract 
This research is an experimental study that aims to examine the effectiveness of continuing care 

program for valvular heart surgery patients receiving warfarin, and their adherence and dietary consumption 
behaviors in the fourth and twelfth weeks after being discharged from the hospital compared with the initial stages 
during patients, hospital stay.  

The samples consisted of 68 patients with valvular heart disease who had valvular heart surgery at 
Siriraj Hospital and were receiving warfarin during the period from July 2013 to March 2014. The sample were 
randomly assigned into a control group and an experimental group, each group had 34 patients.. The control group 
received usual care while the experimental group received the continuing care program for valvular heart surgery 
patients receiving warfarin. Data were collected by using a questionnaire including personal demographic, physical 
risk, and discharge assessment. Warfarin adherences were analyzed using a Mann - Whitney U test, and dietary 
consumption behavior  were analyzed using a independent t test and pair t test. 

The result of the study found that the sample were similar in terms of personal information, illness, 
body risk levels, and the discharge planning needs, INR levels at week 4 and 12 with no significant difference. The 
experimental group score for warfarin  adherence in the 12th week was higher than that of the control group which 
was statistically significant, (p = .00). The dietary consumption behavior in the 4th and 12th week were statistically  
significantly  higher than the control group. (p = .00, p = .00). The recommendation from this  study is that  
multidisciplinary heath care teams should develop a continuing care program for  valvular heart  surgery patients 
receiving warfarin in order to ensure the proper use of the warfarin adherence and application of dietary 
consumption behavior. Health care teams should also apply and adapt this program for patient with other chronic 
diseases. 
KEYWORDS: VALVULAR HEART SURGERY, CONTINUING CARE PROGRAM, MEDICATION 

ADHERENCE, DIETARY CONSUMPTION BEHAVIOR  
 
1. บทนํา 

โรคล้ินหัวใจพิการเป็นสาเหตุท่ีสาํคญัประการหน่ึงท่ีทาํให้ประชากรเสียชีวิต โดยสาเหตุท่ีสาํคญัของ
โรคล้ินหวัใจพิการ คือ ไขรู้ห์มาติค จากสถานการณ์ปัจจุบนัพบแนวโนม้ของผูป่้วยโรคล้ินหวัใจพิการท่ีตอ้งเขา้รับการ
รักษาดว้ยการผา่ตดัมีจาํนวนมาก ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2553, 2554 และ2555 มีจาํนวนผูป่้วยท่ีตอ้งเปล่ียนล้ินหัวใจ
จาํนวน 3,584, 3,359 และ 3,384 รายตามลาํดับ (สมาคมศลัยแพทยท์รวงอกแห่งประเทศไทย, 2556) และสําหรับ
โรงพยาบาลศิริราช จาํนวนผูป่้วยท่ีไดรั้บการผา่ตดัล้ินหัวใจในปี พ.ศ. 2553, 2554 และ 2555 มีจาํนวน 266, 208 และ 
300  รายตามลําดับ   ผู ้ป่ วย ท่ี ได้รับการผ่าตัด ล้ินหั วใจมัก มีความ เส่ี ยงท่ีสํ าคัญ คือ  ภาวะล่ิม เลือดอุดตัน 
(Thromboembolism) และมักเป็นสาเห ตุหลักของการเกิด  stroke จึงต้องได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือด 
(Anticoagulant) ต่อเน่ืองในระยะยาวหรือตลอดชีวิต (Silpipat  & Sastravaha, 2012) ยาตา้นการแข็งตวัของเลือดท่ี
ได้รับความนิยมในการเลือกใช้มากท่ีสุดคือยา วาร์ฟาริน  (Warfarin) จัดเป็นยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิด
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รับประทาน  ถึงแมย้าวาร์ฟารินจดัเป็นยาท่ีมีประสิทธิภาพสูงแต่ก็มีความเส่ียงสูงเช่นกนั เน่ืองจากเป็นยาท่ีมีดชันีการ
รักษาแคบ (Narrow therapeutic) จึงมีโอกาสเกิดพิษของยาไดง่้ายแมมี้การเปล่ียนระดบัยาเพียงเลก็นอ้ย (Ansell et al., 
2008) สาเหตุการเกิดพิษของยาหรืออาการไม่พึงประสงค ์เกิดจากปัจจยัหลายประการท่ีส่งผลกระทบต่อการออกฤทธ์ิ
ของยา ไดแ้ก่ การเกิดปฏิกิริยาระหวา่งยา อาหารท่ีมีวติามินเคสูง การใหค้วามร่วมมือในการรักษาของผูป่้วย และปัจจยั
ท่ีสําคญัประการหน่ึงคือ พฤติกรรมการรับประทานยาไม่สมํ่าเสมอ (Kim et al,2011)  ไดแ้ก่ ลืมรับประทานยา  หยุด
รับประทานยาเอง และไม่ได้นํายาติดตวัเม่ือตอ้งพกัคา้งคืนนอกบ้าน (Chu, Kang, Kim & Lee, 2012 ; Wang et al, 
2012) การรับประทานยาดงักล่าว ผูป่้วยจึงตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจถึง คุณสมบติัของยา ขอ้ควรระวงั อาการขา้งเคียงท่ี
ไม่พึงประสงค์จากยาและแนวทางการดูแล (Goldberg, 2010) อีกทั้ งควรรับประทานยาอย่างสมํ่าเสมออีกด้วย  
นอกจากน้ีพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผูป่้วยโรคหัวใจนับเป็นปัญหาอีกประการหน่ีง พบว่าพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารไม่เหมาะสม เป็นสาเหตุประการหน่ึงทาํให้ผูป่้วยตอ้งกลบัเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาล และอาจ
ส่งผลให้ระดบัความรุนแรงของโรคเพ่ิมข้ึนจนอาจเสียชีวิตได  ้(Peckenpaugh, 2010) จากการศึกษาท่ีผ่านมาพบว่า
ผูป่้วยมกัมีความลม้เหลวในเร่ืองการรับประทานอาหารจาํกดัโซเดียม ไม่สามารถเลือกรับประทานอาหารท่ีถูกตอ้งได ้
สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการขาดความรู้ (Lack of knowledge)ในการเลือกอาหาร การเตรียมอาหาร ขาดการสนับสนุน
ทางสังคม (Interference with social) ไดแ้ก่ พฤติกรรมการบริโภคอาหารของครอบครัวท่ียงัรับประทานอาหารรสเคม็ 
และขาดทางเลือกในการเลือกอาหาร (Lack of food selection) (Bentleya, Jonga, Mosera, & Pedena, 2005)โดยเฉพาะ
ประเทศในแถบเอเชียมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีมีโซเดียมของประชากรอยูใ่นสัดส่วนท่ีสูงซ่ึงมกัจะเพ่ิมการใช้
เกลือหรือซอสในการปรุงอาหาร (Elliott, & Brown, 2006) นอกเหนือจากการงดหรือจาํกดัอาหารท่ีมีเกลือโซเดียม
แลว้ ผูป่้วยโรคหัวใจควรท่ีจะเลือกรับประทานอาหารท่ีมีไขมนัตํ่าเพื่อหลีกเล่ียงการเพ่ิมข้ึนของโคเลสเตอรอลใน
หลอดเลือดซ่ึงเป็นปัจจยัเส่ียงของการเกิดภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบและมีผลให้ระดบัความดนัโลหิตสูงข้ึน  ซ่ึงภาวะ
ดงักล่าวจะเพ่ิมการทาํงานของหวัใจมากข้ึน ส่งผลใหโ้รคมีความรุนแรงข้ึน (Peckenpaugh, 2007)  

ในปัจจุบนัการดูแลและการให้ความรู้ผูป่้วยดงักล่าวเป็นไปในรูปแบบของการวางแผนจาํหน่ายผูป่้วย 
(Discharge planning) ซ่ึงเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการจาํหน่ายออกจากโรงพยาบาล เพ่ือใหผู้ป่้วยไดรั้บการดูแล
รักษาท่ีถูกตอ้งเหมาะสมและต่อเน่ือง สําหรับในประเทศไทยรูปแบบการวางแผนจาํหน่ายในปัจจุบนัยงัไม่ชดัเจน 
ผูป่้วยหลายรายไม่ไดรั้บการวางแผนจาํหน่ายก่อนกลบับา้นไดอ้ยา่งครอบคลุมปัญหาและความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของ
ผูป่้วยและครอบครัว โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูป่้วยหลงัผา่ตดัล้ินหวัใจมีแบบแผนการดาํเนินชีวติท่ีเปล่ียนแปลงไป จาํเป็นท่ี
ตอ้งรับประทานยาวาร์ฟารินอย่างสมํ่าเสมอ และ การมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีถูกตอ้งเหมาะสม ซ่ึงอาจ
ก่อให้เกิดความวิตกกงัวล ส่งผลให้การดูแลตนเองไม่มีประสิทธิภาพ กลุ่มผูป่้วยดงักล่าวจึงควรไดรั้บการวางแผน
จาํหน่ายพร้อมทั้งติดตามดูแลอยา่งต่อเน่ืองภายหลงัจาํหน่ายออกจากโรงพยาบาล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดูแล
ตนเองมากข้ึนพร้อมทั้งลดระดบัความวิตกกงัวลลง 

ดังนั้ นผูว้ิจัยจึงมีความสนใจนําแนวคิดการวางแผนจําหน่ายอย่างต่อเน่ืองของ Judith Rorden & 
Elizabeth Taft (1990) มาประยกุตเ์ป็นโปรแกรมการดูแลต่อเน่ืองในผูป่้วยหลงัผา่ตดัล้ินหวัใจท่ีไดรั้บยาวาร์ฟาริน เพ่ือ
ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมต่อความสมํ่าเสมอในการรับประทานยาวาร์ฟาริน และพฤติกรรมการบริโภคอาหาร  
 
 

Ran
gs

it U
niv

ers
ity



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 9 ปีการศึกษา 2557 

 

วนัพฤหสับดทีี ่16 ตุลาคม พ.ศ.2557 หน้า  1313  อาคาร Digital Multimedia Complex  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการดูแลต่อเน่ืองในผูป่้วยหลงัผา่ตดัล้ินหัวใจท่ีไดรั้บยาวาร์ฟาริน 

โดยมีวตัถุประสงคก์ารวจิยัเฉพาะดงัน้ี 
1. ศึกษาเปรียบเทียบความสมํ่าเสมอในการรับประทานยาวาร์ฟารินในผูป่้วยหลงัผ่าตดัล้ินหัวใจท่ี

ไดรั้บยาวาร์ฟาริน ระหวา่งกลุ่มผูป่้วยท่ีไดรั้บโปรแกรมการดูแลต่อเน่ืองกบักลุ่มผูป่้วยท่ีไดรั้บการพยาบาลตามปกติ 
2. ศึกษาเปรียบเทียบ พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ในผูป่้วยหลงัผ่าตดัล้ินหัวใจท่ีไดรั้บยาวาร์ฟาริน 

ระหวา่งกลุ่มผูป่้วยท่ีไดรั้บโปรแกรมการดูแลต่อเน่ืองกบักลุ่มผูป่้วยท่ีไดรั้บการพยาบาลตามปกติ 
 
3. การดาํเนินการวจิัย 

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจัยเชิงทดลอง (Experimental research) วดัผลก่อนหลังการทดลอง 
(Pretest – Posttest design with a comparison group) ประชากรท่ีศึกษาไดแ้ก่ ผูป่้วยโรคล้ินหัวใจท่ีเขา้รับการรักษาโดย
การผ่าตดัล้ินหัวใจท่ีโรงพยาบาลศิริราช ระยะเวลาตั้งแต่แรกรับเขา้ในโรงพยาบาลจนจาํหน่ายออกจากโรงพยาบาล 
ดาํเนินการศึกษาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2556 ถึงมีนาคม พ.ศ.2557  กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างจากการทบทวน
งานวิจัย ท่ี เก่ี ยวข้อง  คือการศึกษาของ  Silpipat & Sastravaha (2012) เร่ือง  Correlation between knowledge and 
adherence of patients to warfarin therapy and their baseline characteristics in heart valve replacement at bhumibol 
hospital. ไดจ้าํนวนตวัอยา่งกลุ่มละ 29 รายต่อกลุ่มและเน่ืองจากตอ้งมีการติดตามผูป่้วย ดงันั้นจึงคาํนวณเผื่อการสูญ
หายของกลุ่มตวัอย่างเพิ่มข้ึนอีกร้อยละ 20 จึงตอ้งใช้จาํนวนตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ีทั้ งหมด 70 ราย เลือกกลุ่ม
ตวัอยา่งใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple random sampling) และจบัคู่กลุ่มตวัอยา่งมีคุณสมบติัใกลเ้คียงกนั จนได้
จาํนวนกลุ่มตวัอย่างครบตามจาํนวน ในการศึกษาคร้ังน้ีมีกลุ่มตวัอย่างเขา้ร่วมทั้งหมดจาํนวน 70 คน มีกลุ่มทดลอง
จาํนวน 1 คนไม่สามารถติดต่อไดห้ลงัการจาํหน่ายออกจากโรงพยาบาล จึงตดัคู่ท่ีอยูใ่นกลุ่มควบคุมออก 1 คน คงเหลือ
กลุ่มตวัอยา่งจาํนวนทั้งหมด 68 คน แบ่งเป็นกลุ่มควบคุม 34 คนและกลุ่มทดลอง 34 คน โดยกลุ่มควบคุมไดรั้บการ
ดูแลการพยาบาลตามปกติ และกลุ่มทดลองไดรั้บโปรแกรมการดูแลต่อเน่ืองตั้งแรกรับเขา้รักษาในโรงพยาบาลจน
จาํหน่ายออกจากโรงพยาบาลและไดรั้บการติดตามต่อเน่ืองเป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์  
 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
1. โปรแกรมการดูแลต่อเน่ืองในผูป่้วยหลงัผ่าตดัล้ินหัวใจ ประกอบดว้ย แบบประเมินความเส่ียง

ทางด้านร่างกายและการจาํหน่ายเพ่ือเป็นขอ้มูลในการวางแผนจาํหน่ายให้มีความเหมาะสมในผูป่้วยแต่ละราย 
แผนการสอนผา่นคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คู่มือในการปฏิบติัตวัผูป่้วยหลงัผา่ตดัล้ินหวัใจภายหลงักลบับา้น แบบบนัทึก
การติดตามเยี่ยมผูป่้วยผ่านทางโทรศพัท์ภายหลงัการจาํหน่าย ไดท้าํการตรวจสอบค่าความตรงของเน้ือหา (Content 
validity) โดยผูท้รงคุณวฒิุ  จาํนวน 5 ท่าน 

2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ประกอบดว้ย 
2.1. แบบบนัทึกขอ้มูลส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ 

รายได ้โรคประจาํตวั การวินิจฉยัโรค ชนิดของการผา่ตดั วนัท่ีไดรั้บการผา่ตดั วนัท่ีจาํหน่ายออกจากโรงพยาบาล และ
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วนัท่ีแพทยน์ัดมาตรวจคร้ังท่ี 1 ได้ทาํการตรวจสอบค่าความตรงของเน้ือหา (Content validity) โดยผูท้รงคุณวุฒิ
จาํนวน 5 ท่าน 

2.2. แบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคอาหารในผูป่้วยโรคหัวใจท่ีผูว้ิจยัไดพ้ฒันาข้ึนประกอบดว้ย
ขอ้คาํถาม เก่ียวกบัพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ลกัษณะคาํตอบเป็นมาตราส่วนประมาณค่าจาํนวน 26 ขอ้ แต่ละขอ้มี 
5 ระดบั ตรวจสอบค่าความตรงของเน้ือหาโดยผูท้รงคุณวุฒิจาํนวน 5 ท่าน มีดชันีความตรง (Content validity index: 
CVI) เท่ากบั .81  และหาความเท่ียงกบักลุ่มผูป่้วยโรคล้ินหัวใจหลงัผา่ตดัล้ินหวัใจท่ีมีลกัษณะเดียวกนักบักลุ่มตวัอยา่ง 
จาํนวน 30ราย ไดค้่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach,s Alpha Coefficient) เท่ากบั .91 

2.3. แบบสอบถามความสมํ่ าเสมอในการรับประทานยา Morisky Medication AdherenceScale 
(MMAS 8-item) สร้างโดย Morisky (2008) ซ่ึงผูว้ิจัยได้รับการอนุญาตจาก Dr. Donald E. Morisky ให้ใช้เคร่ืองมือ 
Morisky Medication Adherence Scale (MMAS 8-item) ท่ีผ่านการแปลเป็นภาษาไทยและตรวจสอบความเท่ียงโดย 
MAPI institute in France  มีค่าความเท่ียงเท่ากบั .83 ประกอบดว้ยขอ้คาํถามจาํนวน  8 ขอ้เก่ียวกบั ความถ่ีในการลืม
รับประทานยา  การลดขนาดยาหรือหยดุยาเอง ปัจจยัท่ีมีผลลดความสมํ่าเสมอในการรับประทานยา  มีระดบัคะแนน
อยูร่ะหวา่ง 0-11 คะแนน 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
กลุ่มควบคุมไดรั้บการพยาบาลตามปกติจากพยาบาลประจาํหอผูป่้วย และกลุ่มทดลองไดรั้บโปรแกรม

การดูแลอยา่งต่อเน่ืองในผูป่้วยหลงัผา่ตดัล้ินหวัใจ โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
คร้ังที ่1 เม่ือแรกรับผู้ป่วยเข้ารักษาในโรงพยาบาล 
รวบรวมขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่ง ตามแบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคล แบบประเมินความเส่ียงทางดา้น

ร่างกายและการจาํหน่ายผูป่้วย  แบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคอาหารในผูป่้วยโรคหัวใจภายใน 24-48 ชัว่โมง
หลงัเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาล และนาํมาสร้างแผนการจาํหน่ายร่วมกบัผูป่้วยเพ่ือใหค้รอบคลุมและสอดคลอ้งกบั
ปัญหา ความตอ้งการของผูป่้วยในแต่ละราย  โดยผูว้ิจยัเป็นผูใ้ห้โปรแกรมการดูแลต่อเน่ืองตามท่ีวางแผนโดยการให้
ขอ้มูลผา่นคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแก่กลุ่มทดลองเป็นรายบุคคล  ดงัน้ี 

ระยะแรก  คือการให้คาํแนะนาํภายใน 24-48 ชัว่โมงแรกหลงัการเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาล ซ่ึง
เน้ือหา ประกอบดว้ย ความรู้ในเร่ืองโรคล้ินหวัใจพิการ สาเหตุ การรักษา การปฏิบติัตวัก่อน การปฏิบติัตวัขณะอยูห่อ้ง
ผูป่้วยหนกัหลงัผา่ตดั การปฏิบติัตวัหลงัผา่ตดั การออกกาํลงักายเพ่ือฟ้ืนฟูสมรรถภาพหวัใจในระยะพกัฟ้ืน 

ระยะทีส่อง  คือ การดูแลและใหค้าํแนะนาํภายหลงัการผา่ตดัจนถึงก่อนวนัจาํหน่ายดงัน้ี 
หลงัผ่าตดัวนัท่ี 1หรือ 2 เม่ืออาการคงท่ี ดูแล ให้ขอ้มูลและคาํแนะนาํเร่ือง การปฏิบติัตวัในการรับประทานยาวาร์
ฟาริน เร่ืองคุณลกัษณะของยา การออกฤทธ์ิ ผลขา้งเคียงของยา การปฏิบติัตวัเม่ือเกิดภาวะแทรกซอ้น  ระดบั INR  การ
รับประทานยาให้ถูกตอ้ง ตามขนาด และเวลาตามการรักษาของแพทย ์กิจกรรมและการออกกาํลงักายท่ีเหมาะสม ทั้ง
กระตุน้ใหผู้ป่้วยไดมี้การออกกาํลงักายตามความเหมาะสม 
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หลงัผา่ตดัวนัท่ี 4 –วนัจาํหน่าย ดูแล ทบทวนและประเมินความรู้ความเขา้ใจของผูป่้วยในเร่ือง การรับประทานยาวาร์
ฟาริน  การเลือกรับประทานอาหาร กิจกรรมและการออกกาํลงักายท่ีเหมาะสมกับระดับสมรรถภาพของหัวใจ
ภาวะแทรกซ้อนท่ีตอ้งมาพบแพทย ์พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผูป่้วยซักถามขอ้สงสัย และนดัหมายเวลาท่ีผูป่้วยสะดวก
เพ่ือผูว้จิยัไดโ้ทรศพัทส์อบถาม เยีย่มอาการภายหลงัจาํหน่าย 

ระยะที่สาม คือ การติดตามเยีย่มผูป่้วยผา่นทางโทรศพัทภ์ายหลงัการจาํหน่ายออกจากโรงพยาบาล เพ่ือ
สอบถามปัญหาหรืออุปสรรคของผูป่้วยในการปฏิบติัตวัเม่ือกลบัไปอยูบ่า้น พร้อมทั้งใหก้าํลงัใจ สนบัสนุน ช้ีแนะ ให้
คาํแนะนาํเพ่ิมเติมแก่ผูป่้วย ในสัปดาห์ท่ี 1, 4, 8 และก่อนสัปดาห์ท่ี 12 

คร้ังที่ 2  หลงัการจาํหน่ายออกจากโรงพยาบาล ผูช่้วยผูว้ิจยัประเมินความสมํ่าเสมอในการรับประทาน
ยาวาร์ฟาริน (MMAS 8-ITEM) สอบถามพฤติกรรมการบริโภคอาหารในผูป่้วยโรคหัวใจบันทึกผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบติัการของค่าINR โดยเก็บขอ้มูลในวนัท่ีผูป่้วยมาตรวจตามนดัในสัปดาห์ท่ี 4 และ12 ตามลาํดบัท่ีห้องตรวจ
ศลัยกรรม 101 ตึกสยามินทร์ชั้น 1 

การพทิกัษ์สิทธ์ิกลุ่มตวัอย่าง 
การวิจยัไดรั้บการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

มหาวิทยาลยัมหิดล เลขท่ี Si 392/2013 เม่ือดาํเนินการวิจยั ผูว้ิจยัทาํการประสานงานกบัพยาบาลประจาํหอผูป่้วยเป็นผู ้
คดัเลือกผูป่้วยตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด และเชิญชวนผูป่้วยเขา้ร่วมการวิจยัโดยสมคัรใจ ไม่มีการบงัคบัใดๆ เม่ือผูป่้วย
สนใจเขา้ร่วมการวิจยั  ผูว้ิจยัจึงเขา้พบกลุ่มตวัอยา่งโดยมีพยาบาลผูดู้แลเป็นผูแ้นะนาํตวัผูว้ิจยัแก่กลุ่มตวัอยา่ง จากนั้น
ผูว้ิจยัอธิบายถึงวตัถุประสงคข์องการศึกษา รายละเอียด และขั้นตอนของการวจิยั แนวทางการพิทกัษสิ์ทธ์ิ และลงนาม
ยนิยอมการเขา้ร่วมวจิยั และดาํเนินการวจิยัโดยเคารพศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ 

สถิตทิีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. วิเคราหะขอ้มูลพ้ืนฐาน ลกัษณะส่วนบุคคล ดว้ยสถิติเชิงพรรณาเป็น พิสัย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน  
2. ทดสอบความแตกต่างของขอ้มูลพ้ืนฐาน ลกัษณะส่วนบุคคล ระหวา่งกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง

โดยใชส้ถิติ ไคสแควร์ (Chi- square) 
3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ียความสมํ่าเสมอในการรับประทานยาวาร์ฟารินระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่ม

ทดลองหลงัได้รับโปรแกรมการดูแลต่อเน่ืองในผูป่้วยหลงัผ่าตดัล้ินหัวใจท่ีได้รับยาวาร์ฟาริน ด้วยสถิติ Mann – 
Whitney U test 

4. เปรียบเทียบค่าเฉล่ียพฤติกรรมการบริโภคในผูป่้วยโรคหัวใจระหวา่งกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง
หลงั ก่อนและหลงัไดรั้บโปรแกรมการดูแลต่อเน่ืองในผูป่้วยหลงัผา่ตดัล้ินหวัใจท่ีไดรั้บยาวาร์ฟาริน ดว้ยสถิติทดสอบ
ที (Independent t- test) 

หลงัผ่าตดัวนัท่ี 3  ดูแล และให้ขอ้มูลและคาํแนะนาํในเร่ือง การรับประทานอาหารท่ีเหมาะสมกบัโรคโดยประเมิน
ความรู้ อุปสรรคขอ้จาํกดัในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ความสามารถในการแกปั้ญหาแนะนาํขอ้มูล
ในเร่ืองความเส่ียงและประโยชน์ในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร วางแผนร่วมกับผูป่้วยเพ่ือ
ตั้ งเป้าหมายและแนวทางในการเลือกอาหารท่ีเหมาะสมกับสภาพและการดําเนินชีวิตของผู ้ป่วยแต่ละราย  
ภาวะแทรกซอ้นท่ีตอ้งมาพบแพทย ์กระตุน้ใหผู้ป่้วยออกกาํลงักายและทาํกิจวตัรประจาํวนัดว้ยตนเอง 
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5. เปรียบเทียบค่าเฉล่ียพฤติกรรมการบริโภคในผูป่้วยโรคหัวใจของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองหลงั 
ก่อนและหลงัไดรั้บโปรแกรมการดูแลต่อเน่ืองในผูป่้วยหลงัผา่ตดัล้ินหวัใจท่ีไดรั้บยาวาร์ฟาริน ดว้ยสถิติ Paired  t- test 

 
4. ผลการวจิัย 

1. กลุ่มตวัอย่างจาํนวน 68 คน แบ่งเป็นกลุ่มควบคุมจาํนวน 34 คน และกลุ่มทดลองจาํนวน 34 คน
เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย (ร้อยละ 57.35, 42.65 ตามลาํดบั) มีอายเุฉล่ีย 57.84 ปี ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสคู่ ร้อย
ละ 51.5 จบการศึกษาระดบัประถมศึกษามากกว่าคร่ึงหน่ึง (ร้อยละ 51.5) ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ มีรายไดต่้อเดือนอยู่
ระหวา่ง 5,000 – 10,000 บาท พ้ืนท่ีอาศยัอยูต่่างจงัหวดั  ส่วนใหญ่มีความผิดปกติของล้ินหัวใจชนิด Valvular stenosis 
& Regurgitation ร้อยละ 36.76  ไดรั้บการผ่าตดัล้ินหัวใจชนิด Valve replacement ร้อยละ 69.11  ไม่มีโรคร่วมร้อยละ 
36.76 รองลงมาคือมีโรคร่วม 1 โรค ร้อยละ33.82 โดยโรคร่วมท่ีพบมากคือ ความดนัโลหิตสูง ร้อยละ 20.6  โดยทั้ง 2 
กลุ่มมีลกัษณะขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  

2. ระดบัความเส่ียงทางดา้นร่างกายและการวางแผนจาํหน่ายของกลุ่มตวัอยา่งพบว่ากลุ่มควบคุมและ
กลุ่มทดลองส่วนใหญ่อาศยัอยูก่บัครอบครัว มีระดบัการรับรู้ปกติ ส่วนใหญ่สามารถเคล่ือนไหวไดด้ว้ยตนเอง และไม่
มีขอ้จาํกดัหรือขอ้บกพร่องเก่ียวกบัประสาทสัมผสั ดา้นสมรรถนะส่วนใหญ่สามารถช่วยเหลือตนเองไดเ้ก่ียวกบัการ
ทาํกิจวตัรประจาํวนัต่างๆ ส่วนใหญ่มีปัญหาโรคท่ีเป็นอยู ่1-3 ปัญหา มีพฤติกรรมเหมาะสม  มีจาํนวนชนิดของยาท่ีใช ้
3-5 ชนิด เม่ือเปรียบเทียบระดบัความเส่ียงทางดา้นร่างกายและความตอ้งการการวางแผนจาํหน่ายดว้ยสถิติไคสแควร์ 
(Chi-square test) พบวา่ทั้งสองกลุ่มตวัอยา่งไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ( p > .50) 

3. ค่าคะแนนเฉล่ียความสมํ่าเสมอในการรับประทานยาวาร์ฟารินของกลุ่มตวัอยา่งในสัปดาห์ท่ี 4 ไม่
แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ( p = .20) ในขณะท่ีค่าคะแนนเฉล่ียความสมํ่าเสมอในการรับประทานยาวาร์
ฟารินในสัปดาห์ท่ี 12 ในกลุ่มทดลองสูงกวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ( p = .00) 

 
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของความสมํ่าเสมอในการรับประทานยาวาร์ฟารินระหวา่งกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม ในสัปดาห์ท่ี 4 และ 12 หลงัจาํหน่ายออกจากโรงพยาบาล (n= 68) 

 
สัปดาห์ 

ความสมํ่าเสมอในการรับประทานยา      Mean (SD )  
p – valve * 

กลุ่มควบคุม ( n = 34 ) กลุ่มทดลอง  ( n = 34 ) 
4 
12 

9.91 (1.20) 
8.62 (.96) 

10.68 (.64) 
10.38 (.78) 

.20 
   .00 * 

* Mann – Whitney U test 
4.  ค่าคะแนนเฉล่ียของพฤติกรรมการบริโภคอาหารของกลุ่มตวัอย่าง ณ เวลาแรกรับการรักษาใน

โรงพยาบาล ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ (p = .89) ในขณะท่ีค่าคะแนนเฉล่ียของพฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร ณ ช่วงเวลาหลงัจาํหน่ายออกจากโรงพยาบาลในสัปดาห์ท่ี 4 และ 12 ในกลุ่มทดลองสูงกวา่กลุ่มควบคุม
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p = .000, p = .000 ตามลาํดบั ) 
 

Ran
gs

it U
niv

ers
ity



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 9 ปีการศึกษา 2557 

 

วนัพฤหสับดทีี ่16 ตุลาคม พ.ศ.2557 หน้า  1317  อาคาร Digital Multimedia Complex  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

ตารางที่ 2   เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของพฤติกรรมการบริโภคอาหารระหวา่งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ณ แรก
รับเขา้รักษาในโรงพยาบาล และหลงัจาํหน่ายออกจากโรงพยาบาลในสัปดาห์ท่ี 4 และ 12 (n= 68) 

 
เวลา 

พฤติกรรมการบริโภคอาหาร    Mean ± SD   
t 

 
p – valve * กลุ่มควบคุม ( n = 34 ) กลุ่มทดลอง  ( n = 34 ) 

แรกรับ 
สัปดาห์ท่ี 4 
สัปดาห์ท่ี 12 

84.09 ± 11.65 
93.97 ± 10.65 
90.00 ± 10.65 

  83.74 ± 9.98 
107.21 ± 7.59 
106.79 ± 7.54 

1.34 
- 5.90 
-7.50 

0.89 
 .00* 
 .00* 

* Independent t - test 
 
5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

1. ความสมํ่าเสมอในการรับประทานยาวาร์ฟารินในผูป่้วยหลงัผ่าตดัล้ินหัวใจทั้งในกลุ่มควบคุมและ
กลุ่มทดลอง ณ สัปดาห์ท่ี 4 หลงัการจาํหน่ายออกจากโรงพยาบาลไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติ สามารถ
อธิบายไดว้า่ ระยะแรกหลงัการผา่ตดั ผูป่้วยยงัคงมีความสนใจในการดูแลตนเอง ประกอบกบัภายหลงัจาํหน่ายมีการ
นัดหมายผูป่้วยมาพบแพทยเ์พ่ือติดตามอาการในระยะแรกเกิดข้ึนบ่อย ทาํให้ผูป่้วยไดรั้บขอ้มูลจากแพทยแ์ละทีม
สุขภาพ ส่งผลให้ความสมํ่าเสมอในการรับประทานยาของทั้งสองกลุ่มในระยะแรกไม่แตกต่างกนั ต่อมาในสัปดาห์ท่ี 
12 หลงัการจาํหน่ายออกจากโรงพยาบาล พบว่าความสมํ่าเสมอในการรับประทานยาวาร์ฟารินในกลุ่มควบคุมมี
คะแนนลดลงกวา่สัปดาห์ท่ี 4 และมีคะแนนนอ้ยกวา่กลุ่มทดลองในขณะเดียวกนัความสมํ่าเสมอในการรับประทานยา
วาร์ฟารินของกลุ่มทดลอง ณ สัปดาห์ท่ี 4 และ 12 ยงัคงมีคะแนนความสมํ่าเสมอในการรับประทานยาวาร์ฟารินอยูใ่น
ระดบัสูงใกลเ้คียงกนั อธิบายไดว้า่จากท่ีผูป่้วยกลุ่มทดลองไดเ้ขา้ร่วมโปรแกรมการดูแลต่อเน่ืองในผูป่้วยหลงัผา่ตดัล้ิน
หัวใจ ทาํให้ผูป่้วยไดรั้บการดูแล และคาํแนะนาํทั้ งขณะอยู่ในโรงพยาบาลและภายหลงัการจาํหน่ายอย่างต่อเน่ือง 
เน่ืองจากในระยะหลงัการจาํหน่ายผูป่้วยยงัมีปัญหาหลายประการ เช่น ปัญหาในการใชชี้วิตประจาํวนั ความรู้เก่ียวกบั
โรคและภาวะแทรกซอ้น ยา และอาหาร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาท่ีพบวา่ ภายหลงัการจาํหน่ายออกจากโรงพยาบาล
ผู ้ป่วยมักมีปัญหาในการใช้ชีวิตประจําวนั  ด้านอารมณ์  การขาดความตระหนักและความรู้เก่ียวกับโรคและ
ภาวะแทรกซ้อน ขาดแหล่งช่วยเหลือ ขาดความตระหนักเก่ียวกับยา อาหาร (Shojaee, Nehrir, Naderi & Zareyan, 
2013)  ดังนั้นการติดตามดูแลอย่างต่อเน่ืองภายหลงัการจาํหน่ายช่วยให้ผูว้ิจัยได้รับทราบถึงปัญหา ขอ้จาํกัดและ
อุปสรรคของผูป่้วย จึงสามารถช่วยใหข้อ้มูลเพ่ิมเติมหรือแนะนาํแนวทางท่ีเหมาะสมต่อผูป่้วย ส่งผลใหผู้ป่้วยสามารถ
ดูแลตนเองไดอ้ยา่งประสิทธิภาพ มีความสมํ่าเสมอในการรับประทานยาอยา่งต่อเน่ืองมากข้ึน 

2. พฤติกรรมการบริโภคอาหาร จากผลการศึกษาพบว่าพฤติกรรมการบริโภคอาหารของทั้ งกลุ่ม
ควบคุมและกลุ่มทดลอง ณ การประเมินคร้ังท่ี 1 ในวนัแรกของการรับการรักษาในโรงพยาบาล ส่วนใหญ่มีพฤติกรรม
การบริโภคอาหารอยู่ในระดบัปานกลางไม่แตกต่างกนั และเม่ือติดตามต่อเน่ือง ณ ช่วงเวลาหลงัจาํหน่ายออกจาก
โรงพยาบาลในสัปดาห์ท่ี 4 และ 12 ของกลุ่มตวัอยา่งพบว่า พฤติกรรมการบริโภคอาหารในผูป่้วยโรคหัวใจของทั้ง
สองกลุ่มตวัอยา่งมีคะแนนสูงข้ึน และกลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารในอยูใ่นระดบัท่ีมีความเหมาะสม
มาก ซ่ึงสูงกวา่กลุ่มควบคุมทั้งสองช่วงเวลา จากผลการวิจยัคร้ังน้ี พบวา่ผูป่้วยหลงัผา่ตดัล้ินหัวใจท่ีไดรั้บยาวาร์ฟาริน 
เม่ือไดรั้บโปรแกรมการดูแลต่อเน่ืองจะมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีเหมาะสมมากกว่ากลุ่มท่ีไดรั้บการพยาบาล
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ตามปกติ และจากขอ้มูลท่ีผูว้ิจยัไดจ้ากการโทรศพัทติ์ดตามเยีย่มอาการผูป่้วยในกลุ่มทดลองภายหลงัจาํหน่ายออกจาก
โรงพยาบาลตามโปรแกรมการดูแลต่อเน่ือง พบวา่ในส่วนของพฤติกรรมการรับประทานอาหารเป็นไปในทางท่ีดีข้ึน
คือ มีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการเลือกรับประทานอาหารท่ีเหมาะสมกับโรคมากข้ึน   เช่น  พฤติกรรมการ
รับประทานอาหารท่ีมีรสเค็มเป็นประจําลดลง และลดการรับประทานอาหารท่ีมีไขมันสูงเป็นต้นว่า ลดการ
รับประทานอาหารท่ีมีกะทิบ่อยคร้ัง สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Coghill & Cooper (2008) ท่ีพบว่าเม่ือผูป่้วยกลุ่ม
ทดลองไดรั้บคาํแนะนาํเร่ืองการรับประทานอาหาร การออกกาํลงักายและมีการติดตามต่อเน่ืองทาํให้ผูป่้วยมีเขา้ใจใน
เร่ืองการเลือกรับประทานอาหารท่ีเหมาะสมกบัโรคมากข้ึน มีพฤติกรรมในการบริโภคอาหารท่ีมีไขมนัลดลง ในขณะ
ท่ีพฤติกรรมการบริโภคอาหารของกลุ่มควบคุมไม่มีการเปล่ียนแปลง  

อธิบายไดจ้ากในขั้นตอนของการให้ขอ้มูลและคาํแนะนาํเร่ืองอาหารเฉพาะโรคหัวใจของโปรแกรม
การดูแลต่อเน่ือง ผูว้ิจยัจะเร่ิมจากการ 1) ประเมินความรู้ อุปสรรคขอ้จาํกดัในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภค
อาหาร ความสามารถในการแกปั้ญหา 2) แนะนาํขอ้มูลในเร่ืองความเส่ียงและประโยชน์ในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
การบริโภคอาหาร 3) วางแผนร่วมกบัผูป่้วยเพ่ือตั้งเป้าหมายและแนวทางในการเลือกอาหารท่ีเหมาะสมกบัสภาพและ
การดาํเนินชีวิตของผูป่้วยแต่ละราย  ส่งเสริมให้ผูป่้วยเลือกซ้ืออาหารและผลิตภณัฑ์ปรุงอาหาร โดยพิจารณาขอ้มูล
โภชนาการในฉลากอาหาร เพ่ือให้ผูป่้วยสามารถนาํคาํแนะนาํไปประยุกต์และปรับใชใ้นชีวิตประจาํวนัให้มีความ
เหมาะสมเน่ืองจาก มีรายงานการศึกษาพบวา่ ร้อยละ 88 ของผูบ้ริโภคมีความรู้วา่การบริโภคอาหารท่ีมีปริมาณเกลือสูง
มีความเส่ียงต่อภาวะความดนัโลหิตสูง แต่มีเพียงร้อยละ 44 เท่านั้นท่ีมีความกงัวลเก่ียวกบัปริมาณเกลือในอาหาร  
เน่ืองจากผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าแหล่งท่ีมาหลกัของเกลือแฝงอยูใ่นอาหารประจาํวนั จึงเป็นส่ิงท่ีอธิบายไดว้่า
ทาํไมผูบ้ริโภคหลายราย จึงไม่ไดพิ้จารณาถึงปริมาณของเกลือท่ีแฝงอยูใ่นอาหารท่ีรับประทาน (Grimes, Riddell & 
Nowson, 2009)  ปัญหาอีกประการหน่ึงคือ การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการกินเป็นส่ิงท่ียาก เน่ืองจาก ธรรมชาติของ
พฤติกรรมการกินท่ีซับซ้อน มีปัจจยัหลายประการท่ีเขา้มามีผล เช่น ความตอ้งการทางชีวภาพ วฒันธรรม สังคม 
ศาสนา เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม (McNaughton, Crawford, Ball & Salmon,2012)  ดงันั้นการเลือกซ้ือและบริโภคอาหาร
โดยพิจารณาขอ้มูลโภชนาการบนฉลากอาหารจะส่งผลลพัธ์ท่ีดีต่อการเลือกบริโภคอาหาร เช่น ลดอาหารท่ีมีเกลือหรือ
ไขมนัเพ่ิมข้ึน (Satia, Galanko & Neuhouser, 2005) เป็นส่ิงท่ีแสดงให้เห็นว่า มีความจาํเป็นตอ้งให้ความรู้และสร้าง
ความตระหนักให้ผูป่้วยเขา้ใจภาวะเส่ียงต่อการบริโภคเกลือและรูปแบบการบริโภคอาหารท่ีอาจเป็นอนัตรายต่อ
สุขภาพของตนเอง (Grimes, Riddell & Nowson, 2009) จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่า การแนะนาํให้ผูป่้วยเลือกซ้ือ
อาหารลดเกลือและใชฉ้ลากอาหารในการเลือกผลิตภณัฑ์อาหารจะช่วยให้ผูป่้วยมีการบริโภคอาหารท่ีดีรวมทั้งลด
อาหารท่ีมีไขมันและนํ้ าตาลลงด้วย (Satia, Galanko & Neuhouser, 2005 ; Weaver & Finke, 2003) 4) ผูว้ิจัยติดตาม
แผนท่ีวางไว ้พร้อมทั้งให้กาํลงัใจและคงไวซ่ึ้งพฤติกรรมท่ีดี จากการศึกษาพบวา่รูปแบบการบริโภคอาหารของผูป่้วย
ข้ึนอยูก่บัพฤติกรรมการบริโภคอาหารของคนในครอบครัวดว้ย  การใหข้อ้มูลเฉพาะผูป่้วยเพียงคนเดียวอาจไม่ประสบ
ความสําเร็จถา้สมาชิกในครอบครัวไม่ไดมี้ความเขา้ใจหรือมีส่วนร่วม ดงันั้นการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภค
อาหาร สมาชิกในครอบครัวควรเขา้ใจและมีส่วนรวมในการบริหารจดัการดว้ย (Suwankruhasn, Pothiban, Panuthai & 
Boonchuang, 2013)  ซ่ึงโปรแกรมการดูแลต่อเน่ืองในการศึกษาคร้ังน้ี ประกอบดว้ยขั้นตอนท่ีมีการติดตามและให้
คาํแนะนาํผูป่้วยหลงัการจาํหน่ายอยา่งต่อเน่ือง ผูว้ิจยัจึงไดรั้บทราบถึงปัญหา ขอ้จาํกดัและอุปสรรคของผูป่้วยมากข้ึน 
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ทาํให้สามารถแนะแนวทางและให้กาํลงัใจผูป่้วยได้ตรงประเด็นปัญหา ซ่ึงส่งผลให้ผูป่้วยในกลุ่มทดลองยงัคงมี
พฤติกรรมการบริโภคอาหารอยูใ่นระดบัเหมาะสมมากอยา่งต่อเน่ือง 
 
6. บทสรุป 

โปรแกรมการดูแลต่อเน่ืองในผูป่้วยหลงัผ่าตดัล้ินหัวใจท่ีไดรั้บยาวาร์ฟาริน มีผลช่วยให้ผูป่้วยมีความ
สมํ่าเสมอในการรับประทานยาวาร์ฟารินเพ่ิมข้ึน และมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารอยูใ่นระดบัท่ีมีความเหมาะสมกบั
โรคมากข้ึน เน่ืองจากเป็นโปรแกรมท่ีให้การดูแลผูป่้วยตั้ งแต่แรกรับเขา้รักษาในโรงพยาบาล ด้วยการให้ขอ้มูล 
คาํแนะนํา การเตรียมความพร้อมตั้งแต่ระยะก่อนผ่าตดั ระยะหลงัผ่าตดั ระยะหลงัจาํหน่ายออกจากโรงพยาบาล
ตลอดจนติดตามกระตุน้แรงจูงใจ และให้คาํแนะนาํอยา่งต่อเน่ืองในระยะ 12 สัปดาห์ภายหลงัออกจากโรงพยาบาล  
ผูว้ิจยัจึงไดรั้บทราบถึงปัญหา ขอ้จาํกดัและอุปสรรคของผูป่้วยมากข้ึน ทาํให้สามารถแนะแนวทางและให้กาํลงัใจ
ผูป่้วยไดต้รงประเด็นปัญหา ซ่ึงส่งผลทาํให้ผูป่้วยตระหนกัถึงความสาํคญัและสามารถปฏิบติัตวัให้มีความสมํ่าเสมอ
ต่อการรับประทานยาวาร์ฟารินและมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีมีความเหมาะสมต่อโรคท่ีเป็น 

ข้อเสนอแนะ 
1. พยาบาลผูดู้แลควรพฒันาความรู้และทกัษะในการประเมินปัญหา ความตอ้งการของผูป่้วยเพ่ือ

นาํมาวางแผนการจาํหน่ายและการดูแลอยา่งต่อเน่ืองใหมี้ความเหมาะสมและครอบคลุมปัญหาของผูป่้วยในแต่ละราย
อยา่งเหมาะสม 

2. จากการศึกษาคร้ังน้ีพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผูสู้งอายุ ดังนั้ นควรมีการส่งเสริมให้
ครอบครัวหรือผูดู้แลไดมี้ส่วนร่วมในการดูแลผูป่้วยภายหลงัจาํหน่ายออกจากโรงพยาบาล 

3. ควรมีการพฒันาโปรแกรมการดูแลต่อเน่ืองในผูป่้วยหลงัผา่ตดัล้ินหัวใจท่ีไดรั้บยาวาร์ฟารินอยา่ง
ต่อเน่ืองเพ่ือใหผู้ป่้วยมีความสมํ่าเสมอในการรับประทานยาและพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีเหมาะสมต่อไป 

4. ควรประยกุตแ์ละปรับใชโ้ปรแกรมการดูแลต่อเน่ืองในผูป่้วยโรคเร้ือรังอ่ืนๆ 
 
กติติกรรมประกาศ  

ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีช่วยเหลืองานวิจยัคร้ังน้ีให้สําเร็จลุล่วงไปดว้ยดี ไดแ้ก่ คณาจารยค์ณะ
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วิทยานิพนธ์ และขอขอบพระคุณกลุ่มผูป่้วยโรคล้ินหัวใจท่ีให้ความร่วมมือในการทาํวิทยานิพนธ์คร้ังน้ี  ทา้ยสุดน้ี
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ความสัมพนัธ์ระหว่างอาการในระยะฟ้ืนตวัและความทุกข์ทรมานทางจิตใจกบัภาวะการทาํหน้าที ่
ด้านร่างกายในผู้ป่วยหลงัผ่าตัดสอดสายสวนเพ่ือรักษาโรคหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องท้อง 

โป่งพองทีไ่ม่มีอาการ 
THE RELATIONSHIP AMONG RECOVERY SYMPTOMS, PSYCHOLOGICAL 

DISTRESS AND PHYSICAL FUNCTIONING IN PATIENTS POST ENDOVASCULAR 
ASYMPTOMATIC ABDOMINAL AORTIC ANEURYSM REPAIR 

 
พชัรินทร์ พรมสอน, รศ.ดร เกศรินทร์ อุทริยะประสิทธ์ิ, ผศ.ดร.ทพิา ต่อสกุลแก้ว,  

อ.ดร.เกศศิริ วงษ์คงคาํ, ผศ.นพ.คามนิ ชินศักดิ์ชัย 

1 หลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพยาบาลผูใ้หญ่ มหาวทิยาลยัมหิดล 
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5 สาขาวชิาศลัยศาสตร์หลอดเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล 

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

บทคดัย่อ 

การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงบรรยายภาคตดัขวาง เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งอาการในระยะฟ้ืนตวั  
และความทุกข์ทรมานทางจิตใจกบัภาวะการทาํหน้าท่ีดา้นร่างกายในผูป่้วยหลงัผ่าตดัสอดสายสวนเพื่อรักษาโรค
หลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องทอ้งโป่งพองท่ีไม่มีอาการ ในระยะจาํหน่ายออกจากโรงพยาบาลและมาตรวจติดตามการ
รักษาในคร้ังแรก จาํนวน 70 ราย มีอายมุากกวา่ 18 ปี ท่ีโรงพยาบาลระดบัตติยภูมิ 2 แห่งในกรุงเทพมหานคร ระหวา่ง
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 ถึงเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 เก็บขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคล แบบ
บนัทึกขอ้มูลดา้นสุขภาพและการรักษาโรค แบบสอบถามอาการในระยะฟ้ืนตวั แบบประเมินความทุกขท์รมานทาง
จิตใจ (Depression Anxiety Stress Scales: DASS-21) และแบบสอบถามผลกระทบความเจ็บป่วย (Sickness Impact 
Profile: SIP) วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงบรรยาย และสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน 

ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (78.6%) อายเุฉล่ีย 73±9 ปี มีการโป่งพองของหลอด 
เลือดแบบ Infrarenal AAA มากท่ีสุด (94.3%) ขนาดการโป่งพองเฉล่ีย 5.97±1.63 ซ.ม. อาการในระยะฟ้ืนตัวพบ
อาการปวดตรงกลางหลงัมีความถ่ีของการเกิดมากท่ีสุดเฉล่ีย 3.99 ± 1.65 คะแนน ดา้นความทุกขท์รมานทางจิตใจมี
ระดับคะแนนอยู่ในเกณฑ์ปกติ ภาวะการทําหน้าท่ีด้านร่างกายท่ีเป็นปัญหาสูงท่ีสุด คือ ด้านการทํางานเฉล่ีย 
67.48±10.81 คะแนน และพบวา่อาการอาการในระยะฟ้ืนตวั และความทุกขท์รมานทางจิตใจมีความสัมพนัธ์เชิงบวก
กบัภาวะการทาํหนา้ท่ีดา้นร่างกายท่ีลดลงในระดบัปานกลาง (r=.526, r= .365, p<.01 ตามลาํดบั)  

ผลการวิจยัท่ีไดใ้นคร้ังน้ีเป็นประโยชน์ต่อทีมสุขภาพในการประเมินและพฒันารูปแบบการพยาบาลเพื่อ
จดัการกบัอาการในระยะฟ้ืนตวัและความทุกข์ทรมานทางจิตใจ ส่งเสริมภาวะการทาํหน้าท่ีดา้นร่างกายและเตรียม
ความพร้อมของผูป่้วยก่อนจาํหน่ายออกจากโรงพยาบาล  
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คําสําคัญ: อาการในระยะฟ้ืนตวั / ความทุกขท์รมานทางจิตใจ / ภาวะการทาํหนา้ท่ีดา้นร่างกาย / ผูป่้วยหลงัผา่ตดัสอด
สายสวนเพ่ือรักษาโรคหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องทอ้งโป่งพอง 

