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บัณฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรังสิต

- บทความทุกเร่ืองทีต่ีพมิพ์เผยแพร่ ได้ผ่านการตรวจสอบทางวชิาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวชิา 
- บทความและงานวจิัยทีต่พีมิพ์เป็นข้อคดิเห็น ข้อค้นพบ และความรับผดิชอบของผู้เขียนเจ้าของผลงาน        
และจะต้องรับผดิชอบต่อผลทีอ่าจเกดิขึน้จากบทความและงานวจิัยน้ัน 

- บทความต้นฉบับทีต่พีมิพ์ได้ผ่านการตรวจสอบคาํพมิพ์และเคร่ืองหมายต่างๆ โดยผู้เขียนเจ้าของผลงาน           
ก่อนการรวมเล่มเป็นเอกสารประกอบการประชุมฯ 
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สารจาก อธิการบดี  มหาวิทยาลยัรงัสิต 
 

ผมมีความยนิดีท่ีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลยัรังสิตและสมาพนัธ์
ผูใ้ห้บริการโลจิสติกส์ไทย รวมทั้งองคก์รในเครือท่ีมาร่วมเสวนาในหัวขอ้เร่ือง “บทบาทโลจิสติกส์
ไทยหลงัปี พ.ศ. 2557” เม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 2557 นั้น ไดมี้การสืบสานงานทางวิชาการและปฏิบติัการ
อยา่งต่อเน่ือง เพื่อตั้งรับการเปิดเสรีภาคบริการและธุรกิจโลจิสติกส์ใหก้า้วไปสู่ความเป็นสากล 

การท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัรังสิต ร่วมกบับณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
สถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ และสมาพนัธ์ผูใ้หบ้ริการโลจิสติกส์ไทย จดัประชุมนาํเสนอผลงานวิจยั
บณัฑิตศึกษา คร้ังท่ี 10 ในหัวขอ้เร่ือง “การเช่ือมโยงงานวิจยัและงานวิชาการในกลุ่มอาเซียน” นบัเป็น
การเปิดช่องทางให้นักวิจัยและนักวิชาการแต่ละประเทศได้ร่วมกันใช้ภูมิปัญญา ความรู้ และ
ประสบการณ์อนัทรงคุณค่าในการแกไ้ขปัญหา ผลกัดนัและขบัเคล่ือนกลไกการพฒันาเศรษฐกิจ สังคม 
และความสุขมวลรวมของอาเซียนให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต ผมจึงขอฝากความหวงัไวว้่า 
แนวคิดในการเช่ือมโยงผลงานวิจยัและพฒันาท่ีกาํลงัดาํเนินการอยู ่และท่ีจะริเร่ิมต่อไปในอนาคต จะได้
นาํเอาไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายอยา่งเป็นรูปธรรม    

                                                       ดร.อาทิตย ์ อุไรรัตน ์
                                                     อธิการบดี มหาวิทยาลยัรังสิต 
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สารจาก อธิการบดี  มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
 

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัย
หอการคา้ไทยและมหาวิทยาลยัรังสิต ในปีการศึกษา 2558 น้ี ไดจ้ดัข้ึนเพื่อให้ความสําคญักบัผลงาน
ด้านวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซ่ึงจะเป็นผูท่ี้มีความสําคญัต่อการพฒันาธุรกิจของ
องคก์ารและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศชาติ      
 ในโอกาสน้ี ดิฉันขอขอบคุณคณะกรรมการจดังาน ซ่ึงมีส่วนสาํคญัในการช่วยให้การประชุม
นาํเสนอผลงานวิจยัระดบับณัฑิตศึกษาสําเร็จลุล่วงไปดว้ยดี และหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าผลท่ีไดจ้ากการ
ประชุมวิชาการในคร้ังน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาองค์การภาคธุรกิจของประเทศชาติในภาย             
ภาคหนา้ต่อไป 
 

 
         รองศาสตราจารย ์ดร.เสาวณีย ์ไทยรุ่งโรจน์ 

                                                     อธิการบดี มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
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สารจาก ผูบ้ญัชาการ สถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ 
 

 ในโอกาสการประชุมนาํเสนอผลงานวิจยับณัฑิตศึกษาคร้ังท่ี ๑๐ ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
หน้าท่ีสําคญัประการหน่ึงของสถาบนัการศึกษา คือ เป็นแหล่งผลิตผลงานวิจยัและงานทางวิชาการ
ต่างๆ ท่ีมีคุณภาพและเป็นประโยชน์ สาํหรับประชาชนทัว่ไป ภาคเอกชน และหน่วยงานราชการต่างๆ 
ไดน้าํผลงานนั้นไปใชก่้อเกิดประโยชน์ต่อการพฒันาองคก์รสังคมและประเทศชาติในดา้นต่างๆ อยา่ง
ต่อเน่ือง เวทีของการประชุมวิชาการ และนาํเสนอผลงานวิจยับณัฑิตในแต่ละปี  นบัว่าเป็นส่ิงสาํคญัท่ี
จะเปิดโอกาสใหบ้ณัฑิตท่ีจบการศึกษาไดเ้ผยแพร่ผลงานวิจยัของตนเองสู่สาธารณชน และสาธารณชน
ท่ีสนใจจะไดน้าํผลงานนั้นๆ ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์อยา่งเป็นรูปธรรม 
 ความร่วมมือระหว่าง ๔ สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยหอการคา้ไทย มหาวิทยาลัยรังสิต 
สถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ และสมาพนัธ์ผูใ้ห้บริการโลจิสติกส์ไทย นั้น นบัเป็นนิมิตหมายท่ีดี ท่ี
จะทาํให้การประชุมนาํเสนอผลงานวิจยัในคร้ังน้ี มีความหลากหลาย รวมทั้งมีการเผยแพร่ในกรอบ
ความร่วมมือท่ีกวา้งข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ในหัวข้อ “การ
เช่ือมโยงงานวิจัยและงานวิชาการในกลุ่มอาเซียน” จะทาํให้เราได้ทราบถึงมุมมองความคิดผ่าน
ผลงานวิจยัในดา้นต่างๆ ทั้งดา้นความมัน่คง ดา้นเศรษฐกิจ การศึกษา ตลอดจนการเช่ือมโยงกนัระหวา่ง
ประเทศในภูมิภาคอาเซียน ถือเป็นดา้นหน่ึงในการเตรียมความพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียนไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงจะเกิดประโยชน์ในการพฒันาประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียนต่อไป 

 
     พลเอก 
                  (สุรพนัธ์  วงศไ์ทย) 
ผูบ้ญัชาการสถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ 
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สารจาก ประธานสมาพนัธผ์ูใ้ห้บริการโลจิสติกสไ์ทย 
 

การเตรียมความพร้อมเพื่อเขา้สู่การจดัตั้งประชาคมอาเซียนในปลายปี 2015 หลงัจากท่ีเล่ือนจากเม่ือ
วนัท่ี 1 มกราคม 2558 ท่ีผ่านมามีความคืบหนา้ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนมาโดยต่อเน่ือง  ดงัจะเห็นไดจ้ากมี
การสัมมนาให้ความรู้กับผู ้ประกอบการและประชาชนโดยทั่วไป  ซ่ึงการประชุมนําเสนอผลงานวิจัย
บณัฑิตศึกษาคร้ังท่ี 10 ประจาํปี 2558 มีแนวคิดหลกัของการจดัประชุมว่า การเช่ือมโยงงานวิจยัและงานวิชาการ
ในกลุ่มอาเซียนเช่ือมโยงกับการจัดตั้ งประชาคมอาเซียน One Vision One Identity One Community หน่ึง
วิสัยทศัน์ หน่ึงเอกลกัษณ์ หน่ึงประชาคม ประเทศสมาชิกอาเซียนรวมตวัเพื่อเป็นการสร้างเสถียรภาพท่ีถาวร 
การเติบโตทางเศรษฐกิจร่วมกนัและย ัง่ยืน มัง่คัง่ อีกทั้งเพื่อเพิ่มอาํนาจการต่อรองและเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขนัของอาเซียนในเวทีระหว่างประเทศ สาํหรับหลกัแนวคิดของการเช่ือมโยงงานวิจยัและงานวิชาการ
ในกลุ่มอาเซียนเขา้ดว้ยกนันั้นเป็นการสนบัสนุนผลงานดา้นการวิจยัและงานดา้นวิชาการให้มีความสําคญัเช่น
ประเทศท่ีพฒันาแลว้ มุ่งเนน้ท่ีจะพฒันาวิจยัและวิชาการ ท่ีการจดัสรรงบประมาณคิดคน้นวตักรรมใหม่ๆ ของ
ประเทศและนาํไปพฒันาใชใ้นทางธุรกิจในประเทศไทยมีผลงานการวิจยัต่างๆ ท่ีไดท้าํการวิจยัเชิงวิชาการจาก
สถาบนัการศึกษา หน่วยงานของภาครัฐ แต่ไม่ค่อยท่ีจะบูรณาการให้เกิดประโยชน์สูงสุด บางส่วนไม่ไดมี้การ
เผยแพร่สู่สาธารณะชนให้ทราบถึงผลงานดงักล่าว ซ่ึงเป็นท่ีน่าเสียดาย และท่ีสาํคญัท่ีสุดคือการเสียโอกาสท่ีจะ
พฒันาในผลงานและเปิดโอกาสให้หน่วยงานและคณะทาํงานไดท้ราบถึงผลตอบรับ จากการทาํงานช้ินดงักล่าว 
ท่ีจะมาพฒันาปรับปรุงในการทาํผลงานช้ินต่อๆไป การท่ีสถาบนัการศึกษาจะไดน้าํผลงานการวิจยัและวิชาการ
ท่ีจะเช่ือมโยงใช้ในกลุ่มอาเซียนเป็นเร่ืองท่ีดีและควรท่ีจะได้รับการสนับสนุนทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน   
ตรงตามหลกัการของประชาคมอาเซียนท่ีจะรวมกนัเป็นหน่ึงเดียว จะเป็นจุดเร่ิมตน้เล็กๆ ท่ีจะประสานความ
ร่วมมือในระดบัประเทศและกลุ่มประเทศสมาชิกต่อไปในอนาคต อีกทั้งจะมีการแลกเปล่ียนผลงานทั้งทางดา้น
วิจยัและวิชาการต่อกนั ร่วมกนัพฒันาใหเ้กิดประโยชนโ์ดยรวม มีความร่วมมือกนัอยา่งใกลชิ้ดต่อกนั 

สมาพนัธ์ผูใ้ห้บริการโลจิสติกส์ไทย ซ่ึงเป็นหน่วยงานให้การสนับสนุนและเป็นคณะกรรมการจดั
ประชุมผลงานวิจยับณัฑิตศึกษาคร้ังท่ี 10 ประจาํปีการศึกษา 2558 บรรลุวตัถุประสงคข์องการจดังานในคร้ังน้ี 
ทางสมาพนัธ์ผูใ้หบ้ริการโลจิสติกส์ไทย พร้อมท่ีจะใหก้ารสนบัสนุนอยา่งเตม็ความสามารถ 
 
 

(วิสาร  ฉนัทเ์ศรษฐ)์ 
                 ประธานสมาพนัธ์ผูใ้หบ้ริการโลจิสติกส์ไทย 
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สารจาก คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัรงัสิต 
 

การจดัการประชุมนําเสนอผลงานวิจยัระดบับณัฑิตศึกษา มีข้ึนเป็นประจาํทุกปีการศึกษา โดยมี
วตัถุประสงค์ เพ่ือเป็นเวทีสําคญัท่ีเปิดโอกาสให้เกิดการเผยแพร่ผลงานวิจยั และการแลกเปล่ียนวิชาการ
ระหวา่งนกัวจิยั คณาจารย ์และนกัศึกษาของสถาบนัการศึกษาซ่ึงสอดคลอ้งกบัเกณฑส์าํเร็จการศึกษาในระดบั
บณัฑิตศึกษาท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรฐานการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ปีพ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ  

ในปีการศึกษา 2558 เป็นการประชุมนําเสนอผลงานวิจยัระดบับณัฑิตศึกษาคร้ังท่ี 10 มีแนวคิด
ภายใต้เร่ือง “การเช่ือมโยงงานวิจัยและงานวิชาการในกลุ่มอาเซียน” ซ่ึงเป็นการจัดร่วมกันระหว่าง 
มหาวิทยาลยัรังสิต  มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  สถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ และ สมาพนัธ์ผูใ้ห้บริการ 
โลจิสติกส์ไทย โดยมีมหาวิทยาลยัรังสิตเป็นเจา้ภาพในการจดัคร้ังน้ี  การนาํเสนอผลงานวิจยัแยกเป็น 6 กลุ่ม 
ไดแ้ก่ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  กลุ่มสาขาวิชา
ศิลปกรรม วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์  กลุ่มสาขาวิชาศึกษาศาสตร์  กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์  และกลุ่มสาขาวิชาบริหารและการจดัการ  ทั้งน้ี บทความวิจยัทั้งหมดท่ีนาํเสนอในท่ีประชุม
และตีพิมพใ์นเอกสารการประชุมไดผ้า่นการตรวจสอบคุณภาพจากผูท้รงคุณวฒิุของกลุ่มสาขาจากทั้งภายใน
และภายนอกของมหาวิทยาลยัรังสิต เพ่ือใหบ้ทความวจิยัมีคุณภาพในระดบัหน่ึง 

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัรังสิต หวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่เอกสารการประชุมฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์
ต่อผูเ้ขา้ร่วมงานประชุมและผูส้นใจทุกท่าน จนนาํไปสู่การเป็นประโยชน์เพ่ือการพฒันาประเทศไดใ้นอนาคต 
และในโอกาสน้ีขอขอบคุณท่านผูท้รงคุณวุฒิทุกท่านท่ีให้เกียรติในการให้ความรู้แก่ผูเ้ขา้ประชุม รวมถึง
คณะกรรมการอาํนวยการและคณะกรรมการฝ่ายอ่ืนของการจดัการประชุมนาํเสนอผลงานวิจยับณัฑิตศึกษา
คร้ังท่ี 10 ทุกท่านท่ีทาํใหก้ารประชุมวชิาการคร้ังน้ี ประสบผลสาํเร็จตามวตัถุประสงคข์องการจดังาน  

 

            
                                                    ผูช่้วยศาสตราจารย ์ร.ต.หญิง ดร.วรรณี  ศุขสาตร 

                                                  คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัรังสิต 
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สารจาก คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
 

ในนามของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ขอขอบคุณ  อธิการบดี  และ
คณะกรรมการดาํเนินงาน ของมหาวิทยาลยัรังสิต และมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย ท่ีทาํให้งานประชุม
วิชาการคร้ังน้ีไดจ้ดัข้ึนดว้ยความสมบูรณ์แบบ มีผลงานวิชาการจากสถาบนัการศึกษาต่างๆ เขา้ร่วมเป็น
อยา่งดียิง่ แสดงใหเ้ห็นถึงศกัยภาพทางวิชาการของนกัศึกษา และองคค์วามรู้ใหม่ๆ ทางดา้นวิชาการ ซ่ึง
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการพฒันาประเทศและเป็นการตอบสนองวิสัยทศัน์ด้านการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาของประเทศต่อไป 
 
 
 
       ดร.พีรพงษ ์ ฟูศิริ 
     คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
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กาํหนดการ 
การประชุมนําเสนอผลงานวจิัยบัณฑติศึกษา คร้ังที ่10 ประจําปีการศึกษา 2558 

วนัองัคารที ่11 สิงหาคม 2558 ณ อาคารรัตนคุณากร มหาวทิยาลยัรังสิต 
----------------------------------------- 

08:00 – 09:00 น.  ลงทะเบียนเขา้ร่วมงาน 
09:00 – 09:10 น.  กล่าวรายงาน โดย คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัรังสิต 
09:10 – 09:30 น. กล่าวตอ้นรับ และเปิดการประชุม โดย ท่ีปรึกษาอธิการบดี มหาวทิยาลยัรังสิต 
09:30 – 10:00 น. พิธีมอบรางวลังานวิจยัระดบับณัฑิตศึกษาดีเด่น ของมหาวทิยาลยัรังสิต  
  ประจาํปีการศึกษา 2557  
10.00 – 11.15 น.  เสวนา หวัขอ้ “การเช่ือมโยงงานวิจยัและงานวิชาการในกลุ่มอาเซียน”  

โดย วิทยากรผูท้รงคุณวฒิุ จาก ภาคธุรกิจ และภาคการศึกษา 
ภาคการศึกษา :  ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร.นพ.พรชยั มาตงัคสมบติั 

ท่ีปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลยัรังสิต 
ภาคธุรกิจ  :  ดร.วิไลพร เจตนจนัทร์ 
  ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเทคโนโลย ีบมจ. ปูนซิเมนตไ์ทย 
ผูด้าํเนินรายการ : ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พฒัน์  พิสิษฐเกษม 

ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  
สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ 

11.30 – 12.00 น.  พิธีเปิดการนาํเสนอผลงานวิจยัแบบโปสเตอร์  
12:00 – 13:00 น.  พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
13:00 – 15:30 น.  การนาํเสนอผลงานวิจยัแบบบรรยาย/โปสเตอร์ 
14:30 – 14:45 น.  พกัรับประทานอาหารวา่ง 
15:30 – 16.00 น.  พิธีมอบเกียรติบตัรแก่ผูน้าํเสนอผลงาน และปิดการประชุม  



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 10 ปีการศกึษา 2558 

 

วนัองัคารที ่11 สงิหาคม พ.ศ.2558 หน้า  ซ  จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

ตารางการนําเสนอผลงานวจิัยบัณฑติศึกษา ภาคบรรยาย 
วนัองัคารที ่11 สิงหาคม 2558   

ณ อาคารรัตนคุณากร มหาวทิยาลยัรังสิต 
        

      ห้อง 
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ตารางการนําเสนอผลงานวจิัยบัณฑติศึกษา ภาคบรรยาย 
วนัองัคารที ่11 สิงหาคม 2558   

ณ อาคารรัตนคุณากร มหาวทิยาลยัรังสิต 
ห้องนําเสนอ ช้ัน 3 ห้อง 301 
กลุ่มสาขาวชิาศึกษาศาสตร์ และกลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ 
เวลา รหัส ช่ือเร่ือง ผู้นําเสนอ สถาบัน 
13:00-
13:15 

ED207 การศึกษาสภาพ ปัญหาและแนวทางการแกปั้ญหา 
การวางแผนกลยทุธ์ของสถานศึกษา สังกดัสาํนกังาน
เขตพื้นท่ีการประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 

สาโรจน์  
สุขเกษม 

มหาวทิยาลยั 
ราชภฏั
นครราชสีมา 

13:15-
13:30 

ED208 ความตอ้งการของครูท่ีมีต่อการนิเทศภายในดา้น
วชิาการของสถานศึกษาในกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ 
สังกดักรุงเทพมหานคร 

นวลจนัทร์  
วงษศ์รี 

มหาวทิยาลยั
รังสิต 

13:30-
13:45 

ED209 การพฒันาครูเพ่ือเขา้สู่ประชาคมอาเซียน : 
กรณีศึกษาโรงเรียนซิสเตอร์สคูล ในโครงการ  
Spirit of ASEAN 

ไชยวฒัน์  
คาํเคร่ือง 

มหาวทิยาลยั
รังสิต 

13:45-
14:00 

ED210 การบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนกัศึกษา โดย
ผูบ้ริหารวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชน 
ในสังกดัสาํนกังานส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
กรุงเทพมหานคร 

อานนทณ์ฏัฐ์  
เปร์มฤทยั 

มหาวทิยาลยั
รังสิต 

14:00-
14:15 

ED301 เทคนิคการส่ือสารโดยใชภ้าษาองักฤษและการ
ประยกุตก์บัการปฏิบติังานของพนกังานตอ้นรับ
ภาคพ้ืนดิน ในบริษทัแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร 

สิรีธร  
แสนเสนา 

มหาวทิยาลยั
รังสิต 

14:15-
14:30 

ED302 การจดัการเรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี
ท่ี6 เป็นภาษาองักฤษ กรณีศึกษาโรงเรียนเอกชนท่ี
จดัการเรียนรู้แบบสองภาษา ในจงัหวดัปทุมธานี 

เสาร์วภา  
พลต้ือ 

มหาวทิยาลยั
รังสิต 

14:30-
14:45 

SO301 การออกเสียงพยญัชนะทา้ยนาสิก /N/ ในภาษาญ่ีปุ่น
ของนิสิตสาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น มหาวทิยาลยันเรศวร: 
การศึกษาทางกลสัทศาสตร์และการทดสอบการรับรู้ 

ชนินทร์  
อาํนวยเกียรติ 

มหาวทิยาลยั
นเรศวร 

14:45-
15:00 

SO303 การศึกษาเชิงวเิคราะห์การปรับบทแปลและกลวิธี
การแปลวรรณกรรมเยาวชนเร่ือง “แม่มด” 

จินตพร  
คงนคร 

มหาวทิยาลยั
รังสิต 

15:00-
15:15 

SO304 การศึกษาเชิงวเิคราะห์การปรับบทแปลและกลวิธี
การแปลเร่ืองสั้น “ของขวญัจากพนัเอก” 

ณฐัธิดา  
ร่ืนพานิช 

มหาวทิยาลยั
รังสิต 
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ตารางการนําเสนอผลงานวจิัยบัณฑติศึกษา ภาคบรรยาย 
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ณ อาคารรัตนคุณากร มหาวทิยาลยัรังสิต 
ห้องนําเสนอ ช้ัน 3 ห้อง 304 
กลุ่มสาขาวชิาบริหารและการจัดการ  และกลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ 
เวลา รหัส ช่ือเร่ือง ผู้นําเสนอ สถาบัน 
13:00-
13:15 

BA102 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังาน
ระดบัปฏิบติัการสายงานผลิต บริษทั เอม็.ซี.เอส. สตีล 
จาํกดั (มหาชน) 

กฤติยามนต ์
จนัทร์นอก 

มหาวทิยาลยั 
ราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์ 

13:15-
13:30 

BA108 ปัจจยัดา้นอุดมการณ์ทหารท่ีมีอิทธิพลต่อทศันคติของ
พลทหารกองประจาํการกองพนัทหารปืนใหญ่ท่ี 19 

กิติศกัด์ิ  
มงคลชาติ 

มหาวทิยาลยั 
เกษตรศาสตร์ 

13:30-
13:45 

BA113 ปัจจยัสภาพแวดลอ้มท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังาน กรณีศึกษา : ขา้ราชการตาํรวจในเขต 
จงัหวดัปทุมธานี 

จิรตราภรณ์  
ภูมิจนัทึก 

มหาวทิยาลยั
รังสิต 

13:45-
14:00 

BA118 ระดบัความพึงพอใจในการทาํงานของพนกังานระดบั
ปฏิบติัการในเครือ บริษทั เขมราชกรุ๊ป จาํกดั 

พลอย  
ธนิกลุ 

มหาวทิยาลยั
หอการคา้ไทย 

14:00-
14:15 

BA119 การศึกษาความแตกต่างความพึงพอใจในการทาํงาน
ระหวา่งพนกังานในส่วนสาํนกังานกบัพนกังานในส่วน
การผลิตของบริษทั ที.เอน็.แอด๊วา๊นซ์ อินเตอร์เทรด 
จาํกดั 

ธนิต  
ธนุสุทธิยาภรณ์ 

มหาวทิยาลยั
หอการคา้ไทย 

14:15-
14:30 

BA125 ความพึงพอใจในการใชร้ะบบอินเทอร์เน็ตของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ 
กรณีศึกษา: มหาวทิยาลยัรังสิต 

ชลิภา  
เพญ็ภินนัท ์

มหาวทิยาลยั
รังสิต 

14:30-
14:45 

SO601 สาเหตุท่ีนาํไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศของนกัศึกษา
หญิงท่ีเกิดจากการเท่ียวกลางคืนในเขตพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานครเเละปริมณฑล 

ณฐัวฒัน์  
อศัวชยัสุนทร 

มหาวทิยาลยั
รังสิต 

14:45-
15:00 

SO701 ปัญหาทางกฎหมายในการขอหมายจบัและดุลพินิจ    
ในการออกหมายจบัของไทย 

รุ่งเลิศ  
คนัธจนัทร์ 

มหาวทิยาลยั
รังสิต 

15:00-
15:15 

SO702 การใหค้วามคุม้ครองสิทธิความเป็นส่วนตวัตาม
พระราชบญัญติัโรงแรม พ.ศ. 2547 : ศึกษากรณีการ
ถ่ายภาพและบนัทึกภาพ 

กนิษฐา  
อ่อนหย ู

มหาวทิยาลยั
รังสิต 

 



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 10 ปีการศกึษา 2558 

 

วนัองัคารที ่11 สงิหาคม พ.ศ.2558 หน้า  ฎ  จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

ตารางการนําเสนอผลงานวจิัยบัณฑติศึกษา ภาคบรรยาย 
วนัองัคารที ่11 สิงหาคม 2558   

ณ อาคารรัตนคุณากร มหาวทิยาลยัรังสิต 
ห้องนําเสนอ ช้ัน 3 ห้อง 305 
กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 
เวลา รหัส ช่ือเร่ือง ผู้นําเสนอ สถาบัน 
13:00-
13:15 

HS201 การแสดงออกของยนีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการละลายตวัของ
กระดูกขากรรไกรท่ีไดรั้บการผา่ตดัเพ่ือยกพื้นโพรง
อากาศแมกซิลล่าดว้ยกระดูกปลูกถ่ายววิธิพนัธ์ 

ดลยา  
พวงชยัพฤกษ ์

จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

13:15-
13:30 

HS202 ความแขง็แรงพนัธะและความคงทนของระบบการ
ซ่อมพอร์ซเลนทางทนัตกรรม 4 ชนิด 

ศศิภา 
ศรีงามพร้อม 

จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

13:30-
13:45 

HS203 การปรับสภาพผิวดว้ยสารละลายเมทิลฟอร์เมตและ
เมทิลอะซิเตตเพ่ิมความแขง็แรงดึงระหวา่งอะคริลิกเร
ซินชนิดบ่มดว้ยตวัเองกบัซ่ีฟันเทียมอะคริลิก 

ทิชา  
ทองระกาศ 

จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

13:45-
14:00 

HS501 พฤติกรรมการดูแลตนเอง อตัราการเกิดเยือ่บุช่องทอ้ง
อกัเสบ และการติดเช้ือช่องสายออกในผูป่้วยลา้งไต
ทางช่องทอ้งแบบถาวรท่ีไดรั้บการดูแลตามมาตรฐาน 

สิริวรรณ์  
นิลตระกลู 

มหาวทิยาลยั
รังสิต 

 



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 10 ปีการศกึษา 2558 

 

วนัองัคารที ่11 สงิหาคม พ.ศ.2558 หน้า  ฏ  จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

ตารางการนําเสนอผลงานวจิัยบัณฑติศึกษา ภาคบรรยาย 
วนัองัคารที ่11 สิงหาคม 2558   

ณ อาคารรัตนคุณากร มหาวทิยาลยัรังสิต 
ห้องนําเสนอ ช้ัน 3 ห้อง 306 
กลุ่มสาขาวชิาบริหารและการจัดการ  และกลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ 
เวลา รหัส ช่ือเร่ือง ผู้นําเสนอ สถาบัน 
13:00-
13:15 

BA106 แนวทางการเพ่ิมยอดขายผลผลิตหตัถกรรมหมอนขิด 
บริษทั ไทยคอมมูนิต้ี โปรดกัส์ จาํกดั 

ปพิชฌาย ์ 
ขนัเงิน 

มหาวทิยาลยั 
ขอนแก่น 

13:15-
13:30 

BA110 ความพึงพอใจในงานท่ีมีต่อความผกูพนัต่อองคก์รของ
พนกังาน กรณีศึกษา พนกังานในส่วนบริษทั แสนสิริ 
จาํกดั (มหาชน) 

จิรภทัร  
จนัทร์อินทร์ 

มหาวทิยาลยั
รังสิต 

13:30-
13:45 

BA114 การบริหารตน้ทุนทางการศึกษาในนกัศึกษาหลกัสูตร
มหาบณัฑิต กรณีศึกษา กลุ่มคณะวิชามนุษยศ์าสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต 

ชยัณรงค ์ 
วงศพ์ยคัฆโ์ยธิน 

มหาวทิยาลยั
รังสิต 

13:45-
14:00 

BA116 ปัจจยัการตลาดท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภค 
ท่ีเลือกใชบ้ริการติดตั้งแก๊สแอลพีจีในรถยนตน์ัง่ส่วน
บุคคลในจงัหวดัปทุมธานี 

อมรชยั  
ศุภมงคลกุล 

มหาวทิยาลยั
รังสิต 

14:00-
14:15 

BA501 การประเมินผลการปฏิบติังานการติดตามเร่งรัดหน้ีเงิน
สมทบคา้งชาํระกองทุนประกนัสังคมดว้ยระบบการ
วดัผลการปฏิบติังานดุลยภาพ (Balanced Scorecard) 
กรณีศึกษา สาํนกังานประกนัสังคมจงัหวดักาญจนบุรี 

อญัชลี  
เกิดสมบติั 

มหาวทิยาลยั
รังสิต 

14:15-
14:30 

BA601 ความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราแลกเปล่ียนและเงินเฟ้อของ
ประเทศไทย 

ฐานิสสรา  
ทองสมจิต 

สุโขทยัธรรมาธิ
ราช 

14:30-
14:45 

SO101 การศึกษาประสิทธิผลของการใชก้ลยทุธ์การตลาดดนตรี 
(Music Marketing) ในการปรับภาพลกัษณ์ (Re-brand) 
เมืองท่องเท่ียว : ศึกษาเปรียบเทียบเมืองพทัยาและเมือง
หวัหิน 

พรรณรพี  
ธนรพิพรรณ 

มหาวทิยาลยั
รังสิต 

14:45-
15:00 

SO302 การสาํรวจปัญหาในการติดต่อส่ือสารระหวา่งวฒันธรรม
ของพนกังาน บริษทั เฟอครอฟท ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

ผกาพรรณ  
เดชจตุรัส 

มหาวทิยาลยั
รังสิต 

 



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 10 ปีการศกึษา 2558 

 

วนัองัคารที ่11 สงิหาคม พ.ศ.2558 หน้า  ฐ  จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

ตารางการนําเสนอผลงานวจิัยบัณฑติศึกษา ภาคบรรยาย 
วนัองัคารที ่11 สิงหาคม 2558   

ณ อาคารรัตนคุณากร มหาวทิยาลยัรังสิต 
ห้องนําเสนอ ช้ัน 4 ห้อง 401 
กลุ่มสาขาวชิาบริหารและการจัดการ 
เวลา รหัส ช่ือเร่ือง ผู้นําเสนอ สถาบัน 
13:00-
13:15 

BA117 การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัความพึงพอใจ
ต่อปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาดกบัพฤติกรรมของ
ผูใ้ชบ้ริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ภทัรียา  
นะใจ 

มหาวทิยาลยั
หอการคา้ไทย 

13:15-
13:30 

BA121 การศึกษาความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากร
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

วริยา  
อาหลี 

มหาวทิยาลยั
หอการคา้ไทย 

13:30-
13:45 

BA122 การแบ่งกลุ่มเจา้ของรถยนตส่์วนบุคคลท่ีใชร้ถในเขต
กรุงเทพมหานครจากระดบัความรู้ความเขา้ใจและ
ระดบัทศันคติต่อการทาํประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ 

จอม  
จีระแพทย ์

มหาวทิยาลยั
หอการคา้ไทย 

13:45-
14:00 

BA123 ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมของผูบ้ริโภคกบัความ
พึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการร้าน
กาแฟสด ในตลาดรวมทรัพยอ์โศก เขตวฒันา 
กรุงเทพมหานคร 

ศศิกาญจ ์ 
แกว้มณี 

มหาวทิยาลยั
หอการคา้ไทย 

14:00-
14:15 

BA124 การแบ่งกลุ่มผูถื้อบตัรเอทีเอม็ของธนาคารพาณิชย ์
โดยใชปั้จจยัดา้นทศันคติ ความรู้ความเขา้ใจและ 
ความตอ้งการต่อการมีบริการเสริมประกนัอุบติัเหตุ
ส่วนบุคคล 

อญัญรัตน์  
ตามไท 

มหาวทิยาลยั
หอการคา้ไทย 

14:15-
14:30 

BA203 การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัความพึงพอใจ
ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของลูกคา้ บริษทั  
ซิสเทอร์น คาลิบ จาํกดั 

กรวรรณ  
ตนภู 

มหาวทิยาลยั
หอการคา้ไทย 

14:30-
14:45 

BA211 การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นพฤติกรรม
การซ้ือกบัปัจจยัทางส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผล
ต่อการซ้ืออาหารเสริมคุมนํ้าหนกัในร้านคา้ปลีกเฉพาะ
อยา่ง บู๊ทส์ และ วตัสัน 

เอกภทัร์  
เมฆธน 

มหาวทิยาลยั
หอการคา้ไทย 

14:45-
15:00 

BA212 การแบ่งกลุ่มผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจเลือกผูใ้ห้
บริการทาํเวบ็ไซต ์โดยใชปั้จจยัทางดา้นส่วนประสม
ทางการตลาด 

มารุตพงศ ์ 
เตม็เป่ียม 

มหาวทิยาลยั
หอการคา้ไทย 
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วนัองัคารที ่11 สงิหาคม พ.ศ.2558 หน้า  ฑ  จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

ตารางการนําเสนอผลงานวจิัยบัณฑติศึกษา ภาคบรรยาย 
วนัองัคารที ่11 สิงหาคม 2558   

ณ อาคารรัตนคุณากร มหาวทิยาลยัรังสิต 
ห้องนําเสนอ ช้ัน 4 ห้อง 402 
กลุ่มสาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี
เวลา รหัส ช่ือเร่ือง ผู้นําเสนอ สถาบัน 
13:00-
13:15 

ET101 การศึกษาความเป็นไปไดท้างเศรษฐศาสตร์ของ
โครงการลดการใชเ้ช้ือเพลิงของกระบวนการหมอ้ไอ
นํ้าในโรงงานผลิตสุราขนาดใหญ่ 

ปิติฝัน  
วสุลิปิกร 

มหาวทิยาลยั
เทคโนโลย ี
พระจอมเกลา้
พระนครเหนือ 

13:15-
13:30 

ET201 การศึกษาความสัมพนัธ์พฤติกรรมการใชง้านเวบ็ไซต์
สาํนกังานเลขาธิการวฒิุสภาดว้ยเทคนิคกฎ
ความสัมพนัธ์ 

ทวศีกัด์ิ  
นอ้ยภาษี 

มหาวทิยาลยั
เทคโนโลย ี
พระจอมเกลา้
พระนครเหนือ 

13:30-
13:45 

ET601 การแยกฟอสโฟไลปิดในนํ้ามนัสบู่ดาํและนํ้ามนัรําขา้ว
ดว้ยกระบวนการกรองระดบัอลัตราฟิลเตรชนั  

จีรนนัท ์ 
ขนัหล่อ 

มหาวทิยาลยั
เทคโนโลย ี
ราชมงคลธญับุรี 

13:45-
14:00 

ET602 การแยกแกมมา-ออริซานอลจากนํ้ามนัรําขา้วบริโภค
ดว้ยเทคโนโลยเีมมเบรน 

ศุภลกัษณ์  
อินละมุ 

มหาวทิยาลยั
เทคโนโลย ี
ราชมงคลธญับุรี 

14:00-
14:15 

ET603 การแยกเซลลูเลสและนํ้าตาลรีดิวซ์ดว้ยเทคโนโลยเีมม
เบรนระดบันาโนฟิลเตรชนั 

จิรพฒัน์ กิจ
สุวรรณ 

มหาวทิยาลยั
เทคโนโลย ี
ราชมงคลธญับุรี 
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วนัองัคารที ่11 สงิหาคม พ.ศ.2558 หน้า  ฒ  จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

ตารางการนําเสนอผลงานวจิัยบัณฑติศึกษา ภาคบรรยาย 
วนัองัคารที ่11 สิงหาคม 2558   

ณ อาคารรัตนคุณากร มหาวทิยาลยัรังสิต 
ห้องนําเสนอ ช้ัน 4 ห้อง 403 
กลุ่มสาขาวชิาบริหารและการจัดการ 
เวลา รหัส ช่ือเร่ือง ผู้นําเสนอ สถาบัน 
13:00-
13:15 

BA120 ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาพลกัษณ์ของธนาคารพาณิชย์
กบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดของ
การทาํประกนัภยัคุม้ครองวงเงินสินเช่ือท่ีพว่งมากบั
การทาํสินเช่ือบา้น 

วนัทิยา  
บุญศรีโรจน์ 

มหาวทิยาลยั
หอการคา้ไทย 

13:15-
13:30 

BA201 ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อ 
การตดัสินใจของผูใ้ชบ้ริการโรงแรมโคโคนทั บีช  
รีสอร์ท อาํเภอเกาะชา้ง จงัหวดัตราด 

สยาม  
สาริมาตย ์

มหาวทิยาลยั
รังสิต 

13:30-
13:45 

BA202 การศึกษาปัจจยัดา้นอตัราส่วนทางการเงินท่ีมีผลต่อ
อตัราผลตอบแทนของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกลุ่มธุรกิจบรรจุภณัฑ ์

อรอริยา  
จิตสมบูรณ์มิตร 

มหาวทิยาลยั
หอการคา้ไทย 

13:45-
14:00 

BA204 การศึกษาความแตกต่างดา้นส่วนประสมทางการตลาด
ท่ีมีความสาํคญัต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือ
เพ่ือคนมีรถยนต ์จงัหวดัอุบลราชธานี ของพนกังาน
เอกชนและขา้ราชการ 

พีรนนัท ์ 
ฉตัรธนาธรรม 

มหาวทิยาลยั
หอการคา้ไทย 

14:00-
14:15 

BA205 ปัจจยัการส่ือสารการตลาดท่ีมีผลต่อการรับรู้คุณค่าของ
ตราสินคา้ฮอนดา้ในจงัหวดันนทบุรี 

ฉตัรชยั  
เลียะจู 

มหาวทิยาลยั
รังสิต 

14:15-
14:30 

BA206 ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือยางรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลในจงัหวดัปทุมธานี 

ทวศีกัด์ิ  
จงเสถียร 

มหาวทิยาลยั
รังสิต 

14:30-
14:45 

BA207 การแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคโดยใชพ้ฤติกรรมการคน้หาขอ้มูล
เพ่ือการซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมควบคุมนํ้าหนกัผา่น
บริการ Google search 

ปณิตา  
ขณิุกากรณ์  

มหาวทิยาลยั
หอการคา้ไทย 

14:45-
15:00 

BA208 ความพึงพอใจคุณภาพการบริการต่อความตั้งใจ 
ใชบ้ริการรถโดยสารโดยการรับเหมาออกนอกเส้นทาง 

วชัรินทร์  
แซ่เอง็ 

มหาวทิยาลยั
หอการคา้ไทย 

15:00-
15:15 

BA213 ความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจของลูกคา้ใน 
ส่วนประสมทางการตลาดกบัความภกัดีของลูกคา้ 
กรณีศึกษา ร้านจุ่มแซ่บลูกสาว จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

สุธิสา  
รับศิริเจริญ 

มหาวทิยาลยั
หอการคา้ไทย 

 



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 10 ปีการศกึษา 2558 

 

วนัองัคารที ่11 สงิหาคม พ.ศ.2558 หน้า  ณ  จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

ตารางการนําเสนอผลงานวจิัยบัณฑติศึกษา ภาคบรรยาย 
วนัองัคารที ่11 สิงหาคม 2558   

ณ อาคารรัตนคุณากร มหาวทิยาลยัรังสิต 
ห้องนําเสนอ ช้ัน 4 ห้อง 404 
กลุ่มสาขาวชิาบริหารและการจัดการ 
เวลา รหัส ช่ือเร่ือง ผู้นําเสนอ สถาบัน 
13:00-
13:15 

BA209 การแบ่งกลุ่มผูซ้ื้อของเล่นนาํเขา้จากประเทศญ่ีปุ่น 
ผา่นทางเฟสบุ๊ค โดยใชปั้จจยัทศันคติดา้นส่วนประสม
ทางการตลาดและพฤติกรรมการซ้ือ 