 
Abstract 

 The present study was a cross-sectional study which aimed at investigating the relationship among 
recovery symptoms, psychological distress, and physical functioning in patients post endovascular asymptomatic 
abdominal aortic aneurysm repair during the first follow-up examination after hospital discharge.  The study sample 
consisted of 70 patients post endovascular asymptomatic abdominal aortic aneurysm repair, who were 18 years old 
or older and who had their first follow-up examination at two tertiary hospitals in Bangkok between May 2013 and 
February 2014.  Data were collected by means of the demographic characteristics questionnaire, the health and 
treatment record form, the recovery symptoms questionnaire, the depression anxiety stress scale (DASS-21), and 
the sickness impact profile (SIP).  Data were analyzed using descriptive statistics and Pearsons’ product moment 
correlation. 
 The study findings revealed that more than three quarters of the subjects (78.6%) were male, and 
almost all had infrarenal AAA with a mean size of 5.97 ± 1.63 c.m.  As regards recovery symptoms, the most 
frequently found symptom was pain in the middle of the back, with a mean of 3.99 ± 1.65  points. In addition, the 
mean score of psychological distress was at a normal level, and the physical functioning that was found to be most 
troublesome was working at 67.48 ±10.81 points.  The study findings also showed that recovery symptoms and 
psychological distress were positively related to a decrease in physical functioning at a moderate level (r = 0.526 
and r = 0.365, respectively, p < 0.01).   
 The study findings could be used by the healthcare team members to assess and develop a clinical 
nursing practice guideline to manage recovery symptoms and psychological distress, and to promote physical 
functioning and readiness of patients post endovascular asymptomatic abdominal aortic aneurysm repair before 
hospital discharge. 
KEY WORDS: RECOVERY SYMPTOMS/ PSYCHOLOGICAL DISTRESS/ PHYSICAL FUNCTIONING/ 

PATIENTS POST ENDOVASCULAR ASYMPTOMATIC ABDOMINAL AORTIC 
ANEURYSM REPAIR  

 
1. บทนํา 

โรคหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องทอ้งโป่งพอง (Abdominal aortic aneurysm: AAA) ไม่ว่าจะเกิดจากความ
เส่ือมตามอายหุรือความผิดปกติอ่ืนใด การโป่งพองจะขยายขนาดข้ึนเร่ือยๆ ถา้เกิดร่วมกบัภาวะความดนัเลือดสูงจะทาํ
ให้เกิดการแตกทะลุไดง่้าย ซ่ึงการแตกทะลุทาํให้มีอตัราตายสูงถึง 80% และยงัพบมีแนวโน้มผูป่้วยเขา้รับการรักษา
เพ่ิมข้ึนทุกปี จากรายงานของ U.S. Preventive Services Task Force: ประเทศสหรัฐอเมริกาพบผูป่้วยรายใหม่กว่า 
200,000 ราย (Fleming et al., 2005) ในยุโรปพบผูป่้วยโรคหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องทอ้งโป่งพองเขา้รับการผ่าตดั
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รักษาในปี 2005-2009 เพ่ิมจาก 20.2% เป็น 58.9% แต่ความกา้วหน้าทางการรักษาช่วยลดอตัราตาย จาก 42.5% ในปี 
2005 เหลือ 28.5% ในปี 2009 (Choke et al., 2012)  สาํหรับประเทศไทยเองกมี็แนวโนม้ผูป่้วยเขา้รับการรักษาเพ่ิมข้ึน
เร่ือยๆเช่นกนัโดยสถิติการเขา้รักษาดว้ยการผา่ตดัในโรงพยาบาลตติยภูมิขนาดใหญ่ ระหวา่งปี พ.ศ 2552-2555 เฉล่ีย  
80-100 รายต่อปี (หน่วยศลัยศาสตร์หลอดเลือด โรงพยาบาลศิริราช, 2555)  

แนวทางการรักษาโรคหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องทอ้งโป่งพองมีทั้งการรักษาดว้ยยาและรักษาดว้ยการผา่ตดั 
ปัจจุบนัแพทยส่์วนใหญ่ทัว่โลกมกัจะเลือกรักษาดว้ยการผา่ตดัสอดสายสวนเพ่ือรักษาโรคหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่อง
ท้องโป่งพอง(Endovascular abdominal aortic aneurysm repair หรือ EVAR) ซ่ึงเป็นการผ่าตัดขนาดเล็ก (Minimal 
invasive surgery) เสียเลือดปริมาณนอ้ย ระยะเวลาการเขา้พกัในหออภิบาลสั้น ระยะเวลาการนอนโรงพยาบาลสั้น พบ
ภาวะแทรกซอ้นภายหลงัผา่ตดัค่อนขา้งนอ้ย และผูป่้วยมีการฟ้ืนตวัภายหลงัผา่ตดัไดเ้ร็ว  

แมว้า่ความกา้วหนา้ทางการรักษาดว้ยวิธีการผา่ตดัจะเพ่ิมอตัราการรอดชีวิตจากการแตกทะลุของโรคหลอด
เลือดแดงใหญ่ในช่องทอ้งโป่งพอง  แต่ในระยะฟ้ืนตวัภายหลงัการรักษาพบวา่มีอาการรบกวนต่างๆเกิดข้ึนและส่งผล
ใหเ้กิดความทุกขท์รมานทางดา้นร่างกายและจิตใจ และในระยะน้ีผูป่้วยยงัตอ้งเผชิญกบัปัญหาภาวะการทาํหนา้ท่ีดา้น
ร่างกายท่ีลดลง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในระยะ 1-2 สัปดาห์หลงัผ่าตดั แต่จะค่อยๆดีข้ึนจนใกลเ้คียงปกติใน 3-4 สัปดาห์ 
เป็นตน้ไป ( Jones et al., 2002; Aljabri et al., 2006)  

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีผา่นมา ความสัมพนัธ์ระหวา่งอาการในระยะฟ้ืนตวัและความทุกขท์รมานทาง
จิตใจ กบัภาวะการทาํหน้าท่ีดา้นร่างกายในผูป่้วยหลงัผ่าตดัสอดสายสวนเพื่อรักษาโรคหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่อง
ทอ้งโป่งพองโดยตรงนั้น ยงัไม่พบการศึกษามาก่อน การศึกษาส่วนใหญ่เป็นการศึกษาระดบัคุณภาพชีวิตภายหลงั
ผ่าตดัโดยภาพรวม อีกทั้งยงัเป็นการศึกษาในซีกโลกตะวนัตกซ่ึงมีบริบททางวฒันธรรมและศาสนาท่ีแตกต่างจาก    
ซีกโลกตะวนัออก อยา่งเช่นประเทศไทยซ่ึงพบการศึกษาวิจยัเป็นจาํนวนน้อยมาก ในขณะท่ีจากการสํารวจสถิติการ
เขา้รักษาในโรงพยาบาลระดบัตติยภูมิในประเทศไทยพบแนวโนม้ผูป่้วยโรคหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องทอ้งโป่งพอง 
(Abdominal aortic aneurysm) เขา้มารับการรักษาดว้ยวิธีการผา่ตดัสอดสายสวน (EVAR) มีจาํนวนเพิ่มข้ึนทุกปี ผูว้ิจยั
จึงมีความสนใจศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งอาการในระยะฟ้ืนตวัและความทุกขท์รมานทางจิตใจกบัภาวะการทาํ
หนา้ท่ีดา้นร่างกาย  

 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1) เพ่ือศึกษาอาการในระยะฟ้ืนตวั ความทุกขท์รมานทางจิตใจ และภาวะการทาํหนา้ท่ีดา้นร่างกาย ในผูป่้วย
หลงัผา่ตดัสอดสายสวนเพื่อรักษาโรคหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องทอ้งโป่งพองท่ีไม่มีอาการ ในระยะจาํหน่ายออกจาก
โรงพยาบาลและมาตรวจติดตามการรักษาในคร้ังแรก   

2) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอาการในระยะฟ้ืนตวัและความทุกข์ทรมานทางจิตใจ กบัภาวะการทาํ
หนา้ท่ีทางดา้นร่างกายในผูป่้วยหลงัผา่ตดัสอดสายสวนเพื่อรักษาโรคหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องทอ้งโป่งพองท่ีไม่มี
อาการ ในระยะจาํหน่ายออกจากโรงพยาบาลและมาตรวจติดตามการรักษาในคร้ังแรก   

 
3. การดาํเนินการวจิัย 

การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงบรรยายภาคตดัขวาง เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งอาการในระยะฟ้ืนตวั  
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และความทุกขท์รมานทางจิตใจกบัภาวะการทาํหนา้ท่ีดา้นร่างกายในผูป่้วยหลงัผา่ตดัสอดสายสวนเพ่ือรักษาโรค 
หลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องทอ้งโป่งพองท่ีไม่มีอาการ ในระยะจาํหน่ายออกจากโรงพยาบาลและมาตรวจติดตามการ
รักษาในคร้ังแรก  

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
ประชากรในการวจิยัคร้ังน้ี คือ ผูป่้วยหลงัผา่ตดัสอดสายสวนเพื่อรักษาโรคหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องทอ้ง 

โป่งพองท่ีไม่มีอาการ ระยะจาํหน่ายออกจากโรงพยาบาลและมาตรวจติดตามการรักษาในคร้ังแรก มีอายมุากกวา่ 18 ปี 
ทั้งเพศชายและเพศหญิง ณ หน่วยตรวจโรคผูป่้วยนอกแผนกศลัยศาสตร์หลอดเลือดของโรงพยาบาลระดบัตติยภูมิ
ขนาดใหญ่ 2 แห่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience sampling) และ
กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งจากการคาํนวณอาํนาจการทดสอบ โดยกาํหนดค่ากาํลงัทดสอบ (power analysis) ท่ีระดบั
นัยสําคญั (α) .05 อาํนาจการทดสอบ (power of the test) เท่ากบั .80 และขนาดอิทธิพลขนาดกลาง (medium effect 
size) เท่ากบั .30 ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งอยา่งนอ้ย 70 ราย โดยมีคุณสมบติัตามเกณฑค์ดัเขา้ คือ 1)  ไดรั้บการผา่ตดัสอด
สายสวนเพื่อรักษาโรคหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องทอ้งโป่งพองเป็นคร้ังแรก 2) มาตรวจติดตามการรักษาในคร้ังแรก 
ภายในระยะเวลา 5 - 10 วนัหลงัจาํหน่ายจากโรงพยาบาล 3) มีสติสัมปชญัญะและการรับรู้ปกติ เกณฑก์ารคดัออก คือ 
1) ไดรั้บการผา่ตดัใหญ่ชนิดอ่ืนร่วมดว้ย 2) มีภาวะแทรกซอ้นจากการผา่ตดั 

เคร่ืองมือวจิยั  
1)  แบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคล เป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน มีขอ้คาํถามทั้งหมด 9 ขอ้ ไดแ้ก่ อาย ุ

เพศ ศาสนา สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดข้องผูป่้วย ประวติัการใชส้ารเสพติด และสิทธ์ิในการ
รักษาพยาบาล 

2) แบบบนัทึกขอ้มูลดา้นสุขภาพและการรักษาโรค เป็นแบบบนัทึกท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน มีขอ้คาํถาม ทั้งหมด 7 
ขอ้ ไดแ้ก่ การวินิจฉัยโรค ชนิดของการผ่าตดั วนัท่ีผ่าตดั วนัท่ีจาํหน่ายออกจากโรงพยาบาล วนัท่ีแพทยน์ัดตรวจ 
ระยะเวลาภายหลงัการผา่ตดัจนถึงวนัท่ีเกบ็ขอ้มูล จาํนวนวนันอนโรงพยาบาล 

3) แบบสอบถามอาการในระยะฟ้ืนตวั เป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนจากการทบทวนวรรณกรรมท่ี
เก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ยขอ้คาํถาม 20 ขอ้ โดยขอ้ท่ี 1 - 19 เป็นอาการต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนแต่ละขอ้จะมีคาํตอบให้เลือกตาม
ลกัษณะความถ่ีของอาการท่ีเกิดข้ึนกบัผูป่้วยและเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 7 ค่า ส่วนขอ้ท่ี 20 เป็นอาการอ่ืนๆ ซ่ึงเป็น
คาํถามปลายเปิด ค่าคะแนนรวมอยู่ระหว่าง 19 - 133 คะแนน แปลผลคะแนน โดยคะแนนสูงหมายถึง อาการนั้น
เกิดข้ึนบ่อยและเป็นปัญหามาก คะแนนตํ่าหมายถึงพบอาการเกิดข้ึนกับผูป่้วยน้อย  หาค่าความเช่ือมั่นโดยใช ้
cronbach’s alpha coefficient เท่ากบั .78 

4) แบบประเมินความทุกข์ทรมานทางจิตใจ ใช้แบบประเมินภาวะทุกข์ทรมานทางจิตใจ Depression 
Anxiety Stress Scales (DASS-21) ฉบบัภาษาไทย ซ่ึงพฒันาโดยโลวิบอนด์และคณะ ( Lovibond & Lovibond, 1995) 
ประกอบดว้ยขอ้คาํถามทั้งหมด 21 ขอ้ แต่ละขอ้มีคาํตอบใหเ้ลือกตามอาการท่ีเกิดข้ึนจริงกบัผูป่้วย เป็น rating scale หา
ค่าความเช่ือมัน่โดยใช ้cronbach’s alpha coefficient เท่ากบั .74 

5) แบบสอบถามผลกระทบความเจ็บป่วย (Sickness Impact Profile: SIP) สร้างโดยเบิร์กเนอร์และคณะ 
ไดรั้บการแปลเป็นภาษาไทยโดย เพญ็รุ่ง ผลกาญจนกร (2541) ซ่ึงใชใ้นการประเมินภาวะการทาํหนา้ท่ี มีทั้งหมด 12 
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หมวด การศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัเลือกใช ้10 หมวด รวมทั้งหมด 117 ขอ้คาํถาม หาค่าความเช่ือมัน่โดยใช ้cronbach’s alpha 
coefficient เท่ากบั .80 

วธีิการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
ผูว้จิยัดาํเนินการเกบ็ขอ้มูลดว้ยตนเอง ลกัษณะของขอ้มูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแฟ้ม 

ประวติัของกลุ่มตวัอย่างและขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ ใช้ระยะเวลาในการสัมภาษณ์ทั้ งหมดประมาณ 45 นาที มี
ขั้นตอนการดาํเนินการคือ เสนอโครงการวิจยัเพ่ือขอรับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล ภายหลงัไดรั้บ
อนุญาตจากคณะกรรมการวิจยัในคนจากทั้ง 2 แห่ง (Si189/2013 และ MURA2013/151 ตามลาํดบั) ผูว้จิยัจึงดาํเนินการ
เกบ็ขอ้มูล โดยนาํหนงัสือขอความอนุเคราะห์ในการเกบ็รวบขอ้มูลวิจยั เสนอต่อผูอ้าํนวยการโรงพยาบาล หวัหนา้ฝ่าย
การพยาบาล และหัวหน้างานการพยาบาลผูป่้วยนอกท่ีเป็นแหล่งเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือช้ีแจงวตัถุประสงค ์
รายละเอียดการวิจยั และขอความร่วมมือในการวิจยั เม่ือไดรั้บอนุญาตผูว้ิจยัจึงคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งตามคุณสมบติัท่ี
กาํหนด เขา้พบกลุ่มตวัอยา่ง แนะนาํตนเอง ช้ีแจงวตัถุประสงคข์องการวิจยั ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ประโยชน์
ของการวจิยัและการพิทกัษสิ์ทธ์ิของกลุ่มตวัอยา่ง หลงัจากนั้นสอบถามความสมคัรใจในการเขา้ร่วมการวจิยั เม่ือผูป่้วย
ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งยินดีเขา้ร่วมการวิจยั ผูว้ิจยัจึงดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลในช่วงเวลาท่ีผูร่้วมวิจยัสะดวกและไม่
เป็นอุปสรรคในการเขา้พบแพทยแ์ละการรับบริการจากเจา้หนา้ท่ีในการตรวจรักษา เม่ือส้ินสุดการตอบแบบสอบถาม 
ผูว้จิยัตรวจสอบความครบถว้นของขอ้มูล เพ่ือนาํไปวเิคราะห์ตามหลกัการทางสถิติต่อไป 

การพิทกัษสิ์ทธ์ิของกลุ่มตวัอยา่ง  
โดยดาํเนินการตามขั้นตอนขอความเห็นชอบการทาํวิจยัในคนจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน

ของโรงพยาบาลตติยภูมิทั้ง 2 แห่ง เม่ือผา่นความเห็นชอบแลว้ ผูว้ิจยัจึงเร่ิมดาํเนินการวิจยั ในการขอความร่วมมือใน
การทาํวิจยัจะช้ีแจงให้ทราบถึงสิทธิในการเขา้ร่วมและปฏิเสธการเขา้ร่วมการวิจยั ข้ึนอยูก่บัความสมคัรใจของกลุ่ม
ตวัอยา่ง กลุ่มตวัอยา่งมีสิทธิท่ีจะถอนตวัออกจากการวิจยัไดต้ลอดเวลา โดยไม่มีผลต่อการรักษาพยาบาล หากระหวา่ง
ตอบแบบสอบถามมีความผิดปกติเกิดข้ึน เช่น ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ คล่ืนไส้ กลุ่มตัวอย่างสามารถหยุดตอบ
แบบสอบถามไดท้นัที ผูว้ิจยัจะให้การพยาบาลเบ้ืองตน้ แลว้ประสานงานกบัเจา้หนา้ท่ีประจาํห้องตรวจ เพ่ือให้ผูร่้วม
วิจยัไดรั้บการดูแลรักษาท่ีเหมาะสม และหากผูว้ิจยัตรวจพบคะแนนรวมในแบบประเมินความทุกขท์รมานทางจิตใจ
อยู่ในระดบัสูง ผูว้ิจยัจะให้คาํปรึกษาตามหลกัการให้คาํปรึกษาและส่งต่อแพทยเ์จา้ของไข ้เพ่ือให้การดูแลต่อไป 
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัถือเป็นความลบั ผลการวจิยัท่ีไดจ้ะนาํเสนอหรือตีพิมพใ์นภาพรวม  

การวเิคราะห์ขอ้มูล 
ขอ้มูลส่วนบุคคล ขอ้มูลดา้นสุขภาพและการรักษาโรค อาการในระยะฟ้ืนตวั ความทุกข์ทรมานทางจิตใจ

และภาวะการทาํหน้าท่ีด้านร่างกาย ใช้สถิติการแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในการ
วิเคราะห์ขอ้มูล วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งอาการในระยะฟ้ืนตวัและความทุกขท์รมานทางจิตใจกบัภาวะการทาํ
หน้าท่ีดา้นร่างกายในผูป่้วยหลงัผ่าตดัสอดสายสวนเพ่ือรักษาโรคหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องทอ้งโป่งพองท่ีไม่มี
อาการดว้ยสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 
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4. ผลการวจิัย 
ขอ้มูลส่วนบุคคลและขอ้มูลดา้นสุขภาพและการรักษาโรค 
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 78.6) อยูใ่นวยัสูงอายมีุอายเุฉล่ีย 73±9 ปี สถานภาพสมรสคู่ นบั

ถือศาสนาพุทธ จบการศึกษาระดบัประถมศึกษาและไม่ไดป้ระกอบอาชีพเป็นส่วนใหญ่ รายไดเ้ฉล่ีย 11,364 บาท/
เดือน ใชสิ้ทธิบตัรประกนัสุขภาพถว้นหนา้ในการรักษามากท่ีสุด กลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 67.1 มีประวติัการใชส้ารเสพติด 
ไดแ้ก่ บุหร่ี ระยะเวลาท่ีสูบมากสุดอยูใ่นช่วง 20 - 40 ปี มีการโป่งพองของหลอดเลือดแบบ Infrarenal AAA มากท่ีสุด 
(94.3%) ขนาดการโป่งพองเฉล่ีย 5.97±1.63 ซ.ม. ระยะเวลาเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเฉล่ีย 8.28 ± 0.53 วนั 
ระยะเวลาหลงัผ่าตดัถึงวนัเก็บขอ้มูลเฉล่ีย 13.8 ± 7.12 วนั และระยะเวลาหลงัจาํหน่ายถึงวนัเก็บขอ้มูลเฉล่ีย 7.76 ± 
3.92 วนั 

อาการในระยะฟ้ืนตวั ความทุกขท์รมานทางจิตใจ และภาวะการทาํหนา้ท่ีดา้นร่างกาย 
กลุ่มตวัอยา่งมีคะแนนของอาการในระยะฟ้ืนตวัหลงัผา่ตดัสอดสายสวนเพื่อรักษาโรคหลอดเลือดแดงใหญ่

ในช่องทอ้งโป่งพอง ระยะหลงัจาํหน่ายออกจากโรงพยาบาลและมาตรวจติดตามการรักษาในคร้ังแรกโดยรวม เฉล่ีย 
47.51±11.0 คะแนน อาการท่ีพบสูงสุด 5 อนัดบัแรกไดแ้ก่ ปวดตรงกลางหลงั นอนไม่หลบั ปัสสาวะบ่อยคร้ังข้ึนใน
เวลากลางคืน อ่อนเพลีย และเบ่ืออาหาร คะแนนเฉล่ีย 3.99, 3.87, 3.61, 3.32 และ3.10 คะแนนตามลาํดบั คะแนนของ
ความทุกข์ทรมานทางจิตใจโดยรวม เฉล่ีย 19.57±7.38 คะแนน เม่ือพิจารณาคะแนนเฉล่ียรายดา้นของความทุกข์
ทรมานทางจิตใจพบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีระดบัคะแนนความเครียด ความวิตกกงัวล และภาวะซึมเศร้าอยูใ่นระดบัปกติ 
สาํหรับภาวะการทาํหนา้ท่ีดา้นร่างกายนั้นพบวา่มีคะแนนโดยรวม เฉล่ีย 36.74±9.16 คะแนน โดยภาวะการทาํหนา้ท่ี
ดา้นร่างกายท่ีมีปัญหามาก กล่าวคือ มีระดบัคะแนนเฉล่ียมากกวา่ร้อยละ 50 มีอยู ่4  ดา้น ไดแ้ก่ การทาํงาน  
การนอนหลับพักผ่อน  การจัดการบ้าน  และการเค ล่ือนย้าย  คะแนนเฉ ล่ีย  67.48, 59.70, 58.68 และ  55.95                                
ตามลาํดบั 

ความสัมพนัธ์ระหว่างอาการในระยะฟ้ืนตวัและความทุกข์ทรมานทางจิตใจกบัภาวะการทาํหน้าท่ีด้าน
ร่างกาย  โดยการคํานวณค่ าสัมประสิท ธ์ิสหสัมพัน ธ์ของเพียร์สัน  (Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient) พบวา่อาการในระยะฟ้ืนตวั และความทุกขท์รมานทางจิตใจมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัภาวะการทาํหนา้ท่ี
ดา้นร่างกายในระดบัปานกลาง (r=.526, .365, p<.01 ตามลาํดบั) ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานการวิจยั นอกจากน้ียงัพบวา่
ความทุกข์ทรมานทางจิตใจมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรอิสระท่ีศึกษา กล่าวคือ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัอาการใน
ระยะฟ้ืนตวัในระดบัปานกลาง (r= .469, p<.01) 
5. การอภิปรายผล 

การศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ในระยะฟ้ืนตวัภายหลงัผา่ตดัสอดสายสวนเพื่อรักษาโรคหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่อง
ทอ้งโป่งพอง มีอาการรบกวนต่างๆ เกิดข้ึนพร้อมกนัหลายอาการแต่อยา่งไรก็ดี อาการทางดา้นร่างกายต่างๆ ท่ีพบ
เหล่าน้ีก็ไม่ไดอ้ยูใ่นระดบัท่ีรุนแรง และเกิดข้ึนแค่ในระยะ 1 - 2 สัปดาห์ภายหลงัผ่าตดั อธิบายไดว้่า การผ่าตดัสอด
สายสวนเพ่ือรักษาโรคหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องทอ้งโป่งพองนั้นถือเป็นการผา่ตดัแบบ Minimal invasive surgery 
ซ่ึงมีแผลขนาดเลก็ เสียเลือดปริมาณนอ้ย ระยะเวลานอนในหอภิบาลภายหลงัผา่ตดัสั้น ลดภาวะแทรกซ้อนและอตัรา
การเกิดความพิการในระหว่างผ่าตดั  ผูป่้วยจึงฟ้ืนตวัไดเ้ร็ว จาํหน่ายกลบับา้นไดเ้ร็ว (Chaikof et al., 2009) และใน
การศึกษาคร้ังน้ี ยงัศึกษาในผูป่้วยโรคหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องทอ้งชนิดท่ีไม่มีอาการ (Asymtomatic abdominal 
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aortic aneurysm / Non ruptured) ไดรั้บการผ่าตดัแบบนดัล่วงหนา้ ไม่มีภาวะแทรกซ้อนท่ีรุนแรงของ ปอด หัวใจ ไต 
ภายหลงัการผ่าตดั และไม่ไดรั้บการผ่าตดัซํ้ า จึงส่งผลให้มีอาการรบกวนหรืออาการไม่พึงประสงคต่์างๆ เกิดข้ึนกบั
ผูป่้วยเพียงเล็กน้อยและไม่รุนแรงมากนัก สําหรับอาการปวดตรงกลางหลงัท่ีพบเป็นปัญหามากท่ีสุด โดยมีคะแนน
เฉล่ียสูงสุด (3.99 คะแนน) หมายถึงมีความถ่ีเกิดข้ึนเป็นบางคร้ัง อาจเกิดจากอาการปวดเม่ือยกลา้มเน้ือโดยทัว่ไปซ่ึง
เป็นผลจากท่าทางท่ีใชใ้นการผา่ตดั ร่วมกบัอาการขา้งเคียงจากการไดรั้บยาชาทางไขสันหลงั (Edward et al., 2011)  

การศึกษาคร้ังน้ีท่ีพบกลุ่มตวัอยา่งมีคะแนนของความทุกขท์รมานทางจิตใจภายหลงัผา่ตดัอยูใ่นระดบัปกติ
นั้นอาจเน่ืองมาจากกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่อยูใ่นวยัสูงอายุและไม่ไดป้ระกอบอาชีพจึงไม่ค่อยมีความกงัวลใจในการ
ตอ้งรีบกลบัมาประกอบอาชีพการงานดงัเช่นก่อนผ่าตดั อีกทั้งการผ่าตดัสอดสายสวนเพื่อรักษาโรคหลอดเลือดแดง
ใหญ่ในช่องทอ้งโป่งพองผูป่้วยมีแผลผา่ตดัขนาดเลก็ เสียเลือดปริมาณนอ้ย ภายหลงัผา่ตดัผูป่้วยสามารถฟ้ืนตวัไดเ้ร็ว
ทั้งดา้นร่างกายและจิตใจ  มีการพ่ึงพาผูดู้แลค่อนขา้งนอ้ย นอกจากน้ีกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสคู่  
ทาํให้ผูป่้วยไดรั้บแรงสนับสนุนจากสมาชิกครอบครัว ในการดูแลช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆในการดาํรงชีวิต ไดรั้บ
ความรักและกาํลงัใจจากคนรอบขา้ง ทาํให้ในระยะเปล่ียนผ่านหลงัจาํหน่ายออกจากโรงพยาบาล ผูป่้วยสามารถ
ปรับตวัไดดี้ มีสุขภาพจิตท่ีดี จึงพบวา่ในการศึกษาคร้ังน้ีมีระดบัคะแนนความทุกขท์รมานทางจิตใจอยูใ่นเกณฑป์กติ  

ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีปัญหาของภาวะการทาํหนา้ท่ีโดยรวมค่อนขา้งนอ้ยอาจเน่ืองมาจากขอ้ดี
ของการผ่าตดัแบบ Minimal invasive surgery ดงักล่าวขา้งตน้ สําหรับหมวดการทาํงานท่ีพบเป็นปัญหามากท่ีสุดนั้น 
(คะแนนเฉล่ีย 67.48) อาจเน่ืองมาจากในการศึกษาคร้ังน้ีกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่อยู่ในวยัสูงอายุและไม่ไดป้ระกอบ
อาชีพการงานแลว้ สาํหรับผูท่ี้ยงัประกอบอาชีพอยูน่ั้นส่วนใหญ่จะทาํไดแ้ต่งานเบาๆ ในช่วงเวลาท่ีสั้นลงและทาํงาน
เสร็จไดน้้อยกว่าท่ีเคยทาํตามปกติ  เน่ืองจากในระยะ1 สัปดาห์ภายหลงัจาํหน่ายออกจากโรงพยาบาลนั้น ผูป่้วยยงัมี
แผลผ่าตดับริเวณขาหนีบทั้งสองขา้ง แผลผ่าตดัยงัไม่ติดสนิทดี ยงัคงมีอาการปวดเล็กนอ้ย และเกรงจะส่งผลกระทบ
ต่อหลอดเลือดเทียม จึงไม่กลา้กลบัมาประกอบอาชีพการงานเตม็ท่ีอยา่งเช่นท่ีเคยทาํก่อนผา่ตดั  

การศึกษาความสัมพนัธ์พบวา่อาการในระยะฟ้ืนตวัและความทุกขท์รมานทางจิตใจมีความสัมพนัธ์เชิงบวก
กบัภาวะการทาํหน้าท่ีดา้นร่างกายในระดบัปานกลาง (r=.526, .365, p<.01 ตามลาํดบั) สอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎี
อาการไม่พึงประสงค์ ของ เลนซ์และคณะ (Lenze et al., 1997) ท่ีกล่าวว่า อาการเกิดจากการท่ีบุคคลตอ้งเผชิญกบั
เหตุการณ์อยา่งนอ้ย 1 เหตุการณ์ ซ่ึงมีผลกระทบต่อบุคคลทั้งทางดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และพฤติกรรม โดยอาการ
ท่ีเกิดข้ึนจะมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกนัคือ เม่ือมีอาการหน่ึงเกิดข้ึนจะเป็นปัจจยักระตุน้ให้เกิดอาการอ่ืนๆตามมา หรือ
อาจส่งเสริมให้อาการอ่ืนท่ีเกิดข้ึนอยูแ่ลว้มีความรุนแรงมากข้ึน ซ่ึงหากบุคคลใดมีจาํนวนของอาการและความถ่ีหรือ
ความรุนแรงของอาการมากข้ึนเท่าไร จะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทาํหนา้ท่ีดา้นต่างๆ ตามมาเช่นกนั ซ่ึง
การศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ ภายหลงัผา่ตดัสอดสายสวนเพ่ือรักษาโรคหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องทอ้งโป่งพอง ผูป่้วยมีการ
ตอบสนองทางร่างกายต่อภาวะเจ็บป่วยและการเปล่ียนแปลงการทาํงานของระบบต่างๆ ในร่างกายอนัเน่ืองมาจาก
พยาธิสภาพหลงัผา่ตดั เกิดอาการไม่พึงประสงคต่์างๆ ข้ึนในระยะฟ้ืนตวัและยงัมีการตอบสนองทางอารมณ์เป็นความ
ทุกขท์รมานทางจิตใจ ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัภาวะการทาํหนา้ท่ีดา้นร่างกายของผูป่้วย 

 

6. บทสรุป 
การศึกษาคร้ังน้ีพบว่าอาการในระยะฟ้ืนตวัและความทุกข์ทรมานทางจิตใจมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับ

ภาวะการทาํหน้าท่ีดา้นร่างกายในระดบัปานกลาง (r=.526, .365, p<.01 ตามลาํดบั) แสดงให้เห็นว่าความรุนแรงของ
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อาการในระยะฟ้ืนตวัและความทุกขท์รมานทางจิตใจมีความสัมพนัธ์กบัภาวะการทาํหนา้ท่ีดา้นร่างกายท่ีลดลง ซ่ึงเป็น
การสนบัสนุนสมมติฐานการวจิยัท่ีตั้งข้ึน  

ขอ้เสนอแนะและการนาํผลการวิจยัไปใช ้
ด้านการพยาบาล: ใชเ้ป็นขอ้มูลในการประเมินและพฒันารูปแบบการพยาบาลสําหรับจดัการกบัอาการใน

ระยะฟ้ืนตวัและความทุกขท์รมานทางจิตใจ เพ่ือส่งเสริมการฟ้ืนฟูสภาพผูป่้วยภายหลงัจาํหน่ายออกจากโรงพยาบาล
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ความทุกขท์รมานทางจิตใจท่ีพบวา่มีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรทุกตวัท่ีศึกษา 

ด้านการวจิัย: ทาํการศึกษาเปรียบเทียบตวัแปรทั้งหมดในเชิงการศึกษาระยะยาว (Longitudinal study) ตั้งแต่ 
วนัจาํหน่ายออกจากโรงพยาบาล, ระยะหลงัจาํหน่ายออกจากโรงพยาบาลและมาตรวจติดตามการรักษาคร้ังแรก, คร้ังท่ี  
2 และคร้ังท่ี 3 เพ่ือใหไ้ดอ้งคค์วามรู้ท่ีชดัเจนยิง่ข้ึน 
 
กติติกรรมประกาศ  

ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั และอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมทุกท่าน
เป็นอยา่งสูงท่ีไดใ้ห้คาํปรึกษาและขอ้เสนอแนะในการทาํวิทยานิพนธ์ และขอบพระคุณผูป่้วยทุกท่านท่ีเขา้ร่วมวิจยั  
เจ้าหน้าท่ีหน่วยตรวจโรคผูป่้วยนอก แผนกศัลยศาสตร์หลอดเลือด โรงพยาบาลตติตยภูมิทั้ ง 2 แห่ง ท่ีให้ความ
อนุเคราะห์ในการเกบ็ขอ้มูล 
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คุณภาพการจัดการดูแลผู้เป็นโรคหลอดเลือดสมองทีม่ารับการรักษาทีแ่ผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
โรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึงในจังหวดัเชียงใหม่ 

QUALITY OF CARE MANAGEMENT IN PERSONS WITH STROKE 
AT EMERGENCY DEPARTMENT IN A PRIVATE HOSPITAL, 

CHIANGMAI PROVINCE 
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บทคดัย่อ      

การศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive Research) แบบ Retrospective Study น้ีมีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษา
คุณภาพการจดัการดูแลผูเ้ป็นโรคหลอดเลือดสมองท่ีมารับการรักษาแผนกอุบติัเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลเอกชน
แห่งหน่ึงในจงัหวดัเชียงใหม่ กลุ่มตวัอยา่งเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) จาํนวน 87 ราย เกบ็รวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบบันทึก 3 ชุด ประกอบด้วย 1) แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของผูเ้ป็นโรคหลอดเลือดสมอง               
2) ขอ้มูลดา้นสุขภาพของผูเ้ป็นโรคหลอดเลือดสมอง 3) แบบบนัทึกขอ้มูลการปฏิบติัตามแนวทางปฏิบติัการดูแล            
ผูเ้ป็นโรคหลอดเลือดสมอง และ4) แบบบนัทึกผลลพัธ์การดูแลผูเ้ป็นโรคหลอดเลือดสมอง การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้
สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) แสดงจาํนวน ร้อยละค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน       

ผูท่ี้เป็นโรคหลอดเลือดสมองท่ีมารับบริการท่ีแผนกอุบติัเหตุและฉุกเฉิน จาํนวน 87 ราย ส่วนใหญ่เป็น 
เพศชาย (ร้อยละ 69) มีอายรุะหวา่ง 36-95 ปี โดยมีอายเุฉล่ีย 60.94 ปี  มีอายรุะหวา่ง 46-59 ปี (ร้อยละ 47.10) มากท่ีสุด 
ส่วนใหญ่ มีสถานภาพสมรสคู่ (ร้อยละ 89.6) ประกอบอาชีพรับจา้ง (ร้อยละ 58.60) มีโรคประจาํตวัคือโรคความดนั
โลหิตสูง (ร้อยละ 65.50) ส่วนใหญ่มียาท่ีรับประทาน เป็นประจาํ (ร้อยละ 68.97) เป็นยากลุ่มระบบหัวใจและหลอด
เลือด (ร้อยละ 25.97)  ส่วนใหญ่ไดรั้บการวินิจฉัยว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมองแตก (ร้อยละ 60.91) และโรคหลอด
เลือดสมองตีบ (ร้อยละ 39.08) คุณภาพการจดัการดูแลผูเ้ป็นโรคหลอดเลือดสมองในดา้นปัจจยัดา้นกระบวนการ คือ 
1) การประเมินผูป่้วย  2) การจดัการดูแลโดยทัว่ไป 3) การจดัการดูแลแบบเฉพาะเจาะจง พยาบาลสามารถปฏิบติัได้
ร้อยละ 100 และปัจจยัดา้นผลลพัธ์ 1) ผูเ้ป็นโรคหลอดเลือดสมองแตกไดรั้บการส่ง CT  brain ใชเ้วลาระหว่าง 5 -35 
นาที เฉล่ีย 15.09 นาที และ เวลาท่ีไปถึงแผนกผูป่้วยวิกฤต อยู่ในเวลา 17 -122 นาที เวลาเฉล่ีย 38.02 นาที เวลา
พยาบาลท่ีรายงานแพทยศ์ลัยกรรมประสาทภายใชเ้วลาระหวา่ง 20 -70 นาที เวลาเฉล่ีย 35.25 นาที  2) ผูเ้ป็นโรคหลอด
เลือดสมองตีบ จาํนวน 34 ราย ไดรั้บการส่ง CT brain ใชเ้วลาระหวา่ง 7 -30 นาที มีเวลาเฉล่ีย 15.81 นาที เวลาท่ีไปถึง
แผนกผูป่้วยวิกฤต อยู่ในเวลา 22 -77 นาที เวลาเฉล่ีย 36.41 นาที ระยะเวลาท่ีผูป่้วยไดรั้บยาละลายล่ิมเลือดใชเ้วลา
ระหวา่ง 50 – 89 นาที เวลาเฉล่ีย 63 นาที ผูท่ี้ไดรั้บยาละลายล่ิมเลือดจาํนวน 5 ราย (ร้อยละ 14.7) ซ่ึงปัจจยัดา้นผลลพัธ์
ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์
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ผลการวิจยัน้ีเสนอแนะว่า การส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมเฉพาะทางให้กบัพยาบาลในการประเมินผูป่้วย
โรคหลอดเลือดสมอง และผูป่้วยและญาติส่ือสารให้เขา้ในตรงกนั การประเมินอาการผูเ้ป็นโรคหลอดเลือดสมองตอ้ง
ใชค้วามรวดเร็ว ควรรณรงค์ให้ความรู้กลุ่มผูป่้วยท่ีมีโรคประจาํตวัเป็นความดนัโลหิตสูง  การส่งต่อผูป่้วยเขา้พบ
แพทยเ์ฉพาะทางเพ่ือการเขา้ถึงการรักษาท่ีมีประสิทธิภาพ และการจดัการโครงสร้างบุคลาการทางการแพทยท่ี์เพียงพอ 
คาํสําคญั : คุณภาพการจดัการ, โรคหลอดเลือดสมอง, การดูแลในระยะฉุกเฉิน 

 
Abstract 

This descriptive research was conducted as a retrospective study which aimed to examine quality of 
care management in persons with stroke at Emergency Department of a private hospital in Chiangmai Province.  A 
purposive sampling was applied to select 87 samples and the data were collected by using 3 forms including                   
1) personal information form of persons with stroke, 2) health information form of persons with stroke,                          
3) implementation information form of caring for persons with stroke, and 4) result record form of caring for 
persons with stroke.  The data were analyzed by applying descriptive statistics and represented as number, 
percentage, mean, and standard deviation. 

There were 87 persons with stroke who came to the Emergency Department of the private hospital.  
Most of them were male (69 percent) at the age of 36-95 and the median age was 60.94 years.  Besides, most of 
them were between 45-59 years (47.10 percent), married (89.6 percent), and employees (58.60 percent).  Most 
samples had high blood pressure (65.50 percent) and regularly took medicine (68.97 percent) used for 
cardiovascular system (25.97 percent).  Besides, most of them were diagnosed as the persons with brain attack 
(60.91 percent) and brain infarction (39.08).  The quality of care management in persons with stroke were related to 
some process factors consisting of: 1) patient assessment, 2) general care management, and 3) specific care 
management performed 100% by nurse.  Moreover, the quality of care management in persons with stroke were 
relied on several result factors as follows: 1) the persons with brain attack were transferred to CT brain during 5-35 
minutes and the average time was 15.09 minutes.  The duration of patients’ arrival at Intensive Care Unit (ICU) 
was 17-122 minutes and the average time was 38.02 minutes.  The duration of nurse’s report to neurosurgeon was 
20-70 minutes and the average time was 35.25 minutes, 2) 34 persons with the brain infarction were transferred to 
CT brain during 7-30 minutes and the average time was 15.81 minutes.  The duration of patients’ arrival at 
Intensive Care Unit (ICU) was 22-77 minutes and the average time was 36.41 minutes.  The duration of patients’ 
taking fibrinolytic or thrombolytic drugs was 50-89 minutes and the average time was 63 minutes.  There were 5 
patients (14.7 percent) taking the fibrinolytic or thrombolytic drugs.  However, the result factor was not concordant 
with a criteria. 

The research findings suggested that there should be a specific training toward stroke patient 
assessment for nurses which would help the patients and their relatives understand correct information.  It was very 
important to quickly assess the stroke patient.  In addition, there should be a campaign to provide knowledge for 
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the patients with high blood pressure.  The patient transfer to specific doctor should be prepared to access to 
effective treatment.  Finally, medical staff structure should be managed and recruited sufficiently. 
KEYWORDS : Quality of Care Management, Stroke, Emergency Care 
 
1. บทนํา 

โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต และความพิการ จากสถิติเป็นสาเหตุทาํให้ประชาชน
เสียชีวติเป็นอนัดบั 2 ของโลก (American Heart Association, 2012) โดยทัว่โลก มีผูเ้ป็นโรคหลอดเลือดสมองมากกวา่ 
15 ลา้นคน ในจาํนวนน้ี มี 5 ลา้นคนท่ีมีความพิการถาวรและประมาณ 5 ลา้นคนเสียชีวิต (World Health Organization, 
2012) ในประเทศไทย อตัราการเสียชีวิตของผูเ้ป็นโรคหลอดเลือดสมองพบว่ามีแนวโน้มสูงข้ึนเร่ือยๆ จากจาํนวน 
13,133 คน ในปีพ.ศ. 2551 เป็น 20,368 คน ในปีพ.ศ. 2555 (กรมควบคุมโรคไม่ติดต่อ, 2555) จงัหวดัเชียงใหม่พบผู ้
เป็นโรคหลอดเลือดสมองมากท่ีสุดเม่ือเทียบกบัจงัหวดัอ่ืนๆ คิดเป็นอตัรา 31.07 ต่อ 100,000 ประชากร (กรมควบคุม
โรคไม่ติดต่อ, 2555) 

โรคหลอดเลือดสมองเป็นกลุ่มอาการท่ีเกิดจากการเสียหน้าท่ีของสมอง (Neurological deficit) ท่ีเกิด
ทนัทีทนัใด มีสาเหตุจากความผดิปกติของหลอดเลือดท่ีไปเล้ียงสมองหรือกา้นสมองเกิดการแตก ตีบ หรืออุดตนัทาํให้
สมองขาดออกซิเจนและการไหลเวียนเลือด สมองถูกทาํลายจนเสียหน้าท่ีการทาํงานของระบบประสาท ซ่ึงส่งผล        
ไปยงัอวยัวะส่วนท่ีประสาทส่วนนั้นควบคุมอยูผ่ิดปกติชัว่คราวหรือถาวร   อาการและอาการแสดงเกิดข้ึนทนัทีทนัใด   
โ ด ย ไ ม่ มี อ า ก า ร อ่ื น นํ า ม า ก่ อ น  ( American Heart Association Statistics Committee and Stroke Statistics 
Subcommittee, 2010) โรคหลอดเลือดสมองทาํให้เกิดความพิการ ส่งผลกระทบต่อผูป่้วยและญาติในการดาํเนิน
ชีวิตประจาํวนั (สมศกัด์ิ เทียมเก่า และคณะ, 2552) ความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมองข้ึนอยูก่บัตาํแหน่งของสมอง
ท่ีถูกทาํลาย โรคหลอดเลือดสมองอาจทาํให้เกิดการเสียชีวิตอยา่งกะทนัหัน (World Health Organization, 2013)โรค
หลอดเลือดสมองเป็นภาวะฉุกเฉินท่ีจาํเป็นตอ้งไดรั้บการตรวจพบดว้ยความรวดเร็วและให้การรักษาทนัเวลาดว้ย        
การให้ยาละลายล่ิมเลือดภายใน 4.5 ชัว่โมง ซ่ึงถือเป็นชัว่โมงทอง (golden period) หลงัจากเกิดอาการจะสามารถลด
อตัราการเสียชีวิต และความพิการได ้(American Heart Association, 2010) ในประเทศไทยมีรายงานการใชย้าละลาย
ล่ิมเลือด เพ่ือรักษาผูเ้ป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบตนัเฉียบพลนั พบวา่ไดผ้ลดีสามารถช่วยลดระดบัความรุนแรงของ
ความพิการท่ีระยะเวลา 3 เดือน ผูป่้วยสามารถกลบัมาดาํรงชีวิตไดใ้กลเ้คียงปกติประมาณร้อยละ 50 (นิจศรี ชาญณรงค ์
สุวรรณเวลา, 2550 ; ยงชยั นิละนนท์, 2551) ดงันั้น ความสําเร็จของการดูแลผูเ้ป็นโรคหลอดเลือดสมองข้ึนอยู่กบั         
การวินิจฉัยโรคท่ีรวดเร็วเพ่ือให้ผูป่้วยไดรั้บการแกไ้ขพยาธิสภาพให้เร็วท่ีสุดซ่ึงสะทอ้นคุณภาพของการจดัการดูแล           
ผูเ้ป็นโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลนั 

คุณภาพของการจัดการดูแลตามแนวคิดของ Irvine และคณะ (1998) ประกอบด้วยองค์ประกอบท่ีมี
ความสัมพนัธ์กนัดงัน้ี 1) ดา้นโครงสร้าง ประกอบดว้ย 1.1) องคก์ร คือหน่วยงานอุบติัเหตุฉุกเฉิน มีนโยบายในการใช้
แนวปฏิบติัการดูแลผูเ้ป็นโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลนั โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ 1.2) พยาบาล มีความรู้ใน         
การจดัการดูแลผูเ้ป็นโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลนั มีประสบการณ์ในการไดรั้บการอบรม และ 1.3) ผูเ้ป็นโรค
หลอดเลือดสมอง ไดแ้ก่ ขอ้มูลส่วนบุคคล และ ขอ้มูลเก่ียวกบัสุขภาพ 2) ดา้นกระบวนการ ประกอบดว้ย 2.1) บทบาท
อิสระของพยาบาล และบทบาทในการทาํงานร่วมกบัทีมสหสาขาวิชาชีพ ตามแนวปฏิบติัท่ีกาํหนดไว ้และ 3) ดา้น
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ผลลพัธ์ กรณีท่ีเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบ หรืออุดตนั ประเมินระยะเวลา Door to CT 15 นาที (ระยะเวลาตั้งแต่
ประเมินผูป่้วยถึงเวลาท่ีผูป่้วยไดรั้บการเอ็กเซเรยค์อมพิวเตอร์สมอง) และ Door to Door 30 นาที (ระยะเวลาท่ีผูป่้วย
ไดรั้บการเอก็เซเรยค์อมพิวเตอร์สมองและทราบผล CT Scan ถึงเวลาท่ีนาํส่ง CCU และ ICU) Door to Needle 60 นาที 
(ระยะเวลาการไดรั้บยาละลายล่ิมเลือด) กรณีเป็นโรคหลอดเลือดสมองชนิดแตก ประเมินระยะเวลาการรายงานแพทย์
ศลัยกรรมประสาท 30 นาที (สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัเชียงใหม่, 2555) ซ่ึงเม่ือโครงสร้างและกระบวนการเป็นไป
ตามมาตรฐานแลว้ จะเกิดผลลพัธ์ท่ีเป็นไปตามความคาดหวงัในการจดัการดูแลผูเ้ป็นโรคหลอดเลือดสมองท่ีแผนก
อุบติัเหตุฉุกเฉิน  

จากการทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินคุณภาพการจดัการดูแลผูเ้ป็นโรคหลอดเลือดสมองท่ี
แผนกอุบติัเหตุและฉุกเฉินท่ีโรพงยาบาลบาํรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชัน่แนล พบวา่ ผูป่้วยท่ีญาตินาํส่งโรงพยาบาลจาํนวน 
87 คน ผูป่้วยทุกคนไดรั้บการคดักรองโดยใช ้F.A.S.T และไดรั้บการประเมินอาการ การดูแลโดยแพทยภ์ายใน 10 
นาที และนาํผูป่้วยส่งตรวจเอกซเรยค์อมพิวเตอร์สมอง ตั้งแต่มาถึงโรงพยาบาลจนกระทัง่ไดผ้ลอ่าน ภายใน 45 นาที 
ร้อยละ 98.90 ไดรั้บการวินิจฉัยว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมองร้อยละ 65.40 แบ่งเป็นชนิดหลอดเลือดสมองตีบหรือ            
อุดตนัร้อยละ 35.60 ชนิดหลอดเลือดสมองขาดเลือดไปเล้ียงชัว่คราวร้อยละ 21.80 และชนิดหลอดเลือดสมองแตก 
ร้อยละ 8.00 ผู ้เป็นได้รับการรักษาด้วย  rt-PA เพียงร้อยละ 15.38 และส่วนใหญ่ไม่ได้รับการรักษาด้วย rt-PA  
เน่ืองจาก 1)ระยะเวลาท่ีเกิดอาการโรคหลอดเลือดสมองจนถึงระยะเวลาในการให ้rt-PA มากกวา่ 4.5 ชัว่โมง 2) ผูป่้วย
มีอาการดีข้ึน และ3) ผูป่้วยมีข้อห้ามในการใช้ยา คิดเป็นร้อยละ 66.70 ,18.15,และ 15.15 ตามลาํดับ (พชัราภรณ์              
สมหาญวงศ,์ 2554) 