ภวศิ  
ปองจาํเริญ 

มหาวทิยาลยั
หอการคา้ไทย 

13:15-
13:30 

BA210 ความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการดาํเนินชีวติกบัระดบั
ความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาดของอาหาร
ไทยใน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 

ศราวธุ  
ลีลาวฒันพงศ ์

มหาวทิยาลยั
หอการคา้ไทย 

13:30-
13:45 

BA101 การพฒันาระบบสนบัสนุนการตดัสินใจเพ่ือการจดั
เส้นทางเดินรถเเละเพ่ิมขีดความสามารถของบริษทั
สาํหรับผูป้ระกอบการในธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จ 

ณฐัพล  
มีสุขสบาย 

มหาวทิยาลยั
หอการคา้ไทย 

13:45-
14:00 

BA401 โลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมยานยนตใ์นประเทศไทย วมิณวรรณ  
กสิวตัน์ 

มหาวทิยาลยั
รังสิต 

14:00-
14:15 

BA402 ปัจจยัการใหบ้ริการท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพของ 
สายการบินนกแอร์ในประเทศไทย 

ปิยภทัร  
พลูทรัพย ์

มหาวทิยาลยั
รังสิต 

14:15-
14:30 

BA403 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจดัผงัโรงงาน  
กรณีศึกษา บริษทัพลาสติก AAA อนัดสัตรี จาํกดั 

กมลพรรณ  
พยบั  

มหาวทิยาลยั
หอการคา้ไทย 

14:30-
14:45 

BA404 โลจิสติกส์ของบริษทันาํเท่ียวในจงัหวดั
กรุงเทพมหานคร 

เกษกาญ  
หวงักลบั 

มหาวทิยาลยั
รังสิต 

14:45-
15:00 

BA405 ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการใหบ้ริการของ 
ผูใ้หบ้ริการขนส่งพสัดุภณัฑ ์บริษทั ดีเอสแอล  
ประเทศไทย จาํกดั ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ชาคริต  
สมพงษ ์

มหาวทิยาลยั
รังสิต 

 



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 10 ปีการศกึษา 2558 

 

วนัองัคารที ่11 สงิหาคม พ.ศ.2558 หน้า  ด  จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

ตารางการนําเสนอผลงานวจิัยบัณฑติศึกษา ภาคบรรยาย 
วนัองัคารที ่11 สิงหาคม 2558   

ณ อาคารรัตนคุณากร มหาวทิยาลยัรังสิต 
ห้องนําเสนอ ช้ัน 4 ห้อง 405 
กลุ่มสาขาวชิาบริหารและการจัดการ 
เวลา รหัส ช่ือเร่ือง ผู้นําเสนอ สถาบัน 
13:00-
13:15 

BA406 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการคลงัสินคา้ 
กรณีศึกษา บริษทั สตาร์ไลท ์เซ็นทรัลเวลิด ์จาํกดั 

พรรณพิมล  
วนัราชยั   

มหาวทิยาลยั
หอการคา้ไทย 

13:15-
13:30 

BA407 การวเิคราะห์การลดตน้ทุนการใหบ้ริการและ 
เพ่ิมรายได ้กรณีศึกษา การเปิดเส้นทางบินใหม่  
สายการบินซิต้ี แอร์เวย ์

ศุภตา  
แยม้ชยัศรี   

มหาวทิยาลยั
หอการคา้ไทย 

13:30-
13:45 

BA408 การเพ่ิมประสิทธิภาพการพยากรณ์ความตอ้งการสินคา้
สาํหรับการวางแผนการผลิต กรณีศึกษา บริษทัโฮยา
เลนซ์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 

ศศธร  
วงษม์ะเซาะ  

มหาวทิยาลยั
หอการคา้ไทย 

13:45-
14:00 

BA410 การเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัการสินคา้คงคลงัและ 
การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัขององคก์ร 
กรณีศึกษา บริษทัผลิตอาหารและเคร่ืองปรุงรส 
แห่งหน่ึง 

สุรกิตต ์ 
ศิลาสุวรรณ    

มหาวทิยาลยั
หอการคา้ไทย 

14:00-
14:15 

BA411 การเพ่ิมประสิทธิภาพการเลือกสถานท่ีจุดจอด
ใหบ้ริการรถตูโ้มบายเคล่ือนท่ีของธนาคารออมสิน 
ภาค 1 

ภาวติา  
ธิรามนต ์ 

มหาวทิยาลยั
หอการคา้ไทย 

14:15-
14:30 

BA412 การปรับรูปแบบการกระจายสินคา้ เพ่ือลดตน้ทุน 
โลจิสติกส์ กรณีบริษทั X.X.X. จาํกดั 

ฉตัริกา  
สมรูป  

มหาวทิยาลยั
หอการคา้ไทย 

14:30-
14:45 

BA413 การเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบ้ริการยานพาหนะ
ส่วนกลางธนาคารABC 

นวพร  
โสรวงศ ์   

มหาวทิยาลยั
หอการคา้ไทย 

14:45-
15:00 

BA414 การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยเีพ่ือการจดัการสินคา้คงคลงั
และคลงัสินคา้ 

กนัตภณ  
ไทยสุทธิเทพ  

มหาวทิยาลยั
หอการคา้ไทย 

 



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 10 ปีการศกึษา 2558 

 

วนัองัคารที ่11 สงิหาคม พ.ศ.2558 หน้า  ต  จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

ตารางการนําเสนอผลงานวจิัยบัณฑติศึกษา ภาคบรรยาย 
วนัองัคารที ่11 สิงหาคม 2558   

ณ อาคารรัตนคุณากร มหาวทิยาลยัรังสิต 
ห้องนําเสนอ ช้ัน 4 ห้อง 406 
กลุ่มสาขาวชิาบริหารและการจัดการ 
เวลา รหัส ช่ือเร่ือง ผู้นําเสนอ สถาบัน 
13:00-
13:15 

BA301 การศึกษาวเิคราะห์อตัราผลตอบแทน ความเส่ียง และการ
ตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มการบริการหมวดการ
ท่องเท่ียวและสันทนาการ โดยใชแ้บบจาํลอง CAPM 

ช่อทิพย ์  
จินดาพล 

มหาวทิยาลยั
รังสิต 

13:15-
13:30 

BA302 การศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของ
หลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์โดยใชแ้บบจาํลอง 
CAPM 

จิตราภา   
สุขขาม 

มหาวทิยาลยั
รังสิต 

13:30-
13:45 

BA303 การวเิคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุน
ในหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชยโ์ดยใชแ้บบจาํลอง CAPM 

วมิธิกานต ์
สถาพรวรศกัด์ิ 

มหาวทิยาลยั
รังสิต 

13:45-
14:00 

BA304 การแบ่งกลุ่มลูกคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขาสภากาชาดไทย
ท่ีลงทุนในกองทุนรวม เพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) โดยใชปั้จจยั
ส่วนประสมการตลาด 

ณฐักานต ์ 
มงคล 

มหาวทิยาลยั
หอการคา้ไทย 

14:00-
14:15 

BA306 การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงินกบั
อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มบริการหมวดธุรกิจ
ท่องเท่ียวและสันทนาการท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยทฤษฎี F-Score 

พงศป์ณต  
โตศิลานนท ์ 

มหาวทิยาลยั
หอการคา้ไทย 

14:15-
14:30 

BA307 การจาํแนกความแตกต่างของกลุ่มลูกคา้สินเช่ือส่วนบุคคล     
ท่ีผา่นการอนุมติักบักลุ่มลูกคา้สินเช่ือส่วนบุคคลท่ีไม่ผา่น       
การอนุมติั 

ดุษฎี  
เทพทอง 

มหาวทิยาลยั
หอการคา้ไทย 

14:30-
14:45 

BA308 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกแผนการลงทุนของสมาชิกกองทุน
สาํรองเล้ียงชีพ กรณีศึกษาพนกังานการประปาส่วนภูมิภาค 
ท่ีปฏิบติังาน ณ สาํนกังานใหญ่ 

อทิตยา  
รัญจวนจิตร 

มหาวทิยาลยั
หอการคา้ไทย 

14:45-
15:00 

ET301 การหารูปแบบของโคพลูาท่ีเหมาะสมสาํหรับการกระจาย
ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนระหวา่งประเทศของประเทศ
ไทย 

อดิศร  
อา้ย 

มหาวทิยาลยั
หอการคา้ไทย 

15:00-
15:15 

ET302 การศึกษาความมีประสิทธิภาพของตลาดและการลงทุนแบบ
เนน้คุณค่ากบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดว้ยอตัราส่วน
ทางการเงิน 

อรรถพล  
อนงคพ์รยศกลุ 

มหาวทิยาลยั
หอการคา้ไทย 



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 10 ปีการศกึษา 2558 

 

วนัองัคารที ่11 สงิหาคม พ.ศ.2558 หน้า  ถ  จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

ตารางการนําเสนอผลงานวจิัยบัณฑติศึกษา ภาคบรรยาย 
วนัองัคารที ่11 สิงหาคม 2558   

ณ อาคารรัตนคุณากร มหาวทิยาลยัรังสิต 
ห้องนําเสนอ ช้ัน 4 ห้อง 407 
กลุ่มสาขาวชิาศิลปกรรม วจิิตรศิลป์ และประยุกต์ศิลป์ 
เวลา รหัส ช่ือเร่ือง ผู้นําเสนอ สถาบัน 
13:00-
13:15 

FA101 โครงการออกแบบส่ืออินฟอร์เมชนักราฟิก 
แนวศิลปะเดก็ 

ปองไท  
รัตนวงศแ์ข 

มหาวทิยาลยั
รังสิต 

13:15-
13:30 

FA201 โครงการออกแบบภาพยนตร์แอนิเมชนั 3 มิติสั้น 
แนว Comedy โดยศึกษาการเคล่ือนไหววตัถุ 
ใหมี้ชีวิต 

ภาวณีิ  
ผลิศกัด์ิ 

มหาวทิยาลยั
รังสิต 

13:30-
13:45 

FA202 การสร้างสรรคส่ื์อแอนิเมชนั 3 มิติแนวแฟนตาซี
เพ่ือออกแบบตวัละครกระต่ายในเคร่ืองแต่งกาย
แบบไทย 

ลกัษดนยั 
สุวรรณไพโรจร์  

มหาวทิยาลยั
รังสิต 

13:45-
14:00 

FA205 ออกแบบแอนิเมชนั โดยใชก้ารนาํเสนอรูปแบบ
การ์ตูนช่อง กรณีศึกษา : อเมริกนั คอมมิคส์ 

จิรุจน์  
พฒันจนัทร์  

มหาวทิยาลยั
รังสิต 

 
 
  



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 10 ปีการศกึษา 2558 

 

วนัองัคารที ่11 สงิหาคม พ.ศ.2558 หน้า  ท  จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

รายช่ือการนําเสนอผลงานวจิัยบัณฑติศึกษา ภาคโปสเตอร์ 
วนัองัคารที ่11 สิงหาคม 2558   

ณ อาคารรัตนคุณากร มหาวทิยาลยัรังสิต 
 
บทความวจัิย กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

รหัส ช่ือเร่ือง ผู้นําเสนอ สถาบัน 
HS301 การศึกษาประสิทธิผลสมุนไพรยา่นางแดงต่อระดบั

แอลกอฮอลใ์นกระแสเลือดของอาสาสมคัรสุขภาพดี 
นวพร  
เหลืองทอง 

มหาวทิยาลยั
รังสิต 

HS302 การเตรียมไมโครอิมลัชนัของสารสกดัแก่นมะหาดใน
รูปแบบปราศจากสารลดแรงตึงผวิ  

นิจชิตา  
พงศฉ์บบันภา 

มหาวทิยาลยั
รังสิต 

HS401 การตรวจพบไฮเปอร์เมทิลเลชนัของโปรโมเตอร์ยนีของยนี 
CCNA1 ในมะเร็งช่องปาก 

ประภสัสร  
รัตนะชโยโต 

จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

HS402 การศึกษาเช้ือราดว้ยเทคนิกพีซีอาร์ท่ีพฒันาข้ึนเพ่ือตรวจหา
เช้ือราท่ีพบบ่อย 4 ชนิดในโรคโพรงจมูกอกัเสบจากเช้ือรา
ชนิดลุกลามในผูป่้วยชาวไทย 

สายชนม ์ 
จาตุรันตบุตร 

จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

HS403 การลดเซลลม์ะเร็งดว้ยการกดการทาํงานของ up-regulated  
A-repeats ของยนีดว้ย PNAs-A15 

จิรัฏฐา  
ศิริลกัษณ์ 

จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 
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วนัองัคารที ่11 สงิหาคม พ.ศ.2558 หน้า  ธ  จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

รายช่ือการนําเสนอผลงานวจิัยบัณฑติศึกษา ภาคโปสเตอร์ 
วนัองัคารที ่11 สิงหาคม 2558   

ณ อาคารรัตนคุณากร มหาวทิยาลยัรังสิต 
บทความวจัิย กลุ่มสาขาศิลปกรรม วจิิตรศิลป์ และประยุกต์ศิลป์ (Design) 

รหัส ช่ือเร่ือง ผู้นําเสนอ สถาบัน 
FA102 โครงการออกแบบผลิตภณัฑเ์พ่ือสร้างปฏิสัมพนัธ์กบัผูใ้ชง้าน ยลดา  

อน้ศรี  
มหาวทิยาลยั
รังสิต 

FA103 โครงการออกแบบผลิตภณัฑใ์หแ้สงและระบายอากาศ
สาํหรับสลมั 

ธาดา  
เสนานยั  

มหาวทิยาลยั
รังสิต 

FA104 โครงการออกแบบชุดเอาตวัรอดส่วนบุคคลสาํหรับคนเมือง วชิระ  
แผลงดี 

มหาวทิยาลยั
รังสิต 

FA105 โครงการออกแบบเคร่ืองสร้างสรรคง์านศิลปะจากเซรามิก นฐักมล  
ท่าหอ้ง 

มหาวทิยาลยั
รังสิต 

FA106 การออกแบบอุปกรณ์สาํหรับกาแฟ ศิรัณยา  
ทวศีกัด์ิ 

มหาวทิยาลยั
รังสิต 

FA107 การรับรู้พ้ืนท่ี และวตัถุ พรชนก  
ตั้งจิตบุญสง่า 

มหาวทิยาลยั
รังสิต 

FA108 การออกแบบจากความผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนในการทดลอง ศุภิสรา  
เลิศศิริ 

มหาวทิยาลยั
รังสิต 

FA109 การออกแบบอุปกรณ์บนโต๊ะอาหารเพ่ือสร้างปฏิสัมพนัธ์
ใหก้บัผูใ้ชง้าน 

ยศกร  
ตุม้สกลุ 

มหาวทิยาลยั
รังสิต 

FA110 การออกแบบเคร่ืองสวมใส่เพ่ือป้องกนัร่างกายโดยใช ้
วสัดุธรรมชาติ 

ร่มฉตัร  
พลูทรัพย ์

มหาวทิยาลยั
รังสิต 

FA111 โครงการการออกแบบจากการเคล่ือนไหวของศิลปะป้องกนั
ตวัยโูด 

เกวลิน  
ฤกษเ์สริมสุข  

มหาวทิยาลยั
รังสิต 

FA112 โครงการศึกษาการเยบ็เพ่ือพฒันาสู่การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ เตชิด  
เตชดุลยเลิศ 

มหาวทิยาลยั
รังสิต 

FA113 โครงการศึกษากระบวนการท่ีไดจ้ากของเหลวและปฎิสัมพนัธ์
เพ่ือประยกุตใ์ชใ้นการออกแบบผลิตภณัฑ ์

ฤธวฐัร์  
คีรีภาส 

มหาวทิยาลยั
รังสิต 

FA114 การศึกษาการผกูเง่ือนเพ่ือประยกุตใ์ชใ้นการออกแบบตวัอกัษร พรพิชา  
เพชรแกว้กลุ   

มหาวทิยาลยั
รังสิต 

FA115 การออกแบบส่ิงของท่ีปรับเปล่ียนไดส้าํหรับวยั 0-18 ปี สุนิษา 
จนัทรานนท ์

มหาวทิยาลยั
รังสิต 
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วนัองัคารที ่11 สงิหาคม พ.ศ.2558 หน้า  น  จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

รายช่ือการนําเสนอผลงานวจิัยบัณฑติศึกษา ภาคโปสเตอร์ 
วนัองัคารที ่11 สิงหาคม 2558   

ณ อาคารรัตนคุณากร มหาวทิยาลยัรังสิต 
 
บทความวจัิย กลุ่มสาขาศิลปกรรม วจิิตรศิลป์ และประยุกต์ศิลป์ (Computer Arts) 

รหัส ช่ือเร่ือง ผู้นําเสนอ สถาบัน 
FA203 โครงการศึกษาออกแบบการเปล่ียนแปลงรูปร่างของโมเดล

ประเภท Hard Surface จากรูปแบบหน่ึงไปเป็นอีกรูปแบบหน่ึง 
พีระภทัร์  
นํ้าผดุ 

มหาวทิยาลยั
รังสิต 

FA204 โครงการออกแบบแอนิเมชนัสองมิติ แนวระทึกขวญั  
โดยศึกษาเทคนิคการใชแ้สงและเงา 

ณฏัฐ์  
เสวะกะ  

มหาวทิยาลยั
รังสิต 

FA206 การศึกษาและออกแบบส่ือ อินฟอร์เมชนักราฟิก ในรูปแบบ
พิกเซลอาร์ตเพ่ือแนะนาํ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

สุภฆเณศร์  
ชุณหศิริรักษ ์ 

มหาวทิยาลยั
รังสิต 

FA207  การศึกษาระยะชดัลึกชดัต้ืนของภาพถ่ายเพ่ือประยกุตใ์ชก้บั
ภาพยนตร์แอนิเมชนั 3 มิติ 

พงษส์วสัด์ิ 
สวสัดี  

มหาวทิยาลยั
รังสิต 

FA208 โครงการออกแบบแอนิเมชนัสามมิติ ส่งเสริมการออมเงิน 
โดยศึกษา Hair Dynamic 

วรีะวฒัน์   
ศรีสวสัด์ิ   

มหาวทิยาลยั
รังสิต 

FA209 การออกแบบภาพยนตร์แอนิเมชนัสองมิติแนวนิยาย
วทิยาศาสตร์ระทึกขวญั 

พงศธร  
พ่ึงบุญพทุธิพงศ ์ 

มหาวทิยาลยั
รังสิต 

FA210 โครงการออกแบบ ตวัอยา่งเกมแนว RPG โดยปราศจาก 
การเขียนโปรแกรม 

ธีร์วรา  
สุขสุเมฆ  

มหาวทิยาลยั
รังสิต 

FA211 การออกแบบเทคนิคการแทรคก้ิงในงานภาพยนตร์โฆษณา 
เคร่ืองด่ืม  โคคาโคล่า 

ปราโมทย ์ 
เนียมสวสัด์ิ  

มหาวทิยาลยั
รังสิต 
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วนัองัคารที ่11 สงิหาคม พ.ศ.2558 หน้า  บ  จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

รายช่ือการนําเสนอผลงานวจิัยบัณฑติศึกษา ภาคโปสเตอร์ 
วนัองัคารที ่11 สิงหาคม 2558   

ณ อาคารรัตนคุณากร มหาวทิยาลยัรังสิต 
บทความวจัิย กลุ่มสาขาวชิาศึกษาศาสตร์ 

รหัส ช่ือเร่ือง ผู้นําเสนอ สถาบัน 
ED201 การจดัการสภาพแวดลอ้มสถานศึกษาสาํหรับเดก็ปฐมวยั ศูนย์

พฒันาเดก็เลก็ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
เขต 3 

จิราพร  
ขาํยิง่เกิด  

วทิยาลยันานาชาติ 
เซนตเ์ทเรซา 

ED202 ความฉลาดทางอารมณ์ของครูในสถานศึกษา สังกดัสาํนกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี : กรณีศึกษาอาํเภอ
อินทร์บุรี 

จุฬาลกัษณ์   
อยูโ่ทน  

วทิยาลยันานาชาติ 
เซนตเ์ทเรซา 

ED203 คุณภาพชีวติในการทาํงานของครูในสถานศึกษา สังกดั
สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี: กรณีศึกษา
อาํเภอบางระจนั 

อรรัมภา   
วเิลปนะ  

วทิยาลยันานาชาติ
เซนตเ์ทเรซา 

ED204 คุณธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษา ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเพชรบูรณ์ เขต 3 

อาํไพ   
คลา้ยใจตรง 

วทิยาลยันานาชาติ
เซนตเ์ทเรซา 

ED205 ปัญหาการจดักิจกรรมประจาํวนัสาํหรับเดก็ปฐมวยั ศูนยพ์ฒันา
เดก็เลก็ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเพชรบูรณ์ เขต 3 

ยวุดี   
ขาํยิง่เกิด  

วทิยาลยันานาชาติ
เซนตเ์ทเรซา 

ED206 การดาํเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษาเดก็ปฐมวยั  
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดั
เพชรบูรณ์ เขต 3 

พอตา  
ตะกรุดวดั  

วทิยาลยันานาชาติ
เซนตเ์ทเรซา 

ED211 ความตอ้งการการพฒันาของครูในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็  
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเพชรบูรณ์ เขต 3 

สมปอง  
สนุ่นดี 

วทิยาลยันานาชาติ
เซนตเ์ทเรซา 

ED401 การศึกษาแนวทางการบริหารแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา
สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา
เขต 5 

พิชยั   
เรืองดี  

มหาวทิยาลยัราชภฏั
นครราชสีมา 

ED402 การประเมินหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
หลกัสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต 

สุภกัษร  
ขนุณรงค ์

มหาวทิยาลยัรังสิต 

ED403 การศึกษาผลการใชแ้บบฝึกทกัษะพฒันาทกัษะการอ่านออก
เสียงภาษาจีน ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนมธัยม
วดัมกฏุกษตัริย ์

ปัทมา   
ฮูเซน  

มหาวทิยาลยัรังสิต 

ED405 ผลการจดัการเรียนรู้ตามแบบปฏิบติัท่ีดี  กลุ่มสาระการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์: กรณีศึกษา โรงเรียนปทุมวไิล  จงัหวดัปทุมธานี 

ปิยะวจันา 
โชคสถาพร 

มหาวทิยาลยัรังสิต 
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รายช่ือการนําเสนอผลงานวจิัยบัณฑติศึกษา ภาคโปสเตอร์ 
วนัองัคารที ่11 สิงหาคม 2558   

ณ อาคารรัตนคุณากร มหาวทิยาลยัรังสิต 
 
บทความวจัิย กลุ่มสาขาวชิาบริหารและการจัดการ 

รหัส ช่ือเร่ือง ผู้นําเสนอ สถาบัน 
BA103 ทศันคติของนกัลงทุนต่อการลงทุนในอสังหารัมทรัพย์

ประเภทคอนโดในเขตกรุงเทพมหานคร 
สุรเชษฐ  
ชูตระกลูทรัพย ์

มหาวทิยาลยัสยาม 

BA107 ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการธนาคารกรุงไทย จาํกดั 
(มหาชน) สาขารัตนาธิเบศร์ จงัหวดันนทบุรี 

ชนญัญา  
ครองศีล 

มหาวทิยาลยัสยาม 

BA115 ปัจจยัท่ีทีอิทธิพลต่อการเลือกลงทุนซ้ือสลากออมสิน
พิเศษของผูม้าใชบ้ริการธนาคารออมสินเขตบางแค 

อรรคพล  
แนวพนัธ์ 

มหาวทิยาลยัสยาม 

BA305 ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการร้านกาแฟสตาร์บคั  
สาขาวคิตอเรียการ์เดน้ท ์เพชรเกษม 69 

พิเชฐ  
ส่งสกลุ 

มหาวทิยาลยัสยาม 

BA309 ปัจจยัในการขอสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชน
ธนาคารออมสินของผูค้า้ในตลาดเขตกรุงเทพมหานคร 

พชัรี  
กวกิีจบรม 

มหาวทิยาลยัสยาม 

BA310 ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการร้าน Tom N Toms Coffee 
สาขาวคิตอเรีย การ์เดน้ส์ เพชรเกษม 69 

มณีรัตน์  
หนูคง 

มหาวทิยาลยัสยาม 
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สารบัญ 
หน้า 

สารจากอธิการบดี มหาวทิยาลยัรังสิต ก 
สารจากอธิการบดี มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ข 
สารจากผูบ้ญัชาการสถาบนัป้องกนัประเทศ ค 
สารจากนายกสมาพนัธ์ผูใ้หบ้ริการโลจิสติกส์ไทย ง 
สารจากคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรังสิต จ 
สารจากคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ฉ 
กาํหนดการการประชุมนาํเสนอผลงานวจิยับณัฑิตศึกษา คร้ังท่ี 10  ประจาํปีการศึกษา 2558 ช 
ตารางการนาํเสนอผลงานวจิยับณัฑิตศึกษา ภาคบรรยาย ซ 
รายช่ือการนาํเสนอผลงานวจิยับณัฑิตศึกษา ภาคโปสเตอร์ ท 
สารบญั ผ 
 

บทความวจัิย กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 1 
 การแสดงออกของยนีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการละลายตวัของกระดูกขากรรไกรท่ีไดรั้บการผา่ตดั 2 
เพ่ือยกพื้นโพรงอากาศแมกซิลล่าดว้ยกระดูกปลูกถ่ายววิธิพนัธ์  

 ดลยา พวงชัยพฤกษ์  และ ใจแจ่ม สุวรรณเวลา 
 ความแขง็แรงพนัธะและความคงทนของระบบการซ่อมพอร์ซเลนทางทนัตกรรม 4 ชนิด 8 

 ศศิภา ศรีงามพร้อม ท.บ.  และ อรพินท์ โคมิน ท.บ., ป.เอก 
 การปรับสภาพผิวดว้ยสารละลายเมทิลฟอร์เมตและเมทิลอะซิเตตเพ่ิมความแขง็แรงดึงระหวา่ง 16 

 อะคริลิกเรซินชนิดบ่มดว้ยตวัเอง กบัซ่ีฟันเทียมอะคริลิก  
 ทิชา ทองระกาศ   และ ชัยรัตน์ วิวัฒน์วรพันธ์ 
 การตรวจพบไฮเปอร์เมทิลเลชนัของโปรโมเตอร์ของยนี CCNA1 ในมะเร็งช่องปาก 24 

 Prapatsorn Rattanachayoto,  Nakarin Kitkumthorn,  and Somboon Keelawat 
 การศึกษาเช้ือราดว้ยเทคนิกพีซีอาร์ท่ีพฒันาข้ึนเพ่ือตรวจหาเช้ือราท่ีพบบ่อย 4 ชนิด 31 

 ในโรคโพรงจมูกอกัเสบจากเช้ือราชนิดลุกลามในผูป่้วยชาวไทย  
 Saichon Chaturantabut,  Nakarin Kitkumthorn, and Somboon Keelawat 
 การลดเซลลม์ะเร็งดว้ยการกดการทาํงานของ up-regulated A-repeats ของยนีดว้ย PNAs-A15 37 

 จิรัฏฐา ศิริลกัษณ์   ศ.ดร.นพ.อภิวัฒน์มทิุรางกูร   และ รศ.ดร.ปิติ จันทร์วรโชติ  
 การเตรียมไมโครอิมลัชนัของสารสกดัแก่นมะหาดในรูปแบบปราศจากสารลดแรงตึงผิว 43 

 นิจชิตา พงศ์ฉบับนภา  ประสาน ต้ังยืนยงวัฒนา   และรัฐพล อาษาสุจริต 
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หน้า 

 การศึกษาผลของสมุนไพรยา่นางแดงต่อระดบัแอลกอฮอลใ์นกระแสเลือดของอาสาสมคัรสุขภาพดี 48 
  นวพร เหลืองทอง สุรพจน์ วงศ์ใหญ่  วรีะสิงห์ เมืองมัน่ และ ชาคริยา หลิน 

 พฤติกรรมการดูแลตนเอง อตัราการเกิดเยือ่บุช่องทอ้งอกัเสบ และการติดเช้ือช่องสายออก 56 
 ในผูป่้วยลา้งไตทางช่องทอ้งแบบถาวรท่ีไดรั้บการดูแลตามมาตรฐาน  

 สิริวรรณ์ นิลตระกูล   วลยัพร นันท์ศุภวัฒน์   และ วารินทร์ บินโฮเซ็น 
 
บทความวจัิย กลุ่มสาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี    63 

 การศึกษาความเป็นไปไดท้างเศรษฐศาสตร์ของโครงการลดการใชเ้ช้ือเพลิง 64 
 ของกระบวนการหมอ้ไอนํ้าในโรงงานผลิตสุราขนาดใหญ่  
 ปิติฝัน วสุลิปิกร  และ ธณัฏฐ์ยศ สมใจ 
 การศึกษาความสัมพนัธ์พฤติกรรมการใชง้านเวบ็ไซตส์าํนกังานเลขาธิการวฒิุสภาดว้ย 71 
เทคนิคกฎความสัมพนัธ์  

 ทวศัีกด์ิ น้อยภาษี  ดร.กฤช สินธนะกลุ  และ ดร.สุธิดา ชัยชมช่ืน 
 การแยกฟอสโฟไลปิดในนํ้ามนัสบู่ดาํและนํ้ามนัรําขา้วดว้ยกระบวนการกรองระดบัอลัตราฟิลเตรชนั 79 

 จีรนันท์ ขนัหล่อ  จุไรวลัย์ รัตนะพิสิฐ  และ ศิริพร ลาภเกียรติถาวร  
 การแยกแกมมา-ออริซานอลจากนํ้ามนัรําขา้วบริโภคดว้ยเทคโนโลยเีมมเบรน 87 

 ศุภลกัษณ์ อินละม ุ จุไรวลัย์ รัตนะพิสิฐ  และ ณัฐวรรณ คุปพิทยานันท์ 
 การแยกเซลลูเลสและนํ้าตาลรีดิวซ์ดว้ยเทคโนโลยเีมมเบรนระดบันาโนฟิลเตรชนั 95 

 จิรพัฒน์ กิจสุวรรณ  จุไรวลัย์ รัตนะพิสิฐ   อวยชัย บาํรุงชูเกียรติ   ปวณีา พลกัพราก   
 ธนพัฒน์ ลิพันธ์ และ อนุพงศ์ พิศวงปราการ 
 การหารูปแบบของโคพลูาท่ีเหมาะสมสาํหรับการกระจายความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 103 

 ระหวา่งประเทศของประเทศไทย  
 อดิศร อ้าย และ ผศ.ดร.สมพร ป่ันโภชา 
 การศึกษาความมีประสิทธิภาพของตลาดและการลงทุนแบบเนน้คุณค่ากบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง 110 

 ประเทศไทยดว้ยอตัราส่วนทางการเงิน  
 อรรถพล อนงค์พรยศกลุ  และ ลลิตา หงษ์รัตนวงศ์ 

 
บทความวจัิย กลุ่มสาขาวชิาศิลปกรรม วจิิตรศิลป์ และประยุกต์ศิลป์   118 

 โครงการออกแบบส่ืออินฟอร์เมชนักราฟิกแนวศิลปะเดก็ 119 
ปองไท รัตนวงศ์แข  พรรณเพญ็ ฉายปรีชา และชัยพร พานิชรุทติวงศ์ 
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หน้า 
 โครงการออกแบบผลิตภณัฑเ์พ่ือสร้างปฏิสัมพนัธ์กบัผูใ้ชง้าน 126 

 ยลดา อ้นศรี  รศ.ไพจิตร อ่ิงศิริวัฒน์  และ จักรพันธ์ ชรินรัตนา 
 โครงการออกแบบผลิตภณัฑใ์หแ้สงและระบายอากาศสาํหรับสลมั 134 

 ธาดา เสนานัย  รศ.ไพจิตร อ่ิงศิริวฒัน์  และ อรพรรณ สาระศาลิน เซเฟอร์ 
 โครงการออกแบบชุดเอาตวัรอดส่วนบุคคลสาํหรับคนเมือง 144 

 วชิระ แผลงดี  ร.ศ.ไพจิตร อ่ิงศิริวฒัน์ และ DAVID MARE SCHAFER 
 โครงการออกแบบเคร่ืองสร้างสรรคง์านศิลปะจากเซรามิก 152 

 นัฐกมล ท่าห้อง  จักรพันธ์ ชรินรัตนา  และ รศ.สุวิทย์ รัตนานันท์ 
 การออกแบบอุปกรณ์สาํหรับกาแฟ 160 

 ศิรัณยา ทวศัีกด์ิ  รศ.พิศประไพ สาระศาลิน  และอรพรรณ สาระศาลิน เชเฟอร์ 
 การรับรู้พ้ืนท่ี และวตัถุ 168 

พรชนก ต้ังจิตบุญสง่า  รศ.สุวิทย์ รัตนานันท์  และ David Marc Schafer 
 การออกแบบจากความผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนในการทดลอง 176 

 ศุภิสรา เลิศศิริ  รศ.ไพจิตร อ่ิงศิริวฒัน์  และ อรพรรณ สาระศาลิน เชเฟอร์ 
 การออกแบบอุปกรณ์บนโต๊ะอาหารเพ่ือสร้างปฏิสัมพนัธ์ใหก้บัผูใ้ชง้าน 184 

 ยศกร ตุ้มสกลุ  รศ.สุวิทย์ รัตนานันท์  และ Sridhar Ryalie 
 การออกแบบเคร่ืองสวมใส่เพ่ือป้องกนัร่างกายโดยใชว้สัดุธรรมชาติ 192 

ร่มฉัตร พูลทรัพย์   SRIDHAR RYALIE  และ รศ.สุวิทย์ รัตนานันท์ 
 โครงการการออกแบบจากการเคล่ือนไหวของศิลปะป้องกนัตวัยโูด 199 

 เกวลิน ฤกษ์เสริมสุข   รศ.สุวิทย์ รัตนานันท์  และ จักรพันธ์ ชรินรัตนา 
 โครงการศึกษาการเยบ็เพ่ือพฒันาสู่การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ 207 

เตชิด เตชดลุยเลิศ  จักรพันธ์ ชรินรัตนา  และ รศ.ไพจิตร อ่ิงศิริวัฒน์ 
 โครงการศึกษากระบวนการท่ีไดจ้ากของเหลวและปฎิสัมพนัธ์เพ่ือประยกุตใ์ชใ้นการ 215 

 ออกแบบผลิตภณัฑ ์  
ฤธวฐัร์ คีรีภาส    ธีรนพ หวงัศิลปะคุณ  และ  รศ.สุวิทย์ รัตนานันท์  

 การศึกษาการผกูเง่ือนเพ่ือประยกุตใ์ชใ้นการออกแบบตวัอกัษร 223 
พรพิชา เพชรแก้วกลุ   รศ.สุวิทย์ รัตนานันท์   และ ธีรนพ หวงัศิลปคุณ 

 การออกแบบส่ิงของท่ีปรับเปล่ียนไดส้าํหรับวยั 0-18 ปี 231 
สุนิษา จันทรานนท์  รศ.สุวิทย์ รัตนานันท์  และ DAVID MARC SCHAFER 

 โครงการออกแบบภาพยนตร์แอนิเมชนั 3 มิติสั้น แนว Comedy โดยศึกษาการเคล่ือนไหววตัถุ 240 
 ใหมี้ชีวิต  

ภาวิณี ผลิศักด์ิ   วลยัภรณ์ นาคพันธ์ุ  และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์ 
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 การสร้างสรรคส่ื์อแอนิเมชนั 3 มิติแนวแฟนตาซีเพ่ือออกแบบตวัละครกระต่ายในเคร่ืองแต่งกาย 250 
 แบบไทย  

 ลกัษดนัย สุวรรณไพโรจน์   วลัยภรณ์ นาคพันธ์   และชัยพร พานิชรุทติวงศ์ 
 โครงการศึกษาออกแบบการเปล่ียนแปลงรูปร่างของโมเดลประเภท Hard Surface 260 

 จากรูปแบบหน่ึงไปเป็นอีกรูปแบบหน่ึง  
พีระภัทร์ นํา้ผดุ  ผศ.ธรรมศักด์ิ  เอือ้รักสกลุ   นัฐวฒิุ สีมนัตร  และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์ 

 โครงการออกแบบแอนิเมชนัสองมิติ แนวระทึกขวญั โดยศึกษาเทคนิคการใชแ้สงและเงา 267 
 ณัฏฐ์ เสวะ  ผศ.ธรรมศักด์ิ  เอือ้รักสกลุ  นัฐวฒิุ สีมนัตร  และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์ 

 ออกแบบแอนิเมชนั โดยใชก้ารนาํเสนอรูปแบบการ์ตูนช่อง กรณีศึกษา : อเมริกนั คอมมิคส 273 
 จิรุจน์ พัฒนจันทร์   พิศประไพ สาระสาลิน  และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์ 
 การศึกษาและออกแบบส่ือ อินฟอร์เมชนักราฟิก ในรูปแบบพิกเซลอาร์ต เพ่ือแนะนาํ 280 

 มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  
 สุภฆเณศร์ ชุณหศิริรักษ์   ผศ.ธรรมศักด์ิ เอือ้รักสกลุ  นัฐวฒิุ สีมนัตร   
 และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์ 
 การศึกษาระยะชดัลึกชดัต้ืนของภาพถ่ายเพ่ือประยกุตใ์ชก้บัภาพยนตร์แอนิเมชนั 3 มิติ 289 

 พงษ์สวสัด์ิ สวสัดี  ผศ.ธรรมศักด์ิ เอือ้รักสกลุ นัฐวฒิุ สีมนัตร และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์ 

 โครงการออกแบบแอนิเมชนัสามมิติ ส่งเสริมการออมเงินโดยศึกษา Hair Dynamic 296 
 วรีะวฒัน์  ศรีสวสัด์ิ  ผศ.ธรรมศักด์ิ เอือ้รักสกลุ  นัฐวฒิุ สีมนัตร และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์ 
 การออกแบบภาพยนตร์แอนิเมชนัสองมิติแนวนิยายวทิยาศาสตร์ระทึกขวญั 303 

 พงศธร พ่ึงบุญพุทธิพงศ์  ผศ.ธรรมศักด์ิ เอือ้รักสกุล   นัฐวฒิุ สีมนัตร  
 และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์ 

 โครงการออกแบบ ตวัอยา่งเกมแนว RPG โดยปราศจากการเขียนโปรแกรม 311 
 ธีร์วรา สุขสุเมฆ   ผศ.ธรรมศักด์ิ  เอือ้รักสกลุ  นัฐวฒิุ สีมนัตร และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์ 

 การออกแบบเทคนิคการแทรคก้ิงในงานภาพยนตร์โฆษณา เคร่ืองด่ืม  โคคาโคล่า 320 
 ปราโมทย์ เนียมสวสัด์ิ   ผศ.ธรรมศักด์ิ เอือ้รักสกุล  และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์ 

 

บทความวจัิย กลุ่มสาขาวชิาศึกษาศาสตร์  331 
 การจดัการสภาพแวดลอ้มสถานศึกษาสาํหรับเดก็ปฐมวยั ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ องคก์รปกครอง 332 

 ส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเพชรบูรณ์ เขต 3  
จิราพร ขาํย่ิงเกิด  ดร.สุรพี อาคมคง  และ ดร.ธนัตถ์ ฐิติวรทัต 

 ความฉลาดทางอารมณ์ของครูในสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 339 
 สิงห์บุรี : กรณีศึกษาอาํเภออินทร์บุรี  
 จุฬาลกัษณ์ อยู่โทน  ดร.นาถลดา บุญยธิติกร และ ดร.ธนัตถ์  ฐิติวรทัต 



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี10 ปีการศกึษา 2558 

 

วนัองัคารที ่11 สงิหาคม พ.ศ. 2558 หน้า  ภ  จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

 
หน้า 

 คุณภาพชีวติในการทาํงานของครูในสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 347 
 ประถมศึกษาสิงห์บุรี: กรณีศึกษาอาํเภอบางระจนั  

อรรัมภา  วิเลปนะ  นาถลดา บุญยธิติกร  และ ดร.ธนัตถ์  ฐิติวรทัต 
 คุณธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษา ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 356 