จากสถานการณ์การปฏิบติังานของผูว้ิจยัพบว่า ผูท่ี้มีปัญหาของกลุ่มอาการโรคหลอดเลือดสมองท่ีมารับ
การรักษาท่ีแผนกอุบติัเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึงในจงัหวดัเชียงใหม่มีจาํนวนเพ่ิมข้ึน จากสถิติ
จาํนวนผูเ้ป็นโรคหลอดเลือดสมองพ.ศ. 2553 -2555 มีจาํนวนเพิ่มข้ึนจาก 22 ราย เป็น 45 ราย  ซ่ึงทางแผนกอุบติัเหตุ
และฉุกเฉินไดจ้ดัทาํแนวทางปฏิบัติผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองสําหรับปฏิบติัในแผนกอุบติัเหตุและฉุกเฉิน โดย
กาํหนดให้มีการประเมินผูป่้วยท่ีสงสัยว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมองดว้ย แบบประเมิน F.A.S.T. TEST เม่ือประเมิน
แลว้สงสัยวา่ผูป่้วยเป็นโรคหลอดเลือดสมอง พยาบาลรายงานแพทยป์ระเมินอาการซํ้ า และปฏิบติัตามแนวทางปฏิบติั
โรคหลอดเลือดสมอง โดยการจดัการดูแลโดยทัว่ไป  (General management) ดูแลระบบทางเดินหายใจ (On oxygen 
cannular 2 lit/min หรือ Mask with bag ตามอาการ การMonitor EKG การ Monitor สัญญาณชีพ การงดนํ้ างดอาหาร
ผูป่้วย  การให้สารนํ้ าทางหลอดเลือดดาํ (On 0.9%NSS 1000 ml rate 40 ml/hr) ในขา้งท่ีไม่อ่อนแรง   การจดัการดูแล
แบบเฉพาะเจาะจง (Specific management) ประกอบดว้ย การดูแลการส่งตรวจเอ็กเซเรยค์อมพิวเตอร์สมอง  การส่ง
ตรวจเอ็กเซเรย์ทรวงอก (Chest X-RAY) การส่งต่อผูป่้วยเข้ารักษาในหอผูป่้วยวิกฤต การให้ยาละลายล่ิมเลือด 
(thrombolytic treatment) ใน 3-4.5 ชัว่โมงแรก ทางแผนกอุบติัเหตุและฉุกเฉินไดจ้ดัการดูแลผูป่้วยโรคหลอดเลือด
สมองตามแนวทางปฏิบัติผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองสําหรับปฏิบัติในแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน แต่ยงัไม่มี              
การประเมินคุณภาพของการจดัการดูแลผูเ้ป็นโรคหลอดเลือดสมองอยา่งเป็นระบบ ซ่ึงจะสะทอ้นคุณภาพของการดูแล
แบบฉุกเฉิน สาํหรับผูเ้ป็นโรคหลอดเลือดสมอง โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้ผูท่ี้สงสัยวา่จะเป็นโรคหลอดเลือดสมองไดรั้บ
การวินิจฉัยและรักษาไดท้นัภายในเวลาท่ีกาํหนด ดงันั้นผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาคุณภาพการจดัการดูแลผูเ้ป็นโรค
หลอดเลือดสมองท่ีมารับการรักษาท่ีแผนกอุบติัเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึงในจงัหวดัเชียงใหม่  โดย
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ใชก้รอบแนวคิดของ Irvine และคณะ (Irvine,et al. 1998) ประกอบดว้ย องคป์ระกอบ3 ดา้นท่ีมีความสัมพนัธ์กนัคือ 
โครงสร้าง กระบวนการและผลลพัธ์ ผลการศึกษาจะเป็นขอ้มูลท่ีจะนาํไปใชใ้นการปรับปรุงการจดัการดูแลผูเ้ป็นโรค
หลอดเลือดสมองในระยะเฉียบพลนัใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1)  เพ่ือศึกษาคุณภาพการจดัการดูแลผูเ้ป็นโรคหลอดเลือดสมองดา้นโครงสร้าง ไดแ้ก่ ผูรั้บบริการท่ีมารับ

การรักษาท่ีแผนกอุบติัเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึงในจงัหวดัเชียงใหม่ 
2)  เพ่ือศึกษาคุณภาพการจดัการดูแลผูเ้ป็นโรคหลอดเลือดสมองดา้นกระบวนการท่ีแผนกอุบติัเหตุและ

ฉุกเฉิน โรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึงในจงัหวดัเชียงใหม่ 
3)  เพ่ือศึกษาคุณภาพการจดัการดูแลผูเ้ป็นโรคหลอดเลือดสมองดา้นผลลพัธ์ท่ีแผนกอุบติัเหตุและฉุกเฉิน

โรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึงในจงัหวดัเชียงใหม่ 
 

3. การดาํเนินการวจิัย 
 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive Research) แบบ Restrospective Study กลุ่ม

ตวัอย่างมีคุณสมบัติ 1) เป็นเวชระเบียนผูเ้ป็นโรคหลอดเลือดสมองเขา้รับการรักษาในแผนกอุบติัเหตุและฉุกเฉิน
โรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึงใน จังหวดัเชียงใหม่ 2) เขา้รับการรักษาระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2553 ถึง เดือน 
ธนัวาคม พ.ศ. 2555 ไดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีมีคุณสมบติัตามเกณฑจ์าํนวนกลุ่ม 87 ราย ผูว้ิจยัทาํการพิทกัษสิ์ทธิกลุ่มตวัอยา่ง
โดยนาํเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัระดบัคณะ (คณะพยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลยั
รังสิต และฝ่ายบริหารโรงพยาบาล เอกชนแห่งหน่ึงในจงัหวดัเชียงใหม่ การเขา้ถึงขอ้มูลกระทาํโดยพยาบาลผูว้ิจยัเท่านั้น 
และไม่มีการเปิดเผยขอ้มูลของผูป่้วยเป็นรายบุคคล เกบ็ขอ้มูลยอ้นหลงัจากเวชระเบียนโดยการสืบคน้ผา่นระบบ Home 
OPD Nurse Station System (Opdns’s Patient) โรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึงในจังหวดัเชียงใหม่ เคร่ืองมือท่ีใช้ใน
งานวิจยั ไดแ้ก่แบบบนัทึกขอ้มูล (Case report form – CRF) ประกอบดว้ย 1) แบบบนัทึกขอ้มูลส่วนบุคคลของผูเ้ป็น
โรคหลอดเลือดสมอง (CRF -1) 2) ขอ้มูลดา้นสุขภาพของผูเ้ป็นโรคหลอดเลือดสมอง (CRF-2) 3) แบบบนัทึกขอ้มูล
การปฏิบติัตามแนวทางปฏิบติัการดูแลผูเ้ป็นโรคหลอดเลือดสมอง (CRF-3) 4) แบบบนัทึกผลลพัธ์การดูแลผูเ้ป็นโรค
หลอดเลือดสมอง (CRF-ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Validity) โดยผูท้รงคุณวุฒิ 3 ท่าน ค่าดชันีความตรงตาม
เน้ือหา (Content validity index) ไดค้่า CVI เท่ากบั 1 วิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ 
การแสดงจาํนวน ร้อยละค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 
4. ผลการวจิัย 
 คุณภาพการจัดการดูแลผูเ้ป็นโรคหลอดเลือดสมองท่ีมารับการรักษาท่ีแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
โรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึงในจงัหวดัเชียงใหม่ แบ่งเป็น ดา้นโครงสร้าง ดา้นกระบวนการ และดา้นผลลพัธ์ พบวา่ 
 ดา้นโครงสร้าง ผูเ้ป็นโรคหลอดเลือดสมองท่ีมารับบริการท่ีแผนกอุบติัเหตุและฉุกเฉิน จาํนวน 87 ราย 
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 36-95 ปี โดยมีอายุเฉล่ีย 60.94 ปี มีอายุระหว่าง 46-59 ปี มากท่ีสุด ส่วนใหญ่มี
สถานภาพสมรสคู่ ประกอบอาชีพรับจา้ง ไดรั้บการวินิจฉัยว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมองแตก จาํนวน 53 ราย โรค
หลอดเลือดสมองตีบจาํนวน 34 ราย ส่วนใหญ่มีโรคประจาํตวั อย่างน้อย 1 โรค โดยเป็นโรคความดันโลหิตสูง       
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มากท่ีสุดและมียาท่ีรับประทาน เป็นประจาํ ส่วนใหญ่เป็นยากลุ่มระบบหัวใจและหลอดเลือด ส่วนใหญ่แรกรับมี
คะแนน Glasgow coma score มากกว่า 8 คะแนน และระดบัความรู้สึกตวั Alert พบว่าทุกรายมีกลา้มเน้ืออ่อนแรงท่ี
ใบหนา้ดา้นขวาและพบการพูดลาํบาก ระยะเวลาการเกิดอาการอยูร่ะหวา่ง 10-840 นาที ระยะเวลาการเกิดอาการเฉล่ีย 
104.77 นาที ส่วนใหญ่ไดรั้บการคดักรองเป็นประเภทผูป่้วยกรณีท่ี 1 คือ ผูป่้วยท่ีสงสัยมีอาการโรคหลอดเลือดสมอง
ภายใน 3 ชัว่โมง  
 ด้านกระบวนการ ประกอบด้วย1) การประเมินแรกรับ จาํนวน 8 ข้อ สามารถปฏิบัติได้ร้อยละ 100             
2) การจดัการดูแลโดยทัว่ไปจาํนวน 5 ขอ้ สามารถปฏิบติัไดร้้อยละ 100 และ 3) การจดัการดูแลเฉพาะเจาะจงจาํนวน   
4 ขอ้ ปฏิบติัไดร้้อยละ 100   
 ดา้นผลลพัธ์ แบ่งเป็นกรณีผูเ้ป็นโรคหลอดเลือดสมองแตก และหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตนั ดงัน้ี 
 กลุ่มผูเ้ป็นโรคหลอดเลือดสมองแตกพบ จาํนวน 53 รายไดรั้บการส่ง CT brain ใชเ้วลาระหวา่ง 5-35 นาที 
เฉล่ีย 15.09 นาที ส่วนใหญ่ผูป่้วยไดรั้บการส่ง CT brain ภายใน15 นาที และเวลาท่ีไปถึงแผนกผูป่้วยวิกฤต อยูใ่นเวลา 
17-122 นาที เวลาเฉล่ีย 38.02 นาที ผูป่้วยเกือบคร่ึงหน่ึง ถึงแผนกวิกฤตภายใน 30 นาที และประมาณคร่ึงหน่ึง (ร้อยละ
50.9) พยาบาลรายงานแพทยศ์ลัยกรรมประสาทภายในเวลา 30 นาที  
 กลุ่มผูเ้ป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบพบ จาํนวน 34 ราย ไดรั้บการส่ง CT brain ใชเ้วลาระหวา่ง 7-30 นาที 
มีเวลาเฉล่ีย 15.81 นาที ผูป่้วยส่วนใหญ่ไดรั้บการส่ง CT brain ภายใน15 นาทีและมีผูป่้วยเพียง 5 ราย (ร้อยละ 5.70)             
ท่ีไดรั้บยาละลายล่ิมเลือด ระยะเวลาท่ีผูป่้วยไดรั้บยาละลายล่ิมเลือดอยูร่ะหวา่ง 50-89 นาที เวลาเฉล่ีย 63 นาที  
ซ่ึงแสดงตวัอยา่งดงัตารางท่ี 1  
ตารางท่ี 1  แสดงจาํนวนและร้อยละของผูป่้วยท่ีไดรั้บยาละลายล่ิมเลือด (กรณีโรคหลอดเลือดสมองตีบและการ

รายงานแพทยศ์ลัยกรรมประสาท (กรณีโรคหลอดเลือดสมองแตก) 
 
                       ผลลพัธ์ 

โรคหลอดเลือดสมองแตก โรคหลอดเลือดสมองตีบ รวม 
จาํนวน 
(n=53) 

ร้อยละ จาํนวน 
(n=34) 

ร้อยละ จาํนวน 
(n=87) 

ร้อยละ 

เวลาท่ีไดรั้บการส่ง CT brain  
≤ 15 นาที 

> 15 นาที 

 
37 
16 

 
69.8 

   30.2 

 
27 
7 

 
79.4 
20.6 

 
64 
23 

 
73.6 
26.4 

ระยะเวลาตํ่าสุด – สูงสุด 

 ⎯X ± SD 

           7 -30 

   15.81 ± 5.92 

         5 – 35 

  15.09 ± 6.52 

5 – 35 

15.53 ± 15.37 
เวลาท่ีไปถึงแผนกผูป่้วยวกิฤต 
≤ 30 นาที 

 > 30 นาที 

 
 24 

   29 

 
45.3 
54.7 

 
17 
17 

 
50.0 
50.0 

 
41 
46 

 
47.1 
52.9 

ระยะเวลาตํ่าสุด – สูงสุด 

 ⎯X ± SD 

         17 – 122 

    38.02 ± 16.96 

       20 -77 

  36.41 ± 12.68 

17 – 122 

37.39 ± 15.37 
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ตารางท่ี 1   แสดงจาํนวนและร้อยละของผูป่้วยท่ีไดรั้บยาละลายล่ิมเลือด (กรณีโรคหลอดเลือดสมองตีบและการรายงาน
แพทยศ์ลัยกรรมประสาท (กรณีโรคหลอดเลือดสมองแตก)  (ต่อ) 

 
5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

ดา้นโครงสร้างผูเ้ป็นโรคหลอดเลือดสมองท่ีมารับบริการท่ีแผนกอุบติัเหตุและฉุกเฉิน ส่วนใหญ่มีโรค
ประจาํตวั และโรคประจาํตวัส่วนใหญ่เป็นโรคความดนัโลหิตสูง และนอกจากน้ียงัพบโรคความดนัโลหิตสูงในผูป่้วย
กลุ่มโรคหลอดเลือดสมองแตกมากท่ีสุด (ร้อยละ 69.8) อธิบายไดว้า่ ความดนัโลหิตสูงจะทาํให้ผนงัหลอดเลือดแดง          
ท่ีไปเล้ียงสมองมีลกัษณะหนาตวัและแข็งตวั ภายในหลอดเลือดแดงตีบแคบ รูของหลอดเลือดแดงแคบลง ทาํให ้            
การไหลเวียนเลือดไปเล้ียงสมองลดลงและขาดเลือด หรือมีภาวะหลอดเลือดสมองแตก ผูท่ี้มีความดนัโลหิตสูงจึงมี
โอกาสเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ซ่ึงโรคความดนัโลหิตสูงเป็นปัจจยัเส่ียงท่ีสําคญัของการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง 
(American Stroke Association , 2012) ในกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษา มียาท่ีรับประทาน เป็นประจาํ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มระบบ
หัวใจและหลอดเลือดไดแ้ก่ Hydrochlorothizide ซ่ึงเป็นยามาตรฐานกลุ่มแรกท่ีผูสู้งอายุไดรั้บ (วิริยา พฒันพูนสิน, 
2556) มีช่วง คะแนน Glasgow coma score มากกว่า 8 คะแนน ซ่ึงหมายถึงระดบัความรุนแรงอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ระยะเวลาการเกิดอาการอยู่ระหว่าง 10 – 840 นาที ระยะเวลาการเกิดอาการเฉล่ีย 104.77 นาที อธิบายได้ว่า การท่ี            
กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาการ ใบหนา้เบ้ียว อ่อนแรง ของแขนและการพูดลาํบาก ทาํใหญ้าติเกิดความกลวัและตกใจ จึงนาํส่ง
ผูป่้วยมาโรงพยาบาลไดร้วดเร็วภายใน 2 ชัว่โมงหลงัเกิดอาการสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของพชัราภรณ์ สมหาญวงค ์
(2553) ท่ีพบวา่ ผูป่้วยส่วนใหญ่มีความผดิปกติในการกาํมือ ดา้นขวา มีความผดิปกติของกลา้มเน้ือใบหนา้ดา้นขวา  

ด้านกระบวนการ ประกอบด้วย 1) การประเมินแรกรับ จาํนวน 8 ข้อ สามารถปฏิบัติได้ร้อยละ100             
2) การจดัการดูแลโดยทัว่ไปจาํนวน 5 ขอ้ สามารถปฏิบติัไดร้้อยละ 100 และ 3) การจดัการดูแลเฉพาะเจาะจงจาํนวน  
4 ขอ้ ปฏิบติัไดร้้อยละ 100 อธิบายไดว้่าการมุ่งเน้นให้พยาบาลปฏิบติัตามตวัช้ีวดัและมีการควบคุมการปฏิบติัตาม

                       ผลลพัธ์ โรคหลอดเลือดสมองแตก โรคหลอดเลือดสมองตีบ รวม 
จาํนวน 
(n=53) 

ร้อยละ จาํนวน 
(n=34) 

ร้อยละ จาํนวน 
(n=87) 

ร้อยละ 

เวลาท่ีไดรั้บยาละลายล่ิมเลือด 
ไม่ไดไ้ดรั้บยาละลายล่ิมเลือด 
ไดรั้บยาละลายล่ิมเลือด 
                  ≤ 60 นาที 

                  > 60 นาที 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
29 
5 

          4 
          1 

 
85.3 
14.7 

       80.0 
         20.0 

 
- 

- 
- 
- 

 
- 
- 

- 
- 

ระยะเวลาตํ่าสุด – สูงสุด (n=5) 

⎯X ± SD 

  50 – 89 

63.00±15.03 

  

เวลาท่ีรายงานแพทยศ์ลัยกรรม
ประสาท  
                 < 30 นาที 
                 > 30 นาที 

 
 

27 
26 

 
 

50.9 
49.1 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 
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แนวทางปฏิบติัโดยหัวหนา้เวรพยาบาลแผนกอุบติัเหตุและฉุกเฉินทาํให้ พยาบาลปฏิบติัตามแนวปฏิบติัท่ีกาํหนดข้ึน 
ทาํให้พยาบาลสามารถประเมินผูป่้วยไดร้วดเร็วส่งผลต่อผูป่้วยไดรั้บการรักษาอยา่งรวดเร็ว  และการรับตวัไวดู้แลใน
หอผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองไดร้วดเร็ว สามารถป้องกนัการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ทาํให้ผูป่้วยไดรั้บการรักษา
อยา่งรวดเร็วและทนัเวลา (สถาบนัประสาทวทิยา, 2552) 

ดา้นผลลพัธ์ พบว่า ระยะเวลาท่ีผูป่้วยไดรั้บการส่ง CT brain ไม่เป็นไปมาตรฐานท่ีกาํหนดไว ้ถึงแมว้่า
พยาบาลไดป้ฏิบติัตามกระบวนการแลว้ อธิบายไดว้า่พยาธิสภาพท่ีเปล่ียนแปลงทาํใหผู้ป่้วยไม่สามารถบอกอาการและ
ระยะเวลาท่ีเกิดอาการของผูป่้วยไดช้ดัเจน อีกทั้งการต่ืนตกใจของญาติทาํให้การซักประวติัล่าชา้ ตลอดจนภาษาท่ีใช้
ในการส่ือสารส่วนใหญ่ผูป่้วยและญาติเป็นชาวลา้นนา ใชภ้าษาถ่ินในการส่ือสารซ่ึงยากต่อการทาํความเขา้ใจ ส่งผล
ต่อระยะเวลาการส่งตรวจ CT Brain ระยะเวลาท่ีนาํส่งผูป่้วยไปถึงแผนกผูป่้วยวิกฤตไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด
อธิบายไดว้่า  โรงพยาบาลเป็นเครือข่ายของศูนยส์ํารองเตียงระบบการแพทยส์ํานกังานสาธารณสุข จงัหวดัเชียงใหม่ 
คือจะตอ้งมีเตียงรองรับผูป่้วยวิกฤตจากโรงพยาบาลทัว่จงัหวดัเชียงใหม่และภาคเหนือ ในขณะท่ีมีผูเ้ป็นโรคหลอด
เลือดสมองตอ้งเขา้รับการรักษาในแผนกวิกฤต ซ่ึงยงัไม่สามารถยา้ยเขา้ไปรักษาไดท้นัที ตอ้งรอการเคล่ือนยา้ยผูป่้วยท่ี
สามารถยา้ยออกไดไ้ปก่อน ระยะเวลาพยาบาลท่ีรายงานแพทยศ์ลัยกรรมประสาทยงัเกินเกณฑ์มาตรฐานท่ีกาํหนดไว ้
อธิบายไดว้่าแพทยศ์ลัยกรรมระบบประสาทมีภารกิจมากและไม่สามารถรับโทรศพัท์ไดท้นัที และสุดทา้ยการให้ยา
ละลายล่ิมเลือดไม่เป็นไปตามเกณฑเ์น่ืองจากมีผูป่้วยท่ีเขา้เกณฑไ์ดรั้บการรักษาดว้ยยาละลายล่ิมเลือดเพียง  5 รายจาก 
34 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.70 ระยะเวลาท่ีไดรั้บยาเป็นไปตามเกณฑ์ คือภายใน 60 นาที 4 ราย และเกิน 60 นาที 1 ราย 
เน่ืองจากผูป่้วย 1 รายนั้น ตอ้งใชเ้วลาในการติดตามญาติผูป่้วยท่ีเป็นผูรั้บผิดชอบมาเซ็นอนุญาตยินยอมรักษาดว้ยยา
ละลายล่ิมเลือดเน่ืองจากผูป่้วย 1 รายนั้น ตอ้งใชเ้วลาในการติดตามญาติผูป่้วยท่ีเป็นผูรั้บผิดชอบมาเซ็นอนุญาตยนิยอม
รักษาดว้ยยาละลายล่ิมเลือด จึงส่งผลใหร้ะยะเวลาเฉล่ียท่ีไดรั้บยาละลายล่ิมเลือดเกินกวา่เกณฑเ์ลก็นอ้ย ส่วนผูท่ี้ไม่ได้
รับยาละลายล่ิมเลือดจาํนวน 29 ราย อธิบายไดว้า่ มีผูป่้วยจาํนวน 11 รายมีอายมุากกวา่ 80 ปีซ่ึงเป็นขอ้หา้มในการใหย้า
ละลายล่ิมเลือด และผูป่้วยจาํนวน 18 รายท่ีไม่ไดรั้บยาละลายล่ิมเลือดเน่ืองจากในปี พ.ศ. 2553 -2554 ทางโรงพยาบาล
ไม่มีบุคลากรทางการแพทยเ์ฉพาะทางอายุรกรรมระบบประสาทซ่ึงเป็นผูว้ินิจฉัยและสั่งการรักษาดว้ยยา rt - PA            
ส่วนผูป่้วยท่ีไดรั้บยา rt-PA พบในปี พ.ศ. 2555 ซ่ึงขณะนั้นโรงพยาบาลมีแพทย ์อายรุกรรมประสาทมาปฏิบติังานแลว้ 
ผลการวิจยัสอดคลอ้งกบัพชัราภรณ์ สมหาญวงศ์ (2553) ท่ีพบว่ามีผูป่้วยท่ีเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตนั            
ท่ีญาตินาํส่งไดรั้บยา rt-PA ไม่ถึงร้อยละ 10 แต่ผลการวิจยัแตกต่างกนัดา้นระยะเวลาท่ีผูป่้วยไดรั้บยาภายใน 60 นาที 
คิดเป็นร้อยละ 50 และมากกวา่ 60 นาที คิดเป็นร้อยละ 50 

ข้อเสนอแนะ  
1) ปัจจยัดา้นโครงสร้าง ดา้นผูรั้บบริการ ผูท่ี้เป็นโรคความดนัโลหิตสูง หน่วยงานควรรณรงคใ์ห้ความรู้

แก่ผูป่้วย การส่งต่อผูป่้วยเขา้พบแพทยเ์ฉพาะทางเพ่ือการเขา้ถึงการรักษาท่ีมีประสิทธิภาพ  
2) ปัจจยัดา้นโครงสร้าง ดา้นบุคลากร ควรมีแพทยอ์ายรุกรรมระบบประสาทท่ีเพียงพอต่อจาํนวนผูป่้วย           

ท่ีสามารถใหบ้ริการไดทุ้กเวร 
3) ปัจจัยด้านกระบวนการ ควรส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมเฉพาะทางให้กับพยาบาลแผนกอุบัติเหตุและ

ฉุกเฉินในการประเมินผูเ้ป็นโรคหลอดเลือดสมอง และการส่ือสารกบัญาติโดยใชภ้าษาถ่ินทางเหนือ คือภาษาลา้นนา              
เพ่ือการส่ือสารระหวา่พยาบาลกบัผูป่้วยและญาติท่ีเขา้ใจและรวดเร็ว 
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6. บทสรุป 
 การศึกษาคุณภาพการจดัการดูแลผูเ้ป็นโรคหลอดเลือดสมองท่ีมารับการรักษาท่ีแผนกอุบติัเหตุและฉุกเฉิน
โรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึงในจงัหวดัเชียงใหม่ สามารถศึกษาคุณภาพจากองคป์ระกอบ 3 ดา้นคือ ดา้นโครงสร้าง 
ดา้นกระบวนการ และดา้นผลลพัธ์ พบวา่ดา้นโครงสร้าง ดา้นผูป่้วยมีจาํนวนผูเ้ป็นโรคหลอดเลือดสมองแตกมากกวา่
โรคหลอดเลือดสมองตีบ มีโรคประจาํตวัเป็นโรคความดนัโลหิตสูง ดา้นกระบวนการพบวา่พยาบาลสามารถปฏิบติั
ตามแนวทางปฏิบติัไดก้บัผูป่้วยทุกคนเน่ืองจาก มีการกาํหนดตวัช้ีวดัและควบคุมการปฏิบติัตามแนวทางปฏิบติัโรค
หลอดเลือดสมองแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  และด้านผลลัพธ์พบว่ายงัไม่เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว้
เน่ืองมาจากปัจจยัดา้นโครงสร้าง 
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งานจักสาน : รายละเอยีดทางเทคนิคทีนํ่าไปสู่การออกแบบเคร่ืองประดบั 
WOVEN OBJECT : TECHNICAL DETAILS ARE ACCESSORY DESIGN OPPORTUNITIES 

 

วรรณพร รธนิธย์1 รศ.สุวทิย์ รัตนานันท์2 และ David Marc Schafer3  
   1นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวชิาการออกแบบ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวทิยาลยัรังสิต 

2 อาจารยป์ระจาํ สาขาวชิาการออกแบบ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลยัรังสิต 
3อาจารยป์ระจาํ สาขาวชิาการออกแบบ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลยัรังสิต 

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

บทคดัย่อ      

การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ ศึกษาลวดลาย เทคนิค และกระบวนการในงานจกัสานของประเทศไทย 
และ นํามาออกแบบเคร่ืองประดับตกแต่งเคร่ืองแต่งกาย ในรูปแบบร่วมสมัย เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ และสืบสาน                     
ภูมิปัญญา ในกระบวนการศึกษา ได้ศึกษาควบคู่ไปเทคนิครายละเอียดในการออกแบบและผลิตของ Brand ท่ีมี
ช่ือเสียงของต่างประเทศ   เพ่ือหาแนวทางในการพฒันาการออกแบบเคร่ืองประดบัตกแต่งเคร่ืองแต่งกายในวิธีการ
ใหม่ 

 ผลการวิจัย พบว่า ผลงานออกแบบสร้างสรรค์เชิงทดลองรวมทั้ งหมด 5 ช้ิน  ได้แก่ (1) ท่ีคลุมไหล่                   
(2) แผ่นระบายอากาศท่ีแผ่นหลังของชุดกระโปรงติดกัน  (3) เคร่ืองประดับกระโปรง (4)  คอเซ็ทหวาย และ                        
(5) กระโปรงกันกระแทกบริเวณสะโพก  สามารถนําเสนอกระบวนการเช่ือมโยงรายละเอียดทางเทคนิค                  
จากภูมิปัญญาไทย ไปสู่งานออกแบบเคร่ืองประดับตกแต่งเคร่ืองแต่งกายร่วมสมัยได้อย่างแปลกใหม่   มีความ
น่าสนใจสําหรับกลุ่มการออกแบบเส้ือผ้ารูปแบบร่วมสมัย และสามารถนําไปขยายผลจริงในการออกแบบ
เคร่ืองประดบัตกแต่ง และออกแบบเส้ือผา้ต่อไป 

คาํสําคญั: งานจกัสาน, การออกแบบเคร่ืองประดบั 
 

Abstract 

 The purpose of this research was to study pattern and technical  characteristic of Thai woven objects in 
order to apply to contemporary accessory for fashion design.  Research methodology is also focusing on an 
investigation of the technical process and details of a contemporary international fashion design brand and find way 
to integrate the traditional Thai patterns of woven product design and its techniques into contemporary accessory 
design.  
 The research findings that the contemporary interpretation of 5 product designs which are: 1) the shoulder 
covering ornamental: 2) the air flowing sheet at the back of  women dress : 3) the skirt ornamental : 4) the rattan 
corset : and 5) the women hip protecting skirt are very interesting, look new and have a strong potential to apply in 
contemporary fashion design market. 
KEYWORDS: WOVEN OBJECTS, ACCESSORY DESIGN  
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1. บทนํา 
งานจกัสานเป็นงานศิลปหตัถกรรมพ้ืนบา้นของชาวไทยท่ีสืบทอดกนัมาชา้นาน  เป็นส่ิงท่ีสะทอ้นให้

เห็นภูมิปัญญาของชาวบา้นในอดีตท่ีแสดงออกถึงความชาญฉลาดในการเลือกสรรวตัถุดิบท่ีหาไดง่้ายตามชุมชน  
นาํมาสาน  สอด ถกั และทอต่อกนัเป็นงานฝีมิอในชุมชนเพ่ือประโยชน์ในการใชส้อยดว้ยการประดิษฐ์เป็น
ลวดลาย สีสรรคท่ี์สร้างความสนใจแก่ผูใ้ชแ้ละผูพ้บเห็น หัตถกรรมเคร่ืองจกัสานมีการพฒันามาอยา่งต่อเน่ือง 
โดยอาศยัการถ่ายทอดความรู้จากคนรุ่นหน่ึงไปสู่คนอีกรุ่นหน่ึงดว้ยการลงมือปฏิบติัให้เกิดผลผลิตท่ีจะสามารถ
นาํไปใชใ้นการดาํรงชีวิตประจาํวนัของชาวบา้นในชุมชน ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นองคค์วามรู้และการเรียนรู้ท่ีเกิดจาก
การปฏิบติัท่ีเป็นประสบการณ์ตรงท่ีไดรั้บจากบรรพบุรุษ เทคนิคและลวดลายต่าง ๆ เกิดเป็นองคค์วามรู้ท่ีสะสม
และสืบทอดมาจากอดีตมาถึงปัจจุบนัเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีมีลกัษณะเฉพาะเป็นเอกลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์ ทั้ง
เทคนิคการสานลาย รูปแบบ ลวดลาย และความแขง็แรงทนทาน  สอดคลอ้งกบัการใชป้ระโยชน์ไดเ้ป็นอยา่งดีท่ี
บรรพบุรุษไดคิ้ดคน้ไวอ้ยา่งเหมาะสมกบัผลิตภณัฑ์เคร่ืองจกัสานแต่ละอยา่งแต่ละชนิด จึงเป็นท่ียอมรับของคน
ทัว่ไปทั้งในและต่างประเทศ   

ศิลปะท่ีปรากฏในงานจกัสานท่ีประดิษฐ์ ดว้ยเทคนิคเฉพาะจนปรากฏเป็นช้ินงานต่าง ๆท่ีมีลวดลาย 
สีสันอนัเกิดจากภูมิปัญญาชาวบา้นดงักล่าวในตอนตน้เป็นช้ินงานท่ีทรงคุณค่าทางศิลปะท่ีสมควรนาํมาพิจารณา
ศึกษาต่อยอดวา่จะสามารถอนุรักษง์านจกัสานและสร้างมูลค่าเพ่ิม ดว้ยการนาํมาประยกุตร่์วมเป็นเคร่ืองประดบั 
ซ่ึงเป็นส่ิงของท่ีใช้เสริมเติมแต่งร่างกายเพิ่มเติมจากเส้ือผา้ท่ีสวมใส่ ทาํให้รูปแบบการแต่งตัวมีลักษณะท่ี
เปล่ียนไป แม้ว่าเส้ือผา้ท่ีสวมใส่จะเป็นชุดเดิมก็จะสามารถสร้างความรู้สึกท่ีเปล่ียนไปได้เม่ือมีการสวมใส่
เคร่ืองประดบั โดยเฉพาะเคร่ืองประดบัท่ีเป็นงานจกัสานท่ีมีลวดลายและสีสันท่ีเหมาะสมกบัเคร่ืองแต่งกาย
ดงักล่าว ซ่ึงนอกจากจะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากผลิตภณัฑ์งานจกัสานแลว้ยงัเป็นการอนุรักษ์สืบ
ทอดภูมิปัญญาไทยใหค้งอยูอ่ยา่งยาวนานสืบไปอีกดว้ย 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงพิจารณาวา่เทคนิคการจกัสาน รูปแบบ ลวดลายท่ีมีความเช่ือมต่อกนัในการ
นาํไมไ้ผ่มาจกัเป็นเส้นตอกและวสัดุธรรมชาติท่ีอยู่รอบ ๆ ตวัของคนในอดีต นํามาสาน  สอด  ถกั  ทอกนัจนเกิด
ลวดลายท่ีสวยงามแตกต่างกนัออกไปลว้นเป็นกระบวนการท่ีน่าสนใจ เกิดเป็นแรงบนัดาลใจในการศึกษาวิจยัในการ
ออกแบบเคร่ืองประดบัตกแต่งเพ่ือนาํมารวมกบัเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกายของมนุษย ์  
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1) เพ่ือศึกษาลกัษณะเทคนิคท่ีเป็นประโยชน์ในงานจกัสานของประเทศไทย 

 2) เพ่ือศึกษาลวดลายในเคร่ืองจกัสานของประเทศไทย 
 3) เพ่ือออกแบบเคร่ืองประดบัตกแต่งเคร่ืองแต่งกายท่ีไดรั้บแรงบนัดาลใจจากเคร่ืองจกัสาน 

 
3. การดาํเนินการวจิัย 
 1) การศึกษาปัญหาการวจิยัเพ่ือกาํหนดวตัถุประสงค ์
 2) การศึกษาเอกสารและแหล่งขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
   2.1 การสาํรวจแหล่งหตัถกรรมจกัสาน   
   2.2 การสาํรวจแหล่งขายเคร่ืองประดบัและเคร่ืองแต่งกาย 
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 3) การกาํหนดกรอบความคิดในการวจิยั 
 4) การดาํเนินการวจิยั 
   4.1 การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งรายละเอียดทางเทคนิคของเคร่ืองจกัสานและเส้ือผา้เคร่ืองประดบั
เคร่ืองแต่งกาย 
   4.2 การออกแบบเคร่ืองประดบัเคร่ืองแต่งกายท่ีไดแ้รงบนัดาลใจจากรายละเอียดทางเทคนิคของเคร่ืองจกัสาน 
 5) การผลิตเคร่ืองประดบัท่ีไดแ้รงบนัดาลใจจากรายละเอียดทางเทคนิคของเคร่ืองจกัสาน 
 6) การนาํเสนอผลผลิตต่อคณะกรรมการผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือพฒันา 
 7) การพฒันาผลผลิตและสรุปผลการวจิยั 

 
4. ผลการวจิัย 
 1) ผลการวิจยัท่ีเป็นช้ินงานเคร่ืองประดบัของเคร่ืองแต่งกายท่ีเป็นท่ีคลุมไหล่ ท่ีใชเ้ทคนิคและลวดลายของ
เคร่ืองจกัสานท่ีเป็นกระติบขา้วเหนียวเป็นแรงบนัดาลใจ ใชแ้นวความคิดในการออกแบบจากความสัมพนัธ์ระหวา่ง 
กระติบขา้วเหนียว กบัการเก็บอุณหภูมิของเส้ือกนัหนาว ใชว้สัดุธรรมชาติท่ีเป็นไมไ้ผ่ นาํมาสานเป็นผลิตภณัฑ์ท่ี
ชาวบา้นเรียกว่า “กระแตบ” นาํมาถอดแยกส่วนเป็น 2 ช้ิน แลว้เช่ือมต่อกนัดว้ยห่วงทองเหลืองขนาดเล็ก เพ่ือให้เกิด
ความแวววาวในขณะท่ีสวมใส่ เกิดเป็นท่ีคลุมไหล่เพ่ือรักษาอุณหภูมิ ซ่ึงสามารถประยกุตเ์ป็นเคร่ืองประดบัไดต้ามท่ี
ผูใ้ชต้อ้งการ ซ่ึงสามารถท่ีจะปรับรูปแบบไดห้ลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอ ผา้คลุม กาํไลขอ้มือ เป็นตน้ 
โดยผูว้ิจัยมีความต้องการให้เป็นผลงานท่ีนําผลิตภัณฑ์งานจักสานท่ีเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านมาออกแบบและ
ประยกุตใ์ชส้ร้างมูลค่าเพ่ิมเป็นเคร่ืองประดบัของเคร่ืองแต่งกายเพ่ิมความสวยงามแก่ ผูส้วมใส่  และดึงดูดสายตาของผู ้
พบเห็น หากสามารถนาํมาออกแบบและผลิตเป็นช้ินงานอยา่งหลากหลายรูปแบบมากข้ึนจะสามารถสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจแก่ผูผ้ลิตงานจกัสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านให้มีการสืบทอดต่อไปอย่างยาวนาน สอดคลอ้งกบั
แนวคิดของวฒันะ  จูฑะวิภาต (2545: 138) ท่ีกล่าวถึงประโยชน์ของเคร่ืองประดับท่ีมีต่อเคร่ืองแต่งกายไวว้่า 
นอกเหนือจากความสวยงามท่ีมองเห็นไดข้องเคร่ืองประดบั  ซ่ึงเป็นหน่ึงในงานศิลปะจากจิตนาการของมนุษยแ์ลว้ 
ในปัจจุบนัเคร่ืองประดบัยงัมีประโยชน์ต่อคนเราในฐานะเป็นองคป์ระกอบหน่ึงของเคร่ืองแต่งกายท่ีทวีความสําคญั
มากข้ึนทุกขณะ เพราะเคร่ืองประดบัเป็นส่ิงท่ีสามารถช่วยลดจุดดอ้ยหรือจุดบกพร่องของเคร่ืองแต่งกายท่ีอาจดูไม่งาม
ให้เหมาะสมได ้ ช่วยเปล่ียนความจาํเจของเคร่ืองแต่งกายให้ดูมีชีวิตชีวาและบางคร้ังก็ทาํหนา้ท่ีสร้างจุดเด่นหรือเพ่ิม
ความน่าสนใจให้กบัผูส้วมใส่รวมถึงช่วยสร้างความมัน่ใจในตนเองและในบางโอกาสก็ช่วยเสริมบุคลิก บ่งบอก
รสนิยมของผูส้วมใส่ Ran

gs
it U

niv
ers

ity



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 9 ปีการศึกษา 2557 

 

วนัพฤหสับดทีี ่16 ตุลาคม พ.ศ.2557 หน้า  1343  อาคาร Digital Multimedia Complex  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

  
 

รูปท่ี 1 ความสัมพนัธ์ระหวา่งกระติบขา้วเหนียว และ เส้ือกนัหนาว 
 

 2)  ผลการวิจยัท่ีเป็นช้ินงานเคร่ืองประดบัของเคร่ืองแต่งกายท่ีเป็นแผ่นระบายอากาศท่ีแผ่นหลงัของชุด
กระโปรงติดกนั  ท่ีใชเ้ทคนิคและลวดลายของเคร่ืองจกัสานท่ีเป็นกระดง้ไมไ้ผ ่เป็นแรงบนัดาลใจ ใชแ้นวความคิดใน
การออกแบบจากความสัมพนัธ์ระหว่าง กระดง้ไมไ้ผ่กบัการออกแบบให้มีช่องว่างเพื่อระบายอากาศในผา้ลูกไมใ้ช้
วสัดุธรรมชาติท่ีเป็นไม้ไผ่ นํามาสานในรูปแบบลายเฉลว หรือลายตาเข่ง นํามาเยบ็ติดเขา้กบัชุดกระโปรงติดกัน 
เพ่ือใหเ้กิดการระบายอากาศในเคร่ืองแต่งกาย บริเวณดา้นหลงัท่ีจะมีการขบัเหง่ือออกมาตลอดเวลา  โดยผูว้ิจยัมีความ
ตอ้งการใหน้อกจากจะเป็นเคร่ืองประดบัท่ีใชง้านจกัสานท่ีละเอียด และปราณีดว้ยลวดลายท่ีมีความสวยงาม กลมกลืน
กบัผวิสัมผสัและเน้ือผา้  สามารถระบายอากาศไดเ้ป็นอยา่งดีแลว้ เม่ือตดัเยบ็เขา้กบับริเวณดา้นหลงัชุดกระโปรงติดกนั
ยงัทาํใหส้ามารถเปิดเผยความงดงามของสรีระสตรีท่ีสวมใส่ท่ีเป็นแผน่หลงับา้งบางส่วน ซ่ึงสามารถดึงดูดความสนใจ
แก่เพศตรงข้ามท่ีได้พบเห็นแม้จะเป็นบริเวณด้านหลังก็ตาม  สอดคล้องกับรายละเอียดท่ีปรากฏในโครงการ
สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน (ไม่ปรากฏปี, ออนไลน์) ท่ีกล่าวถึงประเภทของเคร่ืองประดบัไวว้่า เคร่ืองประดบั
ประเภทหน่ึงไดแ้ก่ เคร่ืองประดบัท่ีมีภาพลกัษณ์ทางเพศท่ีเป็นเคร่ืองประดบัท่ีแสดงถึงจิตใตส้ํานึกในการตกแต่ง
ร่างกายเพ่ือใหดึ้งดูดใจเพศตรงขา้ม 

  
 

รูปท่ี 2  ความสัมพนัธ์ระหวา่งกระดง้ไม่ไผ ่และ ผา้ลูกไม ้
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 3)  ผลการวิจยัท่ีเป็นช้ินงานเคร่ืองประดบัของเคร่ืองแต่งกายท่ีเป็นเคร่ืองประดบักระโปรง ใชเ้ทคนิคและ
ลวดลายของเคร่ืองจกัสานท่ีเป็นงอบ ท่ีทาํจากไมไ้ผ ่ผา่ซ่ี นาํมาสานในรูปแบบเดียวกบัการสานท่ีสวมศีรษะในงอบ(รัง
งอบ)เป็นแรงบนัดาลใจ ใชแ้นวความคิดในการออกแบบจากความสัมพนัธ์ระหว่างท่ีสวมศีรษะในงอบ(รังงอบ) กบั
การขยายขนาดตามสรีระของผูท่ี้สามใส่บริเวณขอบของเคร่ืองแต่งกายท่ีถูกเยบ็ดว้ยยางยดื ใชว้สัดุธรรมชาติท่ีเป็นไม้
ไผ่ นาํมาจกัสานเป็นท่ีสวมศีรษะในงอบ(รังงอบ) ท่ีสามารถยืด ขยายไดต้ามสรีระของผูส้วมใส่ ทาํให้รู้สึกไม่อึดอดั 
ถึงแมว้า่จะมีขนาดท่ีแตกต่างกนั กส็ามารถใส่ร่วมกนัได ้นาํมาเยบ็ติดเขา้กบับริเวณขอบเอวของกระโปรง เพ่ือผูท่ี้สวม
ใส่จะรู้สึกไม่  อึดอดัเม่ือตอ้งมีการเคล่ือนไหว โดยผูว้ิจยัมีความตอ้งการให้เป็นผลงานท่ีแสดงให้เห็นถึงรายละเอียด
เทคนิคในท่ีสวมศีรษะในงอบ(รังงอบ) ท่ีนาํเอาคุณสมบติัพิเศษในเคร่ืองจกัสาน  ท่ีมีความยืดหยุน่สูงมาใชป้ระโยชน์
และนาํลวดลายสวยงามท่ีอยูใ่นงอบ(รังงอบ)เสนอต่อสายตา ของผูพ้บเห็น เป็นผลิตภณัฑ์ช้ินใหม่ท่ียงัคงภาพลกัษณ์
งอบไดอ้ย่างชัดเจน  จึงเป็นเคร่ืองประดบัของเคร่ืองแต่งกายท่ีน่าสนใจ เด่นสะดุดตา ใช้ประโยชน์ไดอ้ย่างคุม้ค่า 
สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมและสืบสานอนุรักษ์งานจักสานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ แนวคิดของการ
ออกแบบและตกแต่ง (2554: ออนไลน์) ท่ีกล่าวถึงหลกัการออกแบบและตกแต่งเส้ือผา้ไวว้า่ควรคาํนึงถึงประโยชน์ใช้
สอย ความสวยงาม และการดูแลรักษาหรือการทาํความสะอาด 

  
 

รูปท่ี 3 ความสัมพนัธ์ระหวา่งสวมศีรษะในงอบ(รัง) และ  
บริเวณขอบของในเคร่ืองแต่งกายท่ีถูกเยบ็ดว้ยยางยดื 

 
 4)  ผลการวิจยัท่ีเป็นช้ินงานเคร่ืองประดบัของเคร่ืองแต่งกายท่ีเป็นคอเซ็ทหวายใชเ้ทคนิคและลวดลายของ
เคร่ืองจกัสานท่ีเป็นกระบุง ท่ีใชห้วายในการยดึเป็นโครงสร้างเป็นแรงบนัดาลใจ ใชแ้นวความคิดในการออกแบบจาก
ความสัมพนัธ์ระหวา่ง การใชห้วายในการยดึเป็นโครงสร้างของกระบุง กบัการตดัเยบ็เพ่ือล๊อคโครงสร้างผูส้วมใส่ใน
คอเซ็ท (Corset)  ใช้วสัดุธรรมชาติท่ีเป็นหวาย นํามาสานในรูปลกัษณะของคอเซ็ท(Corset) โดยสานถ่ีและแน่น 
บริเวณส่วนเอวของผูส้วมใส่ให้ไดรู้ปทรงท่ีตอ้งการ โครงสร้างท่ีมีส่วนโคง้รองรับกับหน้าอกเพื่อยกกระชับให้
คลา้ยคลึงกบัยกทรงในส่วนหนา้อก และออกแบบใหบ้านออกบริเวณสะโพกลงไปเพ่ือใหส้ะดวกในการนัง่ โดยใชผ้า้
ตดัเยบ็เช่ือมต่อเขา้กบัคอเซ็ท(Corset) โดยรอบทั้งหมดเพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดความระคายเคืองผิวของผูส้วมใส่สัมผสั
กบัหวายโดยตรง โดยผูว้ิจยัมีความตอ้งการใหเ้ป็นการส่งเสริมใหใ้ชห้วายซ่ึงเป็นวสัดุธรรมชาติในการทาํผลิตภณัฑใ์น
รูปแบบใหม่ๆ  นอกเหนือจากการทาํเฟอร์นิเจอร์หรือการทาํเคร่ืองจกัสานเลก็ ๆ นอ้ย ๆ จากหวาย คอเซ็ทหวายท่ีเป็น
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ช้ินงานท่ีผลิตข้ึนนอกจากมีความสวยงามทางศิลปการออกแบบ ความเรียบง่ายแต่สมบูรณ์ในตนเองในความคิดท่ี สรร
สร้างข้ึน น่าสนใจ โดดเด่นสะดุดตาแก่ผูพ้บเห็นแล้วยงัเกิดประโยชน์แก่ผูส้วมใส่ในการช่วยรักษาสุขภาพของ
ทรวดทรงท่ีเป็นสรีระสําคญัของสตรีไม่ว่าจะเป็นส่วนท่ีเป็นอก เอว สะโพก และแผ่นหลงัให้สวยงาม มีสุขภาพท่ีดี 
สวยสง่าเป็นท่ีตอ้งตาตอ้งใจแก่ผูเ้ก่ียวขอ้งหรือเพศตรงขา้ม สอดคลอ้งกบั หลกัการของวรรณรัตน์  ตั้งเจริญ (2526: 49) 
ท่ีกล่าวถึงแนวคิดในการออกแบบเคร่ืองประดบัไวว้่าแนวคิดท่ีควรคาํนึงถึงในการออกแบบขั้นพ้ืนฐานคือ พ้ืนฐาน
ความงามทางศิลปะดา้นการออกแบบ ความเรียบง่ายของรูปทรงและความสมบูรณ์ในตวัเอง ความคิดสร้างสรรคท์ั้ง
ดา้นการออกแบบและวสัดุ เทคนิคทางการผลิตท่ีไม่ซํ้ าของเดิม และรักษาคุณสมบติัของโลหะ หิน และวสัดุอ่ืนๆ 

  
 

รูปท่ี 4 ความสัมพนัธ์ระหวา่งการใชห้วายในการยดึเป็นโครงสร้างของกระบุง  
และ การตดัเยบ็โครงสร้างในคอเซ็ท (Corset) 