 จงัหวดัเพชรบูรณ์ เขต 3  
 อาํไพ  คล้ายใจตรง   ดร.สุรพี อาคมคง  และ ดร.ธนัตถ์  ฐิติวรทัต 

 ปัญหาการจดักิจกรรมประจาํวนัสาํหรับเดก็ปฐมวยั ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ องคก์รปกครองส่วน 364 
 ทอ้งถ่ิน จงัหวดัเพชรบูรณ์ เขต 3  

ยวุดี ขาํย่ิงเกิด  ดร.สุรพี อาคมคง  และ ดร.ธนัตถ์ ฐิติวรทัต 
 การดาํเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษาเดก็ปฐมวยั ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ องคก์รปกครอง 371 

 ส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเพชรบูรณ์ เขต 3 
  พอตา ตะกรุดวดั  ดร.สุรพี อาคมคง และ ดร. ธนัตถ์ ฐิติวรทัต 

 การศึกษาสภาพ ปัญหาและแนวทางการแกปั้ญหาการวางแผนกลยทุธ์ของสถานศึกษา สังกดั 379 
 เขตพื้นท่ีการประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1  

  สาโรจน์ สุขเกษม   ผศ.ดร.เพชรสุดา ภูมิพันธ์ุ  และ รศ.ประสิทธ์ิ  สุวรรณรักษ์   
 ความตอ้งการของครูท่ีมีต่อการนิเทศภายในดา้นวิชาการของสถานศึกษาในกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ 386 

 สังกดักรุงเทพมหานคร  
  นวลจันทร์ วงษ์ศรี  และ จิดาภา เบญจธัชพร 

 การพฒันาครูเพ่ือเขา้สู่ประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษาโรงเรียนซิสเตอร์สคูล ในโครงการ Spirit of 396 
 ASEAN  

  ไชยวัฒน์ คาํเคร่ือง  และ จิดาภา เบญจธัชพร 
 การบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนกัศึกษา โดยผูบ้ริหารวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชน 404 

 ในสังกดัสาํนกังานส่งเสริมการศึกษาเอกชน  กรุงเทพมหานคร  
 อานนท์ณัฏฐ์  เปรม์ฤทัย  และ จิดาภา  เบญจธัชพร 
 ความตอ้งการการพฒันาของครูในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเพชรบูรณ์ 413 

 เขต 3  
 สมปอง สนุ่นดี  ดร.สุรพี อาคมคง และ ดร.ธนัตถ์ ฐิติวรทัต 
 เทคนิคการส่ือสารโดยใชภ้าษาองักฤษและการประยกุตก์บัการปฏิบติังานของพนกังานตอ้นรับ 420 

 ภาคพ้ืนดิน ในบริษทัแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร  
  สิรีธร แสนเสนา และ  ผศ.ดร.อุบล สรรพัชญพงษ์ 

 การจดัการเรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เป็นภาษาองักฤษ กรณีศึกษาโรงเรียนเอกชน 433 
 ท่ีจดัการเรียนรู้แบบสองภาษา ในจงัหวดัปทุมธานี  
 เสาร์วภา  พลตือ้ และ ดร.วนิดา  พลอยสังวาลย์   
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 การศึกษาแนวทางการบริหารแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 442 
 ประถมศึกษานครราชสีมาเขต 5  

 พิชัย  เรืองดี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล  ต้ังประเสริฐ และ ดร.นิรันดร์ สุธีนิรันดร์ 
 การประเมินหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ 450 

 มหาวทิยาลยัรังสิต  
  สุภักษร ขนุณรงค์ และ ดร.ศรีสมร พุ่มสะอาด 

 การศึกษาผลการใชแ้บบฝึกทกัษะพฒันาทกัษะการอ่านออกเสียงภาษาจีน ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 456 
 โรงเรียนมธัยมวดัมกฏุกษตัริย ์  

  ปัทมา  ฮูเซน และ ดร.ศรีสมร พุ่มสะอาด 
 ผลการจดัการเรียนรู้ตามแบบปฏิบติัท่ีดี  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์: กรณีศึกษาโรงเรียน 463 

 ปทุมวไิล   
  ปิยะวจันา  โชคสถาพร และ ดร.ศรีสมร  พุ่มสะอาด   

 
บทความวจัิย กลุ่มสาขาวชิาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  472 

 การศึกษาประสิทธิผลของการใชก้ลยทุธ์การตลาดดนตรี (Music Marketing) ในการปรับ 473 
 ภาพลกัษณ์ (Re-brand) เมืองท่องเท่ียว : ศึกษาเปรียบเทียบเมืองพทัยาและเมืองหวัหิน  

  พรรณรพี ธนรพิพรรณ  และ ดร.ศรีรัช ลอยสมทุร 
 การออกเสียงพยญัชนะทา้ยนาสิก /N/ ในภาษาญ่ีปุ่นของนิสิตสาขาวชิาภาษาญ่ีปุ่น 482 

 มหาวทิยาลยันเรศวร: การศึกษาทางกลสัทศาสตร์และการทดสอบการรับรู้  
  ชนินทร์ อาํนวยเกียรติ 

 การสาํรวจปัญหาในการติดต่อส่ือสารระหวา่งวฒันธรรมของพนกังานบริษทั เฟอครอฟท ์ 492 
 (ประเทศไทย) จาํกดั  

  ผกาพรรณ เดชจตรัุส  ดร.นครเทพ ทิพยศุภราษฎร์ และ ศิริมน ศรีนพรัตน์ 
 การศึกษาเชิงวเิคราะห์การปรับบทแปลและกลวิธีการแปลวรรณกรรมเยาวชนเร่ือง “แม่มด” 500 

 จินตพร คงนคร และ ดร.นครเทพ ทิพยศุภราษฎร์ 
 การศึกษาเชิงวเิคราะห์การปรับบทแปลและกลวิธีการแปลเร่ืองสั้น “ของขวญัจากพนัเอก” 508 

 ณัฐธิดา ร่ืนพานิช  ดร.นครเทพ ทิพยศุภราษฏร์ และ ศิริมน ศรีนพรัตน์ 
 สาเหตุท่ีนาํไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศของนกัศึกษาหญิงท่ีเกิดจากการเท่ียวกลางคืน 515 

 ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 ณัฐวัฒน์ โสภณดิเรกรัตน์ และ ร้อยตาํรวจเอก ดร. จอมเดช ตรีเมฆ 
 ปัญหาทางกฎหมายในการขอหมายจบัและดุลพินิจในการออกหมายจบัของไทย 522 

 พันตาํรวจโท รุ่งเลิศ คันธจันทร์ และ ดร.สุรพล  ศรีวิทยา 
  



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี10 ปีการศกึษา 2558 

 

วนัองัคารที ่11 สงิหาคม พ.ศ. 2558 หน้า  ย  จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

 
หน้า 

 การใหค้วามคุม้ครองสิทธิความเป็นส่วนตวัตามพระราชบญัญติัโรงแรม พ.ศ. 2547 530 
 ศึกษากรณีการถ่ายภาพและบนัทึกภาพ  
 กนิษฐา อ่อนหย ู นาวาเอกหญิง ดร.ศิรภา  จาํปาทอง  และ ดร.สมบรูณ์  เสง่ียมบุตร 

 
บทความวจัิย กลุ่มสาขาวชิาบริหารและการจัดการ  537 

 การพฒันาระบบสนบัสนุนการตดัสินใจเพ่ือการจดัเส้นทางเดินรถเเละเพ่ิมขีดความสามารถ 538 
ของบริษทัสาํหรับผูป้ระกอบการในธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จ 

  ณัฐพล มสุีขสบาย และ รศ.ดร.สถาพร อมรสวสัด์ิวฒันา 
 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานระดบัปฏิบติัการสายงานผลิต 549 

 บริษทั เอม็.ซี.เอส. สตีล จาํกดั (มหาชน)  
  กฤติยามนต์ จันทร์นอก  รัตนา สีดี  และ  เจษฎา ความคุ้นเคย 

 ทศันคติของนกัลงทุนต่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยป์ระเภทคอนโดในเขตกรุงเทพมหานคร 558 
 สุรเชษฐ ชูตระกูลทรัพย์  และ  ดร.วิจิตร สุพินิจ 
 แนวทางการเพ่ิมยอดขายผลผลิตหตัถกรรมหมอนขิด บริษทั ไทยคอมมูนิต้ี โปรดกัส์ จาํกดั 564 

 ปพิชฌาย์ ขนัเงิน และ อโณทัย รัตนกลุ 
 ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการธนาคารกรุงไทย จา กดั (มหาชน) สาขารัตนาธิเบศร์ จงัหวดันนทบุรี 568 

  ชนัญญา ครองศีล  และ  วิจิตร สุพินิจ 
 ปัจจยัดา้นอุดมการณ์ทหารท่ีมีอิทธิพลต่อทศันคติของพลทหารกองประจาํการ 577 

 กองพนัทหารปืนใหญ่ท่ี 19  
  กิติศักด์ิ มงคลชาติ และ เกษมชาติ นเรศเสนีย์ 

 ความพึงพอใจในงานท่ีมีต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน กรณีศึกษา พนกังานในส่วนบริษทั 584 
 แสนสิริ จาํกดั (มหาชน)  
 จิรภัทร จันทร์อินทร์ และ ดร.สุมาล ีสว่าง 
 ปัจจยัสภาพแวดลอ้มท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน กรณีศึกษา: ขา้ราชการตาํรวจในเขต 591 

 จงัหวดัปทุมธานี  
 จิรตราภรณ์ ภูมิจันทึก และ ดร.เฉลิมพร เยน็เยือก 
 การบริหารตน้ทุนทางการศึกษาในนกัศึกษาหลกัสูตรมหาบณัฑิต กรณีศึกษา กลุ่มคณะวชิา 598 

 มนุษยศ์าสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต  
 ชัยณรงค์ วงศ์พยคัฆ์โยธิน และ ดร.เฉลิมพร เยน็เยือก 
 ปัจจยัท่ีทีอิทธิพลต่อการเลือกลงทุนซ้ือสลากออมสินพิเศษของผูม้าใชบ้ริการธนาคารออมสิน 604 

 เขตบางแค  
 อรรคพล แนวพันธ์  และ ดร.วิจิตร สุพินิจ 
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 ปัจจยัการตลาดท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีเลือกใชบ้ริการติดตั้งแก๊สแอลพีจีใน 609 
 รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลในจงัหวดัปทุมธานี  
 อมรชัย ศุภมงคลกลุ และ   ดร.สุมาล ีสว่าง 
 การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัความพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาด 615 

 กบัพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร  
 ภัทรียา นะใจ  และ ณัฐพันธ์ บัววราภรณ์ 
 ระดบัความพึงพอใจในการทาํงานของพนกังานระดบัปฏิบติัการในเครือ บริษทั เขมราชกรุ๊ป จาํกดั 623 

  พลอย ธนิกลุ  และ  ดร.สุทธาวรรณ จีระพันธุ 
 การศึกษาความแตกต่างความพึงพอใจในการทาํงานระหวา่งพนกังานในส่วนสาํนกังานกบั 630 

 พนกังานในส่วนการผลิตของบริษทั ที.เอน็.แอด๊วา๊นซ์ อินเตอร์เทรด จาํกดั  
 ธนิต ธนุสุทธิยาภรณ์  และ พนิตา สุรชัยกุลวัฒนา 
 ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาพลกัษณ์ของธนาคารพาณิชยก์บัความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด 637 

 ของการทาํประกนัภยัคุม้ครองวงเงินสินเช่ือท่ีพว่งมากบัการทาํสินเช่ือบา้น  
 วนัทิยา บุญศรีโรจน์  และ อุไรวรรณ อมรนิมิตร 
 การศึกษาความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 644 

 วริยา อาหล ี และ ผศ.ดร.ภาวิณี เพชรสว่าง 
 การแบ่งกลุ่มเจา้ของรถยนตส่์วนบุคคลท่ีใชร้ถในเขตกรุงเทพมหานครจากระดบัความรู้ความเขา้ใจ 650 

 และระดบัทศันคติต่อการทาํประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ  
  จอม จีระแพทย์  และ ณัฐฎา สรรพศรี 

 ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมของผูบ้ริโภคกบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ 659 
 ร้านกาแฟสด ในตลาดรวมทรัพยอ์โศก เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร  
 ศศิกาญจ์ แก้วมณี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี เอ่ียมละออภักดี 
 การแบ่งกลุ่มผูถื้อบตัรเอทีเอม็ของธนาคารพาณิชยโ์ดยใชปั้จจยัดา้นทศันคติ ความรู้ความเขา้ใจและ 667 

 ความตอ้งการต่อการมีบริการเสริมประกนัอุบติัเหตุส่วนบุคคล  
 อัญญรัตน์ ตามไท  และ  กัญช์ อินทรโกเศศ 
 ความพึงพอใจในการใชร้ะบบอินเทอร์เน็ตของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ 675 

 กรณีศึกษา: มหาวทิยาลยัรังสิต 
  ชลิภา  เพญ็ภินันท์ และ ดร.ณกมล จันทร์สม 
 ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูใ้ชบ้ริการโรงแรมโคโคนทั บีช 681 

 รีสอร์ท อาํเภอเกาะชา้ง จงัหวดัตราด  
 สยาม สาริมาตย์ และ ดร.สุมาล ีสว่าง 
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 การศึกษาปัจจยัดา้นอตัราส่วนทางการเงินท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนของบริษทัท่ีจดทะเบียน 686 
 ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกลุ่มธุรกิจบรรจุภณัฑ ์  
 อรอริยา จิตสมบูรณ์มิตร  และ นงนภัส แก้วพลอย 
 การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดบริการของลูกคา้ 694 

 บริษทั ซิสเทอร์น คาลิบ จาํกดั  
 กรวรรณ ตนภู และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยพิุน พิทยาวัฒนชัย 
 การศึกษาความแตกต่างดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสาํคญัต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ 702 

 สินเช่ือเพ่ือคนมีรถยนต ์จงัหวดัอุบลราชธานี ของพนกังานเอกชนและขา้ราชการ  
 พีรนันท์ ฉัตรธนาธรรม  และ ฐิติกานท์ สัจจะบุตร 
 ปัจจยัการส่ือสารการตลาดท่ีมีผลต่อการรับรู้คุณค่าของตราสินคา้ฮอนดา้ ในจงัหวดันนทบุรี 709 

 ฉัตรชัย เลยีะจู   และ ดร.สุมาลี สว่าง 
 ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือยางรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล 714 

 ในจงัหวดัปทุมธานี  
 ทวศัีกด์ิ จงเสถยีร  และ ดร.สุมาล ีสว่าง 
 การแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคโดยใชพ้ฤติกรรมการคน้หาขอ้มูลเพ่ือการซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริม 719 

 ควบคุมนํ้าหนกัผา่นบริการ  Google search  
 ปณิตา ขณิุกากรณ์  และ ดร.สุทธาวรรณ  จีระพันธุ 
 ความพึงพอใจคุณภาพการบริการต่อความตั้งใจใชบ้ริการรถโดยสารโดยการรับเหมาออกนอกเส้นทาง 727 

 นาวัชรินทร์ แซ่เอง็ 
 การแบ่งกลุ่มผูซ้ื้อของเล่นนาํเขา้จากประเทศญ่ีปุ่นผา่นทางเฟสบุ๊ค  โดยใชปั้จจยัทศันคติดา้น 736 

 ส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการซ้ือ  
 ภวิศ ปองจาํเริญ  และ อริสรา เสยานนท์ 
 ความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการดาํเนินชีวติกบัระดบัความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาด 744 

 ของอาหารไทยใน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี  
 ศราวธุ ลลีาวัฒนพงศ์  และ ดร.ศิวฤทธ์ิ สุนทรเสณี 
 การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นพฤติกรรมการซ้ือกบัปัจจยัทางส่วนประสมทางการตลาด 751 

 ท่ีส่งผลต่อการซ้ืออาหารเสริมคุมนํ้าหนกัในร้านคา้ปลีกเฉพาะอยา่ง บู๊ทส์ และ วตัสัน  
 เอกภัทร์ เมฆธน1  และ ดร.สิริพันธ์ วงศ์อินทวัง 
 การแบ่งกลุ่มผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจเลือกผูใ้หบ้ริการทาํเวบ็ไซต ์โดยใชปั้จจยัทางดา้น 759 

 ส่วนประสมทางการตลาด  
 มารุตพงศ์ เตม็เป่ียม  และ อริสรา เสยานนท์ 
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 ความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจของลูกคา้ในส่วนประสมทางการตลาดกบัความภกัดีของลูกคา้ 767 
 กรณีศึกษา ร้าน จุ่มแซ่บ ลูกสาว จงัหวดั ฉะเชิงเทรา  
 สุธิสา รับศิริเจริญ  และ ประเสริฐ ศิริเสรีวรรณ 
 การศึกษาวเิคราะห์อตัราผลตอบแทน ความเส่ียง และการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มการบริการ 776 

 หมวดการท่องเท่ียวและสันทนาการ โดยใชแ้บบจาํลอง CAPM  
 ช่อทิพย์  จินดาพล และ ดร. กิตติพันธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ 
 การศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์ 784 

 โดยใชแ้บบจาํลอง CAPM  
 จิตราภา  สุขขาม  และ  ดร.กิตติพันธ์  คงสวสัด์ิเกียรติ 
 การวเิคราะห์อตัราผลตอบแทน และความเส่ียงจากการลงทุน ในหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชย ์ 795 

 โดยใชแ้บบจาํลอง CAPM  
 วิมธิกานต์ สถาพรวรศักด์ิ และ ดร.กิตติพันธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ 
 การแบ่งกลุ่มลูกคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขาสภากาชาดไทยท่ีลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ 803 

 (RMF) โดยใชปั้จจยัส่วนประสมการตลาด  
 ณัฐกานต์ มงคล  และดร.นงนภัส แก้วพลอย 
 ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการร้านกาแฟสตาร์บคั สาขาวคิตอเรียการ์เดน้ท ์เพชรเกษม 69 811 

 พิเชฐ ส่งสกลุ และ ศาสตราจารย์ ดร.นราศรี ไววนิชกลุ 
 การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงินกบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม 819 

 บริการ หมวดธุรกิจท่องเท่ียวและสันทนาการท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย        
โดยทฤษฎี F-Score  

 พงศ์ปณต โตศิลานนท์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลลิตา หงษ์รัตนวงศ์ 
 การจาํแนกความแตกต่างของกลุ่มลูกคา้สินเช่ือส่วนบุคคลท่ีผา่นการอนุมติักบักลุ่มลูกคา้สินเช่ือ 827 

 ส่วนบุคคลท่ีไม่ผา่นการอนุมติั  
 ดษุฎ ีเทพทอง และ ดร.ประสิทธ์ิ  มะหะหมดั 
 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกแผนการลงทุนของสมาชิกกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ กรณีศึกษาพนกังาน 835 

 การประปาส่วนภูมิภาคท่ีปฏิบติังาน ณ สาํนกังานใหญ่  
 อทิตยา รัญจวนจิตร  และ บุณเลิศ จิตรมณีโรจน์ 
 ปัจจยัในการขอสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชนธนาคารออมสินของผูค้า้ในตลาด 844 

 เขตกรุงเทพมหานคร  
 พัชรี กวกิีจบรม และ ดร.วิจิตร สุพินิจ 
 ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการร้าน Tom N Toms Coffee สาขาวคิตอเรีย การ์เดน้ส์ เพชรเกษม 69 849 

 มณีรัตน์ หนูคง และ วิจิตร สุพินิจ 
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หน้า 

 โลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมยานยนตใ์นประเทศไทย 861 
 วิมณวรรณ กสิวัตน์ และ ผศ.ดร.พัฒน์ พิสิษฐเกษม 
 ปัจจยัการใหบ้ริการท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพของสายการบินนกแอร์ในประเทศไทย 868 

 ปิยภัทร พูลทรัพย์  และ ผศ.ดร.พัฒน์ พิสิษฐเกษม 
 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจดัผงัโรงงาน กรณีศึกษา บริษทัพลาสติก AAA อนัดสัตรี จาํกดั 876 

 กมลพรรณ พยบั และ ชนะ เยีย่งกมลสิงห์ 
 โลจิสติกส์ของบริษทันาํเท่ียวในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 884 

 เกษกาญ หวังกลับ และ ผศ.ดร.พัฒน์ พิสิษฐเกษม 
 ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการใหบ้ริการของผูใ้หบ้ริการขนส่งพสัดุภณัฑ ์บริษทั ดีเอสแอล 890 

 ประเทศไทย จาํกดั ในเขตกรุงเทพมหานคร  
 ชาคริต สมพงษ์ และ ผศ.ดร.พัฒน์ พิสิษฐเกษม 
 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการคลงัสินคา้ กรณีศึกษา บริษทั สตาร์ไลท ์เซ็นทรัลเวลิด ์จาํกดั 898 

 พรรณพิมล วนัราชัย และ ดร.รวินกานต์ ศรีนนท์   
 การวเิคราะห์การลดตน้ทุนการใหบ้ริการและเพ่ิมรายได ้กรณีศึกษา การเปิดเส้นทางบินใหม่ 906 

 สายการบินซิต้ี แอร์เวย ์  
 ศุภตา แย้มชัยศรี และ ดร.มณิสรา บารมีชัย 
 การเพ่ิมประสิทธิภาพการพยากรณ์ความตอ้งการสินคา้สาํหรับการวางแผนการผลิต 913 
กรณีศึกษา บริษทัโฮยาเลนซ์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั  

 ศศธร วงษ์มะเซาะ และ ชนะ เยีย่งกมลสิงห์ 
 การเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัการสินคา้คงคลงัและการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัขององคก์ร 922 

 กรณีศึกษา บริษทัผลิตอาหารและเคร่ืองปรุงรสแห่งหน่ึง  
 สุรกิตต์ ศิลาสุวรรณ และ สถาพร อมรสวสัด์ิวัฒนา 
 การเพ่ิมประสิทธิภาพการเลือกสถานท่ีจุดจอดใหบ้ริการรถตูโ้มบายเคล่ือนท่ีของธนาคารออมสินภาค 1 930 

 ภาวิตา ธิรามนต์ และ ดร.รวินกานต์ ศรีนนท์ 
 การปรับรูปแบบการกระจายสินคา้ เพ่ือลดตน้ทุนโลจิสติกส์ กรณีบริษทั X.X.X. จาํกดั 936 

 อินทร์บุรี  
 ฉัตริกา  สมรูป  และ  นันทิ  สุทธิการนฤนัย 
 การเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบ้ริการยานพาหนะส่วนกลางธนาคาร ABC 944 

 นวพร  โสรวงศ์  และ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  กาญจนสุนทร 
 การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยเีพ่ือการจดัการสินคา้คงคลงัและคลงัสินคา้ 952 

 กันตภณ ไทยสุทธิเทพ และ นันทิ สุทธิการนฤนัย 
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หน้า 
 
 การประเมินผลการปฏิบติังานการติดตามเร่งรัดหน้ีเงินสมทบคา้งชาํระกองทุนประกนัสังคม 960 
ดว้ยระบบการวดัผลการปฏิบติังานดุลยภาพ (Balanced Scorecard)  กรณีศึกษา สาํนกังาน                  
ประกนัสังคมจงัหวดักาญจนบุรี  

 อัญชล ีเกิดสมบัติ และ น่ิมนวล วิเศษสรรพ์ 
 ความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราแลกเปล่ียนและเงินเฟ้อของประเทศไทย 969 

 ฐานิสสรา ทองสมจิต  อภิญญา วนเศรษฐ และ สุนีย์  ศีลพิพัฒน์ 
 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญประเมนิผลบทความ (Peer Review)   975 
กองบรรณาธิการเอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวจิัยบัณฑิตศึกษา คร้ังที ่10    979 

ประจําปีการศึกษา 2558 
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การแสดงออกของยนีทีเ่กีย่วข้องกบัการละลายตัวของกระดูกขากรรไกร 
ทีไ่ด้รับการผ่าตัดเพ่ือยกพืน้โพรงอากาศแมกซิลล่าด้วยกระดูกปลูกถ่ายววิธิพนัธ์ 

EXPRESSION OF GENES ASSOCIATED WITH ALVEOLAR BONE RESORPTION  
WITH MAXILLARY SINUS FLOOR AUGMENTATION USING XENOGRAFT 
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--------------------------------- 
 

บทคดัย่อ      

ถึงแม้มีการศึกษามากมายเก่ียวกบัความสามารถในการเขา้กันได้กบัร่างกายมนุษยข์องกระดูกปลูกถ่าย       
ไบโอออส ซ่ึงเป็นกระดูกปลูกวิวิธพนัธ์ุท่ีไดจ้ากววั แต่การศึกษาในระดบัยนียงัมีไม่เพียงพอ ดงันั้นวตัถุประสงคข์อง
งานวจิยัน้ีคือเพ่ือเปรียบเทียบการแสดงออกของยนีท่ีเป็นตวัแทนการแสดงออกถึงการทาํหนา้ท่ีของเซลลส์ลายกระดูก
และไซโตไคน์ท่ีกระตุน้ให้เกิดการอกัเสบไดแ้ก่ RANKL, MMP9 และ IL-1β ระหว่างกระดูกขากรรไกรบนท่ีไดรั้บ
การปลูกถ่ายกระดูกเพ่ือยกพ้ืนโพรงอากาศแม็กซิลลาผ่านช่องดา้นขา้งดว้ยกระดูกปลูกถ่ายวิวิธพนัธ์ุ กับกระดูก
ขากรรไกรบนท่ีมีการหายของแผลแบบปกติ โดยทาํการเก็บช้ินกระดูกจากทั้ งสองกลุ่ม กลุ่มละ 5 ช้ิน มาทาํการ
ตรวจสอบการแสดงออกของยนีเป้าหมายโดยวธีิการเรียลไทม ์อาร์ที-พีซีอาร์ ผลการวเิคราะห์พบวา่การแสดงออกของ
ยีนเป้าหมายไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่95% จึงสรุปผลไดว้่ากระดูกปลูก
ถ่ายไบโอออสไม่กระตุน้การทาํงานของเซลลส์ลายกระดูก และมีความสามารถในการเขา้กนัไดก้บัร่างกายมนุษยดี์ 

 

คาํสําคญั: การผา่ตดัเพ่ือยกพื้นโพรงอากาศแมกซิลล่า, การแสดงออกของยนี, กระดูกปลูกถ่ายววิธิพนัธ์ 
 

Abstract 

Although many histomorphometric, histologic studies and systematic reviews have been corroborated the 
high biocompatibility of Bio-Oss®, the molecular process during bone healing after maxillary sinus floor 
augmentation (MSFA) is unknown. To explore the gene expressions associated with bone resorption and 
inflammation, the gene expression levels of RANKL, MMP9 and IL-1β between the groups of alveolar bone after 
MSFA with Bio-Oss® and maxillary edentulous bone were compared. Five bone samples from each group were 
collected. Real time RT-PCR was used to examine the target gene expressions and revealed no differences among 
the groups. (Independent t-test, p>0.05) The result indicated that Bio-Oss® particle does not increase osteoclast 
function and has good biocompatibility. 
 

KEYWORDS: MAXILLARY SINUS FLOOR AUGMENTATION, GENE EXPRESSION, XENOGRAFT 
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1. Background and Rationale 

A lack of alveolar bone in the maxillary sinus area often causes difficulty in placing implants. Alveolar bone 
resorption and sinus pneumatization may occur after maxillary posterior tooth extraction. (Sharan A. & Madjar D., 
2008) An adequate quantity and quality of bone is important for successful implant placement. (Albrektsson T, 
Zarb G, Worthington P, Eriksson AR., 1986) Therefore, maxillary sinus floor augmentation (MSFA) using different 
types of grafts is performed when the amount of alveolar bone is insufficient. (Garg AK., 1999) Because of certain 
limitations of autografts, deproteinized sterilized cancellous bovine bone (Bio-Oss®) has been used as a substitute 
bone graft and studied for over two decades. (Marx RE, Morales MJ., 1988) Most of this research is comprised of 
histologic studies, histomorphometric studies, and systematic reviews. (Simon SJ. et al., 1988; Maurizio P. et al., 
1999; Yildirim et al., 2001; Jensen et al., 2012) Bio-Oss® has a slow resorption rate and grafted particles can remain 
close contact with newly formed bone in the grafted site for years. (Maurizio P. et al., 1999) Although some studies 
showed that Bio-Oss® particles do not interfere with the normal osseous healing process after maxillary sinus floor 
augmentation (MSFA), so far there has been only one genetic study comparing different types of grafted bone.  
(Orsini G. et al., 2005; Jorge C. et al., 2014) Thus, the aim of this study is to examine the expression of specific 
genes that are associated with bone resorption and inflammation (i.e. RANKL, MMP9 and IL-1β) after MSFA. This 
would give us more insight about the biocompatibility of Bio-Oss®. 
 

2. Objective 
To explore the gene expressions of RANKL, MMP9 and IL-1β after the MSFA with xenograft. The gene 

expression profiles of the maxillary edentulous ridge undergone MSFA procedure were compared with maxillary 
edentulous bone. 

 

3. Material and methods 
Patient selection 
Patients older than 20 years with a bone height requiring a lateral window technique of MSFA procedure using 

solely xenograft “Bio-Oss®” to place one or more dental implants were included to the study. Systemic and local 
exclusion criteria were defined as any factors interfering with implant surgery: presence of uncontrolled diabetes, 
immune diseases, or other contraindicated systemic conditions, history of radiation or chemotherapy, uncontrolled 
periodontal disease, history of using bone-related drug such as Bisphosphonate, history of severe craniofacial 
accident, history of craniofacial morphology. Inform consents for study participation are obtained from patients. 

Bone collecting 
Five bone samples from four patients, following MSFA procedure using solely xenograft “Bio-Oss®”, and 

other five bone samples from different four patients, following normal healing after tooth extraction at the 
maxillary edentulous area, were collected during receiving dental implant surgeries at Faculty of Dentistry, 
Chulalongkorn University. Pieces of bone were harvested from each of the donor region via 2 mm. internal 
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diameter trephine bur through dental implant surgeries and immediately be frozen in liquid nitrogen until the RNA 
isolation process. In case of one patient had two samples, each sample was kept separately.  

RNA isolation 
First, the bone was homogenized within lysis reagent (Qiazol®, Qiagen, Inc., USA) by the Bead-Based 

Homogenizer (PowerLyzerTM, Mo Bio Laboratories, Inc., USA). The metal bead tubes were pre-chilled in liquid 
nitrogen to reduce the heat while homogenizing. (Carter et al., 2012). Then, the mRNA was extracted by the spin-
column based method according to the manufacturer’s instructions (PureLink® RNA Mini Kit, Life Technologies, 
Inc., USA). Finally, the quantification and quality of mRNA was tested by a spectrophotometer (NanoDrop 2000, 
Thermo Fisher Scientific, Inc., USA).  

RT-PCR 
Isolated RNA was reverse transcribed to cDNA and used as the template in real time PCR by the reverse 

transcription kit (Sensiscript®, Qiagen, Inc., USA) and the real time PCR Master Mix (SYBR® FAST Universal 
kit, Kapa Biosystems, Inc., USA) respectively. The protocols were set according to the manufacturer’s instructions. 

Bio-Rad CFX96TM real time RT-PCR system (Bio-Rad laboratories, Inc., USA) was used to verify the quality 
of mRNA to observe gene expression of RANKL, MMP9 and IL-1β. Primers for the genes were designed 
following primer designing tool (Primer3 and BLAST, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primerblast/) (table 1). 
GAPDH was used as a reference gene for normalization and amplified in the separated tube (Bustin and Nolan, 
2004)  

Gene  Primer sequences 
RANKL 

 
forward 
reverse 

GCCAGTGGGAGATGTTAGAC 
ATAGCCCACATGCAGTTTCT 

MMP9 
 

forward 
reverse 

CCTTCTACGGCCACTACTGT 
CCAGTACTTCCCATCCTTGA 

IL-1β forward 
reverse

GCTCTGGGATTCTCTTCAGC 
AAGTCATCCTCATTGCCACT 

GAPDH 
 

forward 
reverse 

TGAAGGTCGGAGTCAACGGAT 
TCACACCCATGACGAACATGG 

Table 1. Primer sequences used in this study 
 

4. Results 
In this study, all eight patients were female. The average age of MSFA and maxillary edentulous bone group 

were 50 and 54 years old. From real time RT-PCR, figure 1 shows the means of gene expressions level between the 
grafted bone after MSFA with xenograft group and the maxillary edentulous bone group. Table 2 shows descriptive 
and analytical statistics of the genes expressions level. No differences in genes expression were observed by the 
independent t-test. 
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Figure 1. The mean expression of three target genes (+/- 1 SD) 
 

Gene Group (N=5) Mean SD Sig. 
RANKL 

 
MSFA 1.7214 1.0592 .129 
MEB 0.8149 0.2272 

MMP9 
 

MSFA 0.7109 0.5095 .148 
MEB 1.9502 1.9447 

IL-1β 
 

MSFA 1.5049 0.8595 .205 
MEB 0.8037 0.4671 

Table 2. Descriptive statistics and independent t-test of the genes expressions level 
(MSFA = maxillary sinus floor augmentation, MEB = maxillary edentulous bone) 

 
5. Discussion 

The histotogic and histomorphometric methods have often been used to evaluate the clinical success of Bio-
Oss®. It is a xenograft that consists of deproteinized, sterilized cancellous bovine bone. Because of its slow 
resorption rate and osteoconductive ability, Bio-Oss® is suitable for being a stable scaffold. Bone-forming cells at 
the peripheral of graft site can penetrate and form new bone. (Yildirim et al., 2001)  Histologically, it has been 
shown that Bio-Oss® can successfully form new lamellar bone and multinucleated cells is in close contact with a 
Bio-Oss particle. (Maurizio P. et al., 1999) According to the study by Wei et al, IL-1 is able to induce RANKL 
expression by stromal cells and directly stimulate osteoclast precursor differentiation. In this study, a higher 
expression of the proinflammatory gene IL-1β was observed in the grafted bones of MSFA group compared with 
those maxillary edentulous bones. This may cause a higher expression of the bone resorption genes RANKL that 
was also observed. However, no differences were observed for the bone resorption gene RANKL and 
proinflammatory cytokines IL-1β between 2 groups.  
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The bone remodeling has two main phases: bone resorption and formation of new bone. Osteoblasts and 
osteoclasts play important roles in this process. First, osteoclasts remove the old bone, then osteoblasts form new 
bone replacing the tissue previously resorbed.  MMP9 is an enzyme released by mature osteoclasts to resorp bone. 
(Tatsuo S., 2008) In the present study, the level of MMP9 is not different from those of normal bone healing. That 
result indicates that remaining particle of grafted bone does not stimulate the function of osteoclast.  That is why we 
can still find the grafted particle for years.  

The obstacle in this study was the difficulty in RNA isolation process from the bone samples, because they 
were quite hard and rich in mineral, but poor in the number of cells. We suggest that the future study should be 
extended to study more genes such as bone-forming genes, so it might give more data to be analyze the correlation 
among the genes. Furthermore, a bilateral split-mouth design model using the same subject for two groups would 
give us more accurate result. However, the subjects in the present study were not eligible for this model. 

 
6. Conclusion 

 This study gave the descriptive data of the gene expressions level between the grafted bone after MSFA 
with xenograft group and the maxillary edentulous bone group. There is no statistically significant difference in 
gene expression level of RANKL, MMP9 and IL-1β according to the independent t-test. In conclusion, Bio-Oss® 

particle does not increase osteoclast function and has good biocompatibility.  
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ความแขง็แรงพนัธะและความคงทนของระบบการซ่อมพอร์ซเลนทางทนัตกรรม 4 ชนิด 
BOND STRENGTH AND DURABILITY OF 

FOUR DENTAL-PORCELAIN REPAIR SYSTEMS 
 

 ศศิภา ศรีงามพร้อม ท.บ.1  และ อรพนิท์ โคมนิ ท.บ., ป.เอก2 
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2อาจารยป์ระจาํ ภาควชิาทนัตกรรมประดิษฐ ์ คณะทนัตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

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

บทคดัย่อ      

ปัจจุบนัมีการใชง้านครอบฟันและฟันเทียมบางส่วนติดแน่นอยา่งแพร่หลาย พอร์ซเลนท่ีใชเ้ป็นส่วนเคลือบ
งานครอบฟันเพ่ือความสวยงามสามารถบ่ินแตกไดเ้ม่ือมีการโคง้งอหรือการเปล่ียนแปลงความร้อนเยน็อยา่งรวดเร็ว 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเปรียบเทียบค่าความแขง็แรงพนัธะเฉือนและความคงทนของระบบการซ่อมพอร์ซเลน
ชนิดใหม่ท่ีมี 4-เมตา้เป็นองคป์ระกอบพ้ืนฐานกบัระบบการซ่อมพอร์ซเลนในปัจจุบนัชนิดอ่ืนๆ โดยใชเ้ฟลดส์ปาติก
พอร์ซเลนจาํนวน 80 ช้ิน เส้นผ่านศูนยก์ลาง 4 มม. หนา 3 มม. ช้ินงานถูกแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มตามระบบการซ่อม  
พอร์ซเลน ไดแ้ก่ ซูเปอร์บอนด์ ซีแอนด์บี (SB) บอนด์ฟิล เอสบี (BF) เฮลิโอบอนด์ (HB) และเวอร์ทีส โฟล (VF) 
ช้ินงาน 10 ช้ินในแต่ละกลุ่มถูกวดัค่าหลงัจากแช่นํ้าเป็นเวลา 24 ชัว่โมง และอีก 10 ช้ินถูกวดัหลงัการทาํเทอโมไซคลิง 
5,000 รอบ นาํค่าท่ีไดม้าวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติดว้ยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทางและสถิติทดสอบชนิด
แดนเนท ที3 ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 จากนั้นส่องดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ใชแ้สงแบบสเตอริโอท่ีกาํลงัขยาย 30 เท่า เพ่ือดู
ชนิดการแตกหัก พบวา่ค่าความแข็งแรงพนัธะเฉือนหลงัแช่นํ้ าเป็นเวลา 24 ชัว่โมงของทั้ง 4 กลุ่มมีค่าระหวา่ง 12.33 
ถึง 24.42 เมกะปาสคาล และหลงัจากเทอมอไซคลิงมีค่าระหว่าง 4.22 ถึง 23.72 เมกะปาสคาล กลุ่ม BF มีค่าความ
แขง็แรงพนัธะเฉือนสูงท่ีสุดทั้งก่อนและหลงัเทอมอไซคลิง ขณะท่ีกลุ่ม VF ให้ค่าแรงตํ่าท่ีสุด ค่าความแขง็แรงพนัธะ
เฉือนในกลุ่ม HB และ VF ลดลงอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติหลงัเทอมอไซคลิง ขณะท่ีการจาํลองสภาวะการใชง้านไม่มี
ผลต่อกลุ่ม SB และ BF  การศึกษาน้ีสามารถกล่าวได้ว่าระบบการซ่อมพอร์ซเลนชนิดใหม่ท่ีมีโฟร-เมต้าเป็น
องคป์ระกอบพ้ืนฐานสามารถใชเ้ป็นอีกทางเลือกในการซ่อมพอร์ซเลนได ้

 

คําสําคัญ: ระบบการซ่อมพอร์ซเลนท่ีมีโฟร-เมตา้เป็นองคป์ระกอบพ้ืนฐาน, ความแขง็แรงพนัธะเฉือน, ความคงทน, 
4-เมตา้ เอม็เอม็เอ ทีบีบี เรซิน, ระบบการซ่อมพอร์ซเลน 

 
Abstract 

Presently, the usage of crown and fixed partial prosthesis is popular. Esthetic veneering porcelain is 
susceptible to fracture when flexed or quickly heated or cooled.  The objective of this study was to compare the 
shear bond strength and its durability of a new 4-META-based porcelain-repair system and currently used systems. 
Eighty specimens of 4 mm. in diameter and 3 mm. in thickness were prepared from feldspathic porcelain. The 
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specimens were divided into four groups following porcelain-repair systems: Superbond C&B (SB), Bondfill SB 
(BF), Heliobonds (HB) and Vertise flow (VF). In each group, 10 specimens were tested after 24-hour water storage, 
and the other 10 specimens were tested after 5,000 thermocycling. All data was statistically analyzed by two-way 
ANOVA and Dunnett’s T3 test (P<0.05). All substrate surfaces were investigated by Stereomicroscope 30X to 
evaluate their failure modes. The mean of shear bond strength among 4 groups at 24-hour water storage varied from 
12.33 MPa to 24.42 MPa, and after thermocycling, they varied from 4.22 MPa to 23.72 MPa. The BF group had the 
highest bond strength before and after thermocycling, while the VF group showed the lowest bond strength. The 
mean bond strength of the HB and VF groups decreased significantly after thermocycling, while the SB and BF 
groups were not affected by the aging process. From this study, it can be concluded that a new 4-META-based 
porcelain-repair system is an alternative choice for repairing porcelain. 
 