 
 5) ผลการวิจยัท่ีเป็นช้ินงานเคร่ืองประดบัของเคร่ืองแต่งกายท่ีเป็นกระโปรงกนักระแทกบริเวณสะโพก ใช้
เทคนิคและลวดลายของเคร่ืองจกัสานท่ีเป็นกระติบขา้วเหนียว  บริเวณท่ีเป็นกนักระแทกบนฝา เป็นแรงบนัดาลใจ ใช้
แนวความคิดในการออกแบบจากความสัมพนัธ์ระหว่างบริเวณกันกระแทกบนฝากระติบขา้วเหนียว กบัการกัน
กระแทกบริเวณขอ้ศอกของเส้ือผา้ ใช้วสัดุธรรมชาติท่ีเป็นเชือกผกัตบชวาขนาดเล็ก มาเยบ็เขา้กบักระโปรงทรง
กระสอบ ลวดลายท่ีใชเ้ป็นฝาปิดดา้นบนของกระติบขา้วเหนียว ซ่ึงมีลกัษณะการสานแบบอิสระ คลา้ยรูปดาว 6 แฉก 
เพ่ือปกป้องจากการกระทบกระแทกสะโพกของสตรีท่ีเป็นสรีระหน่ึงท่ีเป็นจุดสนใจแก่เพศตรงขา้มและควรไดรั้บการ
ปกป้องจากอนัตรายท่ีอาจจะเกิดได ้  โดยผูว้ิจยัมีความตอ้งการให้เป็นผลงานเคร่ืองประดบัของเคร่ืองแต่งกายท่ีช่วย
เพ่ิมมูลค่าให้กบัวสัดุธรรมชาติท่ีเป็นผกัตบชวาไดเ้ป็นอย่างมากมาย  จากวชัพืชท่ีเติบโตอย่างรวดเร็วจนอาจเป็น
มลภาวะทางนํ้า นาํมาผา่นขั้นตอนต่าง ๆ อยา่งละเอียดประณีตจนไดเ้ชือกผกัตบชวาขนาดเลก็ท่ีมีความเหนียว แขง็แรง 
คงทน ท่ีสามารถนํามาออกแบบด้วยความคิดสร้างสรรค์จนเป็นเคร่ืองประดับของเคร่ืองแต่งกายท่ีสามารถกัน
กระแทกไดเ้ป็นอยา่งดี อีกทั้งมีความสวยงามดว้ยลวดลายท่ีเป็นดาว 6 แฉกท่ีเกิดจากแรงบนัดาลใจจากลวดลายงานจกั
สานท่ีพบอยูบ่นฝาของกระติบขา้วเหนียว ท่ีอาจจะนาํไปสู่แรงบนัดาลใจในการออกแบบลวดลายต่าง ๆ ใหม่ ๆท่ีจะ
ปรากฏบนเคร่ืองแต่งกายสตรีในส่วนอ่ืน ๆ โดยนักออกแบบคนอ่ืน ๆ ในอนาคต จึงเป็นผลงานตน้แบบท่ีอาศยั
พ้ืนฐานความงามทางศิลปะ งดงาม เรียบง่ายและใชส้อยไดห้ลายโอกาส ดว้ยเทคนิคการผลิตทางดา้นหตัถกรรม ไม่ซํ้ า
แบบและรักษาคุณสมบัติของวัส ดุ ท่ีนํามาใช้สอดคล้องกับ  แนวคิดในการออกแบบเค ร่ืองประดับของ                            
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วฒันะ  จูฑะวิภาต (2545: 133) ท่ีกล่าวไวว้า่ การออกแบบเคร่ืองประดบัและลกัษณะเคร่ืองประดบัท่ีดี มีขอ้สังเกตคือ 
พ้ืนฐานความงามทางศิลปะดา้นการออกแบบ  ความเรียบง่ายของรูปทรงและมีความสมบูรณ์ในตวัเอง  ซ่ึงสามารถ
ดดัแปลงเพ่ือการนําไปใช้ไดใ้นหลายโอกาส เทคนิคทางการผลิตท่ีไม่ซํ้ าของเดิม และรักษาคุณสมบติัของวสัดุท่ี
นาํมาใช ้และมีอายกุารใชง้านยาวนาน 

  
 

รูปท่ี 5 ความสัมพนัธ์ระหวา่งกนักระแทกบนฝากระติบขา้วเหนียว และ  
กนักระแทกบริเวณขอ้ศอกของเส้ือผา้ 

5. ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะในการนาํผลการวจิยัไปใช ้
  1) ผูท่ี้สนใจควรศึกษารายละเอียดใหเ้กิดความเขา้ใจอยา่งแทจ้ริงก่อนนาํผลการวิจยัตน้แบบทั้งหมดไป
ใช ้  เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์อยา่งแทจ้ริง เน่ืองจากเคร่ืองประดบัของเคร่ืองแต่งกายทั้ง 5 ช้ินงานมีคุณลกัษณะเฉพาะใน
แต่ละช้ินงาน  
  2)  นกัออกแบบ นกัศึกษา และผูท่ี้เก่ียวขอ้งควรส่งเสริมการนาํเอางานจกัสานท่ีเป็นภูมิปัญญาชาวบา้น
มาออกแบบเป็นผลิตภณัฑต่์าง ๆ ใหม้ากข้ึนเพ่ือใหเ้พ่ิมพนูรายไดแ้ก่ชาวบา้นท่ีผลิตงานจกัสานใหม้ากข้ึนทั้งยงัช่วยสืบ
สานและอนุรักษภู์มิปัญญาใหค้งอยูต่ลอดไป 
   3) ผูป้ระกอบการต่างๆ ควรพิจารณาลงทุนใช้งานจักสานเป็นพ้ืนฐานการออกแบบในการผลิต
เคร่ืองประดบัต่าง ๆ เพ่ือต่อยอดทางเศรษฐกิจ 
   4) หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรพิจารณากาํหนดเป็นนโยบายในการสนับสนุนให้งานจักสานท่ีเป็น                    
ภูมิปัญญาชาวบา้นของไทยสามารถนาํไปสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจทั้งระดบัชุมชน จงัหวดั และประเทศอยา่งย ัง่ยนื 
 ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป 
  1) ควรศึกษาวิจยัเพ่ือออกแบบและผลิตช้ินงานตน้แบบช้ินอ่ืน ๆ โดยใชแ้นวคิดท่ีเป็นความสัมพนัธ์
ระหวา่งงานจกัสานกบัเคร่ืองแต่งกายในแบบอ่ืน ๆ  
  2) ควรศึกษาวจิยัทางการตลาดเพ่ือศึกษาความพึงพอใจและความเป็นไปไดใ้นเชิงพาณิชย ์
  3) ควรศึกษาวจิยัและพฒันาในเชิงอุตสาหกรรมสาํหรับผลิตภณัฑต่์าง ๆ 
  4) ควรศึกษาวิจยัระบบการบริหารจดัการเพ่ือส่งเสริมผลิตภณัฑ์เคร่ืองประดบัจากงานจกัสานอย่าง
ครบวงจรของภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
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6. บทสรุป 
 ผูว้จิยัผลิตเคร่ืองประดบัเคร่ืองแต่งกายท่ีไดแ้รงบนัดาลใจจากรายละเอียดทางเทคนิคและลวดลายของเคร่ือง
จกัสานท่ีใชว้สัดุธรรมชาติเป็นวสัดุหลกั นาํมาประยกุต ์ออกแบบ และผลิตเป็นช้ินงานจริงอนัเป็นผลงานท่ีบูรณาการ
วตัถุประสงคก์ารวิจยั เป็นเคร่ืองประดบัในเคร่ืองแต่งกาย รวม 5 ช้ินงาน ไดแ้ก่ (1) ท่ีคลุมไหล่ (2)  แผน่ระบายอากาศ
ท่ีแผ่นหลงัของชุดกระโปรงติดกนั  (3) เคร่ืองประดบักระโปรง (4)  คอเซ็ทหวาย และ(5) กระโปรงกนักระแทก
บริเวณสะโพก 

 

 

 

รูปท่ี 6 ท่ีคลุมไหล่ท่ีไดรั้บแรงบนัดาลใจจาก             
การเกบ็อุณหภูมิของกระติบขา้วเหนียว 

 

รูปท่ี 7 ท่ีคลุมไหล่ท่ีไดรั้บแรงบนัดาลใจจาก 
การเกบ็อุณหภูมิของกระติบขา้วเหนียว 

 

 

 

รูปท่ี 8 จุดระบายอากาศท่ีแผน่หลงั 
ของชุดกระโปรงติดกนั 
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รูปท่ี 10 การทดลองเคร่ืองประดบักระโปรง ท่ีไดรั้บแรง
บนัดาลใจจากการยดืขยายของท่ีสวมศีรษะใน

งอบ 
 

รูปท่ี 9  เคร่ืองประดบักระโปรง ท่ีไดรั้บแรงบนัดาล
ใจจากการยดืขยายของท่ีสวมศีรษะในงอบ 

 

 

  
 

รูปท่ี 11 คอเซ็ทหวาย ท่ีไดรั้บแรงบนัดาลใจจากการใช ้
หวายในการยดึโครงสร้างของกระบุง 

 
รูปท่ี 12 คอเซ็ทหวาย ท่ีไดรั้บแรงบนัดาลใจจาก 
การใชห้วายในการยดึโครงสร้างของกระบุง 

(ดา้นหลงั) 
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รูปท่ี 13  กระโปรงกนักระแทกบริเวณสะโพก ไดรั้บแรง
บนัดาลใจจากการกนักระแทกบนฝากระติบขา้วเหนียว 

 
รูปท่ี 14  ลวดลายท่ีใชก้ระโปรงกนักระแทก 

บริเวณสะโพก 
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การออกแบบชุดเคร่ืองใช้สําหรับโต๊ะอาหาร 
ตามยุคสมัยทีมี่ความสัมพนัธ์ระหว่างคนกบัวตัถุ 

TABLEWARE SET DESIGN: THE RELATIONSHIP BETWEEN  
US AND OBJECT IN DIFFERENT ERAS  

 

ต้นข้าว นิทศักาญจนานนท์ ร.ศ.ไพจิตร อิง่ศิริวัฒน์ และ David Marc Schafer 
1 นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวชิาการออกแบบ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวทิยาลยัรังสิต 

2
 อาจารยท่ี์ปรึกษาประจาํ สาขาวชิาการออกแบบ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวทิยาลยัรังสิต 

3
 อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมประจาํ สาขาวชิาการออกแบบ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวทิยาลยัรังสิต 

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

บทคดัย่อ 

การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรม (Social and Cultural Change) โดย สภาพแวดลอ้ม ธรรมชาติ 
ประชากร ความเช่ือของคนในสังคม หรือการประดิษฐ์ คิดคน้ส่ิงใหม่ๆ เป็นปัจจยัท่ีทาํให้ระบบสังคม กระบวนการ
แบบอยา่งทางสังคมไดเ้ปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา ยุคสมยั (Age)  จากรูปแบบท่ีเรียบง่าย สู่รูปแบบท่ีสลบัซับซ้อน 
และทบัซ้อนกนัอยู ่เกิดปรากฏการณ์ ชั้นในเชิงนามธรรม (Conceptual Layers) ทาํให้วิถีชีวิตเกิดการเปล่ียนแปลงไป 
โดยเฉพาะการกิน (Eating) ซ่ึงเป็นปัจจัยในการดาํรงชีวิตของมนุษย  ์ก็เปล่ียนแปลงไปตามสภาพของสังคมและ
วฒันธรรมท่ีแตกต่างด้วยเช่นกัน ส่ิงท่ีเกิดข้ึน ผูว้ิจัยตอ้งการนําเสนอแนวคิดโดยผ่านการออกแบบผลิตภณัฑ์ ชุด
เคร่ืองใชส้าํหรับโต๊ะอาหาร (Tableware) ตามแนวคิดชั้นในเชิงนามธรรม เพ่ือเป็นส่ือในการนาํเสนอ ชั้น (Layers) ทั้ง
ในเชิงรูปธรรม (Physical Layers) ตามรูปแบบของผลิตภณัฑ ์และในเชิงนามธรรม (Conceptual Layers) ตามคุณค่าของ
ผลิตภณัฑน์ั้น ซ่ึงเกิดจากการตีความหมาย มุมมอง ความคิด และประสบการณ์ของผูใ้ชเ้อง 
คาํสําคญั: ชั้นในเชิงนามธรรม ยคุสมยั ชุดเคร่ืองใชส้าํหรับโต๊ะอาหาร 
 

Abstract 

 Social and Cultural have been changed by ages because the changes of environment, population, social 
believes or invention and technology. They affect the change in social system from simple to complicate and from Uni 
Linear to Multi Linear (Evolution Theory) causes phenomenon of complex layers called Conceptual Layers. Eating, 
one of the crucial needs of human also changes by ages. These become the design concept of researches aimed to 
design the sets of tableware as medium of Layers. The Layers of products attribute to separate and unite in physical 
objects (form and function) and conceptual thought valued by user’s perspective.  
KEYWORDS: CONCEPTUAL LAYERS, AGE, SETS OF TABLEWARE 
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1. บทนํา 
การเปล่ียนแปลงระบบสังคม และรูปแบบทางสังคมในแต่ละยุคสมยั เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณี ระบบ

ครอบครัว ระบบการปกครอง จะประกอบดว้ยความสัมพนัธ์ทั้งในเชิงสังคม ค่านิยม ความเช่ือ อตัลกัษณ์ รวมทั้งระบบ
ความรู้ ซ่ึงการเปล่ียนแปลงดงักล่าว จะประกอบดว้ยปัจจยัต่างๆ เช่น สภาพแวดลอ้ม ธรรมชาติ ประชากร ความเช่ือ
ของคนในสังคม หรือการประดิษฐ์ คิดคน้ส่ิงใหม่ๆ ทาํให้สังคมเปล่ียนรูปแบบจากเรียบง่าย สู่รูปแบบท่ีสลบัซับซ้อน 
และทบัซอ้นกนัอยู ่เกิดปรากฏการณ์ ชั้นในเชิงนามธรรม  

ชั้นในเชิงนามธรรม (ราชบณัฑิตยสถาน, 2557) เกิดข้ึนจาก ความสัมพนัธ์ระหวา่งกนัของแต่ละส่วนประกอบ
รวมข้ึนมาเป็นระบบในสังคม ตามทฤษฎีโครงสร้าง-หน้าท่ีทางสังคม (Structural – Functional Theory) (ผจงจิตต์ 
อธิคมนันทะ, 2525) เป็นการมองสังคมตามความคิด ตามประสบการณ์ และตามพฤติกรรมท่ีมนุษย์ได้สร้าง
ความสัมพนัธ์นั้นๆผา่นรูปแบบความเป็นระบบสัญลกัษณ์ (Symbols) ตามทฤษฎีปฏิสัมพนัธ์เชิงสัญลกัษณ์ (Symbolic 
Interaction) มีความหมายในเชิงนามธรรม โดยไดก้าํหนดปรากฏการณ์การเกิดของ ชั้น (Layers) ในเชิงนามธรรม 
(Conceptual) จากกระบวนท่ีผูว้จิยัไดส้าํรวจ ดงัน้ี 

1) การเกิดชั้นชนชั้นทางสังคม (Societal Layer)  
2) การเกิดชั้นชั้นในเชิงสัญลกัษณ์ (Symbolic Layer) 
3) การเกิดชั้นจากประสบการณ์ผา่นลาํดบัชั้น (Experiential Layer) และ 
4) การเกิดชั้นในรูปแบบท่ีผดิไปจากธรรมดา (Unusual Layer)  
ชั้นในเชิงนามธรรม กบั วิถีชีวิตของมนุษย ์มีความสัมพนัธ์กนัโดยเฉพาะรูปแบบการดาํรงชีวิต ซ่ึงผูว้ิจยั ได้

ยกเฉพาะวิถีการกินมาศึกษาวิจยั พบวา่สังคมมนุษยจ์ากอดีตจนถึงปัจจุบนั (อรรถพล พลวฒัน์, 2557) รวมทั้งวิถีการกิน
ตามยคุสมยั (สุชาดา โพธ์ิสี, 2557) ไดเ้ปล่ียนแปลงไปจากการกินเพ่ือดาํรงชีวิต ไปสู่การกินตามความรู้สึก ค่านิยม ทาํ
ให้พบวา่ การกินนั้นมีความหมายท่ีซับซ้อนมากข้ึน เช่น รูปแบบของอาหาร การสร้างวฒันธรรมการกิน การนาํเสนอ 
การจดัวาง รวมทั้งลกัษณะของผลิตภณัฑ ์จึงเกิดเป็นแนวคิดในการออกแบบ ชุดเคร่ืองใชส้าํหรับโตะ๊อาหาร 

ชุดเคร่ืองใชส้ําหรับโต๊ะอาหาร (Set of Tableware Design) ผูว้ิจยัออกแบบการผลิตภณัฑ์เพ่ือส่ือความหมาย
ในเชิงสัญลกัษณ์ ท่ีมีความสัมพนัธ์ในองค์รวม (Unite) อนัไดแ้ก่ การออกแบบชุดเคร่ืองใชส้ําหรับโต๊ะอาหาร ท่ีให้
ความหมายโดยรวมของการเปล่ียนแปลงทางสังคมกบัวิถีการกิน และการนาํเสนอผลิตภณัฑ์เคร่ืองใชส้ําหรับโต๊ะ
อาหาร แต่ละช้ิน (Separate) ท่ีต่างมีความหมาย และเอกลกัษณ์ ท่ีสะทอ้นสังคมในยคุสมยั โดยแบ่งออกเป็น 3 ยคุ ดงัน้ี  

1) ยคุหิน (Primitive Age) 
 2) ยคุเกษตรกรรม (Agricultural Age)  

 3) ยคุแห่งการสร้างสรรค ์(Creative Age) 
 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

2.1) เพ่ือศึกษาแนวคิดในเชิงนามธรรม ผา่นแนวคิดต่างๆในเชิงสัญลกัษณ์ทางสังคม 
2.2) เพ่ือใหเ้ขา้ใจปรากฏการณ์ ความซบัซอ้น และความทบัซอ้น ของชั้นทางสังคม เพ่ือนาํมาวิเคราะห์

และตีความหมายในเชิงสัญลกัษณ์   
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2.3) เพ่ือแสดงมุมมองและแนวคิดในเชิงสัญลกัษณ์ต่อ ชั้นในเชิงนามธรรม ต่อวตัถุต่างๆ เพ่ือนาํมาใช้
ในการออกแบบผลิตภณัฑ ์ 

2.4) ออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณค่า และตอบสนองความตอ้งการของมนุษย ์ผ่านการกระตุน้ในการ
ตีความในเชิงสัญลกัษณ์ เพ่ือใหเ้กิดรูปแบบ (Form) และประโยชน์ (Function) และมีคุณค่าในทางรูปธรรม และ
นามธรรมสูงสุด 
 

3. การดาํเนินการวจิัย 
 การศึกษาวิจยัในการออกแบบตามแนวคิดของความสัมพนัธ์ระหว่าง ชั้นในเชิงนามธรรม การเปล่ียนแปลง
ของสังคมตามยุคสมยั และวิถีการกินตามยุคสมยั ผูว้ิจัยตอ้งการแสดงความหลากหลาย ความซับซ้อน และความ
น่าสนใจท่ีเกิดข้ึนของสังคมมนุษยแ์ต่ละยุคสมยั ผ่านรูปแบบของความเป็นรูปธรรมในการออกแบบเชิงศิลปะ โดย
ทดลองออกแบบผลิตภัณฑ์ชุดเคร่ืองใช้สําหรับโต๊ะอาหาร ท่ีเป็นส่ิงใกล้ตัวของมนุษย์ สามารถทาํให้ผูใ้ช้ เกิด
ปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงท่ีใช ้อยา่งมีจุดประสงค ์และเร่ืองราวผา่นแนวคิด และประสบการณ์ของผูใ้ช ้ขั้นตอนการดาํเนินการ
ศึกษาวจิยั มีดงัน้ี 
 3.1) การเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยการคน้หาในเชิงรูปธรรมซ่ึงเป็นส่ิงท่ีพบไดใ้นส่ิงแวดลอ้มรอบตวั จากการ
สาํรวจ และสังเกตจากภาพถ่าย (Photo) และจากวตัถุท่ีพบเจอทัว่ไป (Object) โดยการเก็บขอ้มูลสามารถแบ่ง การเกิด
ชั้น (Layer) ท่ีไดส้าํรวจมาเป็น ชั้นในเชิงรูปธรรม (Physical Layers) และชั้นในเชิงนามธรรม (Conceptual Layers) 
 

 
 

  
 3.2) การวิเคราะห์ขอ้มูล โดยการสรุปขอ้มูลจากการสํารวจ โดยเลือกการนาํเสนอ ในกลุ่มของชั้น ในเชิง
นามธรรม ผ่านการออกแบบผลิตภณัฑ์ประกอบ เพ่ือแสดงความเป็นชั้นในเชิงรูปธรรม โดยศึกษาแนวคิดทฤษฎีการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรม การเปล่ียนแปลงวิถีการดาํรงชีวิตของมนุษยต์ามยคุสมยั ทฤษฎีโครงสร้างสังคม
ในเชิงสัญลกัษณ์ วถีิการกินตามยคุสมยั เพ่ือประกอบแนวคิด และกาํหนดความหมายของชั้นในเชิงนามธรรม ดงัน้ี 

  3.2.1) การเกิดชั้นชนชั้นทางสังคม โดยสังคมกาํหนดใหม้นุษยใ์นสังคมมีโอกาสไม่เท่าเทียมกนัจาก 
สถานะทางเศรษฐกิจ การศึกษา หรือการใชอ้าํนาจ  

ตวัอยา่ง ภาพถ่ายในขั้นตอนการสาํรวจ ชั้นในเชิงนามธรรม Ran
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 3.2.2) การเกิดชั้นชั้นในเชิงสัญลกัษณ์ เกิดจาก ความสัมพนัธ์ของบรรทดัฐาน วฒันธรรม และ
ประเพณี ต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีมนุษยก์าํหนดตาม ค่านิยม ความเช่ือ หรือประสบการณ์ของตนเอง 
 3.2.3) การเกิดชั้นจากประสบการณ์ผา่นลาํดบัชั้น เป็นการสร้างปฏิสัมพนัธ์ กบัส่ิงต่างในสังคม ซ่ึง
สะทอ้นความรู้สึก หรือมีปฏิกิริยาต่อการกระทาํนั้นๆ โดยมีความสัมพนัธ์กบัความรู้สึก หรือตีความในเชิงสัญลกัษณ์ 
และแสดงถึงเอกลกัษณ์ของยคุสมยันั้นๆ  
 3.2.4) การเกิดชั้นในรูปแบบท่ีผิดไปจากธรรมดา เป็นรูปแบบท่ีเกิดจากการสร้างสรรคส่ิ์งท่ีไม่ได้
เป็นรูปแบบปกติ หรือพบเห็นโดยทั่วไป ซ่ึงเกิดข้ึนได้จากความตั้ งใจ หรือไม่ตั้ งใจของมนุษยท่ี์อยากให้เกิดการ
เปล่ียนแปลง รูปแบบ หรือ ความรู้สึกเดิมๆ    
 3.3) กาํหนดความหมาย และวิธีการออกแบบผลิตภณัฑ์ ภายใตก้รอบแนวคิดของ ชั้นในเชิงนามธรรม ท่ี
สัมพนัธ์กบั ทฤษฎีการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรม การเปล่ียนแปลงวิถีการดาํรงชีวิตของมนุษย ์ตามยคุสมยั 
และทฤษฎีโครงสร้างสังคมในเชิงสัญลกัษณ์ ดงัน้ี 
 3.3.1) การเกิดชั้นชนชั้นทางสังคม กาํหนดวิธีการออกแบบ ผสมผสานของชั้นต่างๆ (Layers) เพ่ือ
แสดงออกถึงฐานะ หรือชนชั้นในสังคมท่ีมีความแตกต่างกนั แต่สามารถอยูร่วมกนัเป็นสังคม ตามทฤษฎีโครงสร้าง-
หนา้ท่ีทางสังคมได ้
 3.3.2) การเกิดชั้นชั้นในเชิงสัญลกัษณ์ กาํหนดวิธีการออกแบบ ในเชิงการผสมผสานของวสัดุ การ
จดัวางวตัถุ เพ่ือส่ือความหมายความสัมพนัธ์ของบรรทดัฐาน วฒันธรรม และประเพณี ต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีมนุษยก์าํหนด
ตาม ค่านิยม ความเช่ือ หรือประสบการณ์ของตนเอง 
 3.3.3) การเกิดชั้นจากประสบการณ์ผา่นลาํดบัชั้น กาํหนดวิธีการออกแบบ การออกแบบรูปลกัษณ์ 
กระบวนการผลิต การเลือกใชว้สัดุ เพ่ือสร้างปฏิสัมพนัธ์ กบัส่ิงต่างในสังคม ท่ีสะทอ้นความรู้สึก หรือมีปฏิกิริยาต่อการ
กระทาํนั้นๆ  
 3.3.4) การเกิดชั้ นในรูปแบบท่ีผิดไปจากธรรมดา  กําหนดวิธีการออกแบบ  จากการสํารวจ
กระบวนการออกแบบผลิตภณัฑ ์และผลิตภณัฑท่ี์นิยมใช ้โดยคาํนึงถึงความรู้สึกท่ีแตกต่างของผูใ้ช ้กระบวนการผลิต 
หรือ ลกัษณะของผลิตภณัฑท่ี์แตกต่างจากท่ีนิยมหรือ พบเห็นโดยทัว่ไป 
 3.4) กระบวนการออกแบบผลิตภณัฑ ์งานตน้แบบ (Prototype)  
   3.4.1) กาํหนดวิถีการกินท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการดาํรงชีวิตมนุษย ์เพ่ือเป็นแนวคิดเบ้ืองตน้ ในการ
ผลิตตน้แบบเก่ียวกบัภาชนะท่ีใชบ้นโต๊ะอาหาร โดยเลือกการผลิตตน้แบบแกว้นํ้า (Water Glasses) โดยสะทอ้นแนวคิด
ของชั้นในเชิงนามธรรม ทั้ง 4 แบบ  Ran
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   3.4.2) คน้ควา้ งานออกแบบ ศึกษาวสัดุท่ีสัมพนัธ์กบัยคุสมยั และกาํหนดขอบเขตในการออกแบบ
ภาชนะท่ีใช้บนโต๊ะอาหารเป็นชุด โดยใช้ยุคสมัยตามแบบแผนของนักมานุษยวิทยา (สุชาดา โพธ์ิสี, 2555) เป็น
ตวักาํหนดแนวคิดการพฒันาการออกแบบ ไดแ้ก่ ยคุหิน ยคุเกษตรกรรม และยคุแห่งการสร้างสรรค ์ 
 

 
 
 
   3.4.3) ร่างแบบผลงาน ตน้แบบงาน โดยกาํหนดแนวคิดของชุดการออกแบบเคร่ืองใชส้ําหรับโต๊ะ
อาหาร ภายใตก้ารกาํหนดยคุสมยั ตามการเปล่ียนแปลงทางสังคม และวฒันธรรม ตามสมยัซ่ึงส่งผลต่อการเปล่ียนแปลง
วถีิชีวติของมนุษย ์ดงัน้ี 
    3.4.3.1) ยคุหิน โดยกาํหนดวิธีการออกแบบ โดยใชล้กัษณะวิถีการดาํรงชีวิต จาก การใช้
มือ การใชหิ้น โดยแปลงเป็นวธีิ ในการสร้างผลงานโดยใชก้ระทาํ (Action) ท่ีเกิดข้ึน ยกตวัอยา่งเช่น การใชหิ้นทุบ หรือ
การใชมื้อควกั จิก ทุบวสัดุให้เกิดรูปทรง หรือลวดลายท่ีแปลกใหม่ โดยแสดงถึงการสร้างชั้นในเชิงนามธรรมในเชิง
การเปรียบเทียบ แสดงถึงสังคมในยุคท่ีวิถีการดาํรงชีวิต และความสัมพนัธ์ของคนในสังคมยงัไม่ซับซ้อน มีวามดิบ 
หยาบ รวมทั้งแสดงความแขง็แรงในการล่าสัตว ์ซึงเป็นตวัแทนของสังคมมนุษยใ์นยคุหิน โดยผลิตภณัฑค์วรสะทอ้น
ความรู้สึกของสังคมในยคุหิน รวมทั้งออกแบบวิธีการผลิต หรือให้รูปลกัษณ์ของวตัถุมีความแตกต่าง รวมทั้งสะทอ้น
ความเป็นสังคมยคุหิน  

ตวัอยา่ง ตน้แบบแกว้นํ้า โดยสะทอ้นแนวคิดของชั้นในเชิงนามธรรม  

ตวัอยา่ง ภาพชุดผลิตภณัฑบ์นโต๊ะอาหาร VARIA TABLEWARE ออกแบบโดย GAIA BOTTARI 
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 3.4.3.2) ยคุเกษตรกรรม เป็นยคุท่ีมนุษยไ์ดม้ารวมตวั อาศยัอยูร่วมกนั จึงตอ้งสร้างระบบ
ใหก้บัสังคม เพ่ือการอยูร่วมกนัอยา่งเป็นระเบียบของชุมชน โดยกาํหนดกฎเกณฑ,์ หนา้ท่ี รวมถึงการสร้างจิตสาํนึกของ
สังคม (Social Consciousness) ตามแนวคิดของสํานักวฒันธรรมนิยม เพื่อรักษาเสถียรภาพของสังคมส่วนรวม โดย
พึ่งพาอาศยักนั โดยไดแ้รงบนัดาลใจจากการแบ่งท่ีนา และพื้นท่ีเพ่ือนการเกษตรกรรมท่ีหลากหลาย โดยมีศูนยก์ลาง
ของชุมชนเป็นท่ีแลกเปล่ียนขา้วปลาอาหาร โดยให้เกิดระบบการพ่ึงพาอาศยักนัมากท่ีสุด ลกัษณะของชุดผลิตภณัฑ์ 
จะตอ้งกาํหนดการจดัวางให้สัมพนัธ์ โดยทุกช้ินตอ้งเป็นเร่ืองราวแห่งการพึ่งพาอาศยักนั เช่น การใชก้ารต่อจ๊ิกซอว์
กาํหนดการจดัวาง ลกัษณะของผลิตภณัฑ์ โดยแสดงถึงการสร้างชั้นในเชิงนามธรรม พร้อมเลือกประเภทอาหารท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัผลิตภณัฑ ์ 
 3.4.3.3) ยุคแห่งการสร้างสรรค์ เป็นยุคแห่งการพฒันาเทคโนโลยี การเปล่ียนแปลงทาง
สภาพเศรษฐกิจในลกัษณะทุนนิยม ยคุแห่งความรวดเร็วของขอ้มูลข่าวสาร การบริการท่ีรวดเร็ว ทาํใหย้คุน้ี เป็นยคุท่ีคน
ใชเ้งินในการซ้ือ และสร้างความสุขให้คนเอง มีเวลาเหลือเฟือในการสร้างความสุขให้กบัตนเอง เป็นยคุท่ีมนุษยมี์วิถี
ชีวิต (Lifestyle) ท่ีหลากหลาย โดยการเปล่ียนแปลงทางสังคมมีความเจริญหลงัจากยุคปฏิวติัอุตสาหกรรมเป็นตน้มา 
โดยกาํหนดวิธีการออกแบบ แนวคิดในเชิง การออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีสร้างความบนัเทิงในวิถีการกิน พร้อมทั้งมีการ
ออกแบบรูปแบบอาหาร โดยให้เขา้กบัความรวดเร็วในแห่งยคุแห่งการส่ือสาร เป็นผลิตภณัฑ ์ท่ีส่ือถึงการใส่ความคิด
สร้างสรรค ์โดยให้เกิดการปฏิสัมพนัธ์กบัผูใ้ช ้โดยออกแบบภาชนะ รวมทั้งอาหารทัว่ไปให้เกิดความน่าสนใจ นาํมา
ดดัแปลงใส่ความคิดสร้างสรรคม์ากข้ึน  
 

 
 
 
 3.5) ลงมือปฏิบติั และผลิตตน้แบบงาน ซ่ึงลงมือผลิตดว้ยตนเอง เพ่ือให้รูปแบบผลงานเป็นไปตามท่ีคิดไว ้
รวมทั้งใหผู้เ้ช่ียวชาญการผลิตงานนั้นในกรณีท่ีไม่สามารถผลิตผลงานนั้นไดเ้อง ดว้ยขอ้จาํกดัต่างๆ ซ่ึงการผลิตนั้น ได้
มีการผลิตรูปแบบ รวมทั้งการใชว้สัดุท่ีหลากหลาย เพ่ือแสดงออกซ่ึงการประกอบของชั้นต่างๆ ในเชิงสัญลกัษณ์  
 3.6) ทาํการทดสอบ โดยรวบรวมผลงาน และจดัชุดผลงาน เพ่ือให้เหลือเฉพาะงานท่ีมีความสัมพนัธ์ และ
แสดงออกซ่ึงสัญลกัษณ์ตามแนวความคิดไดค้ลอบคลุมมากท่ีสุด 
 3.7) ปรับแกรู้ปแบบ วธีิการ เพ่ือใหผ้ลงานมีความสมบูรณ์มากท่ีสุด 
 

ตวัอยา่ง ตน้แบบงานของแต่ละยคุสมยั ไดแ้ก่ ยคุหิน ยคุเกษตรกรรม และยคุแห่งการสร้างสรรค ์(ซา้ยไปขวา)  
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4. ผลการวจิัย 
 การออกแบบผลิตภณัฑ์ ชุดเคร่ืองใชส้ําหรับโต๊ะอาหาร นั้นเพ่ือเป็นสัญลกัษณ์ของสังคมมนุษยท่ี์มีความ
ซับซ้อน แต่สร้างผลงานตอ้งมีความน่าสนใจในการกระตุน้ให้ผูใ้ชเ้กิดความรู้สึกต่องานออกแบบ ภายใตแ้นวคิดของ
ชั้นในเชิงนามธรรม ในสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา ซ่ึงส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของมนุษย ์ซ่ึงไดผ้ลิต
ชุดการออกแบบเคร่ืองใชส้าํหรับโตะ๊อาหารทั้งหมด 3 ชุดตาม การกาํหนดยคุสมยั ประกอบดว้ย 

4.1) ยคุหิน   
ผลิตภณัฑ ์ชุดเคร่ืองใชส้าํหรับโต๊ะอาหาร  ท่ีแสดงสัญลกัษณ์

ในยคุหิน โดยประกอบแนวคิดของชั้นในเชิงนามธรรม ไดแ้ก่  
4.1.1) การเกิดชั้นชนชั้นทางสังคม ในเชิงการเปรียบเทียบ ในยคุ

ท่ีสังคมยงัไม่ซบัซอ้น  
4.1.2) การเกิดชั้นในเชิงสัญลกัษณ์ คือ ผลิตภณัฑ์แสดง ความ

ดิบ หยาบ  
4.1.3) การเกิดชั้นจากประสบการณ์ผา่นลาํดบัชั้น คือ ผลิตภณัฑ์

ได้สะท้อนความรู้สึกของสังคมในยุคหิน เช่นการสร้างลวดลายบนตัว
ผลิตภณัฑท่ี์เกิดจากรอยทุบของกอ้นหิน เป็นตน้  

4.1.4) การเกิดชั้ นในรูปแบบท่ีผิดไปจากธรรมดา คือ  การ
ออกแบบวิธีการผลิต หรือให้รูปลกัษณ์ของวตัถุมีความแตกต่าง เช่น การใช้
มือทุบ จิก หรือใชก้อ้นหิน  

 
4.2) ยคุเกษตรกรรม  

ผลิตภณัฑ ์ชุดเคร่ืองใชส้าํหรับโต๊ะอาหาร  ท่ีแสดงสัญลกัษณ์ในยุคเกษตรกรรม โดยประกอบแนวคิด
ของชั้นในเชิงนามธรรม ไดแ้ก่                                 4.2.1) การเกิดชั้นชนชั้นทางสังคม การพ่ึงพาอาศยักนัของชุมชน 

การกาํหนดระเบียบกฎเกณฑ์ การใชอ้าํนาจเพ่ือควบคุมสังคมให้เป็นไป
อยา่งมีระเบียบ 

4.2.2) การเกิดชั้นในเชิงสัญลกัษณ์ เป็นผลิตภณัฑ์แต่ละช้ิน ไม่
สามารถอยูอ่ยา่งโดดเด่ียว แนวคิดการออกแบบเชิงสัญลกัษณ์ของการพึ่งพา
กนั จึงใชก้ารจดัวางแบบจ๊ิกซอว ์ผลงานจะสมบูรณ์เม่ือผลิตภณัฑ์ของยุค
เกษตรถูกจดัวางรวมกนั 

4.2.3) การเกิดชั้นจากประสบการณ์ผา่นลาํดบัชั้น โดยใหผู้ใ้ชเ้กิด
ปฏิสัมพนัธ์กบัผลิตภณัฑ์ โดยเลือกวิธีการกิน ท่ีอาหารนั้นตอ้งถูกจดัวาง
รวมกนัจึงจะสมบูรณ์ 

4.2.4) การเกิดชั้นในรูปแบบท่ีผิดไปจากธรรมดา เช่น การสร้าง
เง่ือนไขในการวางวตัถุ เช่น การตดัฐานแกว้นํ้ าออกเพื่อ ใชฐ้านแก ้อ่ืนมา
รองรับ เพ่ือใหต้ั้งได ้เป็นตน้ ภาพชุดยคุเกษตรกรรม 

ภาพชดุยคุหิน 
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4.3) ยคุแห่งการสร้างสรรค ์ 
ผลิตภณัฑ์ ชุดเคร่ืองใชส้ําหรับโต๊ะอาหาร  ท่ีแสดงสัญลกัษณ์ในยุคแห่งการสร้างสรรค ์โดยประกอบ

แนวคิดของชั้นในเชิงนามธรรม ไดแ้ก่  
4.3.1) การเกิดชั้นชนชั้นทางสังคม การใส่ความคิดสร้างสรรค์ 

โดยใหเ้กิดการปฏิสัมพนัธ์กบัผูใ้ช ้เป้าหมายคือ ความสนุกเม่ือไดใ้ชผ้ลิตภณัฑ์
ท่ีออกแบบ 

4.3.2) การเ กิดชั้ นในเชิงสัญลักษณ์  คือ  คํานึงถึงยุคความ
สะดวกสบาย ดงันั้นตอ้งใชง่้าย และสนุก  

4.3.3) การเกิดชั้ นจากประสบการณ์ผ่านลําดับชั้ น  คือ  การ
ออกแบบจึงต้องคาํนึงถึงถึงการปฏิสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์ เช่น จานหลัก
สาํหรับใส่อาหารทอด เม่ือทาํการหมุนจานจะพบท่ีใส่นํ้าจ้ิมใส่ส่วนล่าง 

4.3.4) การเกิดชั้นในรูปแบบท่ีผิดไปจากธรรมดา คือ การนํา
ความคิดสร้างสรรค ์ไดน้าํมาซ่ึงความแตกต่าง 
 

 
 

 
5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 การออกแบบผลิตภณัฑเ์พ่ือเป็นส่ือในการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่ง ชั้นในเชิงนามธรรม การเปล่ียนแปลง
ทางสังคมและวฒันธรรม และวิถีชีวิตของมนุษย ์โดยเฉพาะการกิน ในเชิงความเป็นนามธรรมนั้นผูว้ิจยัคิดว่า การ
แสดงออก และการรับรู้สารข้ึนอยู่กบัการให้คุณค่า การตีความ และมุมมองต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงของบุคคลนั้น หากแต
ผลงานผลิตภณัฑ์ ยงัตอ้งศึกษา และพฒันากระบวนการผลิตเพ่ิมเติม เพ่ือให้ผลงานสามารถนาํเสนอทั้งในเชิงศิลปะ 
และอุตสาหกรรมได ้

 

6. บทสรุป 
การศึกษาวิจัยระหว่างแนวคิดเชิงสังคม และแนวคิดในเชิงการออกแบบ ความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึน คือการ

มองเห็นการเช่ือมโยงทั้งในเชิงรูปธรรมและนามธรรม แนวคิดในการวิเคราะห์ในปรากฏการณ์ รูปแบบ วิธีการ ท่ี
มนุษยใ์นยคุสมยันั้นเลือกใช ้หรือปฏิบติั แมว้ิถีการกิน จะเป็นเพียงส่วนหน่ึง แต่กเ็ป็นส่วนสาํคญั และเป็นท่ีมาของการ
ออกแบบ ชุดเคร่ืองใชส้าํหรับโต๊ะอาหาร ส่ิงสาํคญัในการศึกษาวิจยั คือ การไดเ้ขา้ใจความหมาย สัญลกัษณ์ แนวคิดทั้ง
ในเชิงนามธรรม รูปแบบงาน การออกแบบในเชิงนามธรรม วสัดุ กระบวนการผลิตทั้งในเชิงศิลปะ และอุตสาหกรรม 
สะทอ้นบริบททั้งในเชิงค่านิยม วฒันธรรม สังคมเศรษฐกิจ ธรรมชาติ ความงาม ในการเปล่ียนแปลงตามกาลเวลาของ
วถีิการดาํเนินชีวติของมนุษย ์
 
 
 
 

ภาพชุดยคุแห่งการสร้างสรรค ์ 
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โครงการออกแบบผลติภัณฑ์จากวสัดุเหลือของการเกษตรในชุมชน 
PRODUCT DESIGN MATERIAL REMAINING IN THE AGRICULTURAL COMMUNITY 
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--------------------------------- 
 

บทคดัย่อ      

การออกแบบผลิตภณัฑ์จากวสัดุเหลือของการเกษตรในชุมชน  เป็นการนาํเอาวสัดุท่ีเหลือของเกษตรใน
ชุมชน มาสร้างเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถหาไดใ้นทอ้งถ่ิน และยงันาํเอาวสัดุท่ีเหลือของเกษตรในชุมชนนั้นมาใชไ้ด้
อยา่งมีประโยชน์ท่ีมากกวา่จะนาํไปท้ิง หรือทาํลาย ไม่วา่จะเป็น เปลือกขา้วโพด เปลือกขา้ว กาบมะพร้าว ขยุมะพร้าว 
เป็นตน้ มาสร้างเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีไม่เป็นขยะต่อชุมชนและธรรมชาติ สามารถสร้างรายได ้สร้างการเรียนรู้ในการนาํ
วสัดุท่ีเหลือของเกษตรในชุมชนกลับมาใช้ใหม่  ทดลอง สร้างสรรค์ ให้มีคุณค่ามากข้ึน อีกทั้ งยงัจาํหน่ายเป็น
ผลิตภณัฑข์องทอ้งถ่ิน ท่ีสร้างรายได ้มาสู่ชุมชนอีกทางหน่ึง 
คาํสําคญั: วสัดุเหลือของเกษตร, กลบัมาใชใ้หม่ 

 

Abstract 

 Product design material remaining in  the agricultural community. The introduction of organic material 
remaining in the community. And make the products available locally. And also to remove the material remaining 
in agricultural communities that use them are more benefits to be discarded or destroyed , be it corn husk coconut 
husk - coconut , etc. to create a product that is not a waste to communities and . nature Making Money Learning in 
the rest of the material , agricultural communities were recycled to create more valuable . It also sells local 
products. That generate income Community. 
KEYWORD: organic material remaining in the community, recycled 
 
1. บทนํา 

ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีเนน้ทางเกษตรกรรมเป็นหลกัของประเทศ การเกบ็เก่ียวแต่ละคร้ังกจ็ะทาํใหมี้เศษ
วสัดุเหลือของการเกษตร ไม่วา่จะเป็นเปลือกขา้ว ตน้ขา้ว เปลือกขา้วโพด เป็นตน้ โดยส่วนมากนั้นจะเผาท้ิงหรือนาํไป
เป็นเช้ือเพลิง ซ่ึงไม่ก่อเกิดประโยชน์มากท่ีควรหรือหนาํซํ้ าอาจทาํลายความเป็นธรรมชาติของชุมชน ดงันั้น การท่ี
นาํเอาวสัดุท่ีเหลือของการเกษตรในชุมชนเหล่าน้ีมาสร้างเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีก่อให้เกิด รายได ้ความคิดสร้างสรรค ์การ
ทดลองและการเรียนรู้ส่ิงใหม่ก็อาจเพ่ิมช่องทางในการผลิตสินคา้ท่ีเป็นมิตรต่อธรรมชาติ ซ่ึงปัจจุบนันั้นมีการเน้น 
หรือพูดถึงสินคา้ท่ีสามารถเป็นมิตรต่อธรรมชาติเป็นท่ีกวา้งขวาง แพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ การนาํเอากลบัมา

Ran
gs

it U
niv

ers
ity



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 9 ปีการศึกษา 2557 

 

วนัพฤหสับดทีี ่16 ตุลาคม พ.ศ.2557 หน้า  1360  อาคาร Digital Multimedia Complex  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

ใชใ้หม่ (Recycled) ท่ีสามารถทดแทนในการเอาวสัดุท่ีตอ้งสร้างข้ึนมาใหม่เช่นพลาสติก หรืออยา่งอ่ืน ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ี
ก่อใหเ้กิดมลพิษในหลายๆ ดา้น 

 โครงการน้ีตอ้งการท่ีจะนาํวสัดุท่ีเหลือของเกษตรในชุมชน มาใช้เพ่ือสร้างเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม โดยการนาํเอาคุณสมบติัของตวัวสัดุมาใชเ้พ่ือสร้างเป็นวสัดุใหม่สามารถหาไดจ้ากวสัดุเหลือของเกษตร
ในชุนนั้นเอง โดยไม่จาํเป็นตอ้งซ้ือเพ่ิม ทาํใหเ้กิดทั้งองคค์วามรู้ใหม่ๆ และรายไดต่้อชุมชน  และสามารถยอ่ยสลายเอง
ดว้ยธรรมชาติอย่างสมบูรณ์ สามารถเป็นประโยชน์ต่อธรรมชาติไดเ้ช่น สามารถเป็นปุ๋ยเพ่ือบาํรุง เป็นตน้ โดยได้
คน้ควา้การแนวคิดตน้แบบจาก  
 

"ยิง่ไร้ค่า ยิง่น่าคิด" ปัจจุบนักระแสลดโลกร้อนกาํลงัอยูใ่นความสนใจของคนทั้งโลก  หลายคนเร่ืองคิดเร่ือง 
Green Product แต่จะมีสักก่ีคนท่ีไดใ้ชค้วามรู้และอาชีพทาํอะไรเพ่ือเป็นการลดปัญหาน้ีอยา่งจริงจงั” 

            ด.ร. สิงห์ อินทรชูโต 
 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัตอ้งการนาํเอาเศษวสัดุท่ีเหลือของการเกษตรในชุมชนมาเป็นวสัดุหลกัเพ่ือมาทดลอง 
ปรับเปล่ียน เพ่ิมมูลค่าให้แก่ตวัวสัดุ โดยคาํนึงถึงความเป็นธรรมชาติของตวัวสัดุท่ีนาํมาปรับให้เป็นในรูปแบบของ
ผลิตภณัฑท่ี์สามารถอยูไ่ดก้บัธรรมชาติโดยอาศยัซ่ึงกนัและกนั ไม่ก่อมลพิษเพ่ิมเติมในอนาคตต่อไป 
 

3. การดาํเนินการวจิัย 
3.1 ขั้นตอนการศึกษา 

• การเลือกวสัดุในทอ้งถ่ินแต่ละชนิดมาเป็นตวัอยา่ง 

• การทดลองวสัดุแต่ละชนิดวา่มีคุณสมบติัอยา่งไร 

• นาํวสัดุท่ีไดท้ดลองเร่ืองคุณสมบติัมาออกแบบเป็นผลิตภณัฑ ์
3.2 ทฤษฏี และหลกัการที่นํามาใช้ในวจิัย 

• การทดลองหาคุณสมบติัของตวัวสัดุแต่ละชนิดวา่สามารถสร้างหรือผลิตเป็นอะไรไดบ้า้ง 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 แกลบขา้ว, เปลือกขา้วท่ีสีแลว้ 
 

- แกลบข้าว, เปลือกข้าวที่สีแล้ว เป็นวสัดุท่ีเหลือจากการเกษตรในชุมชน ท่ีมีมากในประเทศ
ไทย โดยส่วนมากจากถูกไปทาํเป็นปุ๋ย บา้งก็นาํไปเผาเพ่ือทาํถ่านไม ้แต่แกลบขา้วนั้นยงัมี
คุณสมบติัคือเม่ืออดัรวมดนั สามารถมองให้เห็นถึงความนุ่มของตวัวสัดุชนิดน้ี ซ่ึงเป็นวสัดุ
หลกัตวัแรกในการวิจยั 
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ภาพท่ี 2 ขยุมะพร้าว 

 
- ขุยมะพร้าว มีคุณสมบติัท่ีดีอีกชนิดหน่ึงคือสามารถเป็นใยช่วยเกาะเม่ือยดึผสมหรือประสาน

ไดดี้เม่ือนาํไปผสมกบัแกลบขา้วและสีสันของธรรมชาติจากวสัดุชนิดน้ียงัสามารถดึงความ
สนใจไดดี้ 

-  
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 3 ยางพารา 
 

- ยางพารา เป็นเหมือนกาวท่ีช่วยประสานวสัดุท่ีเรานํามาทดสอบ  อีกทั้ งยงัเป็นมิตรต่อ
ธรรมชาติ และเพิ่มมูลค่าของยางพาราซ่ึงในปัจจุบนัน้ีมีราคาท่ีตกตํ่ากว่าทุกๆปี เม่ือยางแห้ง
จะมีความใสทาํใหไ้ม่เปล่ียนสีของตวัวสัดุหลกัไดดี้ 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4 แกลบเผา 
 

- แกลบเผา สามารถช่วยดูซับกล่ินอนัไม่พึงประสงคข์องยางพารา และยงัเพ่ิมสีสันให้กบัการ
ผลิตหรือสร้างผลิตภณัฑไ์ดอี้กดว้ย 

โดยวสัดุท่ีไดก้ล่าวมาน้ีเป็นวสัดุท่ีสามารถหาไดจ้ากชุมชนของเกษตร ซ่ึงโดยส่วนมากนั้นแกลบขา้ว ขุย
มะพร้าว และแกลบเผา เป็นวสัดุท่ีไม่ค่อยเอาไปแปรรูปเป็นผลิตภณัฑม์ากเท่าไรนกั จึงมีราคาถูก ทาํใหชุ้มชนนั้น
ละเลย หรือมองขา้มกลายเป็นขยะ โครงการน้ีจึงไดเ้ลง็เห็นเอาวสัดุท่ีเหลือเหล่าน้ีมาสร้างเป็นผลิตภณัฑเ์พ่ือเพิ่ม
มูลค่าของวสัดุใหม้ากข้ึน 
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• ส่วนผสมในการสร้างวสัดุเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มหรือไม่ 
- วสัดุต่างๆท่ีนาํมาผสมกนันั้น ไดเ้ลือกมาจากคุณสมบติัจากธรรมชาติของตวัวสัดุเอง  

• รูปแบบของผลิตภณัฑค์วรไปในทิศทางไหนเพ่ือเหมาะสมกบัคุณสมบติัวสัดุ 
- โดยการกาํหนดรูปรูปแบบของวสัดุเหล่าน้ี ทางผูว้ิจยัเองไดต้อ้งการใหว้สัดุเหลา้น้ีสามารถนาํ

ตกแต่งได้ โดยหลักของการออกแบบคือ เอาธรรมชาติสู่บ้านคุณ โดยคาํนึงถึงตัววสัดุท่ี
สามารถแสดงหรือให้รายละเอียดของมนั เม่ือมองแลว้เกิดความรู้สึกว่าไดเ้ขา้ใกลสู่้ชุมชน
เกษตรกรรม ท่ีถูกสร้างโดยธรรมชาติไม่ใช่การสังเคราะห์  

- หลงัจากมีการนาํเอาวสัดุท่ีไดเ้ลือกมานั้น สามารถนาํทดลองโดยการใชย้างพาราเป็นตวัเช่ือม
ประสานทาํให้ไดว้สัดุใหม่ท่ีนุ่มและแข็งโดยให้วสัดุต่างๆ ท่ีเหลือของการเกษตรมาลอง
ทดสอบ 

• ระยะเวลาในการทาํงานของแต่ละชนิดของวสัดุ 
- วสัดุเหล่าน้ีเป็นวสัดุจากธรรมชาติจึงตอ้งใชเ้วลาในการทดสอบและผลิต โดยอาศยัทั้งความ

ร้อน และลมจากธรรมชาติเป็นหลกัท่ีจะไม่ก่อมลต่อชุมชน 

• ผลสรุปท่ีไดรั้บ 
- การทดลองในข้ึนตอนต่างๆ สามารถแสดงให้เห็นถึงความเป็นธรรมชาติของตวัวสัดุไดดี้ 

และรูปแบบของผลิตภณัฑน์ั้นจะอยูใ่นขั้นตอนต่อไปท่ีจะแสดงถึงรายละเอียดต่างๆ 
 
4. ผลการวจิัย 

เม่ือทางผูว้จิยัไดห้าวสัดุท่ีจะนาํมาทดลองกคื็อ เปลือกขา้ว ขยุมะพร้าว ยางพาราและแกลบเผา ผูว้จิยัจึงมา
ทดสอบโดยการนาํมาผสมกนัโดยการอดัเขา้บลอ็ก ทดลองเป็นชุดๆ คือ 

1. เปลือกขา้ว 2 ส่วน ขยุมะพร้าว 1 1/2 ส่วน ยางพารา ½ ส่วน ผลสรุปท่ีออกมาสามารถเป็นวสัดุใหม่โดย
มีความนุ่ม แต่ยงัไม่แขง็แรงไดพ้อใคร 

2. เปลือกขา้ว 2 ส่วน ยางพารา ¼ ส่วน ผลสรุปท่ีได ้เปลือกเขา้มีการเกาะตวักนัและยงัมีความนุ่มสามารถ
กดลงไดโ้ดยไม่มีความหยาบ 

3. ขยุมะพร้าว 2 ส่วน ยางพารา ¼ ส่วน ผลสรุปท่ีได ้มีการเกาะตวัท่ีแน่นมาก มีความนุ่มพอควร แต่ความ
แขง็แรงพอใคร 

4. ขยุมะพร้าว 2 ส่วน แกลบดาํ 1 ½ ส่วน ยางพารา 1 ส่วน ผลสรุปท่ีได ้เม่ือวสัดุแหง้สามารถใหค้วาม
แขง็แรงไดดี้พอสมควรและยงัสามารถช่วยขยดัเร่ืองกล่ินของวตัถุดิบไดดี้ 

5. แกลบดาํ 2 ส่วน ยางพารา  1 ส่วน ผลสรุปท่ีไดว้สัดุมีความยดืหยุน่ไม่แขง็ตวัพอ  
ดงันั้นการทดสอบในเร่ืองของวสัดุวา่ส่วนผสมท่ีเหมาะสมเท่าไรแลว้ ยงัตอ้งใชเ้ร่ืองเวลาและแสงแดดจาก

ธรรมชาติ โดยตอ้งอาศยัเร่ืองเวลาและแสงแดดเป็นหลกั เพ่ือการกาํกดัเร่ืองกล่ินและความช้ืนของตวัวสัดุเม่ือผสมนาํ
กนั เพ่ือสร้างเป็นเกา้อ้ีท่ีสร้างมาจากวสัดุท่ีเหลือของการเกษตรท่ีไม่เป็นมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม 
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ตวัอย่างภาพในการทดลองอดัให้เป็นเก้าอี ้
อุปกรณ์  
1.วสัดุทีเ่ตรียมไว้ได้แก่  เปลือกข้าว ขุยมะพร้าว ยางพาราและแกลบดาํ 
2.แผ่นเหลก็ 
3.ถังหรือกะละมัง 
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 รูปแบบของชั้นดิน 
 

การลองทาํแบบพิมพ ์เพ่ือนาํวสัดุเหลา้น้ีอดัไปเป็นทรงกระบอก โดยใชแ้ผน่เหลก็เป็นแบบพิมพ ์และสร้าง
รูปแบบใหเ้หมือนกบัชั้นดิน เพ่ือการออกแบบท่ีส่ือถึงความเป็นธรรมชาติของวสัดุ ท่ีเกิดจากการเกษตร เพราะตอ้ง
พ่ึงพาดินในการเพาะปลูก และยงัดูแขง็แรงมากข้ึนอีกดว้ย 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 ขั้นตอนการนาํวสัดุเขา้สู่แบบพิมพ ์
 

เม่ือลองอดัแน่นเสร็จแลว้จึงท้ิงไวร้ะยะเวลาหน่ึงเพื่อใหต้วัวสัดุท่ีผสมกนัทั้งหมดเขา้ท่ีก่อนประมาน 1 – 2 
ชัว่โมง จากนะแกะแม่พิมพอ์อกเพ่ือใหเ้กิดการระบายอากาศใหน้ํ้ าในตวัวสัดุนั้นออกไป และรอนาํไปผึ่งแดดต่อไป 
ตามรูปน้ีคือการถอดพิมพแ์ลว้ 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 3 เม่ือถอดแบบพิมพเ์สร็จแลว้ 
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 เม่ือเสร็จแลว้จึงลองนําไปตากแดด เพ่ือให้ความช้ืนนั้ นหมดไป เม่ือเสร็จค่อนขา้งไดผ้ลการทดลองท่ีดี
พอสมควรจึงมีการปรับเปล่ียนและออกแบบใหช้ิ้นงานนั้นดูมีความเป็นรูปแบบเฉพาะมากข้ึนเพ่ือเขา้กบัหัวขอ้ในการ
ออกแบบคือ การนาํเอาธรรมชาติเขา้มาอยูภ่ายในบา้นจึงมีการทดลองหลายๆ คร้ังตามภาพตวัอยา่งน้ี 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4 แบบพิมพใ์นการทาํเกา้อ้ีพนกัพิง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 5 การใส่วสัดุแต่ละชั้นเพ่ือสร้างเกา้อ้ี 

 
 
 
         

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 6 เม่ือไดท้าํการออกจากแบบพิมพ ์
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ดังนั้ นเม่ือการทดลองในรูปแบบต่างๆ นั้ นเสร็จส้ิน จึงได้ทําการข้ึนแบบตัวจริงข้ึนมาเพ่ือนําไปเป็น
ผลิตภณัฑท่ี์สามารถจบัตอ้งใชไ้ดโ้ดยตามท่ีไดท้ดสอบและออกแบบเอาไว ้ซ่ึงไดอ้อกมาตามต่อไปน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 7  เกา้อ้ีท่ีแกะออกจากแบบพิมพเ์พ่ือรอการไล่ความช้ืน 

 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
ภาพท่ี 8 การจดัวางเกา้อ้ีเพ่ือการตกแต่งก่ึงในร่ม      ภาพท่ี 9การจดัวางเกา้อ้ีเพ่ือการตกแต่งในร่ม  
         
           เม่ือไดท้าํการไล่ความช้ืนออกจากเกา้อ้ีแลว้กส็ามารถนาํไปใชง้านหรือจดัจาํหน่ายได ้โดยสามารถนาํเอาตวัวสัดุ
ในการทาํเกา้อ้ีนั้นเป็นจุดเด่นของตวัผลิตภณัฑ ์ไม่วา่จะเป็นเร่ืองของตวัวสัดุและคุณสมบติัของตวัวสัดุเองอีกดว้ย 
 
5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

การออกแบบคร้ังน้ีทาํให้เกิดการทดลองให้วสัดุท่ีเหลือของการเกษตรในชุมชนมาเป็นเฟอร์นิเจอร์ โดยนาํเอา
จุดเด่นของตวัวสัดุมาใชเ้ป็นส่ิงท่ีสามารถบ่งบอกคุณค่าและความรู้สึกถึงธรรมชาติท่ีใกลต้วัมากข้ึน นอกจากนั้นยงั
ช่วยทาํให้วสัดุท่ีเหลือของการเกษตรเหล่าน้ีไดถู้กนาํมาใชโ้ดยไม่เสียเปล่า อีกทั้งยงัสร้างการเรียนรู้ในเชิงวสัดุศาสตร์
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ของวสัดุท่ีเหลือของการเกษตรซ่ึงสามารถนาํไปต่อยอดทางความคิด ทดลองกบัวสัดุชนิดอ่ืนๆ ได ้โดยไม่เสียเปล่า  
ช่วยทั้งเร่ืองของการไม่สร้างมลพิษแต่ธรรมชาติและรายไดข้องชุมชนไดอี้กดว้ย 

 
6. บทสรุป 
 จากการวิจยัคร้ังน้ีผลท่ีไดน้ั้น สอดคลอ้งกบัส่ิงท่ีผูว้ิจยันั้นตอ้งการท่ีจะนาํเอาเศษวสัดุเหล่าน้ีท่ียงัสามารถ
เปล่ียนเป็นมูลค่าท่ีมากกวา่เดิมได ้โดยไดท้ดลองการผสมในตวัวสัดุต่างๆ เพ่ือสร้างเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมาจากธรรมชาติ
ไม่ก่อมลพิษและเป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้ม แลว้ยงัสามารถเพ่ิมรายไดใ้หแ้ก่ชุมชน ทั้งน้ียงัสามารถนาํไปต่อยอดเป็น
ผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ท่ีมาจากเศษวสัดุจากการเกษตรในชุมชนไดอี้กดว้ย  
 
กติติกรรมประกาศ  

ขอขอบคุณอาจารย ์David  Marc Schafer ท่ีเป็นท่ีปรึกษาเร่ืองของการทดลองเร่ืองวสัดุและรูปแบบของตวั
วสัดุจะไปในแนวทางไหน เพ่ือนาํไปพฒันาต่อเป็นผลิตภณัฑท่ี์สามารถนาํมาใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้ 

 
เอกสารอ้างองิ 
สิงห์  อินทรชูโต.“นกัวิชาการ-ธุรกิจ-เกษตรกร หนุน "เศรษฐกิจสีเขียว" สร้างสมดุล-สังคม-ส่ิงแวดลอ้ม”(ออนไลน์) 

เขา้ถึงไดจ้าก : http://www.prachachat.net/news /item/331895.html, 26 สิงหาคม 2554 
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โครงการศึกษาใบหน้าของมนุษย์เพ่ือส่ืออารมณ์ตัวละครสัตว์ประหลาด 
ในงานแอนิชัน 3 มิติ แนวแฟนตาซี 

Study of human facial expressions for monster character in 3D animation fantasy 
 

หทยัชนก  เชียงทอง1, รศ.พรรณเพญ็ ฉายปรีชา 2 และชัยพร พานิชรุทตวิงศ์ 3 
1 นกัศึกษาปริญญาโท   หลกัสูตรศิลปมหาบณัฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต  มหาวิทยาลยัรังสิต 

ถนนพหลโยธิน ตาํบลหลกัหก  อาํเภอเมือง  จงัหวดัปทุมธานี  12000 
2 อาจารยป์ระจาํ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต คณะดิจิทลัอาร์ต  มหาวิทยาลยัรังสิต  

ถนนพหลโยธิน ตาํบลหลกัหก อาํเภอเมือง  จงัหวดัปทุมธานี  12000 
3 อาจารยป์ระจาํ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต คณะดิจิทลัอาร์ต  มหาวิทยาลยัรังสิต  

ถนนพหลโยธิน ตาํบลหลกัหก อาํเภอเมือง  จงัหวดัปทุมธานี  12000 

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

บทคดัย่อ      

 โครงการศึกษาใบหนา้ของมนุษยเ์พ่ือส่ืออารมณ์ตวัละครสัตวป์ระหลาดในงานแอนิชนั 3 มิติ แนวแฟนตาซี 
วิเคราะห์เร่ืองการส่ืออารมณ์ต่างๆ เพ่ือใชใ้นการออกแบบตวัละครท่ีไม่มีอยูจ่ริง โดยผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์อารมณ์ต่างๆ 
ของมนุษยเ์ป็นตน้แบบ เพ่ือหาแนวทางออกแบบสร้างงานใหมี้ประสิทธิภาพ โดยผลศึกษาพบวา่มนุษยมี์อารมณ์ต่าง ๆ 
เกิดข้ึนมากมาย เช่น ความพึงพอใจ ความโกรธ ความร่าเริง ความเจ็บปวด ความผิดหวงั ซ่ึงอารมณ์มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรม สภาพแวดลอ้ม เหตุการณ์ทาํให้เกิดความตอ้งการ เพ่ือส่งแรงขบั ให้ตอบสนองไปยงัเป้าหมาย ดงันั้นการ
สร้างงานทางภาพและเสียงส่ิงเหล่าน้ีเป็นกระบวนการ แต่กระบวนการจะเกิดผลสัมฤทธ์ิไดน้ั้นตอ้งผา่นการวิเคราะห์
ตวัละครให้สอดคลอ้งกบัช่วงอารมณ์ของตวัละครในเหตุการณ์ เพ่ือให้เกิดงานสร้างสรรคท่ี์สมจริงมีเอกลกัษณ์ โดย
ผูว้ิจยัหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่โครงการศิลปนิพนธ์เร่ืองน้ีมีส่วนช่วยให้เยาวชนและผูส้นใจใชเ้ป็นแนวทางในการออกแบบ
งานแอนิเมชนัต่อๆไป 
คาํสําคญั : วเิคราะห์อารมณ์ 
 

Abstract 

 “Study of human facial expressions for monster character in 3D animation fantasy” analyzes various 
emotions through facial expressions applied on characters that does not exist in reality. The researcher utilizes 
human facial expressions as the foundation in order to create effective and convincing emotions. Humans have 
wide range of emotion--from happiness, satisfaction to pain, disappointment, and anger, all of which can be 
expressed and shown through their behavior toward target. Creating such convincing animation both visual and 
audio would require a form of process. Such process can be achieved by hours of research and development to 
create identity for particular expression. The researcher hopes the project will be resourceful as a guide for those 
who aim to further their knowledge in the world of Animation. 
KEY WORD: EMOTIONAL ANALYSIS 
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1. บทนํา 
 ส่วนประกอบของใบหนา้คือ ดวงตา ใบหู ค้ิว คาง ปาก แกม้ การแสดงความรู้สึกทางใบหนา้มีความสําคญั 
ทาํไมเวลาคนเราพูดคุยกันถึงต้องมองหน้ากัน ทาํไมไม่ไปมองเท้า มอง หัวไหล่ มองหัวเข่า นั่นเพราะว่าคนเรา
แสดงออกถึงความรู้สึกส่วนใหญ่ผา่นทางสีหนา้นัน่เอง ใบหนา้เรียกได ้วา่เป็นจุดแรกๆท่ีคนเราจะส่ือสารกนัได ้ไม่ยิง่
หยอ่นไปกวา่ท่าทางของร่างกาย การหาตน้แบบท่ีทาํให้เขา้ใจอารมณ์ต่างๆไดง่้ายท่ีสุดแลว้ไปปรับใชใ้นการออกแบบ
ตวัละครอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่มนุษย ์เช่น การออกแบบสัตวป์ระหลาด ถา้เร่ิมจากการศึกษาการเคล่ือนไหวทางใบหน้าของ
มนุษยก่์อนจะทาํใหเ้ขา้ใจอารมณ์พ้ืนฐานต่างๆ ไดง่้ายแลว้นาํส่ิงท่ีไดศึ้กษามาปรับใชใ้นงานแอนิเมชนั โครงการศึกษา
ใบหน้าของมนุษยเ์พ่ือส่ืออารมณ์ตวัละครสัตวป์ระหลาดในงานแอนิชนั 3มิติ แนวแฟนตาซี ผูว้ิจยัไดท้าํแบบจาํลอง
ภาพยนตร์แอนิเมชนั เร่ืองจุติ ข้ึนเพ่ือใชเ้ป็นกรณีศึกษา พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2555 “จุติ”   ใน
ภาษาบาลีแปลวา่ “การตาย” ก.เคล่ือน, เปล่ียนสภาพจากกาํเนิดหน่ึงไปเป็นอีกกาํเนิดหน่ึงนิยมใชเ้ขา้คู่กบั “อุบัติ” ซ่ึง
แปลวา่  “การเกดิ”  น. การเกิดข้ึน, กาํเนิด, การบงัเกิด, รากเหงา้, เหตุ. ก. เกิด, เกิดข้ึน ภาพยนตร์แอนิเมชนั เร่ืองจุติ มี
เน้ือหาและประเด็นในเร่ืองการตายและเกิด ซ่ึงจะสะทอ้นความคิดในเร่ืองการเอาตวัรอด มนุษยทุ์กคนเกิดมาตอ้งด้ิน
รนต่อสู้เพ่ือใหมี้ชีวติ แต่ส่ิงหน่ึงท่ีมนุษยต์อ้งมีคือ หวัใจของการเสียสละ และความเอ้ืออาทรถึงจะเรียกไดว้า่เป็นมนุษย์
ท่ีแทจ้ริง 
 จึงกล่าวไดว้่า “แอนิเมชนัคือการเล่าเร่ืองผ่านภาพ แอนิเมชนัตอ้งการ การส่ือสาร เราจะตอ้งเขา้ใจก่อนว่า
อารมณ์มาจากไหน มนัมาจากความรู้สึก อารมณ์ต่างๆจะเกิดข้ึนไดจ้ะตอ้งมีเหตุ จากนั้นก็จะมีผลตามมา ส่ิงท่ีง่ายแก่
การศึกษาท่าทางคือสังเกต จากของจริง จากนั้นนาํท่าทางท่ีไดไ้ปพฒันาต่อเป็นงาน  เร่ืองการไม่ยดัเหยยีด เน้ือหาสาระ
จนมากเกินไปทาํให้งานออกมาน่าเบ่ือ ผูเ้รียนแอนิเมชันจะตอ้งได้รับการพฒันาทั้ งในด้านความคิดเชิงบวกและ
ความสามารถในการผลิตผลงานสร้างสรรค์” (สมชาย  ลีลารักษ์สกุล ผูก้าํกับ นักแสดง เจ้าของบริษัท Yellow 
octopus , Studio drama cute และอาจารยพิ์เศษ, 2556)  
 ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ผูว้ิจยัจะศึกษาจากผูมี้ความรู้ นกัวิชาการดา้นแอนิเมชนั  ศึกษางานวิจยั ดา้นอารมณ์และ
ความคิดสร้างสรรค ์ศึกษาภาพยนตร์แอนิเมชนัท่ีตวัละครไม่ใช่มนุษยแ์ต่เม่ือดูแลว้สามารถรู้สึกวา่ไดมี้ตน้แบบมาจาก
มนุษย ์ทฤษฎีการออกแบบกราฟฟิกและออกแบบส่ือภาพเคล่ือนไหว  
 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

2.1 ศึกษาการเคล่ือนไหวทางใบหนา้ของมนุษยเ์พ่ือเป็นแนวทางการสร้างตวัละครสัตวป์ระหลาด เร่ือง “จุติ”   
        2.2 เป็นแนวทางในการศึกษาการถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกทางใบหนา้  

 
3. การดาํเนินการวจิัย 
               การวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชิงประยกุตแ์ละทดลอง โดยการประยกุตใ์ชข้อ้มูลจากการศึกษาองคค์วามรู้ต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้ง เขา้มาทดลองใชใ้นการออกแบบ ดงันั้นระเบียบวธีิวจิยัมีขั้นตอนดงัน้ี 
               3.1 งานขอ้มูลภาคเอกสาร (Documentary Research) 

♦ เก็บรวบรวมขอ้มูลทางเอกสารเก่ียวกบัความหมาย ความสาํคญัของ การแสดง  ทฤษฎี ความรู้
ดา้นอารมณ์ 
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♦   เกบ็รวบรวมขอ้มูลทางเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาพยนตร์แอนิเมชนัท่ีตวัละครไม่ใชม้นุษยแ์ต่เม่ือ
ดูแลว้สามารถรู้สึกวา่ไดมี้ตน้แบบมาจากมนุษย ์

♦   เก็บรวบรวมขอ้มูลทางเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัทฤษฎีการออกแบบกราฟิกและกรณีศึกษาดา้น
ฉาก แสง สีและ สเปเชียลเอฟเฟค 

♦  เกบ็ขอ้มูลเร่ืองระบบสืบพนัธ์ุ เพ่ือเป็นแนวทางการออกแบบฉาก 
 3.2 งานวเิคราะห์ขอ้มูล (Analysis) และจดัทาํส่ือภาพเคล่ือนไหว(Animation) 
               เพ่ือส่ืออารมณ์ของตวัละคร โดยมีขั้นตอน ดงัน้ี 
 1)   ศึกษาเทคนิคท่ีจะมาใชใ้นการออกแบบส่ือภาพเคล่ือนไหว 
 2)   นาํแนวทางและขอ้สรุปท่ีไดม้าเขียนบทภาพยนต ์และสตอร่ีบอร์ด 
 3)   ออกแบบตวัละคร และฉาก (Character) (background) 
 4)   พฒันาสตอร่ีบอร์ด (Storyboard) (Animatic) 
 5)   สร้างโมเดล (Model) 
 6)   จดัทาํภาพ 3 มิติแบบร่างเพ่ือดูการเคล่ือนไหว (3d layout) 
 7)   ใส่พ้ืนผวิใหต้วัละครและฉาก (Texture) 
 8)   สร้างภาพเคล่ือนไหว (Animation) 
 9)   จดัแสง (Lighting) 
 10) การเรนเดอร์ภาพ (Rendering) 
 11) ตกแต่งเสียง (Sound) 
 12) การซอ้นภาพ (Composite) 
 13) การตดัต่อภาพ (Edit) 
               3.3 งานสังเคราะห์ขอ้มูล (Synthesis) 

♦ ทดลองใชแ้นวความคิดและแนวทางการออกแบบท่ีไดม้าจากการศึกษาในการสร้างผลงาน
แอนิเมชนั เพ่ือเรียงร้อยเป็นเร่ืองราวดว้ยจินตนาการและการตีความ 

                3.4 งานสรุปขอ้มูล (Conclusion) 
♦ นาํเสนอผลงานออกแบบสู่สาธารณชน ในรูปแบบแอนิเมชนั  
♦ จดัการประเมินผลความคิดเห็นดว้ยแบบสอบถามการสัมภาษณ์ 

 
4. ผลการวจิัย 
 โครงการศึกษาใบหนา้ของมนุษยเ์พ่ือส่ืออารมณ์ตวัละครสัตวป์ระหลาดในงานแอนิชนั 3มิติ แนวแฟนตาซี
เพ่ือเป็นแนวทางการสร้างตวัละครสัตวป์ระหลาด เร่ือง “จุติ” 
 ผลการวเิคราะห์ 
 มีการออกแบบใหมี้ความสวยงาม โดยเนน้การออกแบบตวัละครและฉากในจิตนาการ 
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การออกแบบตวัละคร    ควรมีการออกแบบลกัษณะอารมณ์ผสมเช่น คนกบัสัตวเ์พ่ือใหไ้ดผ้ลลพัธ์ สัตวป์ระหลาดตาม
จินตนาการ อีกทั้งการแสดงอารมณ์จะตอ้งดูองคป์ระกอบของเร่ืองราวเพ่ือใหต้วัละครแสดงอารมณ์ไดส้มจริง  
 
 

 

 
 

รูปภาพที ่1 ออกแบบตวัละคร 
 

 
 

รูปภาพที ่2 ขึน้โมเดล 3 มติิ 
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ฉากในจิตนาการ มีการผสมกบัการจดัแสง สี ท่ีเนน้การใชสี้โทนร้อน และเยน็ ใหเ้กิดความรู้สึกและเนน้การแทรกสี 
ใชสี้สันของฉากช่วยดนัความรู้สึกเพ่ือให้ช้ินงานมีเอกลกัษณ์และมีความโดดเด่นมากยิ่งข้ึน ดนตรีมีการผสมผสาน
ความเป็นไทยและสากลช่วยใหช้ิ้นงานมีความสมบูรณ์มากข้ึน  

 

     
             รูปภาพที ่3 ออกแบบฉาก                รูปภาพที่ 4 ออกแบบฉาก 
 
 การตดัต่อภาพ ใชว้ธีิการตดัต่อแบบหนงัภาพยนตร์เพ่ือไดมุ้มมองและระยะภาพท่ีหลากหลายข้ึน เช่น ใช้
ขนาดภาพแบบกลาง (Medium shot) ทาํใหเ้ห็นการเคล่ือนไหวและการแสดงความรู้สึกของตวัละครไดช้ดัเจนข้ึน 
 

 
รูปภาพที ่5 ภาพ Composite 

 
 การใชเ้ทคนิคMatte paining ผสมผสานกบังานสามมิติ ทาํให้แอนิเมชนั มีความแตกต่างออกไปทาํให้เกิด
ความงามแบบใหม่ตามจินตนาการของผูว้ิจยั  ผูว้จิยัหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ งานช้ินน้ีจะมีส่วนช่วยทาํใหเ้ยาวชนและบุคคล
ทัว่ไปเกิดแนวทางการสร้างงานแอนิเมชนั 
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      render 3 มิติ           Matte paining 

รูปภาพที ่6 
เปรียบเทยีบการrender ภาพแบบ 3 มติแิละแบบใหม่ทีผ่สมผสานเทคนิคMatte paining 

 
5. ผลการประเมินส่ือภาพเคล่ือนไหว โดยผู้เช่ียวชาญด้านแอนิเมชัน 

 ผลการประเมนิส่ือภาพเคล่ือนไหว โดยผู้เช่ียวชาญด้านแอนิเมชัน 
สุทศัน์ ปาละมะ (อาจารยป์ระจาํสาขาคอมพิวเตอร์อาร์ต เช่ียวชาญดา้นแอนิเมชนั 2 มิติ สัมภาษณ์วนัท่ี 4 

กรกฎาคม 2557) กล่าววา่ “งานมีความน่าสนใจมาก ชั้นเชิงทางทศันะธาตุมีอยา่งครบถว้น มีการใชเ้ส้นโทนสีได้
น่าสนใจ แต่อาจจะมีความแขง็ในงานบางช่วงบางตอน” 

โกเมศ  กาญจนพายพั (อาจารยป์ระจาํสาขาคอมพิวเตอร์อาร์ต เช่ียวชาญดา้นแอนิเมชนั 3 มิติ สัมภาษณ์วนัท่ี 
7 กรกฎาคม 2557) กล่าววา่ “ตวังานมีความเป็นเอกลกัษณ์ ในแง่ของการออกแบบตวัละคร และจากการท่ีตวัละครแต่
ละตวัมีการแสดงออกดา้นอารมณ์ผา่นสีหนา้ท่ีหลากหลาย ทาํใหไ้ดผ้ลงานท่ีออกมาน่าประทบัใจ ” 
  สรุปและข้อเสนอแนะ 
 อารมณ์เป็นพลงัท่ีทรงอาํนาจอยา่งหน่ึงของมนุษย ์หลกัการออกแบบตวัละครควรคาํนึงถึงความสอดคลอ้ง
สามารถผสมผสานอารมณ์ทางใบหนา้ของมนุษยแ์ละสัตวเ์พ่ือสร้างความแปลกใหม่ ดูเร่ืองราวเพื่อให้ตวัละครแสดง
อารมณ์ไดส้มจริง ฉาก สามารถทาํใหภ้าพเกิดความงามท่ีลงตวัเม่ือใชก้ารแทรกสี  
 ประโยชน์ที่อาจจะได้รับจากการประยุกต์ผลการวจิัย  

♦ ไดผ้ลงานเพ่ือใหเ้ยาวชนและผูส้นใจใชเ้ป็นแนวทางในการออกแบบงานแอนิเมชนัแนวแฟนตาซี 
♦ ไดแ้นวทาง  การถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกทางใบหนา้  

 
6. บทสรุป  
 โครงการน้ีเป็นโครงการวิจยัเพ่ือสร้างสรรค์ผลงานแอนิเมชนัท่ีสามารถนาํไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์
สามารถใชเ้ป็นแนวทางศึกษาเก่ียวกบัการถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกทางใบหน้า การศึกษาคร้ังน้ีไดอ้ธิบายถึง
กระบวนการรวบรวมขอ้มูล ตามขั้นตอนดงัท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ เพ่ือสร้างเป็นภาพยนตร์แอนิเมชนัแนวแฟนตาซีเนน้การ
ถ่ายทอดอารมณ์ใหส้มจริงมีเอกลกัษณ์ การสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ ตอ้งมีการศึกษาคน้ควา้เพ่ิมเติมอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือ
พฒันาผลงานใหมี้ความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน อยา่งไรกต็ามรายละเอียดทางดา้นเน้ือหาสาระและขอ้มูลต่างๆ ของเอกสารน้ีจะ
เป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้สนใจศึกษาและสร้างผลงานแอนิเมชนัต่อไป     
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ของงานวจิยั 
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การออกแบบเทคนิคการเคล่ือนไหว แอนิเมชัน 2  มิติ ด้วยเคร่ืองมือPUPPET PIN  
TECHNICAL DESIGN ANIMATED 2D ANIMATION  WITH PUPPET PIN 

 

พฤทธ์ศภรณ์  เทพเจริญนิรันดร์1   ผศ.ธรรมศักดิ์ เอือ้รักสกลุ2   อาจารย์ชัยพร พานิชรุทตวิงศ์3 
1 นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวชิาคอมพิวเตอร์อาร์ต มหาวทิยาลยัรังสิต 

2 อาจารยท่ี์ปรึกษาประจาํ สาขาวชิาคอมพิวเตอร์อาร์ต มหาวทิยาลยัรังสิต 
3 อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมประจาํ สาขาวชิาคอมพิวเตอร์อาร์ต มหาวทิยาลยัรังสิต 

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

บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีเพ่ือศึกษาเทคนิคการเคล่ือนไหวแอนิเมชนั 2 มิติดว้ยเคร่ืองมือ Puppet pin โดยคน้ควา้เก่ียวกบั
หลกัการสร้างแอนิเมชนัเพ่ือให้ไดภ้าพเคล่ือนไหวท่ีมีความสวยงามตามหลกัสากลท่ีใชก้นั ตลอดจนศึกษาการใช้
เคร่ืองมือ Puppet Pin ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือช่วยในการสร้างจุดเคล่ือนไหวท่ีช่วยในกระบวนการขั้นตอนการผลิตภาพยนตร์
แอนิเมชนั ใหมี้ความง่ายและสะดวกต่อผูเ้ร่ิมตน้ทาํภาพยนตร์แอนิเมชนั 2 มิติ 

ดงันั้นผูว้ิจยัจึงเร่ิมขั้นตอนการสร้างภาพยนตร์แอนิเมชนั 2 มิติ โดยการรวบรวมขอ้มูล และคน้ควา้ทฤษฎีการ
วาดเส้น การเขียนบทภาพยนตร์ และทฤษฎีการผลิตภาพยนตร์แอนิเมชนั เพ่ือนาํขอ้มูลทั้งหมดมาผลิตเป็นภาพยนตร์
แอนิเมชนั 2 มิติ 

ผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะ ผูว้จิยัพบวา่การใชเ้คร่ืองมือ Puppet Pin  เป็นวธีิท่ีประหยดัและรวดเร็วในการอ
นิเมทตวัละคร การออกแบบตวัละครโดยอาศยัทฤษฎีเร่ืองเส้นช่วยทาํใหต้วัละครมีความน่าสนใจและโดดเด่น ง่ายต่อ
การจดจาํ ควรตรวจสอบผลงานของภาพท่ีวาด เพ่ือป้องกนัขอ้ผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนกบัภาพซ่ึงจะทาํใหเ้สียเวลาในการ
กลบัไปแกไ้ข 
คาํสําคญั : Puppet Pin, แอนิเมชนั 

 
Abstract 

The purposes of this research were to study techniques animated 2D animation with puppet pin through 
“Principle of Animation” and study puppet pin tool which helps to build the movement to support the process of 
animation production that easily for the one who want to become an animator. 

Researcher collected and searched for creative drawing design, screenplay writing and 2D animation theory 
to make a 2D animation  

For the Study result, researcher found that using puppet pin tool can save time and quickly to animated 
character. To create character design using the drawing theory to support character look more interesting and 
outstanding, easily to remember. Ought to check the picture for prevent the mistake.  
Keywords : Puppet Pin, Animation 
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1. บทนํา 
ปัจจุบนัส่ือมีอยู่ในทุกวงการทั้ งใน โทรทศัน์ ขอ้มูลข่าวสาร สารคดี ภาพยนตร์ ละคร  รวมไปถึง  ภาพยนตร์

การ์ตูน ท่ีมีช่ือทางสากลวา่ แอนิเมชนั (Animation) 
ผูว้ิจยัมีความสนใจในดา้นแอนิเมชนั จึงไดเ้ขา้ศึกษาท่ีหลกัสูตรศิลปมหาบณัฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ตคณะ

ดิจิทลัอาร์ตของมหาวิทยาลยัรังสิต และไดเ้ร่ิมศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัขั้นตอนในการผลิตแอนิเมชนั แต่เน่ืองจากผูว้ิจยั
เพ่ิงเร่ิมตน้ศึกษาในศาสตร์แขนงน้ี จึงพบปัญหาเก่ียวกบักระบวนการสร้างภาพท่ีมีความยากเกินความสามารถของ
ผูว้ิจยั ทาํให้เกิดการทาํงานท่ีล่าชา้และไม่เป็นไปตามท่ีผูว้ิจยัตอ้งการ ผูว้ิจยัจึงคน้หาและศึกษาตวัช่วยในขั้นตอนการ
ผลิตแอนิเมชนั และไดค้น้พบกบัเคร่ืองมือ Puppet Pin ท่ีช่วยในการผลิตแอนิเมชนัไดง่้าย 

 โครงการเทคนิคการเคล่ือนไหวแอนิเมชนั 2 มิติ ดว้ยเคร่ืองมือ Puppet Pin จึงไดจ้ดัทาํข้ึนเพ่ือศึกษาเทคนิคการใช ้
Puppet Pin ในการช่วยทาํแอนิเมชนั 2 มิติ ใหมี้ประสิทธิภาพเทียบเท่ากบัการทาํแอนิเมชนัแบบเฟรมต่อเฟรม  

 

 
 

รูปท่ี 1 ตวัอยา่งแอนิเมชนั 2 มิติ 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
การออกแบบเทคนิคการเคล่ือนไหว แอนิเมชนั 2 มิติ ดว้ยเคร่ืองมือ Puppet Pin เป็นการศึกษาคน้ควา้วิจยัดว้ย

ตนเองเพ่ือใหแ้อนิเมชนัท่ีใชเ้คร่ืองมือ Puppet Pin มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากบัการทาํแอนิเมชนัแบบเฟรมต่อเฟรม  
 

3. การดาํเนินการวจิัย 
1)  ศึกษาขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัแอนิเมชนั 2 มิติวา่มีขั้นตอนในการดาํเนินการผลิตอยา่งไร เพ่ือนาํไปใชใ้นการ

ผลิต และศึกษาเคร่ืองมือ Puppet Pin ว่ามีประสิทธิภาพและขอบเขตขนาดไหน  ขั้นตอนในการผลิตแอนิเมชนัแบ่ง
ออกเป็น 3 ขั้นตอนดงัน้ี 

  1.1) Pre-Production ขั้ นตอนน้ีของการเตรียมงาน  เช่น  การคิด(Concept) การเขียนเน้ือเร่ือง 
(Development) การเขียนตน้ฉบบั (Script) รวมไปถึงการวาดกระดานภาพน่ิง (Storyboard) และทาํเป็น Digital Story 
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Reel รวมไปถึงการ Modeling และ Texturing ซ่ึงขั้นตอนน้ีจดัไดว้่าเป็นขั้นตอนท่ีสําคญัมาก เพราะเป็นการกาํหนด
ทิศทางของทั้งโครงการ ถา้ในช่วง Pre-Production วางแผนไวอ้ยา่งสมบูรณ์ กจ็ะทาํใหข้ั้นตอนการผลิตง่ายข้ึน 

   1.1.1) การออกแบบเน้ือเร่ือง 
   1.1.2) การออกแบบตัวละคร งานออกแบบตัวละคร หรือตัวการ์ตูน ส่ิงแรกท่ีควร

คาํนึงถึงคือ ตอ้งคิดก่อนว่าจะเขียนเก่ียวกบัเร่ืองอะไร หากมีบทภาพยนตร์อยู่แลว้ นั่นคือ โจทยท่ี์เป็นตวับอกและ
กาํหนดรายละเอียดมาให้ เช่น หากตอ้งการเขียนเร่ืองเก่ียวกบัชีวิตวยัรุ่นยุคใหม่ตอ้งไปศึกษาว่าพวกเขาแต่งตวักนั
อยา่งไร มีความคิด พฤติกรรมและมีการดาํเนินชีวิตเป็นอยา่งไร เป็นตน้ (ธรรมศกัด์ิ เอ้ือรักสกลุ, 2555:92) 

   1.1.3) กระดานภาพน่ิง 
  1.2) Production คือ ขั้นตอนการผลิต เช่น การวาดรูป การสร้างส่ิงแวดลอ้ม(Background) และ 

แอนิเมทตวัละครตาม Storyboard ท่ีวาดข้ึน 
  1.3) Post-Production คือ ขั้นตอนการเก็บงาน การตัดต่อ รวบรวมคลิปแอนิเมชันเข้าด้วยกัน 

กล่าวคือ การนาํภาพเคล่ือนไหวและฉากมาทาํการเรียงเขา้ดว้ยกนั เพ่ือลาํดบัการเล่าเร่ืองตามท่ีไดก้าํหนดไวเ้พ่ือใหเ้กิด
เป็นเร่ืองราว จากนั้นจึงนํามาใส่เสียงและปรับสี ขั้นตอนน้ีเปรียบเสมือนการตรวจทานและแกไ้ขให้งานทั้ งหมด
ถูกตอ้งและสมบูรณ์ก่อนนาํออกแสดงหรือเผยแพร่  

2)  วิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือดาํเนินการออกแบบตวัละคร การออกแบบเทคนิคการเคล่ือนไหวแอนิเมชนั 2 มิติ ดว้ย
เคร่ืองมือ Puppet Pin ใชก้ระต่ายเป็นตวัละครหลกัเพราะใชใ้นศึกษาการเคล่ือนไหวไดเ้ป็นอยา่งดีโดยเฉพาะส่วนใบหู
ในการออกแบบตวัละครจึงไดศึ้กษาทฤษฎีเร่ืองเส้น ตามท่ีอาจารยช์ะลูด น่ิมเสมอไดก้ล่าวไวว้่า “ในขณะท่ีเส้นรูป
นอกเคล่ือนไหวไปอย่างนุ่มนวลหรือกา้วร้าวนั้น โครงสร้างภายในของรูปทรงก็จะก่อตวัข้ึนสอดคลอ้งกบัความ
เคล่ือนไหวของเส้น” (ชะลูด น่ิมเสมอ, 2553:77) 

 

 
 

รูปท่ี 2 การออกแบบตวัละครของแอนิเมชนั 2 มิติ 
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3) นาํเสนอผลงานแก่อาจารยท่ี์ปรึกษา 
4)  นาํขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงแกไ้ข 
5)  สรุปผลการดาํเนินงาน  

 

4. ผลการวจิัย 
จากการศึกษาเคร่ืองมือ Puppet Pin ไดค้น้พบแนวทางในการออกแบบภาพยนตร์แอนิเมชนั 2 มิติ เพ่ือเป็นฐาน

การวจิยัศึกษาต่อสาํหรับผูท่ี้มีความสนใจดา้นการออกแบบและผลิตงานภาพยนตร์แอนิเมชนั 2 มิติ ดงัน้ี 
1)  เทคนิค Puppet Pin  หลกัการของเทคนิคน้ีคือ ตวั Puppet Pin ทาํหนา้ท่ีเป็น in between ของ Key animate 

แต่ละฉาก เราจึงวาดรูปกาํหนด Pose เร่ิมตน้ของตวัละคร และ Pose สุดทา้ยของตวัละครของฉากนั้น 
 

 
 

รูปท่ี 3 การใชเ้ทคนิค Puppet Pin ในฉากแอนิเมชนั 
 

2)  เทคนิคผสม หลกัการของเทคนิคน้ีเหมือนกบัเทคนิค Puppet Pin แต่มีการใชก้ารวาดรูป แบบ Frame by 
Frame เขา้มาผสมดว้ย  

 
 

รูปท่ี 4 การใชเ้ทคนิคผสม ในฉากแอนิเมชนั 
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3)  เทคนิค Frame by frame การวาดภาพตวัละครทุก Frame ในแต่ละฉากของแอนิเมชนั 
 

 
 

รูปท่ี 5 การใชเ้ทคนิค Frame by frame 
 

5. บทสรุป 
การเคล่ือนไหวแอนิเมชนั 2 มิติ ดว้ยเคร่ืองมือ Puppet Pin  เป็นการศึกษาเทคนิคการอนิเมทแอนิเมชนั 2 มิติ 

เพ่ือศึกษาหลกัในการสร้างแอนิเมชนัใหต้วัละครดูมีชีวิตชีวา รวมถึงศึกษาถึงเคร่ืองมือท่ีช่วยในการอนิเมทแอนิเมชนั 
2 มิติเพ่ือช่วยใหผู้เ้ร่ิมตน้ท่ีจะทาํการผลิตภาพยนตร์แอนิเมชนั 2 มิติไดผ้ลิตผลงานออกมาไดง่้ายข้ึนเหมือนผูว้ิจยั ทั้งน้ี
ผูว้ิจยัยงัพบวา่การใชเ้คร่ืองมือ Puppet pin  เป็นวิธีท่ีประหยดัเวลาและรวดเร็วในการอนิเมทตวัละคร การออกแบบตวั
ละครนั้นยงัอาศยัทฤษฎีเร่ืองเส้นช่วยทาํให้ตวัละครมีความน่าสนใจและโดดเด่น ง่ายต่อการจดจาํ อีกทั้งการอนิเมทท่ี
ศึกษาจากหลกัการสร้างแอนิเมชนัทาํใหดู้มีความอ่อนไหว ไม่แขง็กระดา้ง และใชห้ลกัการสร้างภาพยนตร์แอนิเมชนั
ในการเขียนเน้ือเร่ืองของภาพยนตร์ใหมี้ความสนุกมากยิง่ข้ึน 
 

กติติกรรมประกาศ  
โครงการวิจยัเล่มน้ีไดป้ระสบความสาํเร็จในการคน้ควา้และศึกษาดว้ยการใฝ่หาความรู้เพ่ิมเติม ความอดทน 

มุมานะ โดยตลอดระยะเวลาในการทาํศึกษาคน้ควา้โครงการวิจยัมีอุปสรรคมากมายทั้ งดา้นการคน้ควา้หาขอ้มูล 
ระยะเวลา และโปรแกรม ทั้งน้ีอุปสรรคจะไม่สามารถผ่านพน้ไปไดด้ว้ยดีหากขาดบุคคลท่ีเขา้มาช่วยเหลือ ไม่วา่จะ
เป็นอาจารย ์เพ่ือนๆ พ่ีนอ้งและ ครอบครัว 

ขอบพระคุณอาจารยท่ี์ปรึกษา ผศ.ธรรมศกัด์ิ เอ้ือรักสกุล ท่ีคอยแนะนาํและคอยให้คาํปรึกษาท่ีดีซ่ึงเป็น
ประโยชน์อยา่งมากในการนาํมาปรับปรุงและ พฒันางานของผูว้จิยัใหดี้ยิง่ข้ึน 

และสุดทา้ยน้ีผูว้ิจยัขอขอบพระคุณมหาวิทยาลยัรังสิตท่ีมอบโอกาส และทางเลือกทางการศึกษามากมาย ให้
ผูว้จิยัและ นกัศึกษาอีกหลายคนไดเ้ลือกเรียนในส่ิงท่ีชอบ 
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โครงการศึกษาอารมณ์และการแสดงออกของเด็กเร่ร่อนเพ่ือการออกแบบแอนิเมชันแนวแฟนตาซี 
Study the emotion and action of tramp child for fantasy animation design 

 

อณุรุจ วงศ์ทองสรรค์, รศ. พรรณเพญ็ ฉายปรีชา 2 และชัยพร พานิชรุทตวิงศ์ 3 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรศิลปมหาบณัฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต  มหาวิทยาลยัรังสิต 

ถนนพหลโยธิน ตาํบลหลกัหก  อาํเภอเมือง  จงัหวดัปทุมธานี  12000 
2 อาจารยป์ระจาํ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต คณะดิจิทลัอาร์ต  มหาวิทยาลยัรังสิต  

ถนนพหลโยธิน ตาํบลหลกัหก อาํเภอเมือง  จงัหวดัปทุมธานี  12000 
3 อาจารยป์ระจาํ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต คณะดิจิทลัอาร์ต  มหาวิทยาลยัรังสิต  

ถนนพหลโยธิน ตาํบลหลกัหก อาํเภอเมือง  จงัหวดัปทุมธานี  12000 

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

บทคดัย่อ      
โครงการศึกษาอารมณ์และการแสดงออกของเด็กเร่ร่อนเพ่ือการออกแบบแอนิเมชนัแนวแฟนตาซีนั้น มี

วตัถุประสงค์หลกัในศึกษา บุคลิก ลกัษณะนิสัย และการแสดงออกของเด็กเร่ร่อน เพ่ือหาเอกลกัษณ์ของเด็กเร่ร่อน
แลว้นาํมาประยกุตส์ร้างสรรคเ์ป็นตวัละครในแอนิเมชนัสามมิติ ใหต้วัละครมีเอกลกัษณ์โดดเด่นเหมือนกบัเดก็เร่ร่อน 
ไม่ว่าจะเป็นบุคลิก พฤติกรรมท่ีแสดงออกต่อเหตุการณ์ต่างๆ รวมไปถึงลกัษณะนิสัยท่ีเป็นผลมาจากอดีต ว่าจะ
สามารถทาํใหต้วัละครแอนิเมชนัสามมิตินั้นส่ือถึงเดก็เร่ร่อนในสังคมจริงไดห้รือไม่  
  การศึกษาวิจยัดงักล่าวจึงไดอ้อกแบบเน้ือหาและเหตุการณ์ในงานแอนิเมชนัให้ส่ือถึงเด็กเร่ร่อน แต่ปรับให้
เน้ือเร่ืองมีความเป็นแอนิเมชันแฟนตาซี เพ่ือให้เกิดความสนุก ต่ืนเต้นเร้าใจ และน่าติดตาม โดยมีตัวละครท่ีมี
เอกลกัษณ์ บุคลิกลกัษณะท่ีโดดเด่นเช่นเดียวกบัเด็กเร่ร่อน เป็นตวัละครเอกในการดาํเนินเร่ือง เพ่ือให้เห็นผลวิจยัว่า 
งานแอนิเมชนัแนวแฟนตาซีท่ีเนน้ความสนุกสนานเหนือจริงนั้น สามารถใส่เอกลกัษณ์ของตวัละครท่ีมาจากชีวติจริงๆ
เขา้ไปได ้และยงัคงมีความโดดเด่นของความเป็นเดก็เร่ร่อนท่ีอยูใ่นตวัละครแอนิเมชนัสามมิติไดอ้ยา่งลงตวั 
คาํสําคญั: เอกลกัษณ์, เดก็เร่ร่อน 

 

Abstract 

 The study is about the emotion and performance of a tramp child to create a 3D animation in the fantasy 
genre. The purpose is to study characteristics, personality and behavior of a tramp child in order to search for the 
identity of a tramp-child character which is used to create the main 3D animated character. The main character has 
the same personality of the tramp child, and also the behavior towards a situation, and the habit which has been 
influenced by the past. The study is to prove whether the 3D animated character can represent the real-life tramp child. 