KEYWORDS: 4-META BASED PORCELAIN REPAIR SYSTEM, SHEAR BOND STRENGTH, 
DURABILITY, 4-META/MMA-TBB RESIN, PORCELAIN REPAIR SYSTEM 

 

1. Background and Rationale  
Porcelain is widely used in restorative dentistry because of its esthetic, long-term color stability, 

translucency, biocompatibility, and wear-resistance. However, porcelain is brittle and can easily fracture. Fracture 
of veneering porcelain can occur in every dental porcelain system, including all-ceramic and porcelain fused to 
metal restorations. Reasons for failure include multifactorial problems such as frequently repeated stresses during 
chewing or trauma, excessive porcelain thickness with inadequate core support, propagation cracks in the porcelain 
and oral environment (Özcan M, 2002, 2003). A long-term clinical study on porcelain fused to metal crowns found 
that there was 2.7% (Strub JR, 1991) and 6.25% (Cheung GS, 1991) porcelain fracture. The frequencies of 
veneering porcelain fractures in fixed partial prostheses were 13.6% for all ceramic and 2.9% for porcelain fused to 
metal after a five-year period (Sailor I, 2008).  

Three conditions are suggested for porcelain fractures: (1) fracture in veneering porcelain only, (2) 
fracture with both porcelain and core material exposed, and (3) fracture with substantial core material exposed 
(Chung KH, 1997).  The majority of failures occurred in the buccal or labial surfaces of the restorations (Özcan M, 
2002) that were esthetic problems for the patient. Rather than replacing the whole restoration, most veneering 
porcelain fractures can be treated by polishing or repairing (Kimmich M, 2013). Therefore, repairing the fracture 
areas by chairside is the choice for patients to correct the esthetic and function immediately. It avoids trauma and 
preserves both tooth structure and restoration (Özcan M, 2006; Sukontip A, 2008). 

A popular method is repairing with a resin composite. Nowadays, there are several repair systems that 
repair chipped or fractured porcelain. Success depends on the bond strength between the resin composite and 
porcelain. It relies on mechanical retention, chemical retention, and adhesive resin (Blatz MB, 2003). Recently, 
material with the capability to can repair fractured porcelain without resin composite and resin cement was 
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introduced to the dental market (Nakamura M, 2011). It is a new 4-META-based, self-cured, self-adhesive resin 
with pre-polymerized filler: Bondfill SB (Sun Medical Co, Ltd, Moriyama, Japan). Literature is available that 
evaluates the efficiency and characteristics of this material. However, no study has been done regarding the 
material’s use as porcelain repair.  
 

2. Objectives  
1. To compare the shear bond strength of a new 4-META-based porcelain-repair system to currently used systems. 
2. To investigate the effect of thermocycling on the shear bond strength of all porcelain repair systems. 
 

3. Material and Method  
Eighty specimens with 4 mm. in diameter and 3 mm. in thickness were prepared from feldspathic 

porcelain (Vintage MP, Shofu, Japan) according to the manufacturer’s instruction. All specimens were embedded in 
a PVC (polyvinyl chloride) tube with clear acrylic resin. The specimens were wet-polished with 220- and 320-grit 
silicon carbide papers. The specimens were cleaned in Ultrasonic Cleaner (5210, BRANSONIC, Germany) with 
distilled water for five minutes, air dried and stored in closed contamination until used.  

A piece of double-sided adhesive tape with 50 micrometer in thickness and 2.5 mm. in diameter hold was 
fixed on the specimens to define the area of bond. All specimens were randomly divided into four groups for the 
following different intra-oral repair systems (n = 10): Superbond C&B (SB; Sunmedical, Japan), Bondfill SB (BF; 
Sunmedical, Japan), Heliobonds (HB; Ivoclar Vivadent AG, Schaan, Liechtenstein) and Vertise flow (VF; Kerr 
dental product, USA). The specimens were prepared following the manufacturer’s instructions (summary in fig 1). 
The repair material was held by a 3 mm. in diameter and 3 mm. in height aluminum ring. The resin composite was 
applied and lightly cured (Elipar™ S10 curing light, 3M ESPE, USA) with a layering technique for 40 seconds.  

Thirty minutes after preparation, the specimens were stored in 37oC distilled water for 24 hours. Half of 
specimens in each group were tested for the 24-h shear bond strength using universal testing machine (EZ-S, 
SHIMADZU, Japan) with a cross head speed of 0.5 mm. per minute until fracture. The remaining specimens were 
thermocycled for 5,000 times in a Thermocycling unit (King Mongkut's University of Technology Thonburi, 
Thailand) in 5oC and 55oC water with a 30-second dwell time to evaluate shear bond strength.  

After the shear bond strength test, all substrate surfaces were investigated by the Stereomicroscope (SZ 
61, OLYMPUS, Japan) 30X to determine the location of failure. The mode of failure was recorded by a single 
calibrated observer as one of the following: Type 1: Adhesive failure at the resin cement-porcelain interface; Type 
2: Mixed failure (adhesive failure between resin cement and porcelain and cohesive failure in porcelain); and Type 
3: Cohesive failure in porcelain. The data was analyzed with Two-way ANOVA and Dunnett’s T3 tests at 
significant levels of 0.05 by SPSS programme (SPSS version 22.0; IBM, USA). 
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4. Results 

The mean shear bond strength of four porcelain repair systems at 2 4 -hour water storage and 5 ,0 0 0 
thermocycling are shown in table I. The A, B, C and D entries in the table show the significant differences among 
the groups. The mean bond strength of 24-hours water storage was as follows: SB 20.44 ±4.12 MPa, BF 24.42±1.91 
MPa, HB 18.87±5.82 MPa and VF 12.33±3.95 MPa. There was no significant difference among three groups (SB, 
BF, and HB), and there was no significant between the HB and VF group. Almost half of specimens in the SB, BF, 
and HB groups showed mixed failure but almost all of specimens in the VF group showed adhesive failure in 
porcelain. 

The mean bond strength after 5,000 thermocycling was as follow: SB 21.42±4.91 MPa, BF 23.72±5.25 
MPa, HB 8 .9 2± 1 .83  MPa and VF 4.22± 1 .01 MPa. There was no significant difference between the SB and BF 
group. There was a significant difference between these two groups (SB and BF) and the other two groups (HB, 
VF). In the VF group had two debonded specimens after thermocycling. The failure mode of all specimens in the 
HB and VF groups was adhesive failure. 
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The mean bond strength of the BF, HB and VF group decreased after thermocycling, while the SB group 
slightly increased in bond strength after thermocycling. The HB and VF group decreased significantly after 
thermocycling. All groups exhibited more adhesive failure after thermocycling, except the BF group. From table II, 
the analysis showed that bond strength is influenced by the type of porcelain repair system, thermocycling, and a 
combination of both.  
 

              Table I. Shear bond strength (MPa)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SD, Standard Deviation 
Failure Type: Type1: Adhesive failure at the resin cement-porcelain interface; Type 2: Mixed failure 
(adhesive failure between resin cement and porcelain and cohesive failure in porcelain); and Type 3: 
Cohesive failure in porcelain. 

 
        Table II. Analysis of variance for shear bond strength 
 

Source Sum of squares df Mean Square F Sig. 
Group 
Thermocycling 
Group * Thermocycling 

2853.868 
383.286 
427.787 

3 
1 
3 

951.289 
383.286 
142.596 

58.715 
23.657 

8.801 

.000 

.000 

.000 

 
 
 
 

Group Storaged 
Bond strength Failure type 

Mean (MPa) SD Type1 Type2 Type3 

SB 24-hrs. water storaged 20.44a 4.12 2 5 3 

Thermocycled 
 

21.42a 4.91 3 5 2 

BF 24-hrs. water storaged 24.42a 1.91 4 4 2 

Thermocycled 
 

23.72a 5.25 3 5 2 

HB 24-hrs. water storaged 18.87a,b 5.82 4 3 3 

Thermocycled 
 

8.92c 1.83 10 0 0 

VF 24-hrs. water storaged 12.33b,c 3.95 8 2 0 

Thermocycled 4.22d 1.01 10 0 0 
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5. Discussion 
There are various pretreatment surfaces that have been suggested to increase bond strength and durability, 

including bur or sandblasting, chemical etching with hydrofluoric acid to create micromechanical retention; or 
chemical retention from a silane coupling agent (Blatz MB, 2003; Kimmich M, 2013). The repair method in this 
study followed the manufacturer’s instructions. Clinically, when the fracture site is repaired with composite resin, 
surface grinding with a diamond bur is a commonly used method for surface cleaning to improve mechanical 
bonding as standard procedure. To simulate this clinical condition, all specimen surfaces were prepared with 320 
silicon carbide paper that represented fine diamond bur (Anusavice K, 2013). 

From this study, the BF group had the highest mean bond strength followed by the SB, HB and VF 
groups, respectively. Clinical success requires bonding of materials to porcelain. However, the minimal bond 
strength of resin composite bond to porcelain in the oral cavity remains controversial. Meanwhile, previous studies 
(Ugur E, 2014; Thurmond JW, 1994) suggest that the minimal bond strength must not be less than 10-13 MPa 
because the pattern of failure would be changed from cohesive failure to adhesive failure. After 24-hour water 
storage, the bond strength of the SB, BF and HB groups were higher than the minimal bond strength, while the VF 
group was equal. Therefore, the VF group showed more adhesive failure than the other groups. The SB and BF 
groups still had higher bond strength whereas the HB and VF groups showed lower bond strength than the 
minimum bond strength after thermocycling. The failure mode of all specimens in the HB and VF groups exhibited 
adhesive failure. For the VF group, it could be explained by the fact that there was no pretreatment surface, which 
can lead to poor bond strength, according to the manufacturer’s instruction. This may be because the viscous 
characteristics of the flowable composite cannot penetrate into the surface of the porcelain to create a strong bond 
(Ugur E, 2014).  

 Thermocycling is an in vitro process to simulate the oral environment. 5,000 cycles can represent six 
months of clinical service (M.S. Gale, 1999). Thermocycling can cause a decrease in bond strength. This reduction 
may be due to the uptake of water and thermal change, which can alter the mechanical properties within the silane 
and resin layer (A. Leibrock, 1999). All groups decreased in bond strength, except for the SB group, which slightly 
increased in bond strength after thermocycling but was not significantly different after 24 hours of water storage. 
There was one specimen in the group that had very high bond strength, and lead to a high mean bond strength. The 
SB and BF group showed no significant different before and after thermocycling when the HB and VF group 
showed significant lower bond strength after thermocycling. According to Kato H. (1996), the bond strength of 
superbond C&B and porcelain liner M did not decrease significantly after thermocycling. In this study, the SB and 
BF groups represent more durability over a six-month period. The 4-META monomer was able to create a stable 
bond, and a two component silane coupling agent (Porcelain liner M) in the SB and BF groups exhibit more durable 
bond strength than a prehydrolyzed type (Monobond N) in the HB group (Kato H, 1996).  
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The SB and BF groups had no significant difference in bond strength because of their nearly same 
composition (4-Methacryloxyethyl Trimellitate Anhydride (4-META) and Tri-n-butylborane (TBB)). The BF group 
showed higher bond strength because it contained organic and inorganic filler, which created a tough restoration. 
Trimethylolpropanetrimethacrylate (TMPT) filler in Bondfill SB create a flexible acrylic matrix that lead to lower 
brittleness (Suzuki S, 1995). Mechanical failure can occur more easily in the resin layer of SB group leading to 
restoration failure.  

In the previous studies, bonding between the composite resin and porcelain was frequently investigated by 
shear bond strength methodologies. (Matsumura H, 1997; Yoshida K, 2007; Ugur E, 2014) It has been reported that 
shear stresses are major stresses that generate in vivo bonding failure of restorations. Therefore, this study was 
evaluated with the shear bond strength test method, but the test method may cause cohesive failures in the ceramic. 
(Blatz MB, 2003) While feldspathic porcelain used in this study was made in the same manner as conventional 
porcelain for porcelain fused to metal crowns following the manufacturer’s instructions. It is mechanically weaker 
than the machinable ceramic blocks used in the other studies. (Yoshida K, 2007) Therefore, it showed cohesive 
failure in the porcelain. 

 

6. Conclusion  
1. The bond strength of a new 4-META-based porcelain-repair system was higher than the currently used 

porcelain repair system before and after thermocycling. 
2. Thermocycling does not significantly reduce the bond strength of two porcelain repair systems (BF and SB 

groups). Anyway, all groups demonstrated an increase of number of sample in adhesive failure, except for the BF 
group. 

3. Within the limits of the present in vitro study, these finding revealed that the durability of SB and BF groups 
is more than 6 months, and clinical studies are necessary for further evaluation. 
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การปรับสภาพผวิด้วยสารละลายเมทลิฟอร์เมตและเมทลิอะซิเตตเพิม่ความแขง็แรงดงึระหว่าง
อะคริลกิเรซินชนิดบ่มด้วยตวัเอง กบัซ่ีฟันเทยีมอะคริลกิ 

Surface treatment of methyl formate-methyl acetate solution increases tensile bond strength 
between autopolymerized acrylic resin and acrylic denture base  

 
ทชิา ทองระกาศ1   และ ชัยรัตน์ วิวฒัน์วรพนัธ์2 
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บทคดัย่อ      

 งานวิจยัน้ีศึกษาผลของการทาสารเคมีบนผิวซ่ีฟันเทียมอะคริลิกเพ่ือปรับปรุงพ้ืนผิว ก่อนนาํไปซ่อมดว้ย 
อะคริลิกเรซินชนิดบ่มดว้ยตวัเอง โดยนําฟันตดัหน้าซ่ีกลางบนจาํนวน 70 ซ่ี (Yamahachi new ace) มาขดักระดาษ
ทรายตาํแหน่งผิวด้านประชิดสันเหงือก และนํามาแบ่งกลุ่มทาสารทั้ งหมด 7 กลุ่ม (n=10) ดังน้ี : กลุ่มไม่ทาสาร 
(control group), กลุ่มทาสารละลายเมทิลฟอร์เมต และเมทิลอะซิเตต (MF-MA) ท่ีอตัราส่วน 25:75 โดยปริมาตร (CU 
Acrylic Bond) เป็นเวลา 15 , 30 , 60 , 120 , 180 วินาที และกลุ่มทาสารเมทิลเมทาคริเลต (MMA) 180 วินาที จากนั้น
นาํช้ินงานมายดึดว้ยอะคริลิกเรซินชนิดบ่มดว้ยตวัเอง (Unifast Trad) ภายใตห้มอ้อดัความดนั แลว้จึงนาํมาทดสอบแรง
ดึงดว้ยเคร่ืองทดสอบแรงดึงแรงอดั นาํค่าเฉล่ียความแข็งแรงพนัธะดึงของแต่ละกลุ่มมาวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติดว้ย
การวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวท่ีระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 (α= 0.05) 
 ผลการศึกษาคือ กลุ่มท่ีทาสารปรับสภาพผิวมีความแข็งแรงดึงสูงกว่ากลุ่มท่ีไม่มีการปรับสภาพผิวอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) สําหรับในกลุ่มท่ีปรับสภาพผิวนั้ น กลุ่มท่ีทาสารละลาย MF-MA 180 วินาทีมีความ
แข็งแรงดึงสูงกว่ากลุ่มท่ีทา MF-MA 15 และ 30 วินาที และกลุ่มท่ีทา MMA 180 วินาทีอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p<0.05) แต่กลุ่มท่ีทา MMA 180 วินาที และกลุ่มท่ีทา MF-MA 15, 30, 60 และ 120 วินาที มีความแข็งแรงดึงไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p>0.05)   

 

คาํสําคญั:  อะคริลิก, ฐานฟันเทียม, ซ่ีฟันเทียม, เมทิลอะซิเตต, เมทิลฟอร์เมต, อะคริลิกเรซินชนิดบ่มดว้ยตวัเอง,  
ความแขง็แรงพนัธะดึง 

 
Abstract 

 This study evaluated the effect of chemical surface-treatment using a methyl formate-methyl acetate (MF-
MA) solution on acrylic denture teeth repaired with autopolymerized acrylic resin. Seventy maxillary central 
incisor acrylic denture teeth (Yamahachi new ace) were ground with silicone carbide paper at their ridge lap 
surfaces. The teeth were divided into seven groups (n=10): no surface treatment (control group), methyl formate-
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methyl acetate (MF-MA) solution at a ratio of 25:75 (by volume) (CU Acrylic Bond) at 15 s, 30 s, 60 s, 120 s, 180 
s, and MMA 180 s. The teeth were then repaired using autopolymerized acrylic resin (Unifast Trad). The repaired 
denture teeth were polymerized in a pressure cooker. A tensile strength test was performed with a Universal testing 
machine. Statistical analysis of the results was carried out using one-way ANOVA for the test groups (α= 0.05). 
 The result showed that the surface treatment groups had significantly higher mean tensile bond strength 
value than no treatment group (p<0.05). Among the surface treatment groups, MF-MA 180 s group gave 
significantly  higher tensile bond strength than MF-MA 15, 30 s and MMA 180 s groups (p<0.05). However, There 
were no significant differences in tensile bond strength among the MMA 180 s, MF-MA 15, 30, 60 s, and 120 s 
groups (p>0.05).  
KEYWORDS: ACRYLIC, DENTURE BASE, DENTURE TEETH, METHYL ACETATE, METHYL FORMATE, 

AUTOPOLYMERIZED ACRYLIC, TENSILE BOND STRENGTH 
 
1. Introduction 

The most common type of denture failure is debonding or fracture of the denture teeth, accounting for 
approximately 33% of failures (Debar et al, 1994). This failure usually occurs in the anterior region of the denture. 
Dentists and patients both prefer chair-side repair using autopolymerized acrylic resin, because it is a 
straightforward procedure and takes less chair time than repair in the laboratory.  
 A likely explanation for teeth debonding is contamination of the tooth surfaces with substances such as 
wax. Another cause is structural incompatibility between the tooth and denture base. Weakness of the repaired 
interface leads to recurrent debonding. Therefore, the surface treatment method used is important for denture repair. 
There were mechanical surface treatment such as the placement of a diatoric recess, and chemical surface treatment 
using a bonding agent on denture teeth resulted in higher bond strength than grinding alone (Meng et al, 2010).  

The most frequently used surface-treatment solution is MMA. MMA is effective as an adhesion promoter 
because of its structural similarities to denture base. However, it has a long wetting-time. MMA surface treatment 
requires 3  minutes to diminish adhesive failures (Vallittu et al, 1 9 9 4 ) . There were studies about using MMA as 
surface-treatment solution, latterly. They used application-time at 180 s for gold standard (Yanikoglu et al, 2002; 
Marra et al, 2009). Other solutions have been used as chemical surface treatments, e.g. chloroform, methylene 
chloride (dichloromethane), methyl methacrylate (MMA), and 4 -methacryloxyethyl trimellitate anhydride (4 -
META). Chloroform and methylene chloride have been used as acrylic resin softening agents, however, they have 
been identified as being carcinogenic.  