This study creates a story and an animation situation about a tramp child in the fantasy genre. The story is 
told in a fun and exciting way.  The main character has an outstanding personality of the tramp child.  The result of 
the study is that the fantasy animation, focusing on fun and surreal scenes, is able to apply the real-life character 
into the animated 3D character and still contain the outstanding character of the tramp child. 
KEYWORDS: Identity, Tramp child 
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1. บทนํา 
อารมณ์  และการแสดงออก เป็นลักษณะเด่นหรือเอกลักษณ์ของตัวละคร มีผลสําคัญในการเล่าเร่ือง

แอนิเมชนัให้มีความน่าสนใจ น่าติดตาม และสามารถส่ือสารเน้ือหาไดดี้ข้ึน ตวัละครท่ีจะสามารถส่ืออารมณ์ไดน้ั้น 
ควรจะตอ้งมีการศึกษาจากบุคคล หรือ ส่ิงมีชีวิตจริงๆ วา่มีอารมณ์ การแสดงออก นิสัยเป็นอยา่งไร ส่ิงเหล่าน้ีจะช่วย
ผลกัดนัให้ตวัละครในงานแอนิเมชนัมีความโดดเด่น สมจริง และนอกจากน้ี ผูว้ิจยัตอ้งการท่ีจะเพ่ิมความน่าสนใจ 
และความสนุกสนานเขา้ไปในงานแอนิเมชนัใหม้ากข้ึน โดยสร้างเป็นแอนิเมชนัแนวแฟนตาซี   

การศึกษาพฤติกรรม และลกัษณะนิสัย ของบุคลท่ีมีอยู่จริง เพ่ือนาํมาประยุกต์เป็นตวัละครแอนิเมชนันั้น 
เป็นส่ิงท่ีสามารถทาํให้ตวัละครมีชีวิต สมจริง และดูน่าเช่ือถือมากข้ึน แมจ้ะปรับเปล่ียนรูปลกัษณ์ของตวัละครไปใน
แนวแฟนตาซี หรือ แนวเหนือจริง ก็ตาม ผูว้ิจยั จึงสนใจท่ีจะศึกษา พฤติกรรม และการแสดงออกของบุคคลท่ีมีความ
น่าสนใจในการนาํมาพฒันาเป็นตวัละครเอกของงานแอนิเมชนัแฟนตาซี ซ่ึงนัน่กคื็อ เดก็เร่ร่อนท่ีอยูใ่นสังคม   

“เด็กเร่ร่อน” หมายถึง เด็กท่ีไม่ได้อาศัยอยู่กับครอบครัว และไม่มีถ่ินท่ีอยู่อาศัยเป็นหลักเป็นแหล่ง มี
พฤติกรรมเท่ียวเตร่ไปตามสถานท่ีต่างๆ คํ่าท่ีไหนก็นอนท่ีนั่น เช่น สวนสาธารณะ ขา้งถนน ตลาด ท่ีพกัผูโ้ดยสาร
รถเมล ์วดั สถานีรถไฟ เป็นตน้ (ณฐัพร วงศอ์าจ, 2543 : 12)  

ท่ีผูว้ิจยัเลือกท่ีจะศึกษาพฤติกรรม และการแสดงของเด็กเร่ร่อน เน่ืองจาก เด็กเร่ร่อน มีพฤติกรรม ท่ีพิเศษ
กวา่บุคคลทัว่ไป จากการศึกษาพบวา่เด็กส่วนใหญ่โดยร้อยละ 33.5 มีบุคลิกภาพฯ แบบซึมเศร้า เก็บกด พูดนอ้ย วิตก
กงัวล เด็กกลุ่มน้ี มกัจะมาจากครอบครัวท่ีพ่อแม่มีความทะเยอทะยานสูง ตอ้งการให้เด็กบรรลุผลสําเร็จตามท่ีตนเอง
คิด เด็กตอ้งพยายามแขง็ขนั ทาํตวัเก่งดี และเขม้งวดในมโนธรรม จึงจะไดรั้บการยอมรับจากพ่อแม่ รองลงมา ร้อยละ 
31.1 มีบุคลิกภาพ แบบกา้วร้าว เกเร ชอบโวยวาย ท่าทางไม่เป็นมิตร ชอบลกัขโมย โกหก ไม่ยอมอยูใ่นระเบียบวินัย 
เดก็มกัมาจากครอบครัวท่ีปฏิเสธเดก็ เดก็จึงไม่สามารถเลียนแบบส่ิงท่ีดี และพฒันามโนธรรมของตนเองไดอ้ยา่งดี (รุ่ง
กานดา พงศธ์รพานิชกลุ, 2551 : 3) 

ซ่ึงโดยปกติ เร่ืองราวเก่ียวกบัชีวิตของเด็กเร่ร่อนนั้น มกัถูกแสดงออกมาเป็นภาพยนตร์ชีวิต หรือดราม่า 
(Drama) แสดงความเศร้าผ่านตวัละคร แต่ผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มูลดงักล่าว มาปรับเปล่ียน และพฒันาต่อ ให้เป็นแอนิเมชนั
แนวเหนือจริง หรือ แฟนตาซี (Fantasy) คือ มกัมีเคา้โครงหรือเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัเวทมนตร์ การผสมจินตนาการ และ
เร่ืองเหนือจริง เร่ืองในฝัน เพอ้เจอ้ สร้างความสนุกสนานและตระการตา ตระการใจดว้ยฉาก และเน้ือเร่ืองท่ีไม่อยูใ่น
ความเป็นจริง (ประเภทของแนวภาพยนตร์.ออนไลน์: http://www.slideshare.net/pipit2010/103-http-thwikipediaorg) 
 จากขอ้มูลทั้งหมด จะเห็นวา่เด็กเร่ร่อนมีพฤติกรรมท่ีหลากหลาย ซ่ึงข้ึนอยูก่บัปูมหลงัท่ีเด็กแต่ละคนนั้นได้
ประสบมา จึงเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจ มีท่ีมาท่ีไปของพฤติกรรม ทาํให้ตวัละครมีนํ้ าหนกั และความน่าเช่ือถือมากข้ึน และ
สามารถพฒันาต่อเป็นแอนิเมชนัแนวแฟนตาซีช่ือเร่ืองว่า “Street Ghost” ความยาวประมาณ 8 นาที ซ่ึงจะเน้นความ
เหนือจริง สนุกสนาน ต่ืนเตน้ เร้าใจ แต่ตวัละครเอก ยงัคงเอกลกัษณ์ของเดก็เร่ร่อนใหเ้ห็นไดอ้ยา่งลงตวั  
 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

2.1 สร้างสรรคแ์อนิเมชนัสามมิติแนวแฟนตาซีเร่ือง Street Ghost ท่ีตวัละครเอกมีเอกลกัษณ์ พฤติกรรมทาง
อารมณ์ ท่าทางของเดก็เร่ร่อน 

2.2 สร้างแอนิเมชนัแนวแฟนตาซีท่ีมีทั้งความสนุกสนานน่าสนใจ และส่ือความเป็นเดก็เร่ร่อนไดใ้นตวัเอง 
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3. การดาํเนินการวจิัย 
3.1 งานขอ้มูลภาคเอกสาร  

-      เกบ็รวบรวมขอ้มูลทางเอกสารเก่ียวกบัพฤติกรรมของเดก็เร่ร่อน 
-      เกบ็รวบรวมขอ้มูลทางเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาพยนตร์แอนิเมชนัท่ีใชต้วัละครท่ีสร้างมา
จากบุคคลจริง 

 -      เกบ็รวบรวมขอ้มูลทางเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัทฤษฎีการออกแบบตวัละครและการเขียนบท 
 -      เกบ็รวบรวมขอ้มูลทางเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาพยนตร์ และแอนิเมชนัแนวแฟนตาซี 

3.2 วธีิเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
- ผูว้จิยัไดท้าํการเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ และสังเกตพฤติกรรม รวมถึงปูมหลงั

ของเดก็เร่ร่อนท่ีอาศยัอยูใ่นมูลนิธิบา้นนกขม้ินจากผูดู้แล เน่ืองจากไม่สามารถสัมภาษณ์เดก็
ไดโ้ดยตรง เพราะอาจส่งผลถึงสภาพจิตใจของเดก็เร่ร่อน และเดก็กาํพร้าท่ีอาศยัอยูไ่ด ้

 
4. ผลการวจิัย 

การศึกษาพฤติกรรม และการแสดงออกของเด็กเร่ร่อน ไดน้าํมาออกแบบตวัละคร ทั้งหนา้ตา และนิสัย จน
ไดอ้อกมาเป็นแอนิเมชนัแนวแฟนตาซี เร่ือง “Street Ghost”   

ผลการวเิคราะห์ 
จากการไปสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีของมูลนิธิบา้นนกขม้ิน ทาํใหพ้บวา่เดก็เร่ร่อนท่ีมาอยูท่ี่บา้นนกขม้ินนั้น มี

พฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั โดยข้ึนอยูก่บัอดีตท่ีไดพ้บเจอ เช่น  
- เดก็ท่ีพอ่แม่ติดคุกเน่ืองจากคดียาเสพติด และทาํร้ายลูกตวัเอง ส่งผลใหปั้จจุบนั เป็นเดก็ท่ีมี

ความหวาดระแวง แมจ้ะสามารถปรับตวัเม่ือมาอยูใ่นบา้นนกขม้ินได ้ แต่กมี็อาการซึมเศร้า
ในบางเวลา  

- เดก็ท่ีพอ่แม่เสียชีวิตจากเหตุการณ์สึนามิ พบวา่ปัจจุบนั แมว้า่จะสามารถปรับตวัไดแ้ลว้ก็
ตาม แต่เม่ือมีคนพดูถึงเห็นการสึนามิ เดก็กจ็ะร้องไหท้นัที หรือ เวลาอาจารยใ์หเ้ขียน
เรียงความ กจ็ะเขียนวนถึงแต่เร่ืองสึนามิเท่านั้น 

- เดก็ท่ีถูกทอดท้ิง พอ่หรือแม่เสียชีวติ จนตอ้งออกมาเร่ร่อนคนเดียวเป็นเวลานาน พบวา่ ส่วน
ใหญ่จะมีนิสัยชอบใชค้วามรุนแรง พดูปด ลกัขโมย และเรียกร้องความสนใจ 

แต่ส่ิงท่ีผูว้จิยัพบคือ เดก็ทุกคนท่ีอยูท่ี่บา้นนกขม้ินมีส่ิงท่ีเหมือนกนักคื็อ เม่ือมีส่ิงใดมากระทบจิตใจเก่ียวกบั
ครอบครัว พอ่ แม่ เดก็เหล่านั้นมกัแสดงอาการซึมเศร้าออกมาอยา่งชดัเจนแมว้า่พวกเขาจะบอกวา่ไม่ไดคิ้ดถึงพอ่แม่
ของตนเองกต็าม 

และจากการศึกษาเอกสารงานวิจยัพบวา่ เดก็เร่ร่อนส่วนใหญ่นั้น มกัมีพฤติกรรมไปในทางท่ีไม่ดี เน่ืองจาก
เม่ือเดก็เร่ร่อนเหล่านั้น ออกมาจากบา้นใชชี้วติตามลาํพงั ขาดคนดูแล อบรมในส่ิงท่ีถูกท่ีควร และตอ้งด้ินรนหาเล้ียง
ชีวิต พยายามเอาตวัรอดไปวนัๆเม่ืออายยุงันอ้ย และไม่ไดรั้บการศึกษา ซ่ึงพบวา่ เดก็เร่ร่อนส่วนใหญ่ มีความรู้ไม่เกิน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ดงันั้นจะเห็นไดว้า่ เดก็เร่ร่อนจาํนวนมากไดก้ระทาํผดิกฎหมายอาญา เช่น ลกัเลก็ขโมยนอ้ย ลกั
ทรัพย ์ติดยาเสพติด และดาํเนินการคา้ยาดว้ย  
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 จากการวเิคราะห์ ผูว้จิยัจึงไดน้าํขอ้มูลมาออกแบบเป็นตวัละครเอก แนวแฟนตาซี เหนือจริง ท่ีมีนิสัย และ
การแสดงออกของเดก็เร่ร่อน และมีปูมหลงัท่ีสอดคลอ้งกบันิสัยในปัจจุบนัดงัน้ี 
 1. ตวัละครเอกท่ีไดจ้ากการออกแบบคือ ผเีร่ร่อน (Street Ghost) เป็นตวัละครเอกท่ีสร้างจากการศึกษา
พฤติกรรม นิสัย และลกัษณะของเดก็เร่ร่อน ผเีร่ร่อนเป็นวญิญาณท่ีเสียชีวติตั้งแต่เดก็ๆจากอุบติัเหตุ ทาํใหต้อ้งเร่ร่อน
อยูใ่นเมืองใหญ่เพียงลาํพงั จึงมีนิสัยชอบก่อกวน สร้างความเดือดร้อนใหผู้ค้น และชอบแสดงออกวา่เขม้แขง็ มัน่ใจใน
ตวัเอง แต่มกัมีอาการซึมเศร้าเม่ืออยูค่นเดียว และมีอาการหวาดกลวัไฟไหม ้ 
 ผูว้จิยั ยงัไดส้ร้างปูมหลงัของตวัละคร เป็นเดก็ท่ีครอบครัวแตกแยก ตอ้งอยูก่บัมารดาท่ียงัเป็นวยัรุ่นเพียง 2 
คนทาํใหเ้ป็นเดก็เกบ็กด มีนิสัยกา้วร้าว และกลายเป็นผเีร่ร่อน เน่ืองจากพลดัพรากจากมารดา เพราะอุบติัเหตุไฟไหม ้
จึงไม่สามารถไปสู่สุขติได ้ และตอ้งเร่ร่อนอยูใ่นเมือง ซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีทาํใหผ้เีร่ร่อนหวาดกลวัต่อเหตุการณ์ไฟไหม ้
เพราะทาํใหนึ้กถึงอดีตอนัเจบ็ปวด  
 รูปลกัษณ์ของตวัเอก ผเีร่ร่อน (Street Ghost) ถูกออกแบบใหมี้ลกัษณะของความด้ือ เจา้เล่ห์ แต่มีแววตาของ
ความเศร้า สวมใส่เส้ือผา้ขาดๆสกปรก กลวัไฟ และ เน่ืองจากเสียชีวิตจากไฟไหม ้จึงทาํผมใหมี้สีโทนร้อน หรือสีแดง
อีกดว้ย 

   
 

รูปท่ี 1 แสดงภาพของตวัละครผเีร่ร่อน (Street Ghost) 
 

2.  ยมทูต (Grim reaper) เป็นตวัละครเอกอีกหน่ึงตวั เป็นยมทูตในรูปแบบของตะวนัตก เพ่ือใหมี้ความเป็น
สากล โดยยมทูตจะเปรียบเสมือนบุคคลท่ีมีอาํนาจในสังคม เช่น เจา้หนา้ท่ีตาํรวจ หรือ เจา้หนา้ท่ีหน่วยงานต่างๆ ท่ี
สามารถช่วยเหลือ หรือลงโทษผูก้ระทาํผิดกไ็ด ้ 
 ในเร่ือง Street Ghost ยมทูตมีบทบาทสาํคญัในการดาํเนินเร่ือง เน่ืองจากถูกส่งมาใหจ้บักมุตวัผีเร่ร่อน เพราะ
ผเีร่ร่อน สร้างความเดือดร้อนใหก้บัผูค้นท่ีอาศยัอยูใ่นเมือง  
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รูปท่ี 2 แสดงภาพของตวัละครยมทูต (Grim Reaper) 
 
 3. จูเนียร์ (Junior) เป็นร่างอดีตของผเีร่ร่อนก่อนเสียชีวติเน่ืองจากถูกไฟไหม ้ มีนิสัย เกเร กา้วร้าว แต่จริงๆ
เป็นคนอ่อนแอ ตอ้งการความอบอุ่น 
 

 
 

รูปท่ี 3 แสดงภาพของตวัละครจูเนียร์ (Junior)  
 

 4. ลีน่า (Leena) เป็นมารดาของผเีร่ร่อน ท่ีตอ้งผลดัพรากจากลูกเน่ืองจากอุบติัเหตุไฟไหม ้ออกแบบใหเ้ป็น
หญิงสาว ท่ีมีลูกตั้งแต่วยัรุ่น และตอ้งเล้ียงลูกเพียงลาํพงั เป็นสาเหตุใหลู้กเป็นเดก็มีปัญหา 
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รูปท่ี 4 แสดงภาพของตวัละครลีน่า (Leena) 
 
 5. ฮอลล่ี (Honly) เดก็หญิงวยัใกลเ้คียงกบัผีเร่ร่อน เป็นเดก็ใสซ่ือ ร่าเริง ซุกซน แต่ตอ้งเผชิญกบัเหตุการณ์ไฟ
ไหม ้เช่นเดียวกบัผเีร่ร่อน และทาํใหผ้เีร่ร่อนไดก้ลา้ท่ีจะต่อสู้กบัความกลวัอีกคร้ัง 
 

     
 

รูปท่ี 5 แสดงภาพของตวัละครฮอลล่ี (Honly) 
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 6. เอมม่ี (Aimmy) มารดาของ ฮอลล่ี ออกแบบใหเ้ป็นมีลกัษณะของความเป็นผูใ้หญ่ แมว้า่ตอ้งเล้ียงลูกเพียง
ลาํพงัเช่นเดียวกบัมารดาของผเีร่ร่อน แต่เอมม่ี กลบัสามารถเล้ียงลูกสั่งสอนฮอลล่ีไดเ้ป็นอยา่งดี เน่ืองจากมีลูกเม่ือ
พร้อม  

 

 
 

รูปท่ี 6 แสดงภาพของตวัละครเอมม่ี (Aimmy) 
 

 7. จ๊อด (Jod) ตวัละครเสริม เป็นหนอนผูโ้ชคร้ายซํ้ าซอ้น เป็นตวัละครท่ีขั้นระหวา่งเร่ืองหลกั เพ่ือใหค้นดู
ผอ่นคลาย จ๊อดเป็นหนอนท่ีมีนิสัยเฉ่ือยชา ข้ีกลวั และมกัจะพบกบัความโชคร้ายอยูเ่สมอ 

 

     
 

รูปท่ี 7 แสดงภาพของตวัละครจ๊อด (Jod) 
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การออกแบบฉาก เป็นการออกแบบฉากในเมืองใหม่ ท่ีเส่ือมโทรม เตม็ไปดว้ยตึกรามบา้นช่องท่ีเก่า และ
ถนนท่ีสกปรก เพ่ือแสดงถึงสังคมเม่ือท่ีเส่ือมโทรม เน่ืองจากเดก็เร่ร่อน มกัเร่ร่อนอยูใ่นเมืองใหญ่  

  
 

  
 

รูปท่ี 8 แสดงภาพของตวัละครตวัอยา่งฉากในงานแอนิเมชนั 
 
 ผูว้จิยัไดส้ร้างสรรคบ์ทแอนิเมชัน่ ใหมี้การเล่าถึงปูมหลงัของผเีร่ร่อน เพ่ือส่ือใหเ้ห็นถึงลกัษณะนิสัย ความ
กลวั และอ่ืนๆ ท่ีเกิดจากจิตใตส้าํนึก หรือ เหตุการณ์ท่ีเคยเกิดข้ึนก่อนจะกลายมาเป็นผเีร่ร่อน เน่ืองจากผลการวจิยั
พบวา่ ลกัษณะนิสัยของเดก็เร่ร่อนท่ีอยูใ่นมูลนิธิบา้นนกขม้ินนั้น มีการเช่ือมโยงมาจากส่ิงท่ีเดก็ไดพ้บเจอ ก่อนจะ
กลายมาเป็นเดก็เร่ร่อนเช่นกนั และสร้างส่ิงแวดลอ้มท่ีผเีร่ร่อนอาศยัอยู ่ ใหส้ะทอ้นถึงส่ิงท่ีเดก็เร่ร่อนท่ีอยูใ่นสังคมจริง
อีกดว้ย 
 แต่ทั้งน้ี เน่ืองจากเป็นงานแอนิเมชัน่แนวแฟนตาซี ท่ีมีการออกแบบโทนสีท่ีมืดมน แต่ยงัคงตอ้งเนน้ท่ีความ
สนุกของงานแอนิเมชัน่ เพ่ือใหผู้รั้บชมไดเ้พลิดเพลินไปกบังานแอนิเมชัน่ โดยผูว้จิยัไดส้อดแทรก ฉากไล่ล่า และฉาก
ขาํขนั เพ่ือลดความตึงเครียดของเน้ือหาลง 
 

   
 

รูปท่ี 9 แสดงภาพของตวัละคร ตวัอยา่งของเหตุการณ์ต่างๆ 
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5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
การศึกษาอารมณ์ และการแสดงออกของบุคคลท่ีมีอยูจ่ริง เช่นเดก็เร่ร่อนนั้น สามารถผลกัดนัเอกลกัษณ์ และ

ท่ีมาท่ีไปของตวัละครในงานแอนิเมชนัไดเ้ป็นอยา่งดี เพราะเม่ือสร้างตวัละครท่ีอา้งอิงจากบุคคลจริงแลว้ จะสามารถ
ต่อยอดไปถึงบุคลิก ลกัษณะ ไดส้มจริง และทาํใหผู้รั้บชมงานแอนิเมชนั สามารถเขา้ถึง และเกิดอารมณ์คลอ้ยตามตวั
ละครไดไ้ม่ยาก และสร้างเอกลกัษณ์ใหก้บังานแอนิเมชนัไดเ้ป็นอยา่งดี  

 
6. บทสรุป 

จากการวจิยัเร่ือง “การศึกษาอารมณ์ และการแสดงออกของเดก็เร่ร่อน เพ่ือการออกแบบแอนิเมชนัแนวแฟน
ตาซี”  สามารถสร้างตวัละครเอก (ผเีร่ร่อน) ท่ีมีเอกลกัษณ์ ของเดก็เร่ร่อน รวมทั้งสามารถสร้างปูมหลงัของเร่ืองไดจ้าก
การวจิยัเก่ียวกบัเดก็เร่ร่อน และแอนิเมชนัแนวแฟนตาซีท่ีไดน้ั้น สามารถส่ือถึงเดก็เร่ร่อนได ้แมว้า่ในเร่ืองจะไม่มีการ
กล่าวถึงเดก็เร่ร่อนเลยกต็าม 
 
7. กติติกรรมประกาศ  

โครงการศึกษาอารมณ์และการแสดงออกของเดก็เร่ร่อนเพ่ือการออกแบบแอนิเมชนัแนวแฟนตาซี ขา้พเจา้
ขอขอบพระคุณ รศ.พิศประไพ สาระศาลิน รศ. พรรณเพญ็ ฉายจินดา อาจารยช์ยัพร พานิชรุทติวงศ ์อาจารยอ์าํนวยวฒิุ 
สาระศาลิน อาจารยน์ฐัวฒิุ สีมนัตร ผศ.ธรรมศกัด์ิ เอ้ือรักสกลุ และมูลนิธิบา้นนกขม้ินมา ณ ท่ีน้ี ท่ีคอยสนบัสนุนและ
ช่วยเหลือในทุกๆส่วนของงานวิจยั 
 
8. เอกสารอ้างองิ 
อุ่นตา นพคุณ. เดก็ถูกทอดท้ิง. กรุงเทพมหานคร : โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา สถาบนัวจิยั จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั, 2535. 
ณฐัพร วงศอ์าจ. ปัจจยัทางครอบครัวศึกษาเฉพาะสถานคุม้ครองสวสัดิภาพเดก็ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ. ศิลปศาสต

รมหาบณัฑิต, รัฐศาสตร์, มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2543 
อากร แสนไชย .พฒันาการและวฒิุภาวะทางสังคมของเดก็กาํพร้าในสถานสงเคราะห์เดก็บา้นเดก็เวยีงพิงค ์จงัหวดั

เชียงใหม่. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย. (มิถุนายน-กนัยายน 2542) : 169-174 
ธรรมปพน ลีอาํนวยโชค. INTRO to ANIMATION. กรุงเทพ : สาํนกัพิมพ ์Than Books, 2550. 
สมชาย เช้ือสุข. เจา้หนา้ท่ีมูลนิธิบา้นนกขม้ิน. สมัภาษณ์, 27 กมุภาพนัธ์ 2556. 
รุ่งกานดา พงศธ์รพานิชกลุ. สภาวะการณ์เดก็เร่ร่อนและปัจจยัท่ีมีผลต่อความสาํเร็จในการใหค้วามช่วยเหลือเดก็

เร่ร่อนของกรุงเทพมหานคร.[ออนไลน์] :  www.tu.ac.th/org/, 08 สิงหาคม 2557. 
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การออกแบบแอนิเมชันทีต่ัวละครมีพฤติกรรมขัดแย้งกบัรูปลกัษณ์ภายนอก 
ผ่านโครงเร่ืองหนูน้อยหมวกแดง 

Animation Design about Behavior that Conflict with Character's Appearance 
Based on the classic tale “Little Red Riding Hood” 

กานดา วิสุทธิส์ิริ1 อวิรุทธ์ เจริญทรัพย์2 และชัยพร พานิชรุทติวงศ์3 
Kanda Visuthsiri1, Aviruth Charoensup2 and Chaiporn Panichrutiwong3 

1นกัศึกษาระดบัปริญญาโท  หลกัสูตรศิลปมหาบณัฑิต  สาขาคอมพิวเตอร์อาร์ต  คณะดิจิทลัอาร์ต มหาวทิยาลยัรังสิต   
ถนนพหลโยธิน ตาํบลหลกัหก  อาํเภอเมือง  จงัหวดัปทุมธานี  12000 

2อาจารยป์ระจาํ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต  ถนนพหลโยธิน ตาํบลหลกัหก  อาํเภอเมือง  จงัหวดัปทุมธานี  12000 
3อาจารยป์ระจาํ คณะดิจิทลัอาร์ต มหาวทิยาลยัรังสิต  ถนนพหลโยธิน ตาํบลหลกัหก  อาํเภอเมือง  จงัหวดัปทุมธานี  12000 

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

บทคดัย่อ 

การแสดงออกของตัวละครท่ีแสดงออกมาในงานภาพยนตร์และแอนิเมชันนั้ น ล้วนเกิดจากการศึกษา
พฤติกรรมของมนุษยจ์ริง   เพ่ือให้เกิดความสมจริงในงาน และเพื่อแสดงให้เห็นถึงลกัษณะของมนุษยใ์นปัจจุบนัท่ีมี
อยู่หลายรูปแบบ  ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีจะศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมมนุษย ์เพ่ือนาํมาสร้างตวัละครท่ีมีพฤติกรรม
ขดัแยง้กบัรูปลกัษณ์ภายนอก 

โครงการออกแบบแอนิเมชนัท่ีตวัละครมีพฤติกรรมขดัแยง้กบัรูปลกัษณ์ภายนอก ผา่นโครงเร่ืองหนูนอ้ยหมวก
แดง มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมของมนุษยเ์ป็นอยา่งไร เกิดข้ึนจากอะไร มีปัจจยัท่ีอาจส่งผลต่อการ
กระทาํของมนุษยห์รือไม่ แลว้ปัจจยัดงักล่าวส่งผลให้มีรูปแบบและลกัษณะในการแสดงออกแตกต่างกนัอย่างไร 
รูปลกัษณ์ภายนอกส่งผลต่อการตดัสินพฤติกรรมของมนุษยห์รือไม่ อยา่งไร 

การศึกษาวิจยัดงักล่าวไดอ้อกแบบเน้ือหาของงานแอนิเมชนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมท่ีขดัแยง้กบัรูปลกัษณ์
ภายนอก โดยออกแบบตวัละครใหมี้ลกัษณะนิสัยแตกต่างกบัรูปลกัษณ์ภายนอก และดาํเนินเน้ือเร่ืองผา่นโครงเร่ืองหนู
น้อยหมวกแดง ผลการศึกษาพบว่าพฤติกรรมมนุษย์นั้ นมีการแสดงออกหลายรูปแบบ ไม่ได้ข้ึนอยู่กับหน้าตา 
รูปลกัษณ์ หรือการแต่งกาย แต่เกิดข้ึนไดจ้ากหลายปัจจยั การกระทาํท่ีแสดงออกอาจเกิดข้ึนไดท้ั้ งจากตวับุคคลเอง 
หรือส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ เป็นตวักระตุน้ 
คาํสําคญั: พฤติกรรมมนุษย ์รูปลกัษณ์ภายนอก 

Abstract 

Character’s expression which is appearing in the film and animation is a result of study the behavior of 
real humans. To achieve realism in the works and to demonstrate the character of modern humans that exists in 
many forms. In this study will study about human behavior to create the character whose behavior conflict with 
character's appearance 
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 The Objective of  project "Animation design about behavior that Conflict with Character's Appearance 
Based on the classic tale 'Little Red Riding Hood'” is to study about What is  human behavior? What is the cause of 
human behavior? Does it have any factor? If it is yes then how such factors may affect the different expression? Did 
the character's appearance affect judge the human behavior whether or not? 
 This study design an animation about behavior that conflict with character's appearance by design the 
character’s habit different to the appearance base on the classic tale 'Little Red Riding Hood'. The results found that 
human behavior has many types; it doesn't depending on visage, shape or clothing but factors. The expression may 
occur either from the individual themselves or other incentive environment catalyze. 
KEYWORDS: Behavior, Appearance 
 
1. บทนํา 

ในอดีต ขอ้คิด หรือคติเตือนใจมกัจะมาในรูปแบบของเร่ืองเล่า และจากการสั่งสอนในรูปแบบต่างๆ ของ
ผูใ้หญ่ไปสู่ลูกหลาน ทั้งในรูปแบบของการพูดหลอกเพื่อให้เด็กเกิดความรู้สึกกลวั หรือนาํเร่ืองเล่าสนุกๆ แต่แฝงไป
ดว้ยคติเตือนใจท่ีอาจนาํมาจากเร่ืองท่ีเกิดข้ึนจริงหรือแต่งข้ึนเอง ซ่ึงต่อมากไ็ดมี้การใชภ้าพเพื่อส่ือใหเ้ห็นและเขา้ใจได้
ง่ายข้ึน อีกทั้งยงัเพ่ิมความน่าสนใจและความสนุกใหก้บัเด็กอีกดว้ย  ซ่ึงภาพในท่ีน้ีอาจเป็นในรูปแบบของนิทาน หรือ 
ภาพประกอบสวยๆ ยกตวัอยา่งเช่น นิทานอีสปท่ีเราๆ รู้จกักนัตั้งแต่เด็ก เป็นตน้ จนมาถึงยคุปัจจุบนัโลกเรานั้นไดมี้
การพฒันาเทคโนโลยีท่ีสูงข้ึน การเล่าเร่ืองราว ขอ้คิด คติสอนใจจึงมีหลากหลายรูปแบบมากข้ึน ซ่ึงในท่ีน้ีรวมไปถึง
ในรูปแบบของภาพยนตร์แอนิเมชนั 2 มิติ และ 3 มิติ  

จากการคน้ควา้หาขอ้มูล ผูว้ิจยัพบวา่นิทานส่วนมากนั้นจะบอกเอกลกัษณ์ของตวัละครฝ่ายธรรมะและฝ่าย
อธรรมอยา่งชดัเจน ยกตวัอยา่งเช่น หมาป่าคือสัญลกัษณ์ของความเจา้เล่ห์ และเป็นตวัร้าย แกะคือสัญลกัษณ์ของความ
ใสซ่ือ และเป็นตวัดี เป็นตน้ ส่วนเน้ือเร่ืองก็มีดว้ยกนัหลายรูปแบบ ส่วนมากแลว้จะเป็นเน้ือเร่ืองท่ีแฝงไปดว้ยคติ
สอนใจ ซ่ึงในทีน้ีผูว้ิจยัจะขอยกตวัอย่างนิทานเร่ืองหนูน้อยหมวกแดง เน้ือเร่ืองหนูน้อยหมวกแดงโดยพ้ืนเพของ
นิทานกริมมน์ั้นมีหลายรูปแบบ แต่ทุกรูปแบบนั้นลว้นแต่มีความโหดร้าย มีความรุนแรง ไม่เหมาะสมสาํหรับเดก็เป็น
ตน้ เม่ือลองสังเกตดูจากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ว่าเน้ือเร่ืองส่วนใหญ่จะแบ่งแยกฝ่ายธรรมะและฝ่ายอธรรมจากรูปลกัษณ์
ภายนอกอยา่งชดัเจน ผูว้ิจยัจึงมองมุมกลบักนัวา่ หากตวัละครท่ีดาํเนินเน้ือเร่ืองอยูน่ั้นมีลกัษณะนิสัยและพฤติกรรมท่ี
ตรงกนัขา้มกบัรูปลกัษณ์ภายนอก เน้ือเร่ืองจะเป็นอย่างไร ตวัละครจะดาํเนินเน้ือเร่ืองอย่างไร จึงเกิดเป็นความคิด
เร่ืองราวเก่ียวกบัการสวมบทบาทตวัละครท่ีขดัแยง้กนั 

พฤติกรรม หมายถึง กิริยาอาการต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัมนุษยห์รือท่ีมนุษยไ์ดแ้สดง หรือปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนกบั
มนุษยเ์ม่ือไดเ้ผชิญกบัส่ิงเร้า (http://www.novabizz.com/NovaAce/Behavior/)  รูปลกัษณ์หรือภาพลกัษณ์ คือ ภาพท่ี
เกิดจากความนึกคิดหรือท่ีคิดวา่ควรจะเป็นเช่นนั้น ภาพลกัษณ์มีหลายรูปแบบ ไม่วา่จะเป็นในรูปแบบท่ีแสดงออกมา
ในลกัษณะภายนอกท่ีสามารถสัมผสัไดจ้ากประสาทสัมผสัทั้ง 5 ของมนุษย ์คือ รูป รส กล่ิน เสียง สัมผสั ซ่ึงแต่ละ
อยา่งสามารถรับรู้ดว้ยวิธีแตกต่างกนั 1. การสัมผสัสามารถรับรู้ไดผ้่านทางกาย 2. เสียงสามารถรับรู้ไดผ้่านทางหู 3. 
กล่ินสามารถรับรู้ไดผ้า่นทางจมูก 4. รสสามารถรับรู้ไดผ้า่นทางล้ิน 5. รูปสามารถรับรู้ไดผ้า่นทางตา ซ่ึงเป็นส่วนท่ีทาํ
ใหเ้รามองเห็นไดช้ดัเจนท่ีสุด (พจน์ ใจชาญสุขกิจ, 2548) 
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ซ่ึงรูปแบบเน้ือเร่ืองหรือตวัละครมีพฤติกรรมท่ีตรงกนัขา้มกบัรูปลกัษณ์ภายนอกนั้น ในปัจจุบนัไดมี้อยู่
มากมาย ทั้งในรูปแบบของแอนิเมชนั 2 มิติและแอนิเมชนั 3 มิติ และภาพยนตร์ ในส่วนของแอนิเมชนั 2 มิติ จะขอ
ยกตวัอยา่งการดาํเนินเร่ืองลกัษณะน้ี เช่น Family Guy คือการ์ตูนซิทคอมของประเทศอเมริกาสําหรับผูใ้หญ่ ลกัษณะ
ภาพดูสบายตามีความน่ารักในตวัของตวัการ์ตูนเอง แต่เน้ือหาของการ์ตูนกลบัเหมาะสมสําหรับผูใ้หญ่มากกว่าท่ีจะ
เป็นเด็กเน่ืองดว้ยคาํพูด เร่ืองราว หรือมุกตลกต่างๆ ท่ีใส่เขา้มาในเน้ือเร่ือง ส่วน South Park เองก็เป็นการ์ตูนซิทคอม
ของประเทศอเมริกาสาํหรับผูใ้หญ่เช่นกนั ลกัษณะภาพนั้นเหมาะสาํหรับทุกวยั แต่ในส่วนของเน้ือหาและการเล่าเร่ือง
มีความรุนแรง ซ่ึงในแต่ละตอนจะตอ้งมีตวัละครหน่ึงตวัท่ีตายและเกิดใหม่ในตอนต่อไปเสมอๆ และสุดทา้ย Happy 
Tree Friends คือการ์ตูนของประเทศอเมริกาท่ีสร้างข้ึนด้วยโปรแกรม Adobe Flash ลักษณะและการใช้สีของตัว
การ์ตูนเหมาะสมสาํหรับเดก็ แต่เน้ือหากลบัมีความรุนแรงซ่ึงเหมาะสมสาํหรับผูใ้หญ่มากกวา่ 

สําหรับแอนิเมชนั 3 มิติ ขอยกตวัอยา่งแอนิเมชนัเร่ือง Mega Mind ในแอนิเมชนัเร่ืองน้ีสามารถสังเกตเห็น
ไดอ้ยา่งชดัเจน ตวัละครหลกัของเร่ืองก็คือ Mega Mind มีความตอ้งการท่ีอยากจะเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ ตอ้งการไดรั้บการ
ยอมรับและช่ืนชมจากชาวเมือง แต่ดว้ยภาพลกัษณ์และสภาพแวดลอ้มท่ีเขาเติบโตมานั้น ส่งผลให้ชาวเมืองพากนั
หวาดกลวัและรังเกียจเขา ในภายหลงัเขากส็ามารถเอาชนะใจของชาวเมืองได ้ 

ในส่วนภาพยนตร์ ขอยกตวัอยา่งเร่ือง Orphan ในภาพยนตร์เร่ืองน้ีสามารถสังเกตเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนจากตวั
ละครหลักคือ เด็กผูห้ญิงตัวเล็ก ซ่ึงโดยเน้ือแท้แล้วเป็นผูห้ญิงวยั 40 กว่าปลอมตัวเป็นเด็ก เพ่ือแฝงตัวไปเป็น
ลูกบุญธรรมแลว้ล่วงละเมิดทางเพศกบัพ่อเล้ียง หากไม่ยินยอม ครอบครัวท่ีตนไปอาศยัอยู่ดว้ยจะตอ้งตาย ซ่ึงผูว้ิจยั
สังเกตไดว้า่ทั้งแอนิเมชนัเร่ือง Mega Mind และภาพยนตร์เร่ือง Orphan นั้นมีการสอดแทรกขอ้คิด และคติเตือนใจตรง
กบัขอ้คิดท่ีทางผูว้ิจยัตอ้งการจะแฝงในแอนิเมชนัของผูว้ิจยัอีกดว้ยซ่ึงในยคุปัจจุบนั วฒันธรรมเปล่ียน สังคมเปล่ียน 
ใจคนก็ยอ่มเปล่ียนไปตามกาลเวลา เราไม่อาจรู้ไดว้่าจะเกิดอะไรข้ึนกบัตวัเราเองในอนาคตไดบ้า้ง ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมี
ความตอ้งการท่ีจะออกแบบแอนิเมชนัท่ีมีแนวคิดใหเ้ขา้กบัยคุสมยัในปัจจุบนั 

ดว้ยเหตุผลดงักล่าว งานวิจยัจะศึกษาถึงการออกแบบตวัละครท่ีมีพฤติกรรมตรงขา้มกบัลกัษณะภายนอก
และเน้ือเร่ืองท่ีแฝงขอ้คิดเร่ืองการหลอกลวงดว้ยภาพลกัษณ์ โดยการศึกษาหาขอ้มูลจากแหล่งอา้งอิง ศึกษางานวิจยั 
ศึกษาทฤษฎีความรู้ทางดา้นการออกแบบเน้ือเร่ือง ตวัละครและฉากประกอบ ทฤษฏีสีและเทคนิคในการตดัต่อ และ
ความคิดสร้างสรรคใ์นการผลิตภาพยนตร์แอนิเมชนั เพ่ือให้ขอ้คิดในเร่ืองเก่ียวกบัตวัตนของตนเองและผูอ่ื้น ผา่นส่ือ
แอนิเมชนั 3 มิติ ความยาวประมาณ 3 นาที ผูว้ิจยัหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ งานวิจยัและออกแบบส่ือแอนิเมชนั 3 มิติน้ี จะทาํ
ให้ผูช้มไดรั้บขอ้คิดและหันกลบัมาให้ความสาํคญักบัการกระทาํของตนเอง รู้จกัคิดและรู้จกัทาํมากข้ึน รู้เท่าทนัผูอ่ื้น 
รู้จักสังเกตส่ิงรอบๆ  ตัวและเรียนรู้ว่าควรจะดํารงชีวิตประจําวนัอย่างไร รู้จักการวางตัว และการปรับตัวต่อ
สถานการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนไดทุ้กเม่ือ ไม่ตดัสินคนจากภายนอก 

 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

เพ่ือออกแบบแอนิเมชนั โดยศึกษาการออกแบบตวัละครและการสวมบทบาทตวัละครท่ีขดัแยง้กนั 
 

3. การดาํเนินการวจิัย 
รายละเอียดวธีิการดาํเนินการวจิยัมีดงัน้ี ศึกษาคน้ควา้ผลการวจิยัจาก 
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3.1 ศึกษาทฤษฏีทีเ่กีย่วข้อง และส่ือตวัอย่าง 
 คน้ควา้ ศึกษา วจิยัทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแสดงออกทางดา้นพฤติกรรมและรูปลกัษณ์  
 ศึกษาขอ้มูลจากทฤษฏีการออกแบบตวัละครและการเขียนบท ภายนอก 
 ศึกษาตัวอย่างจากส่ือแอนิเมชัน และภาพยนตร์ท่ีตัวละครมีพฤติกรรมขัดแยง้กับรูปลักษณ์

ภายนอก 
3.2 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 จดัทาํแบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมขดัแยง้กบัรูปลกัษณ์ภายนอก จาํนวน 10 ชุด 
 3.3 วธีิเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ดาํเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก ตาํรา เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องเพ่ือนํามาเป็นข้อมูล 
พ้ืนฐาน สําหรับทาํการศึกษาวิจยั เก็บรวบรวมขอ้มูลจากการศึกษาส่ือตวัอย่างแอนิเมชัน และ
ภาพยนตร์ เพ่ือนํามาประกอบการออกแบบส่ือแอนิเมชันตัวละครท่ีมีพฤติกรรมขัดแยง้กับ
รูปลกัษณ์ภายนอก โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนดงัน้ี 

ส่วนท่ี  1 ผู ้วิจัยได้ทําการเก็บรวมรวมข้อมูลโดยการจัดทําแบบสอบถามเก่ียวกับ
พฤติกรรมขดัแยง้กบัรูปลกัษณ์ภายนอก จาํนวน 10 ชุด เพ่ือนาํมาใชใ้นการออกแบบตวั
ละคร 
ส่วนท่ี 2 ผูว้ิจยัไดท้าํการเกบ็รวมรวมขอ้มูลจากส่ือตวัอยา่งแอนิเมชนัและภาพยนตร์ เพ่ือ
นาํมาใชใ้นการออกแบบพฤติกรรมของตวัละคร และการเล่าเร่ือง 

 3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 
ผูว้ิจยัไดท้าํการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้ง ส่ือตวัอยา่ง และแบบสอบถาม 
แลว้นํามาประกอบเป็นเป็นข้อมูลในการออกแบบตวัละครท่ีพฤติกรรมขัดแยง้กับรูปลกัษณ์
ภายนอกและโครงเร่ือง 
 

4. ผลการวจิัย 
 จากผลการศึกษาการออกแบบตวัละคร และพฤติกรรมของตวัละครจากแบบสอบถามและส่ือตวัอยา่งต่างๆ 
พบว่าโดยส่วนมากเม่ือไดม้องเห็นลกัษณะของตวัละครแลว้ มกัจะคิดว่านิสัยของตวัละครสอดคลอ้งกบัลกัษณะ
ภายนอกของตวัละครนั้นๆ คือเม่ือเห็นเด็กผูห้ญิงหนา้ตาน่ารัก แต่งตวัเรียบร้อย สะอาดสะอา้น พ้ืนฐานนิสัยจะตอ้ง
เป็นเด็กร่าเริง อ่อนโยน เป็นตน้ เน่ืองจากรูปลกัษณ์ภายนอกเป็นส่ิงท่ีเรามองเห็นเป็นอนัดบัแรก ส่วนนิสัยภายในนั้น
จะตอ้งมีการสร้างความสัมพนัธ์ ศึกษาและทาํความรู้จกักนัก่อน ดงันั้นในการพบเจอคร้ังแรก ผูค้นส่วนมากจึงมกัจะ
จินตนาการและคาดหวงัวา่ลกัษณะนิสัยภายในนั้นจะตอ้งสอดคลอ้งกบัลกัษณะท่ีพวกเขาไดเ้ห็นจากภายนอก ผูว้ิจยัจึง
นาํขอ้มูลดงักล่าวมาประกอบเป็นขอ้มูลในการออกแบบตวัละครและโครงเร่ือง เป็นแอนิเมชนั 3 มิติ ผ่านโครงเร่ือง
หนูนอ้ยหมวกแดง  

ผลจากการวิเคราะห์ ผูว้ิจยันาํตวัละครหลกั 3 ตวัจากนิทานดงักล่าวมาออกแบบทั้งในเร่ืองของหนา้ตา นิสัย 
และพฤติกรรมในการแสดงออก ซ่ึงทั้ง 3 ตวัละครน้ีจะมีพฤติกรรมแตกต่างกบัรูปลกัษณ์ภายนอกดงัน้ี 
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1. หนูนอ้ยหมวกแดง ออกแบบให้มีหนา้ตาน่ารักน่าเอน็ดู สวมฮูด้สีแดง เป็นคนใสซ่ือ ชอบความรุนแรง 
ถูกคุณยายหรือกคื็อหนูนอ้ยหมวกแดงในอนาคตหลอกใหม้าช่วยเหลือตวัเองจากการตามล่าของหมาป่า 

2. ตาํรวจหมาป่า ออกแบบให้เป็นหุ่นยนตรู์ปร่างสูงใหญ่ แข็งแกร่งและน่ากลวั นิสัยดี รักความยติุธรรม 
ไดรั้บภารกิจใหม้าปราบปรามคุณยาย 

3. คุณยาย ออกแบบให้มีหนา้ตาน่าสงสาร รูปร่างเล็ก มือขา้งหน่ึงถือไมเ้ทา้ ลกัษณะดูอ่อนแอ แต่แทจ้ริง
แลว้เป็นคนเจา้เล่ห์ ผูอ้ยูเ่บ้ืองหลงัแผนการทาํลายลา้งโลก ผูท่ี้เป็นขวางหนามจะตอ้งถูกกาํจดัทั้งหมด 

 

 
 
ในส่วนของโครงเร่ืองนั้น ผูว้ิจยันาํเน้ือเร่ืองเดิมของหนูนอ้ยหมวกแดงท่ีทุกคนต่างกรู้็จกัหรือเคยไดย้นิกนัมา

ตั้งแต่เด็ก มาปรับเปล่ียนเลก็นอ้ยในบางส่วนของเน้ือเร่ืองและการดาํเนินเร่ืองเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของตวั
ละครท่ีออกแบบไวใ้นขา้งตน้ 

 
5. บทสรุป 

ผูว้ิจยัพบว่านิทานส่วนมากนั้นจะบอกเอกลกัษณ์ของตวัละครของแต่ละฝ่ายอย่างชดัเจน เช่น หมาป่าคือ
สัญลกัษณ์ของความเจา้เล่ห์ และเป็นตวัร้าย แกะคือสัญลกัษณ์ของความใสซ่ือ และเป็นตวัดี ผูว้ิจยัจึงมีความคิดท่ีว่า
หากตวัละครทั้ งสองฝ่ายมีนิสัยแตกต่างกบัรูปลกัษณ์ภายนอกนั้นจะเป็นอย่างไร ดูน่าสนใจหรือไม่ และพบว่าการ
ออกแบบตวัละครท่ีสวมบทบาทขดัแยง้กนันั้นตรงกบัขอ้คิดท่ีวา่ อยา่ตดัสินคนจากภายนอก ซ่ึงในปัจจุบนัวฒันธรรม
เปล่ียน สังคมเปล่ียน คนเรากย็อ่มเปล่ียนไปตามเวลา ขอ้คิดดงักล่าวจึงสามารถนาํมาใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้อีกทั้งใน
แอนิเมชนัและภาพยนตร์กย็งัมีการแฝงขอ้คิดดงักล่าว ไม่วา่จะเป็นแอนิเมชนัเร่ือง Mega Mind ภาพยนตร์เร่ือง Orphan 
หรือแมแ้ต่ในซีร่ียด์งัเร่ือง The Walking Dead และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

ผูว้ิจยัคาดหวงัว่าจะสามารถสร้างแอนิเมชนัสั้นท่ีสามารถส่ือการแสดงออกทางดา้นพฤติกรรมท่ีขดัแยง้กบั
รูปลกัษณ์ภายนอก และขอ้คิด คติเตือนใจผา่นแอนิเมชนัช้ินน้ีได ้ผูศึ้กษางานวิจยัสามารถนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการ
ออกแบบงานแอนิเมชนั และเกิดความเขา้ใจว่าพฤติกรรมนั้นไม่ไดข้ึ้นอยู่กบัรูปลกัษณ์ภายนอก ใช่ว่าคนหน้าตาดี 
แต่งตวัภูมิฐานน่าเช่ือถือ จะเป็นคนดี หรือคนหนา้ตาสกปรกไวห้นวดเครา แต่งตวัโทรม จะตอ้งเป็นคนไม่ดีเสมอไป 
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เขา้ใจวา่พฤติกรรมท่ีแสดงออกมานั้นอาจเกิดข้ึนไดจ้ากตวับุคคลเอง หรือจากส่ิงแวดลอ้มภายนอกท่ีเขา้มามีอิทธิพล
ต่อลกัษณะนิสัย และเขา้ใจวา่ไม่ควรตดัสินคนจากภายนอก และสามารถนาํขอ้คิดดงักล่าวไปใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้

 
6. กติตกิรรมประกาศ 

โครงการออกแบบแอนิเมชนัท่ีตวัละครมีพฤติกรรมขดัแยง้กบัรูปลกัษณ์ภายนอก ผ่านโครงเร่ืองหนูน้อย
หมวกแดง ขา้พเจา้ขอขอบพระคุณ รศ.พิศประไพ สาระศาลิน ผศ. ดร.อวิรุทธ์ เจริญทรัพย ์อาจารยช์ยัพร พานิชรุทติ
วงศ ์อาจารยอ์าํนวยวฒิุ สาระศาลิน อาจารยน์ฐัวฒิุ สีมนัตร ผศ.ธรรมศกัด์ิ เอ้ือรักสกุล มา ณ ท่ีน้ี ท่ีคอยสนบัสนุนและ
ช่วยเหลือในทุกๆ ส่วนของงานวจิยั 

 

เอกสารอ้างองิ 
พฤติกรรมมนุษย.์ [ออนไลน์] เขา้ถึงไดจ้าก: http://www.novabizz.com/NovaAce/Behavior/ [23 กรกฏาคม 2557] 
พจน์ ใจชาญสุขกิจ. Image is power พลงัแห่งภาพลกัษณ์. พิมพค์ร้ังท่ี 1. กรุงเทพมหานคร. ฐานมีเดีย เน็ตเวร์ิค. 2548. 
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ส่ือแอนิเมชันสองมิติเพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนระดับอุดมศึกษา 
รู้ความหมายของอสิรภาพทางการเงินโดยใช้การส่ือสารเชิงสัญญะ 

จากแนวคดิของชาร์ลส์ เพยีร์ซ 
 

ธันยพร คู่พทิกัษ์1     ผศ. ดร. วลยัภรณ์ นาคพนัธ์ุ2 อาจารย์ชัยพร พานิชรุทตวิงศ์3 
1 นกัศึกษาปริญญาโท  หลกัสูตรศิลปมหาบญัฑิต สาขาวชิาคอมพิวเตอร์อาร์ต  มหาวทิยาลยัรังสิต 

2 อาจารยป์ระจาํ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์อาร์ต มหาวทิยาลยัรังสิต 
3 อาจารยป์ระจาํ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์อาร์ต มหาวทิยาลยัรังสิต 

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

บทคดัย่อ      

มีคนนิยามคาํวา่อิสรภาพทางการเงินไวห้ลากหลายแต่ความหมายโดยรวมของคาํน้ีก็คือการมีทรัพยสิ์นงอก
เงยพอเพียงให้ผูเ้ป็นเจา้ของสามารถใชชี้วิตและทาํให้ส่ิงท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งอิสระ ไร้ซ่ึงขอ้ผูกมดัทางการเงิน สําหรับ
ผูใ้หญ่ท่ีอยูใ่นวยัประกอบอาชีพหาเล้ียงชีวิต อิสรภาพทางการเงินอาจนบัเป็นเป้าหมายอนัสูงสุดของชีวิต และหน่ึงใน
ปัจจยัท่ีจะเป็นตวัช่วยใหค้นเขา้ใกลอิ้สรภาพทางการเงินคือการออมและการลงทุน   

มีคนจาํนวนมากตอ้งการอิสรภาพทางการเงิน แต่หลายคนเร่ิมคิดถึงเร่ืองน้ีชา้ไป สังเกตไดจ้ากอตัราส่วนคน
จนในสังคมท่ียงัไม่มีแนวโน้มว่าจะลดน้อยลง ผูว้ิจยัมองเห็นว่า ยิ่งเราเร่ิมรู้จกัขอ้ดีและแนวทางของอิสรภาพทาง
การเงินเร็วข้ึนเท่าไรกย็ิง่เป็นการส่งเสริมใหค้นไทยมีคุณภาพชีวติและความสุขเพ่ิมมากข้ึนเท่านั้น 

ทั้งน้ีผูว้ิจยัตอ้งการสร้างสรรคส่ื์อดา้นการเงินแนวใหม่ดว้ยการสร้างแอนิเมชนัสองมิติเพ่ือนาํเสนอแนวคิด
เร่ืองอิสรภาพทางการเงินโดยมีสัญลกัษณ์ซ่ึงมีทั้งความหมายแฝงและความเป็นสากลมาประกอบในเน้ือหาเพ่ือทาํให้
กลุ่มเป้าหมายคือวยัรุ่นระดบัอุดมศึกษามีความเขา้ใจถึงความหมายของอิสรภาพทางการเงินมากข้ึน  
คาํสําคญั: อิสรภาพทางการเงิน, สัญวทิยา, การลงทุน 

 
Abstract 

There’re various definitions for the word “Financial freedom”. But in summery we could describe the 
meaning as having sufficient personal wealth to live, without having to work actively for basic necessities. For 
financially independent people, their assets generate income that is greater than their expenses. For those who are 
going through the state of working age, financial freedom might as well be one of the highest goals in life. Saving 
and investment are the basic, most helpful factors towards archiving that goal. 
 People often seek for freedom in financial. But some, sadly was too late to realize about its importance. 
Seeing from how numbers of poor people in our society cease to decrease. I have deemed that the faster we 
understand about financial managing, the better.  
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 To help improving the quality of Thais’ and along with increasing their incomes, therefore I have decided 
to create an animation to inspire Thais. Focusing on guidelines towards archiving financial freedom through 
semiotics or semiology, which is the study of signs and signs processes. 
 Hoping that this animation will project a better way of understanding about the team “financial freedom”. 
When the meaning is understood, efficiency in practical doing would occur.  
KEYWORDS: FINANCIAL, FREEDOM, SEMIOLOGY, INVESTMENT  
 
1. บทนํา 

อิสรภาพทางการเงิน  หรือ  Financial Freedom เป็นคําท่ีพิ เศษมากคําหน่ึงในโลกทางการเงิน  เพราะ
เปรียบเสมือนจุดหมายปลายทางของคนจาํนวนมากท่ีสนใจเร่ืองการเงิน หมายถึงการมีอิสรภาพท่ีจะเลือกใชชี้วิต โดย
ไม่มีเงินมาเป็นเคร่ืองพนัธนาการ สามารถมีชีวิตอยู่โดยเลือกท่ีจะทาํ อยู ่เป็น เช่นท่ีตอ้งการได ้(จกัรพงษ์ เมษพนัธ์ุ, 
2555 : 47) สําหรับผูใ้หญ่ท่ีอยู่ในวยัตอ้งประกอบอาชีพหาเล้ียงชีวิต อิสรภาพทางการเงินอาจนับเป็นเป้าหมายอนั
สูงสุดของชีวติ บางคนมองวา่ไม่อาจเป็นไปไดแ้ต่ขอใหไ้ดใ้กลเ้คียงกบัคาํน้ีกถื็อวา่บรรลุเป้าหมาย และหน่ึงในปัจจยัท่ี
จะเป็นตวัช่วยใหค้นเขา้ใกลอิ้สรภาพทางการเงินคือการออมและการลงทุน  

คนจาํนวนมากตอ้งการอิสรภาพทางการเงิน แต่หลายคนเร่ิมคิดถึงเร่ืองน้ีชา้ไป สังเกตไดจ้ากอตัราส่วนคน
จนในสังคมท่ียงัไม่มีแนวโน้มว่าจะลดน้อยลงและวยัรุ่นระดบัอุดมศึกษาท่ีส่วนใหญ่ยงัไม่มีความคิดริเร่ิมวางแผน
การเงินสาํหรับชีวิตหลงัวยัทาํงาน ผูว้ิจยัมองเห็นวา่ยิง่เราเร่ิมรู้จกักบัขอ้ดีและแนวทางของอิสรภาพทางการเงินเร็วข้ึน
เท่าไรกย็ิง่เป็นการส่งเสริมใหค้นไทยมีคุณภาพชีวิตและมีความสุขเพ่ิมมากข้ึนเท่านั้น จึงตอ้งการทาํแอนิเมชนัท่ีช่วยจุด
ประกายใหค้นรู้จกักบัแก่นแทแ้ละแนวทางท่ีจะมุ่งไปสู่อิสรภาพทางการเงิน โดยเนน้นาํเสนอการเล่าเร่ืองเชิงสัญญะ 

สัญวิทยา เป็นศาสตร์ท่ีศึกษาเก่ียวกบัระบบของสัญลกัษณ์ท่ีปรากฏอยูใ่นความคิดมนุษย ์อนัถือวา่ทุกส่ิงทุก
อย่างท่ีอยู่รอบตวัเราเป็นสัญลกัษณ์ ผูว้ิจัยตอ้งการศึกษาว่าหากสร้างแอนิเมชันสองมิติเพ่ือนําเสนอแนวคิดเร่ือง
อิสรภาพทางการเงินโดยมีสัญลักษณ์ซ่ึงมีทั้ งความหมายแฝงและความเป็นสากลมาประกอบเน้ือเร่ืองจะทําให้
กลุ่มเป้าหมายมีความเขา้ใจถึงความหมายของอิสรภาพทางการเงินมากข้ึน  

กลุ่มเป้าหมายของผูว้ิจยัคือวยัรุ่นระดบัอุดมศึกษา เพราะเป็นวยัท่ีมีทั้งความฝันและความมุ่งมัน่รวมทั้งยงัมี
ระดบัความเขา้ใจท่ีสูงกวา่วยัรุ่นในช่วงอ่ืนๆ แต่บางคร้ังอาจมีส่ิงกระตุน้อ่ืนมาทาํใหว้ยัรุ่นเกิดความอยากไดอ้ยากมี ทั้ง
ท่ียงัอยูใ่นช่วงวยัท่ีไม่สามารถหาเล้ียงชีพดว้ยตวัเองได ้นอกจากน้ีวยัรุ่นยงัเป็นวยัหวัเล้ียวหวัต่อ นบัเป็นหน่ึงในช่วงวยั
แห่งการเลือกอนาคต ชีวิตในวนัขา้งหน้าจะเป็นเช่นไรย่อมข้ึนอยู่กบัการเลือกในวนัน้ี และหากเราสามารถเร่ิมตน้
คิดถึงอนาคตท่ีจะอยูไ่ดอ้ยา่งมีความสุขและมีความมัน่คงทางการเงินแลว้ คาํวา่อิสรภาพทางการเงินคงอยูไ่ม่ไกลเกิน
จริงหากเราตั้งมัน่ในเป้าหมาย ไม่หลงเดินออกนอกลู่วิง่แห่งชีวติ ตั้งแต่วนัน้ีเป็นตน้ไป 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
สร้างแอนิเมชนัโดยใชก้ารส่ือสารเชิงสัญญะ เพ่ือส่ือสารให้วยัรุ่นเขา้ใจแนวทางท่ีจะมุ่งไปสู่อิสรภาพทาง

การเงิน 
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3. การดาํเนินการวจิัย 
สมมติฐานการวจิยั: การสร้างภาพเคล่ือนไหวในรูปแบบแอนิเมชนั 3 มิติท่ีใชก้ารส่ือสารเชิงสัญญะตามแนวคิด

ของ ชาร์ลส์ เพียร์ซเร่ืองการสร้างความหมาย จะทาํใหเ้ยาวชนระดบัอุดมศึกษาเขา้ใจถึงอิสรภาพทางการเงิน 
 
ผูว้ิจยัใชแ้นวคิดของ ชาร์ลส์ เพียร์ซ Charles Peirce (1839-1914) เร่ืองการสร้างความหมาย ในการศึกษาทาง

ทศันธรรมและวตัถุธรรม เพียร์ซแบ่งประเภทของสัญญะออกเป็น 1.รูปสัญญะ (icon) 2.ดชันี (index) และ3.สัญลกัษณ์ 
(symbol) โดยผูว้จิยัไดน้าํประเภทของสัญญะทั้งสามมาใชใ้นส่ือแอนิเมชนัสองมิติเพ่ือส่งเสริมใหเ้ยาวชนรู้ความหมาย
ของอิสรภาพทางการเงิน  

จากแนวคิดเร่ืองสัญญะของเพียร์ซ สัญลกัษณ์ทาํหน้าท่ีเช่ือมสัญญาณ (the signifier) เขา้กบั สัญญัติ (the 
signified) อย่างสะเปะสะปะ (arbitrary) หรือตามจารีต ต่างจากการเช่ือมโยงท่ีเกิดจากรูปสัญญะ หรือดัชนี เป็น
ความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบของสัญญะกบัความหมายสัญญะท่ีแสดงถึงบางส่ิงบางอย่างแต่ไม่ไดมี้ความหมาย
คลา้ยคลึงกบัส่ิงท่ีมนับ่งช้ี ซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีถูกกาํหนดข้ึนเองและไดรั้บการยอมรับจนเป็นแบบแผน (convention) เป็น
การแสดงถึงตวัแทน (representation) ซ่ึงสังคมยอมรับความสัมพนัธ์น้ี ยกตวัอยา่งเช่น ไมก้างเขน รูปสญัญะคือไมส้อง
แท่งวางพาดไขวก้นั แต่ความหมายของสัญญะคือการรอดพน้จากบาป 

ขั้นตอนการแสดงความหมายของสัญญะนั้นจะมีความสัมพนัธ์ระหว่างรูปสัญญะและความหมายสัญญะ
ตลอดเวลาซ่ึง Roland Barthes ไดแ้บ่งประเภทความหมายท่ีบรรจุอยูใ่นสัญญะทุกอยา่งวา่มี 2 ความหมายดว้ยกนั คือ 
ความหมายตรง (Denotation) และความหมายแฝง (Connotation) (กาญจนา แก้วเทพ, 2555 : 40) โดยสัญญะท่ีมี
ความหมายแฝงน้ีถูกแบ่งยอ่ยได ้2 ระดบัคือระดบัปัจเจก (individual connotations) และระดบัของวฒันธรรม (cultural 
connotations) ทั้งน้ีผูว้ิจยัเลือกใชส้ัญญะท่ีมีความหมายแฝงระดบัของวฒันธรรม ซ่ึงแสดงถึงวตัถุในวฒันธรรมไดพ้ว่ง
เอาความสัมพนัธ์และการส่ือความหมายเขา้มาในตวัมนัและมีส่วนร่วมในการให้ความหมายกบัผูค้นในวฒันธรรม 
ยกตวัอยา่งเช่นการมอบดอกกุหลาบในเทศกาล ท่ีคนให้ยอมรับในเชิงวฒันธรรม เขา้ใจร่วมกนัว่าเป็นการแสดงถึง
ความรัก 

ในขั้นตอนน้ีผูว้ิจัยไดเ้อาแนวคิดเร่ืองสัญญะของเพียร์ซและบาร์ตส์มาวิเคราะห์และคดัเลือกสัญญะท่ีมี
ความหมายแฝงระดบัวฒันธรรม เพ่ือใชใ้นการเล่าเร่ืองเก่ียวกบัอิสรภาพทางการเงินไดด้งัน้ี 
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รูปที ่1 การใชท้ฤษฏีของชาร์ลส เพียร์ซ และโรลอ็งด ์บาร์ตส์เพื่อคดัเลือกสญัญะตวัเรา 

 
 

เม่ือคดัเลือกตวัสัญญะท่ีจะใชใ้นส่ือแลว้ ขั้นต่อมาคือการแต่งโครงเร่ือง (story) ให้มีเน้ือหาเก่ียวกบัอิสรภาพ
ทางการเงินโดยใชส้ัญลกัษณ์ท่ีไดค้ดัเลือกไวโ้ดยนาํเอาตวัสัญญะทั้งหมดใส่เขา้ไปในเน้ือเร่ือง นาํโครงเร่ืองและแก่น
เร่ืองท่ีแต่งส่งใหอ้าจารยผ์ูมี้ความเช่ียวชาญดา้นการเขียนบทตรวจทานจนผา่นแลว้จึงดาํเนินการขั้นต่อไป 

หลงัจากท่ีโครงเร่ืองผ่านจึงมาถึงการเขียนบทภาพยนตร์ให้เป็นภาพน่ิง (story board) โดยในขั้นตอนน้ีได้
ผา่นการพิจารณาจากอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม เพ่ือใหเ้สนอแนะเพ่ิมเติมทางเทคนิคการผลิต  
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รูปที ่2 การเขียนบทภาพยนตร์ใหเ้ป็นภาพน่ิง (story board) 

 
ขั้นต่อมาคือการสร้างแอนิเมชนัสองมิติโดยวาดภาพน่ิงในโปรแกรม adobe photoshop แลว้นาํภาพน่ิงไปแอ

นิเมทในโปรแกรม after effect  
เม่ือสร้างแอนิเมชนัสองมิติเพ่ือนาํเสนอแนวคิดเร่ืองอิสรภาพทางการเงินจนเสร็จ จึงนาํเอาส่ือแอนิเมชนัน้ี

ไปฉายให้กลุ่มเป้าหมายรับชมและทาํการประเมินผลว่ากลุ่มเป้าหมายมีความเขา้ใจเร่ืองอิสรภาพการเงินเพ่ิมข้ึน
หลงัจากไดรั้บชมส่ือท่ีผลิตหรือไม่ 
 
4. ผลการวจิัย 

ส่ือแอนิเมชนัสองมิติเพ่ือส่งเสริมใหเ้ยาวชนในระดบัอุดมศึกษารู้ความหมายของอิสรภาพทางการเงินโดยใช้
การส่ือสารทางสัญญะน้ี คือการสร้างแอนิเมชนับอกเล่าเร่ืองราวของอศัวินและการพยายามจะกา้วขา้มไปยงัอีกฝ่ังของ
หนา้ผาท่ีมีส่ิงซ่ึงเห็นไดช้ดัวา่ดีกวา่ฝากฝ่ังท่ีตวัเองยนือยู ่ดว้ยวิธีการแรกท่ีผิดพลาด ทาํให้อศัวินลดความทะเยอทะยาน
ลงแต่ยงัคงมีเป้าหมายเดิม และในเวลาท่ีประจวบเหมาะเขาไดเ้จอกบักระรอกน้อยท่ีเขา้มาแนะนาํวิธีการจะกา้วขา้ม
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หนา้ผาไปยงัฝ่ังท่ีดีกวา่ดว้ยวิธีการท่ีแน่นอนและมัน่คงกวา่ทาํให้เขาและเพื่อนตวันอ้ยสามารถเดินหนา้ต่อไปสู่ชีวิตท่ี
ดีกวา่ หรือกคื็อการไดม้าซ่ึงอิสรภาพทางการเงินนัน่เอง  

การใชอ้ศัวินเป็นสัญญะแทนมนุษยธ์รรมดาท่ีตอ้งต่อสู้ด้ินรนในการใชชี้วิต นับวา่มีความใกลเ้คียงกบัชีวิต
จริงทั้งยงัมีความเป็นสากล ช่วยสร้างความรู้สึกร่วมให้กบัผูช้มทั้งในดา้นความกลา้หาญและการต่อสู้ กระรอกผูช่้วย
เองกเ็ป็นสัญญะท่ีแทนการสะสมและความมีวนิยัในตวัเองรวมถึงลกัษณะทางกายภาพท่ีเลก็และน่ารักทาํใหเ้หมาะสม
ท่ีจะอยู่ในฐานะของผูช่้วยคิดของตวัอศัวินได้ และเมล็ดพนัธ์ุเป็นสัญญะท่ีใช้แทนความเจริญงอกงาม และยงัถูก
นาํมาใชส่ื้อใหเ้ห็นในฐานะเงินทองท่ีเราสามารถทาํใหง้อกเงยใหด้ว้ยตนเองไดอี้กดว้ย 

 

 
รูปที ่3 ผลการประเมินกลุ่มตวัอยา่งจากแบบทดสอบออนไลน์ 1 

 
การใชส้ัญญะมีให้เห็นไดท้ัว่ไป ทั้งในส่ือโฆษณา ส่ือส่ิงพิมพ์และส่ือภาพยนตร์ ส่ิงท่ีเราเห็นผ่านสายตา 

แทรกซึมอยูใ่นความทรงจาํจนเกิดเป็นการรับรู้ในระดบัวฒันธรรม ทาํให้ง่ายต่อการรับรู้และการตีความค่อนขา้งจะมี
แนวโนม้ไปในทิศทางเดียวกนั เม่ือกลุ่มเป้าหมายรับชมแอนิเมชนัสองมิติเพ่ือส่งเสริมใหเ้ยาวชนในระดบัอุดมศึกษารู้
ความหมายของอิสรภาพทางการเงินโดยใชก้ารส่ือสารทางสัญญะและทาํแบบทดสอบจึงเขา้ใจไปในทิศทางเดียวกนั
เน่ืองจากเคยเห็นและรับรู้ความหมายแฝงของสัญญะท่ีแทรกไวม้าหลายคร้ัง รวมถึงระดบัอายุของกลุ่มเป้าหมายก็มี
ส่วนเช่นกนั 

 

 
 

รูปที ่4 ผลการประเมินกลุ่มตวัอยา่งจากแบบทดสอบออนไลน์ 2 
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รูปที ่5 ผลการประเมินกลุ่มตวัอยา่งจากแบบทดสอบออนไลน์ 3 
 

ในส่วนของจุดมุ่งหมายของส่ือแอนิเมชนัเร่ืองการทาํใหก้ลุ่มเป้าหมายมีความเขา้ใจเร่ืองอิสรภาพทางการเงิน 
จากผลประเมินพบวา่กลุ่มเป้าหมายเขา้ใจวา่ส่ือถึงอิสรภาพทางการเงินในระดบัปานกลาง อาจเน่ืองมาจากการเล่าเร่ือง
ท่ีดูคลา้ยนิทาน จนประเดน็เร่ืองสัญญะท่ีตอ้งการส่ืออ่อนเกินไป หรือเพราะกลุ่มตวัอยา่งยงัไม่เขา้ใจคาํวา่อิสรภาพทาง
การเงิน ซ่ึงแยง้กบัผลประเมินดา้นความเขา้ใจในตวัสัญญะแต่ละตวั สรุปไดว้า่กลุ่มเป้าหมายคือวนัรุ่นระดบัอุดมศึกษา
ทราบความหมายของสัญญะท่ีตอ้งการจะส่ือว่าเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองการออมและการลงทุน แต่ยงัเขา้ใจอิสรภาพทาง
การเงินท่ีส่ือโดยสัญญะในระดบัปานกลางเท่านั้น ซ่ึงในจุดน้ีอาจตอ้งปรับแกพ้ฒันาการส่วนของการเล่าเร่ืองในคร้ัง
ต่อไป    

 

6. บทสรุป 
 โดยทัว่ไปส่ือหรือแอนิเมชนัท่ีบอกเล่าเร่ืองราวทางการเงินมกัจะเป็นส่ือท่ีอดัแน่นดว้ยขอ้มูลสถิติและตวัเลข

ทาํให้ผูช้มท่ีไม่ไดมี้ความสนใจดา้นการเงินขั้นพ้ืนฐานไม่เกิดความรู้สึกสนใจหรืออยากเปิดดูเท่าท่ีควร ส่ือแอนิเมชนั
สองมิติเพ่ือส่งเสริมใหเ้ยาวชนในระดบัอุดมศึกษารู้ความหมายของอิสรภาพทางการเงินโดยใชก้ารส่ือสารเชิงสัญญะน้ี 
คือการสร้างแอนิเมชันสองมิติท่ีไม่ไดบ้อกเล่าขอ้มูลดา้นการเงินออกไปตรงๆ แต่เป็นการนําเอาตวัสัญญะท่ีผ่าน
กระบวนการคดัสรรจาก set of sign เป็นสัญญะท่ีมีความหมายแฝงในระดบัวฒันธรรม ถือเป็นตวัแทนซ่ึงสังคมส่วน
ใหญ่ใหก้ารยอมรับ  

เม่ือนาํสัญญะท่ีผา่นการคดัสรรมาถ่ายทอดลงในส่ือแอนิเมชนั พบวา่วธีิการเล่าเร่ืองมีการสอดแทรกสัญญะท่ี
เก่ียวขอ้งกบัอิสรภาพทางการเงินเขา้ไปในการดาํเนินเร่ืองน้ีมีความน่าสนใจและก่อให้เกิดความเขา้ใจแก่ผูรั้บสารได้
แมจ้ะไม่ไดส่ื้อผ่านคาํอธิบายหรือขอ้มูลท่ีซับซ้อนและสร้างความเขา้ใจให้แก่กลุ่มตวัอยา่งผูรั้บสารได ้โดยผูรั้บสาร
สามารถเขา้ใจว่าตวัสัญญะแต่ละอนัตอ้งการส่ือถึงอะไรในระดบัดี และเขา้ใจว่าเน้ือเร่ืองทั้งหมดส่ือถึงอิสรภาพทาง
การเงินไดใ้นระดบัปานกลาง  
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แอนิเมชันสองมิติท่ีใช้วิธีการเล่าโดยการแทรกสัญลักษณ์ไวใ้นเน้ือหาน้ี สามารถทําให้ผูช้มเข้าใจถึง
ความสาํคญัของการดาํเนินชีวิตท่ีรอบคอบและมัน่คงเพ่ือชีวิตในภายภาคหนา้ท่ีมีความสุขและมีอิสรภาพทางการเงิน 
และมีความพยายามแสวงหาชีวิตท่ีปลอดภยัและมัน่คงทางการเงินในอนาคตอนัใกลน้ี้ 
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การออกแบบภาพยตร์แอนนิเมช่ัน 2 มิติแนวสยองขวญั “หยุดทาํแท้ง” 
DESIGN 2D ANIMATION TRILLER “STOP ABORTION” 

 

สุดารัตน์ สดช่ืน1   ธรรมศักดิ์ เอือ้รักสกุล2   และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์2 

 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรศิลปมหาบณัฑิต สาขาวชิาคอมพิวเตอร์อาร์ต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํ สาขาวชิาหลกัสูตรศิลปมหาบณัฑิต  คณะดิจิตอลอาร์ต มหาวทิยาลยัรังสิต 

ถนนพหลโยธิน ตาบลหลกัหก อาเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี 12000  

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

บทคดัย่อ      

ภาพยนต์แอนนิเมชัน่ในปัจจุบนันั้นมีความหลากหลายเป็นอยา่งมากผูว้ิจยัไดเ้ห็นว่าภาพยนตแ์อนนิเมชัน่
หรือการ์ตูนแนวสยองขวญัในปัจจุบนันั้นมีความน่าสนใจและเป็นท่ีนิยมสําหรับคนหลายๆกลุ่มแต่ยงัมีให้ชมอยู่
จาํนวนไม่มากและส่วนใหญ่เป็นการ์ตูนจากญ่ีปุ่ณ  

ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไดท้าํการคน้ควา้และศึกษาเก่ียวกบัการสร้างแอนนิเมชัน่ 2มิติ การออกแบบ การวาดเส้นและ 
การเขียนบทภาพยนต์ โดยมีแนวการออกแบบฉากและตวัละครท่ีมีความเป็นแฟนตาซีแบบน่ากลวั(Dark Fantasy) 
เพ่ือให้ภาพยต์ออกมีความสวยงามโดนเด่นและน่าสนใจประกอบ กบัผูว้ิจยัเห็นว่าสภาพปัญหาสังคมไทยท่ีมีการ
ลกัลอบการทาํแท้งเถ่ือนท่ีผิดกฎหมายกนัเป็นจาํนวนมากวิจยัช้ินน้ีจึงมีวตัถุประสงค์เพ่ือจดัทาํแอนนิเมชัน่2มิติท่ี
สามารถถ่ายทอดเร่ืองราวของปัญหาการทาํแทง้และผลกระทบจากการทาํแทง้อยา่งร้ายแรง  ให้เป็นอุทาหรณ์ในหมู่
วยัรุ่นในสังคมปัจจุบนัใหต้ระหนกัในเร่ืองการรักนวลสงวนตวัและการรู้จกัการป้องกนัการตั้งครรภท่ี์สามารถนาํไปสู่
การทาํแทง้ได ้
คาํสําคญั : สยองขวญั,แฟนตาซี,ทาํแทง้,อุทาหรณ์,แอนนิเมชัน่ 

 
Abstract 

                There are various of animation movies in the current time. As researcher thought that the current 
animation movies or cartoon in thriller is very interesting and popular for many groups of people. However, there 
are still not so many films and most of them are cartoon from Japan. 
                As such, the researcher do some searching and studying about how to make the animation in two (2) 
dimension, design, drawing, script writing, which the style of the scene designing and the actors will be like Dark 
Fantasy in order to derive of beautiful, outstanding, and interesting movies. Moreover, the researcher thought as of 
the social problems in Thai societies faced with many of illegal abortion. This research, therefore aims to make the 
two (2) dimension movies that can present the story of the problem in abortion and its serious effected in order to 
be an example to the adolescents in the current societies to be aware in reserve themselves in purity and know how 
to protect themselves from pregnancy, which can bring them to involving in abortion. 
Key words: Triller, Fantasy, Abortion, An Example, Animation 
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1. บทนํา 
               ปัจจุบนัภาพยนตแ์อนนิเมชัน่มีนั้นมีหลากหลายประเภทหลากหลายเทคนิคซ่ึงมีความน่าสนใจแตกต่างกนั
ไป โดยเฉพาะภาพยนตแ์อนนิเมชัน่ท่ีมีการออกแบบใแนวแฟนตาซีสยองขวญัท่ีมีความมืดมนและน่ากลวันั้นมีความ
น่าสนใจและหาชมไดน้้อย ภาพยนต์แอนนิเมชั่นประเภทน้ีมีการออกแบบท่ีสวยงามแปลกตาและมีเร่ืองราวท่ีน่า
ต่ืนเตน้ ทาํให้ผูช้มมีความต่ืนตาต่ืนใจจึงมีผูช้มให้ความสนใจเป็นอยา่งมาก ประกอบกบัการทาํแทง้ เป็นพฤติกรรมท่ี
พบไดใ้นสังคมไทย ซ่ึงยงัเป็นปัญหาท่ีคนไทยยอมรับไม่ไดเ้พราะการทาํแทง้ในสังคมไทยซ่ึงคนไทยส่วนใหญ่นบัถือ
พระพุทธศานา พฤติกรรมการทาํแท้งได้ช้ีวดัระดับจิตใจในทางศีลธรรมของแต่ละบุคคล ตลอดสภาพสังคมใน
ปัจจุบนั เน่ืองจากบุคคลท่ีตอ้งการทาํแทง้มีปริมาณมากข้ึนเร่ือยๆ ถา้ยิง่ปล่อยใหมี้การทาํแทง้เพ่ิมมากข้ึนต่อไป ปัญหา
ต่างๆจะทวีความรุนแรงมากข้ึน เป็นปัญหาท่ีเก่ียวโยงกบัปัญหาอ่ืนๆหลายดา้น เช่น ดา้นศีลธรรม จริยธรรม กฎหมาย 
การแพทย ์การศึกษา จิตวิทยา สังคม และสุขภาพร่างกาย ผูว้ิจยัจึงมีแนวคิดท่ีจะนาํปัญหาสังคมเร่ืองการทาํแทง้น้ี มา
วเิคราะห์และออกแบบตวัละคร ฉากและเร่ืองราวให้ดูน่าสนใจ มีความสวยงาม และมีเน้ือหาท่ีใหข้อ้คิดและอุทาหรณ์
ใหก้บัวยัรุ่น 
                  
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
               2.1 เพื่อศึกษาการการออกแบบภาพยตร์แอนนิเมชัน่2มิติแนวสยองขวญั “หยดุทาํแทง้” 
               2.1 เพ่ือเผยแพร่และทาํใหว้ยัรุ่นตระหนกัถึงปัญหาการทาํแทง้ 
 
3. การดาํเนินการวจิัย 
                 3.1ศึกษาขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัการสร้างภาพยนตร์แนวสยองขวญั ทฤษฎีการนาํศิลปะ เยอรมนั เอ็กเพรส
ชั่นนนิสซึม (German Expressionism)เขา้มาในภาพยนตร์  โดดเด่นดว้ยการนําเสนอท่ีบิดเบือนความสมจริงอย่าง
รุนแรงเพ่ือกระตุน้อารมณ์และความคิด ดว้ยการออกแบบฉากดว้ยอาคารท่ีดูสูง มีเหล่ียมชดัเจน บิดเบ้ียวและการจดั
แสงใหมี้บรรยากาศท่ีมืดมน อึมครึม  

 
  รูปท่ี 1. The screamภาพเขียนยคุ เอก็เพรสชัน่นิสซึม ของเอด็วาร์ด มุนทซ์ ศิลปินชาวนอร์เวย ์
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                      คาร์ล ฟรอนด ์หน่ึงในผูก้าํกบัภาพยตร์เร่ืองเมโทรโปลิส ไดน้าํความโดดเด่นของศิลปะ ของเยอรมนัเอก็
เพรสชัน่นิสซึมเขา้ผสมผสานและถ่ายทอดออกมาเป็นภาพยนตร์ท่ีมีความสยองขวญั รวมถึงผูก้าํกบัอีกหลายๆคนและ
ผูก้าํกบัช่ือดงัอยา่งทิม เบอร์ตนั กไ็ดน้าํใชก้บัสไตลท่ี์โดดเด่นเฉพาะตวัไดอ้ยา่งโดดเด่น(สุภางค ์ ศรีเสริมเกียรติ
,2556:13) 
              3.2ออกแบบตวัละคร  ฉาก และเน้ือเร่ือง ผูว้จิยัไดท้าํการรวมรวมขอ้มูลต่างๆ เก่ียวกบัการทาํแทง้ อุปกรณ์
ต่างๆ และผลขา้งเครียงจากการทาํแทง้ นาํมาวเิคราะห์และออกแบบ เพ่ือใหมี้ความน่าสนใจและมีความสวยงามและ
สอดแทรกความรู้ความตระหนกัถึงความอนัตรายของการทาํแทง้  

                                                               
              รูปท่ี1 เคร่ืองมือขดูมดลูก                                                   รูปท่ี 2 คีบปากเป็ดสาํหรับถ่างมดลูก 
     

 
รูปท่ี3  ภาพหญิงสาวท่ีเสียชีวติจากการทาํแทง้  

 
                       3.2.1การออกแบบตวัละคร มีการออกแบบเป็นวยัรุ่นเพศหญิง ท่ีมีหนา้ตาน่ารักสวยงาม ซ่ึงเป็นตวัละคร
หลกั เส้ือผา้การต่งกายแบบโกธิค(Gothic) ซ่ึงมีความมืดมนและมีความทนัสมยั ทาํใหก้ลมกลืนกบัเร่ืองราวความสยอง
ขวญั 
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รูปท่ี 4  ตวัละครหลกั 
 

                      3.2.2 การออกแบบตวัละครประกอบ เป็นการออกแบบท่ีส่ือถึงความน่ากลวัความโหดร้ายของการทาํแทง้  
 

                        

                        รูปท่ี 5 ตวัละครประกอบเดก็ผูห้ญิง                    รูปท่ี 6 ตวัละครประกอบหมอทาํแทง้เถ่ือน 
 
                       3.2.3การออกแบบฉากประกอบ โดยศึกษาแนวทางการสร้างภาพยนตร์จาทฤษฎีการนาํศิลปะ เยอรมนั 
เอก็เพรสชัน่นนิสซึม ซ่ึงมีความมืดหม่นและเหนือจริง ผูว้จิยัไดอ้อกแบบในฉากแรก ออกแบบใหมี้ฉความเป็นแฟนตา
ซีสดใสสวยงามอุปมาอุปมยัเปรียบเทียบดัง่หญิงสาวแรกแยม้ท่ีมีความน่ารักสดใส บริสุทธ์ และฉากต่อมาออกแบบให้
มีการเปล่ียนบรรยากาศกายเป็นบรรยากาศท่ีมืดมนและน่ากลวัสยองวญั เปรียบดัง่หญิงสาวท่ีเปลียนจากสาวแรกแยม้
กลายเป็นผูห้ญิงท่ีตกอยูใ่นภาวะท่ีมืดมนและเลวร้ายหลงัจากการทาํแทง้    
                 
 
  Ran

gs
it U

niv
ers

ity



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 9 ปีการศึกษา 2557 

 

 

วนัพฤหสับดทีี ่16 ตุลาคม พ.ศ.2557 หน้า  1407  อาคาร Digital Multimedia Complex  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

                                                                                                                              

                  รูปท่ี 7 ฉากประกอบท่ีมีความสดใส                                รูปท่ี 8 ฉากประกอบท่ีมีความมืดมน  
 
               
               3.3การทาํแอนนิเมชัน่ 2 มิติ ผูว้จิยัไดศึ้กษาการสร้างจาก เวบ็ไซตย์ทููปดอทคอมโดยการแยกช้ินส่วนต่างๆ
ของร่างกายตวัละครท่ีตอ้งการทาํการเคล่ือนไหว และประกอบซอ้นกนัเป็นชั้นๆ (layer)  การทาํการเคล่ือนไหวโดยใช้
วธีิการหมุนขอ้ (Rotation) ในโปรแกรม  Adobe After Effect  โดยหมุนจุดท่ีต่อกนั  เช่นไหล่ หรือขอ้ศอก เป็นตน้  
ส่วนการเคล่ือนไหวท่ีมีความละเอียดหรือมีความล่ืนไหล เช่นผมของตวัละคร กจ็ะมีการใชเ้คร่ืองมือ puppet pin ช่วย
ในการเคล่ือนไหว (Daniel Gies,http://www.youtube.com/watch?v=WCg1XBr4r7I: 2012) 
 

                                        
            รูปท่ี 9 ตวัละครแบบประกอบช้ินส่วนแลว้                          รูปท่ี 10 ตวัละครตอนแยกช้ินส่วน 
 

เม่ือทาํการออกแบบ วาดตวัละครและฉากเสร็จแลว้นาํไปแอนนิเมทนจนเสร็จแลว้ จึงนาํมาตดัต่อและใส่
เสียงประกอบ 
               3.4นาํเสนอแก่อาจารยท่ี์ปรึกษา  
               3.5สรุปผลการดาํเนินงาน  
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4. ผลการวจิัย 
            การออกแบบภาพยตร์แอนนิเมชัน่2มิติแนวสยองขวญั “หยดุทาํแทง้”เป็นการศึกษาการสร้างแอนนิเมชัน่แนว
สยองขวญั ท่ีดูมีความสวยงามแปลกตาและมีความมืดมน สยองขวญัโดยการนาํปัญหาการทาํแทง้ท่ีมีความเหมาะสม
กบัเร่ืองราวและการออกแบบมาผสมผสานเขา้ดว้ยกนั เพ่ือนาํมาสร้างเป็นเร่ืองราวเตือนใจวยัรุ่นท่ีกาํลงัมีความรักหรือ
บุคคลทัว่ไปท่ียงัไม่พร้อมท่ีจะมีบุตร  แอนนิเมชัน่เร่ืองน้ีมีการนาํเสนอใหเ้ห็นถึงอนัตรายของการทาํแทง้ ความน่ากลวั
และความเลวร้ายของการทาํแทง้ เป็นส่ิงท่ีผิดพลาดคร้ังใหญ่ในชีวิตท่ีฝังใจไปตลอดชีวิดและไม่อาจกลบัไปแกไ้ขได ้
โดยใชเ้ด็กผีเป็นตวัแทนของลูกท่ีถูกทาํแทง้และเสียชีวิตตามมาหลอกหลอน  ภาพหญิงสาวท่ีเสียชีวิตท่ีส่ือให้เห็นถึง
อนัตรายต่อสุขภาพร่างกายและชีวิตจากการทาํแทง้ ภาพหมอทาํแทง้เถ่ือนส่ือถึงความไม่ปลอดภยัและความน่ากลวั
ของการทาํแทง้ 
 
5. บทสรุป 
 การการออกแบบภาพยตร์แอนนิเมชัน่2มิติแนวสยองขวญั “หยดุทาํแทง้” ไดน้าํเสนอเร่ืองราวของหญิงสาว
ทาํแทง้และตอ้งเผชิญกบัเร่ืองราวท่ีเลวร้าย ซ่ึงเป็นอุทาหรณ์ ให้แก่วยัรุ่นท่ีกาํลงัมีความรักหรือบุคคลทัว่ไปท่ียงัไม่มี
ความพร้อมจะมีบุตร ผูว้ิจยัพบว่าส่ือแอนนิเมชั่น2 มิติ มีความสวยงามความสยองขวญัและมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 
สามารถเล่าเร่ืองใหผู้ช้มเขา้ใจไดง่้ายและตระหนกัถึงอนัตรายจากการทาํแทง้และเป็นอุทาหรณ์ใหก้บัตวัเองได ้
 
กติติกรรมประกาศ  
                ในการศึกษาโครงการการออกแบบภาพยตร์แอนนิเมชั่น2มิติแนวสยองขวญั “หยุดทาํแทง้”คร้ังน้ี ผูว้ิจยั
ขอขอบพระคุณ อ.ชยัพร พานิชรุติวงศ ์,ผศ.ธรรมศกัด์ิ เอ้ือรักสกุล,อ.ณัฐวฒิุ สีมนัตร,คณาจารยจ์ากบา้นอิทธิฤทธ์และ
มหาวิทยาลยัรังสิตทุกท่าน,ครอบครัวของผูว้ิจยัตลอดจนผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีช่วยเหลือและเป็นกาํลงัใจให้
โครงการน้ีสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
 
เอกสารอ้างองิ 
สุภางค ์ศรีเสริมเกียรติ.“ประวติัศาสตร์หนงัสยองขนลุกขนพองอยา่งมีพฒันาการ”Starpics book of Horror.ปีท่ี48 
               (ธ.ค.2556):12 
Daniel Gies.“e.d.Films Tutorial: From Paper To After Effects Overview.”[On line]เขา้ถึงไดจ้าก 
              :http://www.youtube.com/watch?v=WCg1XBr4r7I, 3กมุภาพนัธ์ 2555. Ran
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รถไฟไทยเพ่ืออนาคต : ส่ืออนิโฟกราฟิก 
 เพ่ือปรับเปลีย่นพฤติกรรมของประชาชนให้หันมาใช้บริการและสนับสนุนการคมนาคมทางราง 

THAI RAILWAYS FOR THE FUTURE : INFOGRAPHICS TO CHANGING CUSTOMERS 
OPINION ABOUT THAI RAILWAYS SERVICES AND THE SUPPORT OF RAILWAY 

TRANSPORATION 
 

ชัยวฒัน์ ไม้คู่แผ่นดนิ1   ผศ.ธรรมศักดิ์ เอือ้รักสกุล2   อาจารย์ชัยพร พานิชรุทตวิงศ์3 
1 นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวชิาคอมพิวเตอร์อาร์ต มหาวทิยาลยัรังสิต 

2 อาจารยป์ระจาํ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์อาร์ต มหาวทิยาลยัรังสิต 
3 อาจารยป์ระจาํ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์อาร์ต มหาวทิยาลยัรังสิต 

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

บทคดัย่อ      

ปัจจุบนัส่ืออินโฟกราฟิก (Infographic) มีความนิยมอยา่งมากในการนาํเสนอขอ้มูลความรู้ให้กบัผูรั้บสาร 
เพราะว่าเป็นการแสดงผลดว้ยภาพท่ีอ่านและเขา้ใจง่าย จากขอ้มูลท่ีมีความซับซ้อน ซ่ึงเหมาะสําหรับผูค้นในยุคน้ีท่ี
ตอ้งการเขา้ถึงขอ้มูลอนัมหาศาลในเวลาอนัจาํกดั และกาํลงัเป็นท่ีนิยมในโลกของสังคมสัมพนัธ์ออนไลน์ (Social 
Network)  ดว้ยการนาํขอ้มูลต่างๆท่ีเป็นตวัหนงัสือจาํนวนมากมานาํเสนอให้เป็นภาพ ดว้ยความคิดสร้างสรรค ์ผูว้ิจยั
จึงอยากนาํส่ืออินโฟกราฟิกมาใชใ้นการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของประชาชนให้หันมาใชบ้ริการและสนับสนุนการ
คมนาคมทางราง  

เพราะผูว้จิยัไดเ้ลง็เห็นวา่การเจริญเติบโตของเมืองตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนัในประเทศไทยขาดการวางแผน และ
การจดัการท่ีดี เป็นสาเหตุใหเ้กิดปัญหาอ่ืนๆตามมามากมาย ไม่วา่จะเป็นปัญหารถติด ปัญหาชุมชนเมืองแออดั สภาวะ
แวดลอ้มเส่ือมโทรม ซ่ึงปัญหามนัค่อยๆลุกลามต่อเน่ืองเป็นลูกโซ่ ถา้หากต่อไปในอนาคตเรายงัไม่มีการแกไ้ข ความ
เป็นอยูข่องประชาชนจะยิง่แยล่ง 

รถไฟเป็นการขนส่งท่ีมีจุดเด่นท่ีสามารถตอบโจทยแ์กปั้ญหาต่างๆเหล่าน้ี จะเห็นไดจ้ากประเทศท่ีพฒันา
แลว้ลว้นแต่ใชร้ถไฟในการเป็นการคมนาคมหลกัทั้งส้ิน ประเทศไทยมีการวางแผนทางดา้นการคมนาคมทางรถไฟมา
ชา้นาน โดยเป็นประเทศท่ี 2 ของเอเชียท่ีมีกิจการทางรถไฟ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว รัชกาลท่ี  5 
พระองคไ์ดท้รงวางรากฐานทางรถไฟไวอ้ยา่งดี แต่รัฐบาลขาดการพฒันาต่อ จากปัจจยัในหลายๆดา้น 

ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจในเร่ืองของรถไฟ จึงไดท้าํการศึกษาคน้ควา้ และพบวา่มีโครงการท่ีกาํลงัจะพฒันาการ
คมนาคมทางรถไฟให้มีความเจริญกา้วหนา้ คือ “โครงการพฒันาระบบขนส่งทางรางและอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเน่ือง
ขอ้งประเทศไทย” ซ่ึงโครงการน้ีจะสามารถผลกัดนัในองค์ความรู้ เพ่ือให้หน่วยงาน และประชาชนมีความเขา้ใจ
เก่ียวกบัรถไฟมากข้ึน และในอนาคตประเทศไทยกาํลงัมีการวางแผนทางดา้นคมนาคมทางรถไฟ โดยมีโครงการ
เก่ียวกบัรถไฟท่ีเกิดข้ึนมากมาย ทั้งรถไฟฟ้า รถไฟใตดิ้น รถไฟรางคู่ รวมไปถึงรถไฟความเร็วสูง จึงไดป้รึกษา กบั
อาจารยน์คร จนัทรศร ท่ีปรึกษาผูอ้าํนวยการสาํนกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ (สวทช.) เป็นผูใ้ห้
ขอ้มูลในการทาํวจิยั 
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โครงการวิจยัน้ีจึงมีวตัถุประสงค์ท่ีจะออกแบบส่ืออินโฟกราฟิกเพื่อประชาสัมพนัธ์ให้ทั้ งหน่วยงาน และ
ประชาชนมีความเขา้ใจ และเห็นความสาํคญั กบัโครงการรถไฟในอนาคตท่ีกาํลงัจะเกิดข้ึน 
คาํสําคญั: อินโฟกราฟิก, สังคมสัมพนัธ์ออนไลน์, รถไฟไทย 

 
Abstract 

               Infographics are very popular media for presenting information to people, because it is a visual 
information representation, in a graphic format, designed to make the data easily understandable at a glance  from 
complex to a simple information. It's suitable for people who want to access to a massive information within a 
limited time. It is also the most popular in the Social Network.  An Infographic takes a large amount of information 
in text or numerical form and convert those into simple images by using creativity. Researcher would like to use 
Infographic to influence customer behavior to use and support Thai railway transportation services. 
              All of the mentioned above is because the researcher thought that the growth of the city of Thailand is lack 
of plan and good management, it causes many other problems, whether it is a traffic jam, problems of urban 
congestion, Environmental degradation, and so on. If in the future this problem isn’t solved, people will suffer. 

 Railway transportation can solve these above problems. It can be seen from the developed country, were 
all used as primary transportation. Thailand was planning to use railway transportation for a long time. Since 
Thailand is the second country in Asia with railway operations. King Rama V laid the foundation of the railway 
nicely. However, there was no development after that in this system from many problems. 
               Researcher was interested in the railway. The study was conducted and found that the project is to develop 
rail transport to progress the project "Development of rail transport and related industries in Thailand" This project 
is to disseminate knowledge to the agency and the public to understand more about the railway. e.g. Skytrain, 
subway, double-track railway and high-speed train. Therefore I collaborate on this project with Mr. Nakhon 
Chanthasorn (Adviser of National Science and Technology Development Agency : NSTDA who support on this 
research. 
  The objective of this project is to design infographic to promote on both organization and public to 
understand and know the importance of the future railway transportation. 
KEYWORDS: INFOGRAPHIC, SOCIAL NETWORK, THAI RAILWAYS 
 
1. บทนํา 

อินโฟกราฟิก ยอ่มาจาก อินฟอร์เมชัน่กราฟิก หมายถึง การนาํขอ้มูลหรือความรู้มาสรุปเป็นสารสนเทศ ใน
ลกัษณะของขอ้มูลและกราฟิกท่ีอาจเป็น ลายเส้น กราฟ แผนภูมิ ไดอะแกรม แผนท่ี  เป็นตน้ ท่ีออกแบบเป็นภาพน่ิง
หรือภาพเคล่ือนไหว ดูและเขา้ใจง่ายในเวลาอนัรวดเร็ว และชดัเจน สามารถส่ือใหผู้รั้บสารเขา้ใจความหมายของ
ขอ้มูลทั้งหมดไดโ้ดยไม่จาํเป็นตอ้งมีผูน้าํเสนอมาช่วยขยายความเขา้ใจอีก 
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               จึงเหมาะสําหรับผูค้นในยุคน้ีท่ีตอ้งการเขา้ถึงขอ้มูลอนัมหาศาลในเวลาอนัจาํกดั และกาํลงัเป็นท่ีนิยมใน
โลกของสังคมสัมพนัธ์ออนไลน์ (Social Network)  ดว้ยการนาํขอ้มูลต่างๆท่ีเป็นตวัหนงัสือจาํนวนมากมานาํเสนอให้
เป็นภาพ ดว้ยความคิดสร้างสรรค์ ผูว้ิจยัจึงเลือกนาํส่ืออินโฟกราฟิกมาใชใ้นการผลิตส่ือในการปรับพฤติกรรมของ
ประชาชนใหห้นัมาใชบ้ริการและสนบัสนุนการคมนาคมทางราง 

โดยประเทศไทยเป็นประเทศท่ีสองในเอเชีย ท่ีมีกิจการรถไฟในการใชเ้พ่ือการคมนาคม เปิดใหป้ระชาชนใช้
คร้ังแรก วนัท่ี 26 มีนาคม พ .ศ.  2439 ซ่ึงเป็นเวลากวา่ร้อยปี แต่ปัจจุบนัรถไฟไทยกลบัไม่พฒันาเท่าท่ีควร แมจ้ะมีการ

ปรับปรุงและเปล่ียนแปลงหลายอยา่งกต็าม เน่ืองจากปัญหาในหลายๆดา้น ทาํใหเ้กิดสภาวะการหยดุชะงกัในดา้นการ
พฒันารถไฟ 

ปัญหาท่ีสําคญัท่ีสุด คือ ปัญหาการบริหารงาน การท่ีเป็นรัฐวิสาหกิจทาํให้ตอ้งคิดถึงด้านกาํไร ขาดทุน 
ปัญหาการเมืองไม่น่ิง อิทธิพลต่างๆ และการบริหารงานทางรถไฟ ซ่ึงรัฐบาลยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของ
รถไฟ เน่ืองจากการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นองคก์รท่ีแยกตวัออกมาจากรัฐบาล ทาํให้การนาํเสนอโครงการ หรือ
การปรับปรุงเปล่ียนแปลงในหลายๆดา้นเกิดความล่าชา้อยา่งมาก และก็ไม่เกิดการพฒันา ซ่ึงเม่ือการบริหารเกิดการ
ขาดความรู้จึงส่งผลให้เกิดปัญหาอ่ืนๆตามมาอีกมากมาย  ทั้งปัญหาการวางผงัเมืองท่ีไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย โดย
เมืองจะพฒันาตามการตดัถนน ทาํให้กระจายออกสู่แนวนอน ท่ีเรียกว่า “Ribbon Development” คือ เกิดชุมชนเมือง
กระจดักระจายไปตามถนนท่ีตดัใหม่ ผิดกบัต่างประเทศท่ีพฒันาแลว้ เช่น ญ่ีปุ่น ท่ีจะวางผงัเมืองให้สอดคลอ้งกบั
ระบบการขนส่งทางรถไฟ ทาํให้การพฒันาระบบคมนาคมทางรถไฟของประเทศไทยในปัจจุบนั เป็นไปดว้ยความ
ยากลาํบาก เกิดการพฒันาอย่างล่าช้า และปัญหาการจดัการบริหารของรถไฟท่ีไม่ดี ความไม่ตรงต่อเวลา ความไม่
สะอาด  (นคร จนัทศร. สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ. ปฐมเหตุรถไฟ, 2554.) 

เหล่าน้ีทาํให้คนรุ่นใหม่มองการคมนาคมทางรถไฟในแง่ลบ  และมีค่านิยมในการใชร้ถ ใชถ้นนมากกวา่ จึง
ทาํใหเ้กิดปัญหาทางดา้นการจราจรติดขดั สภาพแวดลอ้มเส่ือมโทรม ความเจริญการกระจุกตวัในเมืองหลวง 

เราจึงควรหันมาให้ความสําคัญการคมนาคมทางรถไฟ เพราะว่าเป็นการคมนาคมท่ีสามารถขนส่งทั้ ง
ผูโ้ดยสาร และสินคา้ ไดจ้าํนวนมาก ประหยดัพลงังาน และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม สามารถกระจายความเจริญสู่หัว
เมืองต่างๆ ปรับโครงสร้างของระบบโลจิสติกส์ของประเทศ และภูมิภาค จึงควรปรับปรุง และพฒันาให้ดียิ่งข้ึน จะ
เห็นไดจ้ากประเทศพฒันาแลว้ส่วนใหญ่ลว้นให้ความสําคญักบัการคมนาคมทางรถไฟแลว้ทั้งส้ิน โดยการปรับปรุง
การบริหารงาน และระบบรถไฟของเดิมให้ดีข้ึน เช่น การพฒันารถไฟรางคู่ พร้อมกนันั้นเราควรวางรากฐานของ
เทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น รถไฟความเร็วสูง เขา้มาพฒันาคู่กนั และท่ีสําคญัท่ีสุด คือ การบริหารการเดินรถไฟนอกทาง
รถไฟ (Demand Side Management) เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้คนหันมาใชบ้ริการรถไฟ จนประเทศไทยเจริญเติบโตได้
อยา่งกา้วหนา้ และรวดเร็ว 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. พฒันาเทคนิคอินโฟกราฟิก 
2. แสดงใหเ้ห็นถึงขอ้ดี และการพฒันาระบบการคมนาคมทางรถไฟ 
3. เพ่ือทาํเป็นการสร้างแรงจูงใจใหค้นไทยเลือกใชบ้ริการคมนาคมทางรถไฟ 
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3. การดาํเนินการวจิัย 
โครงการออกแบบอินโฟกราฟิก รถไฟไทยเพื่ออนาคต จะแสดงให้เห็นถึงขอ้ดีต่างๆของการคมนาคมทาง

รถไฟ เพ่ือสร้างแรงกระตุน้ในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของประชาชนให้หันมาใชบ้ริการและสนับสนุน แต่ดว้ย
ขอ้มูลเร่ืองรถไฟท่ีมีจาํนวนมาก จะทาํอยา่งไรส่ือถึงจะน่าสนใจ จึงมีขั้นตอนการศึกษาดงัน้ี 

1)  ศึกษาขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัรถไฟ 
ศึกษาจากหนงัสือ บทความ และแมกกาซีนต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัรถไฟ จากนั้นไดศึ้กษาเก่ียวกบัรถไฟในเวบ็ไซต ์

ซ่ึงแหล่งรวมขอ้มูลท่ีใหญ่ท่ีสุดคือเวบ็รถไฟไทย www.rotfaithai.com ซ่ึงเป็นแหล่งรวมขอ้มูลดา้นรถไฟไทยท่ี
แน่นท่ีสุด และมีกรููต่างๆมากมาย รวมถึงแฟนพนัธ์ุแทร้ถไฟไทยดว้ย จนไดรั้บการแนะนาํจากทาง Webmaster 
ให้ไปสัมภาษณ์หน่ึงในผูท่ี้มีความเช่ียวชาญทางดา้นรถไฟมากท่ีสุดคนหน่ึงในประเทศไทย อาจารยน์คร 
จนัทรศร ท่ีปรึกษาผูอ้าํนวยการสํานักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) จนไดรั้บ
ความรู้และหนงัสือเก่ียวกบัรถไฟไทยมาดาํเนินการในการสร้างส่ืออินโกราฟิก 

 
2)  วเิคราะห์ขอ้มูลเพ่ือดาํเนินการออกแบบ  

  ดว้ยขอ้มูลทางดา้นรถไฟท่ีมีจาํนวนมาก จึงตอ้งยอ่ยขอ้มูลเพ่ือท่ีจะส่ือสารกบัคนไดเ้ขา้ใจโดยง่าย จึงเลือกท่ี
จะนาํเสนอในแบบส่ืออินโฟกราฟิก ซ่ึงเป็นส่ือขอ้มูลท่ีสามารถใหค้วามรู้ไดอ้ยา่งง่าย และเห็นภาพ เพราะวา่
มนุษยส์ามารถเขา้ใจรูปภาพไดเ้ร็วกวา่ขอ้ความ 60,000 เท่า (www.infographic.in.th INFOGRAPHIC 
THAILAND) 
 

                                      
       
   รูปท่ี 1 Why Infographic? (www.infographic.in.th INFOGRAPHIC THAILAND) 
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รูปท่ี 2 ตวัอยา่งการแสดงขอ้มูลเป็นภาพเพ่ือใหเ้ขา้ใจไดง่้าย 
(www.infographic.in.th INFOGRAPHIC THAILAND) 

 

3) การเตรียมงานขั้นพรี-โปรดกัส์ชัน่ (Pre-Production) 
           การทาํงานขั้น Pre-Production ประกอบดว้ย 
           1) การเขียนบท 
               บทการเล่าเร่ืองแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือการแสดงใหเ้ห็นถึงปัญหา ประเทศไทยเกิดปัญหาอะไรในขณะน้ี 
เช่น ปัญหาจราจร ปัญหาชุมชนแออดั ปัญหาวางการผงัเมือง เป็นตน้ จากนั้นจะแสดงใหเ้ห็นถึงวิธีการในการ
แกปั้ญหา คือคมนาคมทางราง จะมีขอ้ดีอยา่งไรท่ีจะช่วยพฒันาประเทศไทย และปรับวถีิชีวิตของประชาชนใหดี้ข้ึน 
จากนั้นจะเขา้สู่บทสรุปเพ่ือสร้างอนาคตท่ีดี เพ่ือใหป้ระเทศไทยเป็นประเทศท่ีพฒันาแลว้ 
           2 ) การออกแบบโทนสี (Color Tone) 

 
รูปท่ี 3 ภาพแสดงโทนสีของงาน 
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 เลือกใชโ้ทน สี ฟ้า,แดง,ขาว เป็นหลกั เพ่ือส่ือถึงธงไตรรงค ์อีกทั้งยงัเป็นสีหลกัท่ีใชใ้น การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย รถไฟฟ้า รถไฟใตดิ้น 
 
           3) สไตลข์องงาน  (Mood and Tone) 

 
 

รูปท่ี 4 ภาพสไตลข์องงาน 
สไตลง์านเรียบง่ายเนน้การเคล่ือนไหวใชสี้นอ้ย แต่ใหดู้มีความทนัสมยั 

 
           4 ) การออกแบบคอนเซปตอ์าร์ต (Concept Art) 
                   การออกแบบคอนเซปตอ์าร์ตถือเป็นขั้นตอนแรกในการสร้างภาพหลกัจากจินตนาการเพ่ือกาํหนดทิศทาง 
ภาพรวมของเร่ืองโดยเร่ิมจากการกาํหนดเร่ืองท่ีอยากจะส่ือ เพ่ือเลือกส่ือในการสร้างสรรคใ์หต้รงกบัส่ิงท่ีเราอยาก
นาํเสนอ โดยตรงแสดงใหเ้ห็นถึงขอ้มูลแบบอินโฟกราฟิก สามารถเขา้ถึงหลากหลายกลุ่ม ไม่วา่จะเป็นหน่วยงาน หรือ
ประชาชน ใหส้ามารถดูและเขา้ใจได ้จึงเลือกการนาํเสนอแบบ กราฟิกเคล่ือนไหว 3มิติ (3d Motion Graphic) เพราะ
เหมาะสมกบัการนาํเสนอขอ้มูลแบบอินโฟกราฟิก และนาํการภาพแบบ 3 มิติ เขา้มาใชเ้พ่ือใหเ้กิดความน่าสนใจ และ
ทนัสมยัมากยิง่ข้ึน 
 

 
 
                                              รูปท่ี 5 คอนเซปอาร์ต 
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                                           รูปท่ี 6 คอนเซปอาร์ต 2 
 

ภาพน้ีออกแบบในลกัษณะ 3 มิติ แลว้นาํมาวางองคป์ระกอบแบบภาพกราฟิกเคล่ือนไหว โดยจะเนน้รูปทรงท่ีเรียบง่าย 
และใชสี้นอ้ย คือโทนฟ้า และขาว ส่วนของโมเดลมีความเรียบง่ายไม่ซบัซอ้น 
 
           5 ) การออกแบบสตอร่ีบอร์ด (Story Board) 
 

 
 

รูปท่ี 7 สตอร่ีบอร์ด 
 
เพ่ือบอกเล่าขอ้ความจากบทเป็นภาพ เพ่ือใหง่้ายต่อการออกแบบส่ือกราฟิกเคล่ือนไหว 
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4. ผลการวจิัย 
จากการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัการคมนาคมทางราง จนไดร้วบรวมและยอ่ยออกมาเป็นขอ้มูลท่ีจะนาํเสนอ ใน

รูปแบบส่ืออินโฟกราฟิก จากนั้นทาํให้มีความน่าสนใจมากยิง่ข้ึนกวา่ขอ้มูลท่ีเป็นภาพน่ิง โดยออกแบบเป็นส่ือขอ้มูล
กราฟิกแบบเคล่ือนไหว โดยไดใ้ชเ้ทคนิคการออกแบบสามมิติ และเทคนิคเคล่ือนไหวท่ีมีรูปแบบง่าย ไม่ซับซ้อน 
จากนั้นผูว้ิจยัไดท้าํแบบสอบถามกบัประชาชนทัว่ไป เพ่ือเป็นขอ้สรุปว่าส่ืออินโฟกราฟิก นั้นสามารถใชถ้่ายทอด
เร่ืองราวและทาํให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเขา้ใจ และมีแนวโนม้ปรับเปล่ียนพฤติกรรมหันมาใชบ้ริการและสนบัสนุน
การคมนาคมทางรางหรือไม่ โดยมีผลสรุปดงัต่อไปน้ี 

 ไดน้าํอินโฟกราฟิก เร่ือง “รถไฟไทยเพื่ออนาคต”ไปให้ชม และไดน้าํแบบสอบถามไปใช้กบัประชาชน
ทัว่ไปหลงัจากรับชมเสร็จ จาํนวน 40 คน ซ่ึงเป็นเพศชายและเพศหญิง อายุระหว่าง 15-40 ปี จาํนวน 25 คน และ
จาํนวน 15 คน ตามลาํดบั โดยในกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 80 อยากเห็นการเปล่ียนแปลงของระบบการขนส่งในประเทศ
ไทย และอยากใชบ้ริการการคมนาทางรางและพร้อมท่ีจะสนบัสนุนโครงการในอนาคตท่ีกาํลงัจะเกิดข้ึน ร้อยละ 12 
เฉยๆกบัการคมนาคมทางราง โดยสนบัสนุนและใชบ้ริการเป็นคร้ังเป็นคราว ร้อยละ 5  รู้ สึ ก ไ ม่ ค่ อ ย ช อ บ ก า ร
คมนาคมทางรางและตอ้งการใชก้ารขนส่งทางอ่ืน และใชร้ถส่วนตวัเป็นหลกัมากกว่า ร้อยละ 3 ไม่สนับสนุนการ
คมนาคมทางรางเลย และตอ้งการใหป้ระเทศส่งเสริมการพฒันาการขนส่งทางถนนมากกวา่ 

จากนั้นไดส้อบถามเก่ียวกบัเร่ืองเขา้ใจถึงตวัเน้ือหาและขอ้ดีของการคมนาคมทางรางไดดี้แค่ไหนจากส่ืออินโฟ
กราฟิก ร้อยละ 70 เขา้ใจถึงขอ้ดีของรถไฟ ส่ืออินโฟกราฟิก สามารถอธิบายให้เขา้ใจไดง่้าย ร้อยละ 20 มีความเขา้ใจ
บา้งไม่เขา้ใจ และดูงงกบัสัญลกัษณ์ของกราฟิกในบางช่วงบางตอน ร้อยละ 10 คิดวา่ส่ือกราฟิกต่างๆอธิบายยากเกินไป
ในการเขา้ใจ  น่าจะทาํเป็นส่ือรูปแบบอ่ืนมากกวา่ 

ผลการวิจยัน้ีสามารถสรุปไดว้า่ ส่ืออินโฟกราฟิก เร่ือง “รถไฟไทยเพื่ออนาคต” สามารถส่ือสารและให้ความรู้กบั
ประชาชนจนสามารถโนม้นา้วปรับเปล่ียนพฤติกรรมใหห้นัมาใชบ้ริการและสนบัสนุนโครงการคมนาทางคมทางราง
ในอนาคตท่ีจะเกิดข้ึนไดอ้ยา่งเตม็รูปแบบ 
 

5. บทสรุป 
 ส่ืออินโฟกราฟิก เร่ืองรถไฟไทยเพ่ืออนาคต  สามารถนาํไปใชเ้ป็นส่ือประชาสัมพนัธ์ให้กบัหน่วยงาน และ

ประชาชน มีความเขา้ใจเก่ียวกบัรถไฟ และเม่ือมีโครงการรถไฟสายต่างๆ เกิดข้ึน รวมถึงรถไฟความเร็วสูง ประชาชน
จะพร้อมตอบรับในการใชบ้ริการ  

ในทางดา้นเทคนิคถือว่าเป็นอีกหน่ึงงานท่ีมีความทันสมัย และเหมาะสม จากการท่ีงานในรุปแบบอินโฟ
กราฟิกสามมิติ (3d Infographic) ในประเทศไทย ยงัไม่ค่อยมี ซ่ึงทาํให้เกิดการต่ืนตวัมากข้ึนและพฒันางานอินโฟ
กราฟิกในประเทศไทยใหท้ดัเทียมกบัต่างประเทศ 
 
กติติกรรมประกาศ  

โครงการน้ีจะสาํเร็จลุล่วงไม่ไดห้ากไม่ไดรั้บความช่วยเหลือจาก มหาวทิยาลยัรังสิต เพื่อน พ่ี และอาจารยทุ์ก
ท่านท่ีไดม้อบความรู้ ขอ้มูล คาํปรึกษา ใหก้าํลงัใจ ทาํใหผ้า่นมาไดด้ว้ยดี 
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ขอขอบคุณอาจารยช์ยัพร พานิชรุทติวงศ ์และผูช่้วยศาสตราจารยธ์รรมศกัด์ิ เอ้ือรักสกุล ท่ีไดแ้นะนาํและให้
คาํปรึกษาในการทาํโครงการน้ีมาโดยตลอด 

ขอขอบคุณทางโครงการพฒันาระบบขนส่งทางรางและอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองขอ้งประเทศไทย และ
อาจารยน์คร จนัทรศร ท่ีใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการคมนาคมทางราง 

ผูว้จิยัขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัโครงการน้ี ณ ไวโ้อกาสน้ี  
 

เอกสารอ้างองิ 
นคร จนัทศร. สาํนกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ. ปฐมเหตุรถไฟ, 2554. 
www.railway.co.th เวบ็ไซตก์ารรถไฟแห่งประเทศไทย  
www.rotfaithai.com เวบ็ไซตแ์หล่งรวมคนรักรถไฟไทยท่ีใหญ่ท่ีสุด 
www.infographic.in.th (INFOGRAPHIC THAILAND) แหล่งรวมส่ืออินโฟกราฟิกท่ีใหญ่ท่ีสุด 
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ใกล้ : แอนิเมช่ัน 2 มิติ  
NEAR : 2D ANIMATION  

 

จิตศัิกดิ์ ศิริมากุล 1  ผศ.ธรรมศักดิ์ เอือ้รักสกลุ2   อาจารย์ชัยพร พานิชรุทตวิงศ์3 
1 นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต มหาวิทยาลยัรังสิต 

2 อาจารยป์ระจาํ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต มหาวิทยาลยัรังสิต 
3 อาจารยป์ระจาํ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์อาร์ต มหาวทิยาลยัรังสิต 

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

บทคดัย่อ 

ในปัจจุบัน ทัศนียภาพชายหาด ส่ิงแวดลอ้มตามชนบทในประเทศไทยไดมี้การเปล่ียนแปลงไปสู่สภาพ
สังคมเมืองอยา่งรวดเร็ว คือ มีส่ิงก่อสร้างต่างๆจากในเมืองไดข้ยายตวัเขา้มาสู่ชนบท ผูว้ิจยัมีความประทบัใจต่อความ
งามธรรมชาติของทศันียภาพบา้นเกิด เช่น ชายทะเล ท่าเรือประมง และประกอบกบัความประทบัใจในงานจิตรกรรม 
ของอาจารย ์สุรพล แสนคาํ ท่ีสามารถถ่ายทอดเร่ืองราว บรรยากาศ สี ท่ีให้ความรู้สึกเรียบง่าย สงบตามวิถีชีวิตชนบท 
ผูว้ิจัยได้นําประสบการณ์ตนเองผ่านการสร้างสรรค์เร่ืองราว เรียบเรียง ออกแบบ ผ่านเทคนิคการนําเสนอ ให้ดู
น่าสนใจ ผูว้ิจยัมีความประสงค์ในการศึกษาแอนิเมชัน 2 มิติ เพ่ือถ่ายทอดเร่ืองราวของความงามผ่านการเล่าเร่ือง
มุ่งเนน้ใหเ้ห็นถึงคุณค่าของความงามในวถีิชนบทไทย 

ปัญหาวถีิชีวติของคนไทยสมยัใหม่ เช่น การใชโ้ทรศพัทมื์อถือ ไดเ้ขา้มีอิทธิพลอยา่งมากท่ีทาํใหห้ลายคนตดั
ขาดจากโลกภายนอกจนลืมส่ิงท่ีอยูร่อบตวั   ผลการสาํรวจโดยสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานยงัพบวา่
มีเด็กร้อยละ 20.3 แอบใชโ้ทรศพัท์มือถือระหว่างคาบเรียนบ่อย ถึงประจาํนอกจากน้ียงัมีเด็กร้อยละ 42.5 รู้สึกทน
ไม่ได ้ถา้ตอ้งอยูค่นเดียวโดยไม่มีโทรศพัท์  ผูว้ิจยัจึงเห็นวา่หัวขอ้ปัญหาน้ีน่าจะตอบโจทย ์การเล่าเร่ืองของผูว้ิจยัได ้
และยงัสะทอ้นแง่คิดกลบัไปยงัผูใ้ชมื้อถืออีกดว้ย 

ดงันั้นผูว้ิจยัไดเ้ห็นว่าคงจะดีไม่น้อยท่ีจะทาํส่ืออนิเมชัน่เพื่อจะประชาสัมพนัธ์ กระตุน้ และส่งเสริมให้คน
ทัว่ไปไดรู้้จกัการ กลบัมามองความงามรอบตวั ความงามตามธรรมชาติ ผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะ ผูว้ิจยัพบวา่การ
ใช ้Computer Animation เป็นวธีิท่ีเขา้ใจง่าย และประหยดัตน้ทุน และสามารถตอบโจทยค์วามงามไดเ้ป็นอยา่งมาก  
คาํสําคญั: แอนิเมชัน่,สุนทรียศาสตร์,คุณค่าความงามในธรรมชาติ 
 

Abstract 

 Current views of the beach in the rural environment have rapidly changed to an urban society, with 
various buildings in the city expanded into rural areas. The researcher is impressed with the natural beauty of the 
scenery of his homeland seaside fishing port and the impression from the artwork by the artist name SURAPON 
SAANKUM. His artwork style represents the simplicity from the story, atmosphere, color, and also the calm rural 
lifestyle. The researcher brings his own experience through the element of design to make the story more attractive. 
The researcher is going to create the 2D animation to present the beauty of Country Life in Thailand. 
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 Problems of modern lifestyle in Thailand, such as the addiction to technology, are cutting off so many 
people from the outside world and becoming unaware of what have happen around them. A survey by the Office of 
the Basic Education of Thailand found that 20.3 percent of children often use cell phones during class. Also, 42.5 
percent felt unbearable if they have to spend the day without mobile phones. The researcher believes that both 
topics should be combined together. This also reflects consequence to the mobile users as well.  
Therefore, the researcher has also agreed that it would be better to create the animation to promote, stimulate and 
encourage people to recognize the beauty around them. The researcher found that the use of Computer Animation is 
easy to understand, helps saving the cost of production, and also adds more spectacles. 
KEYWORDS: ANIMATION, JOB PERFORMANCE, BANGKOK HOSPITAL MEDICAL CENTER 
 
1. บทนํา 

ผูว้ิจยัเป็นคนภาคใตแ้ละอยูไ่กลก้บัชายหาดแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ ไดไ้ปสัมผสัและเห็นความงามของทะเล 
ชายหาด ชุมชนริมทะเลตั้งแต่เดก็ อีกทั้งผูว้ิจยัไดมี้ความประทบัใจผลงานจิตรกรรมของ อาจารยสุ์รพล แสนคาํ ท่ีท่าน
ไดว้าดภาพร่ืองราววิถีชีวิตชนบทไดอ้ยา่งเรียบง่ายและสวยงามอยา่งมีเอกลกัษณ์ ผลงานของท่านในแต่ละภาพเหมือน
ท่านไดย้อ้นรอยการเดินทางตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนัไดอ้ยา่งลงตวั ผูว้ิจยัไดศึ้กษาหลกัการสัมผสักบัความงาม เรียนรู้กบั
ความงาม การสัมผสัธรรมชาติ ความพึงพอใจ ความสบายใจ อ่ิมใจและ ดีใจ  

นอกจากผูว้ิจยัจะเป็นผูท่ี้ไดใ้กลชิ้ดกบัทะเล และธรรมชาติผูว้ิจยัก็เป็นผูศึ้กษาเร่ืองส่ือ จึงไดอ้ยากทาํส่ือท่ี
สามารถถ่ายทอดเร่ืองราวความงามเหล่าน้ี  ตระหนกัถึงความงามรอบตวัเรา จากสภาพสังคมปัจจุบนั ไดแ้สดงให้ถึง
ความเปล่ียนไปของสังคมและยุคน้ีน่ีเองท่ีเป็นยคุแห่งการเปล่ียนแปลงเกิดปัญหาในเมืองใหญ่ สร้างความเบ่ือหน่าย 
เครียด การแก่งแยง่ ความวุน่วาย ผูว้ิจยัจึงไดใ้ชเ้ร่ืองราวปัญหาเหล่าน้ีเป็นตวัตอบโจทยก์าร สร้างเน้ือเร่ืองของผูว้ิจยัวา่ 
มีนักท่องเท่ียวมากมายในปัจจุบนัไดลื้มเห็นธรรมชาติ ลืมการพูดคุยต่างก็นั่งกม้หน้าอยูก่บัโทรศพัท์มือถือ สถานท่ี
บนัเทิงปิดทึบ จนไม่ไดม้องเห็นส่ิงท่ีอยูร่อบตวั ไม่ไดเ้ห็นความงามในธรรมชาติ ไม่แมแ้ต่จะพูดคุยกนักบัคนท่ีอยูอี่ก
ฝ่ังนึงของโต๊ะ คนท่ีนัง่ขา้งกนัผูว้ิจยัจึงคิดวา่คงดีไม่นอ้ยถา้ผูว้ิจยัจะสามารถเล่าส่ิงท่ีพวกเขาพลาดท่ีจะมองไป  พลาดท่ี
จะไดย้นิไป พลาดท่ีจะรู้สึกไป ให้เขาไดย้ินไดเ้ห็น ไดรู้้สึกให้พวกเขาไดล้อง หันมาสนใจกบัส่ิงรอบตวั ลองฟังเสียง
รอบตวั บา้ง ผูว้ิจยัเช่ือว่าโครงการน้ีสามารถกระตุน้และแกไ้ขปัญหาเร่ืองน้ีได ้ ผูว้ิจยัเห็นว่า ควรมีการสร้างสรรค์
ออกมาในรูปแบบภาพยนตร์แอนิเมชนั 2 มิติ  เพราะบ่อยคร้ังท่ีแอนิเมชนัไดรั้บการพิจารณาให้เป็นทางเลือกหน่ึงใน
การนาํเสนอ ความง่ายในการเขา้ถึงขอ้มูลท่ีละเอียดอ่อนกบัผูช้มไดอ้ยา่งเป็นมิตร (McBean & McKee, 1996) Ran
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รูปท่ี 1 แสดงสถานท่ีท่ีผูว้จิยัใชเ้ป็นตวัอยา่ง 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
 1) เพ่ือออกแบบแอนิเมชนั 2 มิติท่ีแสดงใหเ้ห็นความงามตามวถีิชนบท 

2) เพ่ือปรับมุมมองและทศันคติของผูใ้ชโ้ทรศพัทมื์อถือ 
 
3. การดาํเนินการวจิัย 

 1) ทาํความเขา้ใจในโครงการ ศึกษาขอ้มูลทัว่ไป ขอ้มูลเอกสารทางศิลปะโดยอา้งอิงจากหนงัสือ 
AnimationCartoon,1994 ของ  Preston Blair วา่ดว้ยการวาดโครงสร้างและการเคล่ือนไหว  ยดื(stretch)  หด(squash) 
รูปแบบ เวลา(timing) การแบ่งช่องวา่ง(spacing)  

 

 
รูปท่ี 2 รูปประกอบจาก Animation by Preston Blair บทท่ี5 หนา้ 196 

 
2) หาวิเคราะห์ขอ้มูล เพ่ือดาํเนินการออกแบบตวัละครไปสาํรวจและดูสถานท่ีใชเ้ป็นสถานท่ีอา้งอิง  บนัทึก

ภาพถ่าย ศึกษาจากสถานท่ีจริง และนาํภาพรวมและขอ้มูลทั้ งหมดมาตดัทอนและเลือกสรรมุมมองใหม่ เพ่ือให้ได้
องคป์ระกอบท่ีพร้อมใชง้านจริง 

ผูว้ิจยัเลือกตวัละคร 2 ตวัให้ดูแตกต่างทั้งดา้นอาย ุอาชีพ ความเป็นอยู ่ให้ดูแตกต่างกนัแต่ยงัสามารถ พูดคุย
ปรับทศันคติไดท้ั้งท่ีต่างกนัโดย ลดทอนรายละเอียดอีกคร้ัง  
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หลกัคุณค่าความงามตามธรรมชาต ิ
 ในพจณานุกรม ราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ไดนิ้ยามความงามไวว้่า หมายถึงลกัษณะท่ีเห็นแลว้ชวนให้
ช่ืนชมหรือพึงใจ โดย เราจะสามารถเรียนรู้และสัมผสัความงามธรรมชาติดว้ย 5ส่ิง การสัมผสัธรรมชาติ  ทาํใหเ้ราเกิด
ความพึงพอใจ  สบายใจ  อ่ิมใจ  เเละดีใจ  คือ  เห็นความงาม (Beauty)  ความแปลกหูแปลกตา (Pieture squeness)  และ
ความน่าท่ึง (Sublimity)  ( ไพฑูรย ์ พฒัน์ใหญ่ยิง่,2541:1)  เม่ือเราไดส้ัมผสักบัส่ิงสวยงาม เราจะสามารถแยกไดว้า่ส่ิง
ใดโดดเด่นแตกต่างกบัส่ิงธรรมดาได ้ทาํใหเ้ราเขา้ใจไดว้า่อะไรทาํใหเ้กิดความงาม ความประทบัใจ แรงบนัดาลใจ เรา
จะสามารถนาํส่ิงเหล่านั้นมาประยกุตใ์ชเ้ป็นหลกัในการสร้างความงาม หรือสรรคส์ร้างงานศิลปะข้ึนมาได ้
ฉาก 
-เลือกใชฉ้ากทะเล เรือประมง และ ผบับาร์ท่ีอยูริ่มหาด เพราะมนัดูเป็นความงามตามธรรมชาติ ตาม หลกัการสัมผสั
ธรรมชาติ  ทาํให้เราเกิดความพึงพอใจ  สบายใจ  อ่ิมใจ  เเละดีใจ  คือ  เห็นความงาม (Beauty)  ความแปลกหูแปลกตา 
(Pieture squeness)  และความน่าท่ึง (Sublimity)  ( ไพฑูรย ์ พฒัน์ใหญ่ยิ่ง,2541:1) และยงัเป็นส่ิงท่ีดูต่างกนัแมจ้ะอยู่
ไกลก้นัดูเกิดการเปรียบเทียบเกิดข้ึนในฉากแต่ละฉาก ทั้งสีแสง และเสียงท่ีต่างกนัมากทั้งๆท่ีอยูไ่ม่ห่างไกลกนั และ
เป็นสถานท่ีท่ีผูว้ิจยั พบเห็นและเขา้ถึงง่าย และยงัเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวไปในตวั  ทะเลนอกจากจะเป็นสถานท่ี
ท่ีผูว้จิยัคุน้เคยและยงัมีความงานในธรรมาชาติไดอ้ยา่งชดัเจน 

 

 

 
 

รูปท่ี 3 รูปฉากในแอนิเมชนั 
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ตวัละคร 
-เด็กชนบทชาวเล  ดูมีความสุขกบัส่ิงรอบตวั เป็นตวัแทนของสีสันในเร่ืองชุดจึงเป็นสีโทนร้อน ตวัแทนของคนท่ีมี
ความสุขอยูก่บัธรรมชาติ วถีิชีวติ 

 
รูปท่ี 4 รูปตวัละครเดก็ชาวเล 

 
-นกัท่องเท่ียววยัรุ่น  ติดโทรศพัท์มือถือ โซเชียลเน็ทเวิร์ก  หูฟังสีแดงเหมือนเป็นตวัเติมสีสันในตวัของตวัละครตวัน้ี 
ชุดและเส้ือผา้ออกเป็นสีหม่น โทนเยน็ จะไดดู้ต่างกนัเด่นชดักนัตวัละครอีกตวั เป็นตวัแทนของความเป็นคนเมือง
สมยัใหม่  

 

 
รูปท่ี 5 รูปตวัละครนกัท่องเท่ียววยัรุ่น 
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3) นาํเขา้มูลมาวเิคราะห์หาขอ้มูลในการแต่งเร่ืองใหก้ลุ่มเป้าหมายเขา้ใจได ้
4) นาํเขา้มูลมาวเิคราะแลว้คิดแนวทาง แอนิเมชนัท่ีเหมาะสมกบัเร่ืองราว 

 5 )นาํขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงแกไ้ข 
 6) สรุปผลการดาํเนินการ 
 
 ข้อมูลส่ือเป้าหมายต่อวยัรุ่น  
 ผลงานวจิยั Connections Panel ของ Initiative ไดส้รุปไวว้า่ในปี 2555 คนทัว่ไปใชอิ้นเทอร์เน็ทอยา่งนอ้ย
สัปดาห์ละหน่ึงคร้ัง มีมากข้ึนถึง 30% จากเดิมท่ีมี 28% ดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีถูกลงท่ีจะทาํโฆษณาหรือประชาสัมพนัอยา่ง
เดิมๆ สามารถแพร่กระจายข่าวสารออกไปไดง่้ายและรวดเร็ว อีกทั้งยงัตรงกบักลุ่มเป้าหมายท่ีใชอิ้นเตอร์เน็ทต่อวนั
เป็นเวลามากอยูแ่ลว้ 
 
 สี อารมณ์ทีใ่ช้ในงาน 
 ในโครงงานน้ีผูว้จิยัเลือกสีท่ีเป็นสีพ้ืนฐานแบ่งเป็น2ขั้ว สร้างความแตกต่างกนัใน2ส่วน คือส่วนของผบับาร์ 
ส่ิงก่อสร้างท่ีตั้งใจใช ้สีท่ีค่อนเป็นคู่ตรงขา้มกนั ส่วนแรก ผบับาร์ ผูว้จิยั ไปบนัทึกภาพและเลือกสีม่วง ชมพ ูแดง เป็น
สีท่ีเกิดจากส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนเป็นส่วนใหญ่ของโทนงานส่วนน้ี   ฉากอีกส่วนท่ีเป็นพาร์ทของทะเลชายหาดตอน
กลางคืน  โทนสีหลกัเป็นสีนํ้าเงินเขม้ แซมดว้ยประกายไฟ ในสถานท่ี จากคล่ืน แสงสะทอ้นทัว่ไป สีนํ้าเงินยงัมีความ
รูศึกผอ่นคลาย (Color Therapy ศาสตร์แห่งสีเพ่ือการบาํบดัโรค,2549)  
 การตดัฉากแต่ละฉากนั้นผูว้จิยัใชก้ารเปล่ียนฉากโดยการวาดจากภาพหน่ึงไปสู่อิกภาพหน่ึงทีละรูปจนรูป
เส้นจะไหลคลา้ยนํ้า ใหค้วามรู้สึกน่ิมนวล แปลกตา และต่อเน่ือง 
 
 

 
รูปท่ี 6 รูปตวัอยา่งในตวังานวจิยั 

 
4. ผลการวจิัย 

เน่ืองจากโครงการน้ีโดยหลกัมุ่งแสดงให้เห็นความงามของธรรมชาติและยงัไดส้อดแทรกแนวคิดลงไป 
ลกัษณะคลา้ยโฆษณารงณรงค ์ท่ีเร่ิมเล่าจาก ปัญหา ไปยงั ทางแก้  คอยเตือนถึงส่ิงท่ีอยูใ่กลต้วั มีค่าขนาดไหน ระลึกถึง
ความงามรอบตวัความงามตามธรรมชาติ  แนวคิดคลา้ยกบั สุภาษิต “เส้นผม บังภูเขา”   
 ผูว้ิจยัไดรั้บ อิทธิพลจาก ผลงานของอาจารย ์สุรพล แสนคาํ เป็นการเล่าเร่ืองราวอยา่งเรียบง่าย 
มีการเล่าเร่ืองจากเส้นนาํสายตาในภาพการจดัวาง แสงเงา การใชสี้ แสดงความรู้สึกอบอุ่นการปล่อยพ้ืนท่ีว่าง สีสัน
และทีแปรงของท่านได ้ทาํการสะทอ้นเร่ืองราวท่ีผา่นมาในชีวิต ทศันียภาพไดอ้ยา่งอบอุ่น สะทอ้นวถีิชีวิต วฒันธรรม 
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ส่ิงท่ีรัก ส่ิงท่ีผูกพนั ผ่านการพินิจวิเคราะการเลือกมุมมองอยา่งเฉียบคม ท่านไดถ้่ายทอดเรืองราวมากมายผ่าน ภาพ
หน่ึงภาพ โดยผูว้ิจยัขอนาํท่านเป็นแบบอยา่งในการสร้างสรรคแ์นวคิด ในการใชส้รรคส์ร้างงาน การเล่าเร่ือง ไปปรับ
ใชก้บังานของผูว้จิยัเองทั้งการเลือกสีสันมุมมอง และลายเส้นในรูปแบบของผูว้จิยัเอง 
 

 
 

รูปท่ี 7 รูปผลงานจิตรกรรม บา้นสีนํ้า โดย อาจารย ์สุรพล แสนคาํ  
 

กรณีศึกษา 
 Whisper of the Heart เป็นการ์ตูนจากญ่ีปุ่น 2D Animation ผลงานของ Ghibli Studio ดดัแปลง
จากหนังสือการ์ตูน ช่ือ “เสียงกระซิบจากหัวใจ” ของ อาโออิ ฮิอิรางิ ไดเ้ล่าเร่ืองราวผ่านประสบการณ์ของตวัเอกท่ี
สามารถกา้วผา่นช่วงเวลาท่ีสับสน ผา่นภาพสวยงาม เร่ืองราวท่ีเรียบง่าย แสดงถึงวิถีชีวิตของคนทัว่ไป แต่สอดแทรก
แง่คิดไวไ้ดอ้ยา่งแยบยล จากเร่ืองราวท่ีผา่นมาไดก้ลบัมาเป็นจุดพลกัดนัใหต้วัเอกพฒันาตนเองข้ึนไป โนม้นา้วใจให้มี
แรงพลกัดนัให้ผูท่ี้ไดรั้บชมมีแรงบนัดาลใจให้ทาํตามความฝันและพฒันาตนเอง ลายเส้นไดถู้กลดทอนลงไดอ้ยา่งลง
ตวั ประกอบกบับรรยายกาศในชุมชนววิ ชนบท ธรรมชาติท่ีสวยงาม 

 
 

รูปท่ี 8 รูปจากภาพยนตร์ 2D Animation เร่ือง “Whisper Of the Heart” 
 

Ran
gs

it U
niv

ers
ity



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 9 ปีการศึกษา 2557 

 

วนัพฤหสับดทีี ่16 ตุลาคม พ.ศ.2557 หน้า  1425  อาคาร Digital Multimedia Complex  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

เน้ือเร่ืองโดยย่อ   
เร่ืองของนกัท่องเท่ียวหนุ่มท่ีนัง่อยูใ่น ผบั สถานบนัเทิง บริเวณไกลช้ายหาดโดยท่ีระหวา่งท่ีนัง่นกัท่องเท่ียว

คนน้ีกก็ม้หนา้ดูมือถือ ใส่หูฟังฟังเพลงตดัขาดจากโลกภายนอก  เพ่ือจะแสดงใหเ้ห็นถึงการไม่สนใจส่ิงรอบขา้ง ปิดตวั
อยูใ่นโลกของตนเองทั้งภาพและเสียง ท้ิงเวลาไวซ้กัครู่ใหไ้ดรู้้ถึงบรรยากาศในช่วงตน้ของเร่ือง  หลงัจากนั้นไม่นานก็
ให้มีไฟตกและไฟดบัตามลาํดบั ทาํให้เกิดเหตุการบีบนกัท่องเท่ียวคนน้ีถูกสถานการณ์บงัคบัให้เดินออกจาก ผบันั้น
แลว้เดินผ่านชายหาดไปโดยไม่ให้เห็นฉากภายนอกอย่างชดัเจนนัก จนกระทัง่เขาเดินมาถึงประตูบา้นพกัจึงไดไ้ข
กุญแจห้อง เม่ือไม่ลว้งกระเป๋ากางเกงไม่เจอกุญแจห้องพกั เขาจึงพบว่ากระเป๋าเงินและกุญแจห้องเขา ได้หายไป
ระหวา่งทางเดินมา  กุญแจห้อง ในเร่ืองน้ีใชแ้ทน ส่ิงสาํคญั ท่ีถูกลืม เขานัง่เศร้าซักพกัก็มีเด็กชาวบา้นแถวนั้น ผา่นมา
เรียก และส่งกระเป๋าเงินท่ีเกบ็ไดม้าให้ แต่กมี็เพียงแค่กระเป๋าเงิน ไม่มีกุญแจ เดก็คนนั้นไดเ้สนอความคิดใหเ้ขาไปพกั
ท่ีบา้นเดก็ก่อน นกัท่องเท่ียวเลยเดินไปส่งเดก็ท่ีบา้น ระหวา่งทางมือถือท่ีนกัท่องเท่ียว ฟังเพลงมาตลอดนั้น เสียงค่อยๆ
เบาลง และส่งเสียงวา่ แบทกาํลงัจะหมด นกัท่องเท่ียวจึงไดถ้อดหูฟัง  ไดย้นิเสียง ทะเล เสียงคล่ืน ไดม้องทะเล ไดก้ล่ิน
ของทะเล ลมท่ีพดัทะเลท่ีมาปะทะร่างกาย เหมือนร่างการเพ่ิงไดส้ัมผสัลมทะเลจริงๆกต็อนน้ี ทั้งๆท่ียนือยูต่รงน้ีมาซัก
ระยะแลว้แท้ๆ  ระหวา่งทางกลบัก็ไดคุ้ยกบัเด็ก เล่นกบัเด็กอยา่งมีความสุข ครู่เดียวเขาก็รู้สึกถึงเรือประมงท่ีแล่นผ่าน
ไปความรู้สึกต่ืนตาต่ืนใจไดรู้้สึกถึง ไดรู้้สึกถึงส่ิงท่ีประทบัใจรู้สึกถึงธรรมชาติ ไดเ้ห็นทะเลกวา้งใหญ่ เรือประมงท่ี
ผา่นไป นกัท่องเท่ียวหันไปหาเด็กและยิม้ให้ พร้อมสังเกตไดว้า่กุญแจห้องท่ีเขาหามาตั้งนานมนัติดอยูก่บักางเกงของ
เดก็คนนั้น แต่ไม่ทนัไร เดก็คนนั้นกว็ิง่เล่นชายหาดจนกุญแจหลุดจากกางเกงปลิวลงทะเลไป ฉากตอนจบจะคลา้ยฉาก
ตอนเร่ิมเร่ืองคือทุกอยา่งเกิดข้ึนท่ีทะเล จบลงท่ีทะเลเช่นกนั 

 
เหตุการณ์ในเร่ือง 
  

 
 

รูปท่ี 9 รูปช่วงแรกท่ีพ่ึงพามือถือ 
 

 
 

รูปท่ี 10 รูปเหตุการณ์ไฟดบั 
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รูปท่ี 11 รูปช่วงเวลาท่ีมือถือแบทหมดแลว้ไดไ้ปเจอส่ิงท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจ 
 
 

 
 

รูปท่ี 12 รูปตวัอยา่งภาพเคล่ือนไหวโครงการของผูว้จิยั 
 

6. บทสรุป 
 โครงการออกแบบน้ี สามารถเล่าเร่ืองในเวลาท่ีจาํกดัไม่มากไป ง่ายต่อการดู เล่าดว้ยภาพ สี เส้น อารมณ์ได้
ศึกษาเทคนิคแอนเมชนั 2มิติ ศึกษาหลกัการเคล่ือนไหว แฝงดว้ยเน้ือหาแสดงทศันะคติท่ีต่อความงาม แฝงดว้ยการ
เตือนสติใหม้องส่ิงตรงหนา้และส่ิงรอบตวั ไม่ไดห้า้มวา่ผูใ้ชมื้อถือ หรือตวัมือถือนั้นไม่ดีแต่ ไปให้แง่คิดวา่เราไม่ควร
ไปให้เวลากบัมนัมากไปจนไม่สามารถสังเกตุส่ิงรอบตวั  พลาดเร่ืองราวท่ีผ่านมาในชีวิตไปเห็นความสําคญักบัส่ิง
รอบตวั ผ่านตวัละครท่ีเป็นนักท่องเท่ียว การกระทาํของเขา ผ่านลายเส้นท่ีขยบัเคล่ือนไหว ดึงดูดความสนใจ แสดง
เหตุการณ์ น่าจะทาํใหผ้ลการวจิยัสาํเร็จดงัเป้าท่ีตั้งไวไ้ด ้
 
กติติกรรมประกาศ  

โครงการน้ีประสบความสําเร็จไดด้ว้ยการคน้ควา้และศึกษาความรู้เพ่ิมเติม โครงการน้ีจะสําเร็จลุล่วงไม่ได้
หากไม่ได้รับความช่วยเหลือจาก มหาวิทยาลยัรังสิต เพ่ือน พ่ี น้อง และอาจารยทุ์กท่านท่ีได้มอบความรู้ ข้อมูล 
คาํปรึกษา ใหก้าํลงัใจ ทาํใหผ้า่นมาไดด้ว้ยดี 

ขอขอบพระคุณผูช่้วยศาสตราจารยธ์รรมศกัด์ิ เอ้ือรักสกุล และอาจารยช์ยัพร พานิชรุทติวงศ ์ท่ีไดแ้นะนาํ
และใหค้าํปรึกษาและแนะนาํในการทาํโครงการน้ีทั้งยงัช่วยแกไ้ขปัญหาท่ีเก่ียวกบัโครงการน้ีมาตลอด 

ผูว้จิยัขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัโครงการน้ี ณ ไวโ้อกาศน้ี 
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หนงัสือพิมพฐ์านเศรษฐกิจ ปีท่ี 32 ฉบบัท่ี 2,801 วนัท่ี  16-19  ธนัวาคม พ.ศ. 2555 
Preston Blair. Cartoon Animation,1994 
McBean&McKnee,1996 
บรรจบ. Color Therapy ศาสตร์แห่งสีเพ่ือการบาํบดัโรค.ชีวจิต.16 พฤศจิกายน 2549:48-62 
อรวรรณ ปิลนัธน์โอวาท. การส่ือสารเพื่อการโนม้นา้วใจ 
สุเชาว ์พลอยชุม.สนทรียศาสตร์ ปัญหาและทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความงามและศิลปะ.กรุงเทพฯ:มหามกฏุราชวทิยาลยั 
ไพฑูรย ์พฒัน์ใหญ่ยิง่,2541:1 
พวงเพชร สุรัตนกวกีุล.มนุษยก์บัสังคม:กรุงเทพฯ,2547 
อ.ดรุณี แกว้ม่วง.สุนทรียภาพของชีวิต,2546 
http://www.manager.co.th.  โซเชียลเน็ตเวริกกบัครอบครัว .ดร.จิตรา ดุษฏีเมธา 
http://www.matichon.co.th. โรคติดมือถือ.พิศณุ นิลกลดั 
http://www.positioningmag.com/magazine/details.aspx?id=97251.พฤติกรรมการใช ้smartphones ของคนไทย (เท

เลนอร์ ธ.ค. 2556)  
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ผศ.ดร.ธนวรรณ อศัวไพบูลย ์ มหาวิทยาลยัรังสิต 
ดร.กนัตฤ์ทยั คลงัพหล มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์
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ดร.วธุพงศ ์ลาภเจริญ มหาวิทยาลยัรังสิต 
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ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ ์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
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ดร.วนิดา พลอยสงัวาลย ์ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
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ครัง้ท่ี 9 ปีการศึกษา 2557 

 

วนัพฤหสับดทีี ่16 ตุลาคม พ.ศ.2557 หน้า  1430  อาคาร Digital Multimedia Complex  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญประเมนิผลบทความวจิัย (Peer Review) 
การประชุมนําเสนอผลงานวจิัยบัณฑติศึกษา คร้ังที ่9 ประจําปีการศึกษา 2557 

วนัพฤหัสบดทีี ่16 ตุลาคม 2557 ณ  มหาวทิยาลยัรังสิต 
 
กลุ่มสาขาวชิาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

ผศ.ดร.วรัชญ ์ครุจิต สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
ผศ.ดร.ประกาศิต  สิทธิกลุ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ผศ.ดร.จิรดา วฒิุยากร มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
ผศ.ดร.เพญ็ศรี จนัทร์อินทร์ มหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 
ผศ.ดร.กาญจนา มีศิลปวิกกยั มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
ผศ.ดร.สุบิน ยรุะรัช มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
พ.ต.ต.ดร.พชร สนัทดั โรงเรียนนายร้อยตาํรวจ 
ดร.อิสรา ภูมาศ สาํนกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
ดร.สาธิดา สกลุรัตนกลุชยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ดร.กนัตฤ์ทยั คลงัพหล มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์
ดร.ศิตา เยีย่มขนัติถาวร มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
ดร.ภทัราวดี มากมี มหาวิทยาลยับูรพา 
ดร.ดรุณี ชูประยรู มหาวิทยาลยัเกริก 
ดร.วราภรณ์ ไทยมา มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ ์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
ดร.วนิดา พลอยสงัวาลย ์ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
ดร.รณี เลิศเล่ือมใส  
ผศ.โสภณ เจริญ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
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 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 9 ปีการศึกษา 2557 

 

วนัพฤหสับดทีี ่16 ตุลาคม พ.ศ.2557 หน้า  1431  อาคาร Digital Multimedia Complex  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญประเมนิผลบทความวจิัย (Peer Review) 
การประชุมนําเสนอผลงานวจิัยบัณฑติศึกษา คร้ังที ่9 ประจําปีการศึกษา 2557 

วนัพฤหัสบดทีี ่16 ตุลาคม 2557 ณ  มหาวทิยาลยัรังสิต 
 

กลุ่มสาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี 
กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ 

รศ.ดร.ไพบูลย ์พฤกษสุ์นนัท ์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
รศ.ดร.อาณติั  ลีมคัเดช มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
รศ.ดร.วรรณวมิล อารยะปรานี มหาวิทยาลยัรังสิต 
ผศ.ดร.อุบลรัตน ์หวงัรักษดี์สกลุ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ผศ.ดร.วราพร ลกัษณลมา้ย มหาวิทยาลยัรังสิต 
ดร.นิรันดร์ หาญพาณิชพนัธ์ บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 
ดร.อรนุช ลีลาพร ศูนยพ์นัธุวิศวกรรมและเทคโนโลยชีีวภาพแห่งชาติ สวทช.  
ดร.สุวรรณ จนัทร์อินทร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ลาํปาง 
ดร.อรรจน ์โกญจนาท มหาวิทยาลยัรังสิต 
ดร.ชิตสุดา ชยัศกัดานุกลู มหาวิทยาลยัรังสิต 
นายอดุลย ์ณ วิเชียร กรมการยาง 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 
รศ.ดร.รัตนศิ์ริ ทาโต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
รศ.ดร.มาลีวลั เลิศสาครศิริ วิทยาลยัเซนตห์ลุยส์ 
ผศ.ดร.กสุุมา ศรียากรู มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
ผศ.ดร.ทศันีย ์อรรถารส วิทยาลยัสภากาชาดไทย 
ผศ.ดร.ศรัณยา โฆษิตะมงคล มหาวิทยาลยัมหิดล 
ผศ.ดร.อาํภาพร นามวงศพ์รหม มหาวิทยาลยัรังสิต 
ดร.ปริณฎา เพียรดี สถาบนัวิจยัการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก 
ดร.ทุติยรัตน ์ร่ืนเริง วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี 
ดร.นุชระพี สุทธิกลุ โรงพยาบาลราชวิถี 

กลุ่มสาขาวชิาศิลปกรรม วจิิตรศิลป์ และประยุกต์ศิลป์ 
ผศ.ดร.ชยัยศ อิษฎว์รพนัธุ ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ดร.ขนบพร วฒันสุขชยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ดร.จิราย ุพงส์วรุตม ์ Department of Visual Communication,  
 Joshibi University of Art and Design, Tokyo 
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 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 9 ปีการศึกษา 2557 

 

วนัพฤหสับดทีี ่16 ตุลาคม พ.ศ.2557 หน้า  1432  อาคาร Digital Multimedia Complex  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

กองบรรณาธิการ 
เอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวจิยับัณฑิตศึกษา คร้ังที ่9 ประจาํปีการศึกษา 2557  

 
1. ผศ.ร.ต.หญิง ดร.วรรณี ศุขสาตร    บรรณาธิการ 

(มหาวิทยาลยัรังสิต) 
2. ดร.พีรพงษ ์ฟศิูริ      กองบรรณาธิการ 

(มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย) 
3. รองผูบ้ญัชาการ สถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ  กองบรรณาธิการ 

(มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย) 
4. นายทองอยู ่คงขนัธ์     กองบรรณาธิการ 

(สมาพนัธ์ผูใ้หบ้ริการโลจิสติกส์) 
5. ศาสตราจารย ์ธาํรง เปรมปรีด ์    กองบรรณาธิการ 
6. ผศ.ดร.ธนาดล คงสมบูรณ์    กองบรรณาธิการ 

(สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั) 
7. พ.ต.ต.ดร.พชร สนัทดั     กองบรรณาธิการ 

(โรงเรียนนายร้อยตาํรวจ) 
8. ผศ.ดร.กาญจนา มีศิลปวิกกยั    กองบรรณาธิการ 

(มหาวิทยาลยัศรีปทุม) 
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