Two nontoxic and effective solutions were revealed, methyl formate and methyl acetate. They have a 
similar softening efficacy compared to methylene chloride (Asmussen and Peutzfeldt, 2000). Another study found 
that methyl formate, methyl acetate, and their mixture significantly enhanced the flexural strength of heat-cured 
acrylic denture base resin that had been repaired with self-cured acrylic resin. The scanning electron micrographs in 
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their study demonstrated that the application of these solutions to heat-cured acrylic resin resulted in a 3 D 
honeycomb appearance, whereas specimens treated with methyl methacrylate developed shallow pits 
(Thunyakitpisal et al, 2011 ). In addition, other studies have been conducted investigating the surface treatment of 
acrylic denture base and reline resin with MF-MA. These studies have shown that MF-MA significantly enhanced 
the bond strength between acrylic denture base and reline resin (Kungkapilas and Santawisuk, 2014; Osathananda 
and Wiwatwarrapan, 2014). 
 The study of MF-MA application on acrylic denture teeth revealed that applying 1 5  seconds before 
packing with heat-cured acrylic denture base resulted in a higher micro-tensile bond strength compared with the no 
surface-treatment group. This difference was statistically significant at the 95%  confidence level. Moreover, there 
was no significant difference between the MF-MA and MMA groups using a 15 second-application time on micro-
tensile bond strength (Penpattanakul and Wiwatwarrapan, 2 0 1 2 ). Therefore, MF-MA may be an acceptable 
alternative for MMA because it is less toxic. 

There are various methods for determining the bond strength between denture teeth and denture base e.g., 
American Dental Association Specification number 15  (ADA 15 ), Australian Standard (AS 1626 ), International 
Organization for Standardization for synthetic resin teeth (ISO 3336 ), British Standard Specification (BS 3990 ), 
South African Specification (SABS 1342), German specification for synthetic resin teeth (DIN 13914), Japanese 
Standard for Acrylic Resin Teeth (JIST 6 5 0 6 ) , and the finite element stress analysis technique. However, these 
methods are open to be criticized concerning their accuracy in determining bond strength. Moreover, the lack of 
uniformity in the tooth-denture base testing methods does not allow bond strength to be investigated in a 
standardized manner and/or the results to be directly compared (Cunningham, 1993). 
 Since 2 0 1 0 , there have been an increasing number of studies concerning improved bond strength after 
using MF-MA solution as a surface treatment of acrylic resin materials. However, there has been no study about 
bond strength when applying this solution to autopolymerized acrylic resin repaired denture teeth. 
 

2. Objective 
To evaluate the effect of surface treatment with MF-MA solution varied by various application times 

compared to MMA 180 second on tensile bond strength of acrylic denture teeth repaired with autopolymerized 
acrylic resin. 

 
3. Methods 

Seventy maxillary central incisor acrylic denture teeth (Yamahachi new ace, Dental Vision Co., Ltd, 
Thailand) were used in the present study. The specimens were embedded occlusal surface down in autopolymerized 
(poly)methyl methacrylate (PMMA) that was packed in a water pipe. Their ridge-lap surfaces were polished with 
500 and 1200 grit silicon carbide paper in a polishing machine (Nano2000, PACE Technologies, AZ, USA). The 
specimens were divided into groups of 10 specimens each. Chemical solutions were applied to the groups as 
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follows (Table 1): no treatment, methyl formate-methyl acetate (MF-MA) solution at a ratio of 25:75 (by volume) 
(CU Acrylic Bond, Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand) at 15 s, 30 s, 60 s, 120 s, 
180 s, and MMA 180 s. Subsequently, a 3.0 mm diameter polyethylene sheet with double-sided adhesive tape and a 
10 mm diameter acrylic resin ring were placed on the surface of the ridge-rap. Autopolymerized acrylic resin 
(Unifast Trad, GC Dental Products Corp, Tokyo, Japan) was loaded in the ring and compressed with a 1 kg weight. 
The specimen was then placed in a pressure cooker at 2 bar at 60ºC. After the specimen was set, an acrylic resin rod 
was attached on the top with Cyanoacrylate glue (Super Bonder, 3M Thailand, Ltd, Thailand) to connect with the 
tensile testing machine (Fig. 1). 

 

 
 

Figure 1. Schematic drawing of the specimens. 
 
The polymerized specimens were stored in deionized water at 37ºC for 48±2h before testing. A Universal 

testing machine (Shimadzu, EZ-S, Bara Scientific Co., Ltd., Thailand) with a 500 N load cell at a crosshead speed 
of 10 mm/min was used (Fig. 2). The tensile bond strength was calculated by dividing the failure force by the 
adhesion surface area. 
 

                                                           
 

Figure 2. Specimen prepared for tensile testing. 
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The data were statistically analyzed using SPSS for Windows 22 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA). The 
mean and standard deviation (SD) for the tensile bond strength of each group was calculated and statistically 
analyzed using one-way analysis of variance (ANOVA) and the post hoc Tukey’s test at the 95% confidence level. 
 
4. Results 

One way ANOVA comparing the bond strength between the groups demonstrated that there were 
significant differences in tensile bond strength between the surface treatment groups and the negative control group 
(p<0.05), but there were no significant differences among MF-MA 15 s, 30 s, 60 s, 120 s, and MMA 180 s groups 
(p>0.05). MF-MA 180 s group obtained the highest mean tensile bond strength value, but it was not significantly 
different with MF-MA 60 s, and 120 s groups (p>0.05). The results are shown in Table 1. 
 
Table 1. Details and results of the groups. 

Chemical agent Application time 
(seconds) 

Sample size Tensile bond strength (MPa) ± SD

No treatment - 10 12.35 ± 2.33a 

MMA 180 10 19.68 ± 3.92b 

  MF -MA 15 10 17.91 ± 2.29b 

MF -MA 30 10 18.00 ± 2.13b 

MF -MA 60 10 21.88 ± 3.59b,c 

MF-MA 120 10 20.39 ± 4.27b,c 

MF-MA 180 10 24.30 ± 3.18c 

Same superscript letter indicates no significant difference between the groups (p > 0.05). 

5. Discussion 
The bond strength of acrylic denture teeth to autopolymerized acrylic resin can be improved by chemical 

surface treatment. This improvement results from the acrylic resin polymer diffusing into the interpenetration 
polymer network (IPN) matrix of the denture teeth during polymerization, which is known as the swelling 
phenomenon (Vallittu and Ruyter, 1997).  

The bonding mechanism between denture teeth and autopolymerized acrylic resin begins when the 
solvents in the surface treatment agent contact the denture teeth, dissolving their surfaces and causing swelling of 
the surface-layers of the teeth, followed by solvent evaporation. Subsequently, the monomer of the autopolymerized 
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acrylic resin material diffuses and penetrates into the pores of the denture teeth and form an interpenetrating 
polymer network. This mechanism is affected by application time, polymerization temperature, type of solvent, 
denture teeth structure, and glass transitional temperature of the denture teeth (Hopfenberg and Stannett, 1973). 

When used on acrylic denture teeth as a surface treatment, a methyl formate and methyl acetate solution 
acts by swelling and dissolving their surface, and then evaporating. Thus, there is no residual solution on the 
surface of the teeth before the autopolymerized acrylic material is applied. If residual solution was present on the 
surface of the teeth, it would obstruct the interlocking of the autopolymerized resin polymer chains and the denture 
teeth, and the tensile bond strength would be reduced. In addition, there are no carbon–carbon double bonds (C=C) 
in methyl formate or methyl acetate molecules to polymerize with the monomer in autopolymerized acrylic 
material. 

Polymer solubility and swelling occurs when the polymer’s and solvent’s solubility parameters and 
polarities are close to each other. The solubility parameter of PMMA (acrylic denture teeth) is 18.3 MPa1/2, 
whereas those of MMA, MF, and MA are 18.0, 20.9, and 19.6 MPa1/2, respectively (Grulke, 1999). In addition, 
MMA, MF, and MA molecules have the same methyl ester group that increases their ability to soften PMMA 
(Asmussen and Peutzfeldt, 2000). MF and MA surface treatment increased the shear bond strength between an 
acrylic rebasing material and PMMA (Osathananda and Wiwatwarrapan, 2014). Furthermore, surface treatment of 
an acrylic denture base with an MF-MA mixture increased the transverse strength of heat-polymerized acrylic resin 
repaired with autopolymerized acrylic resin (Thunyakitpisal et al, 2011). Thus, we hypothesized that an MF-MA 
mixture would increase the tensile bond strength between acrylic denture teeth and autopolymerized acrylic resin. 

Our results indicate that MF-MA is superior to MMA for clinical use due to its reduced application time 
and lack of tissue irritation. Regarding the application time, the MF-MA 60 s, 120 s, and 180 s groups gave high 
bond strength value, but there were no significant differences in the bond strength among the MF-MA 15 s, 30 s, 60 
s, 120 s, and MMA 180 s groups (p > 0.05). Accordingly, we found that the use of MF-MA for 15 s resulted in high 
bond strength but least application time. Therefore, the best practical time for clinical use is 15 seconds.  
 A limitation of this study was that we only investigated one type of acrylic denture teeth (conventional 
type). Other researchers have found that the type of acrylic denture teeth affected their bond strength to denture 
base (Kawara et al, 1991; Takahashi et al, 2000). In contrast, there was a study stated that no significant difference 
in bond strength between conventional and interpenetrating network (IPN) denture teeth bonded to autopolymerized 
acrylic resin (Clancy and Boyer, 1989). This issue remains unresolved and, further studies should be performed.  
 
6. Conclusion 
 Under the limitations of this study, the following conclusions were drawn. 

1. The CU Acrylic Bond, MF-MA solution and MMA increase the bond strength of conventional acrylic 
denture teeth to the autopolymerized acrylic resin.  
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2. MF-MA can be an alternative chemical surface treatment solution for repairing denture base and acrylic 
denture teeth with autopolymerized acrylic resin. The recommendable application time is 15 s. 

3. The type of acrylic denture teeth should be an additional factor for the further study. 
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บทคดัย่อ 

 การศึกษาท่ีมีมาก่อนหน้าน้ี มีการคน้พบการเกิด CCNA1 โปรโมเตอร์ไฮเปอร์เมทิลเลชันในมะเร็งของ
ตาํแหน่งต่างๆ เช่น มะเร็งปากมดลูก มะเร็งหลงัโพรงจมูก เป็นตน้  สําหรับรอยโรคท่ีหูคอจมูกนั้น ขอ้มูลท่ีไดจ้าก
การศึกษามีทิศทางเดียวกนักบัมะเร็งชนิดอ่ืน 
 เพ่ือเป็นการยืนยนัผลการศึกษาดงักล่าว ผูว้ิจัยจึงไดศึ้กษาเปรียบเทียบ CCNA1 โปรโมเตอร์เมทิลเลชัน
ระหว่างมะเร็งช่องปากกับเน้ือเยื่อปกติของช่องปาก โดยใช้เทคนิค Duplex Methylation specific PCR (MSP) ใน
เน้ือเยื่อช่องปากของคนปกติจากพาราฟินบล็อกจาํนวน 16 ตวัอย่าง, ในเน้ือเยื่อของผูป่้วยโรคมะเร็งช่องปากจาก
พาราฟินบล็อกจาํนวน 38 ตวัอย่าง, ในนํ้ าบว้นปากของคนปกติจาํนวน 41 ตวัอย่าง และในนํ้ าบว้นปากของผูป่้วย
โรคมะเร็งช่องปากจาํนวน 19 ตัวอย่าง จากผลการทดลองพบว่ามีค่า CCNA1 โปรโมเตอร์เมทิลเลชัน 18.75%, 
47.37%, 4.87%และ 21.05% ในตวัอยา่งเน้ือเยื่อปกติ, เน้ือเยื่อของผูป่้วยโรคมะเร็งช่องปาก, ในตวัอยา่งนํ้ าบว้นปาก
ของคนปกติ, และในตวัอยา่งนํ้าบว้นปากของผูป่้วยโรคมะเร็งช่องปากตามลาํดบั  
 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาน้ีแสดงให้เห็นวา่ค่า CCNA1 โปรโมเตอร์เมทิลเลชนัมีความแตกต่างกนัในทั้งสอง
กลุ่ม ดงันั้นจึงมีโอกาสเป็นไปไดท่ี้จะพฒันาให ้CCNA1 โปรโมเตอร์เมทิลเลชนัเป็นวิธีตรวจโรคมะเร็งช่องปากอีกวิธี
หน่ึงไดใ้นอนาคต 

 

คาํสําคญั: ดีเอน็เอเมทิลเลชนั, CCNA1, มะเร็งช่องปาก 
 

Abstract 

 A few studies have described hypermethylation of CCNA1 promotor gene in malignant neoplasms such 
as in cervical and nasopharyngeal cancers.  For the head and neck squamous cell carcinoma, data indicated similar 
trend with other types of neoplasms. 
 To further explore and confirm these findings, in this study, we used duplex Methylation specific PCR 
(MSP) to evaluate CCNA1 promoter methylation in normal oral mucosa from formalin-fixed paraffin-embedded 
tissue (n = 16), oral cancer mucosa from formalin-fixed paraffin-embedded tissue (n = 38), and oral rinses from 
healthy individuals (n = 41) and patients with oral cancers (n = 19). The results showed that methylation CCNA1 
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promotor gene in normal oral tissue, cancer oral tissue, normal oral rinse, and cancer oral rinse were18.75%, 
47.37%, 4.87%,and 21.05%respectively. 

Our findings indicated that CCNA1 promoter methylation is different between normal oral mucosa and 
oral cancer sample, hence, a potential candidate marker for oral cancer detection.  
 

KEYWORDS: DNA Methylation, CCNA1, oral cancer 
 

1. Introduction 
Oral cancer is one of the most serious health problems worldwide.  In Thailand, this cancer ranks the sixth 

most common malignancy among Thai men (Attasara and Buasom, 2 0 1 1 ) .   The most frequent cancer cell type 
occurring in oral cavity is squamous cell carcinoma (SCC) (Manikantan et al., 2011). 
 Oftentimes, the diagnosis of this cancer is missed by physicians or pathologists due to many limitations 
eg. superficial biopsy, sampling errors or too small lesions which can be easily overlooked, therefore, many 
biomarkers have been tried to assist in diagnosis of problematic cases and predict clinical outcomes of the patients. 
 Among these markers, hypermethylation of CCNA1  promoter has been reported as a potential tool to 
detect oral SCC since it was found up to 20-40% in cancer cases (Esteller, 2002).   
 Our objective in this study is to evaluate methylation of CCNA1  promoter in oral SCC compared to 
normal oral mucosa. This research project has already been approved by Chulalongkorn University ethics 
committee.  
 

2. Objective 
To evaluate of CCNA1 promoter methylation in oral squamous cell carcinoma and normal oral mucosa. 

 

3. Method 
1.  Sample   
 Formalin-Fixed Paraffin-Embedded tissue blocks (FFPE) of 38 squamous cell carcinoma and 16 normal 
oral mucosa were collected from the archival tissue of the Department of Pathology, Faculty of Medicine, 
Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand (2005 to 2 0 1 5 ) .   Oral rinse from 4 1  healthy individuals and 1 9 
patients who had oral cancer were collected from Rajavithi hospital, Bangkok, Thailand. FFPE blocks were re-cut 
and stained with hematoxylin and eosin (H&E) for histopathological review by a certified pathologist (SK).  Next, 
microdissection for molecular studies were performed by serially cutting of the tissue into 12  levels.  The first and 
the last from the total 1 2  slides were stained with H&E.  The selected areas on the first slides were circled by a 
marker pen.  Then the last slides were also marked by using the first slides as references and subsequently 
examined under microscope.  After that, if the last slides were correctly marked, the remaining unstained slides 
(levels 2-11) would be done in the same manner using the first and last H&E slides as references for areas selection. 
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Oral rinse samples were collected from oral cancer patients and normal controls using 3 0  mL of sterile 
0.9% normal saline solution. After gargling for 15 sec, the solutions were centrifuged and cell pellet were obtained 
for DNA extraction within 24 hours of collection. 
2.  DNA extraction and bisulfite treatment 
 DNA was extracted from cell pellet of oral rinse samples and 10 micron-thick unstained slides (10 slides 
per sample). For unstained slide samples, deparaffinization process was attained by xylene treatment.  Thereafter, 
both groups of samples were lysed using 2 0  mg/ml proteinase K to digestion and phenol-chloroform extraction 
protocols. DNA concentration was measured by nanodrop and subsequently adjusted to 7 5 0  ng/μl.  Bisulphite 
treatment to 2 0  μl of each sample was undertaken using the EZ DNA Methylation Kitt (Zymo Research).  The 
converted DNA were eluted in 20 μl of M-Elution Buffer and stored below -20°C for subsequent use.  
3.  Duplex Methylation specific PCR (MSP) 
 The primer for Duplex MSP of CCNA1  was performed by CCNA1 _Meth and CCNA1 _UnMeth. 
CCNA1 _Meth was composed of CCNA1 _Meth_F (5 ’TTTCGAGGATT TCGCGTCGT3 ’) and CCNA1 _Meth_R 
(5 ’CTCCTAAAAACCCTAACTCGA3 ’).  Product size was 4 6  bps. CCNA1 _UnMeth was composed of 
CCNA1 _UnMeth_F (5 ’TTAGTGTGGGTAGGGT GTT3 ’) and CCNA1 _UnMeth_R(5’CCCTAACTCAAAAA 
AACAACACA3’).  Product size was 67 bps. Briefly, the duplex PCR mixtures contained 10×PCR buffer (Qiagen, 
Chuoku,Tokyo), deoxynucleotide triphosphates (0 . 2 mM), primers CCNA1 _Meth_F, CCNA1 _Meth_R, 
CCNA1 _UnMeth_F,andCCNA1 _UnMeth_R (final concentration 0 .4μM each per reaction), 1  U of HotStarTaq 
(Qiagen, Chuo-ku,Tokyo) and bisulfited DNA (80 ng).  The PCR cycling procedure were proceeded in Eppendorf 
Mastercycler pro S Thermal Cycler  with PCR cycling conditions as follows:1 cycle at 95ºC for 15 min, 40 cycles 
including 45 s at 95ºC, 30 s at 60ºC  and 45 s at 72ºC,and1 cycle at 72ºC for 10 min. Then 10μl aliquots of the PCR 
products were stained with syber green, run on an 8 %  polyacrylamide gel. The band intensity was visualized and 
the percentage of methylation was calculated as the methylated band divided by the sum of the methylated band and 
the unmethylated band x 100.  
4. Statistical analysis 
 Statistical analysis was performed using the softwareSPSS 19.0 for Windows.  Chi-square test was used 
to compare variables. For all analysis we considered statistical significance when p-value was < 0.01. 
The flow chart of study process are shown below. 
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4. Results 

Duplex methylation specific PCR (MSP) method yielded two PCR products, namely CCNA1 _Meth 
(product size 4 6  bps) and CCNA1 _UnMeth (product size 6 7  bps) (figure 1 ) .  The results showed CCNA1 
methylation in oral cancer (C2, C3, C5, C6 and C7) and unmethylation in normal oral (N1 and N2). 

  

 
Figure 1   Polyacrylamide gel of PCR products following. 25 base pair ladder, negative control, cancer2 , cancer3 , 
cancer5, cancer6, cancer7, normal1, and normal2 

The rates of CCNA1 promoter methylation of normal oral rinse, and cancer oral rinsewere 4.87% and 
21.05%, respectively. Although the number appeared different but, it was not statistically significant (p=0.02).  For 
the FFPE tissue sample, there was statistical difference between normal oral tissue and cancer oral tissue,                     
the methylation level of which were 18.75%, and 47.37%, respectively (P <0.01) (table 1 and figure 2) 

Table 1 Detection CCNA1 methylation by Duplex MSP 

Sample collection                                                                                                                       
(Oral tissue, Oral rinse)

DNA Extraction 

Bisulfite treatment

Duplex MSP

Data analysis

Sample N Sex (M/F) Median age MSP Meth (case) %Methylation 
Normal oral tissue 16 9/7 58 3/16 18.75 
Cancer oral tissue 38 20/18 59 18/38 47.37 
Normal oral rinse 41 26/15 70 2/41 4.87 
Cancer oral rinse 19 8/11 60 4/19 21.05 

M    neg   C2   C3   C5   C6    C7    N1   N2 

UnMeth 

Meth 

75 bps 
 
50 bps 
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Figure 2 Percentage of CCNA1 promotor gene methylation in normal tissues, cancer tissues, normal oral rinses, and 
cancer oral rinses. X-axis, type of samples; Y-axis, percentage of methylation. 
 

5. Discussion  
The protein encoded by cyclin A1 (CCNA1) belongs to the highly conserved family of cyclins, which are 

rhythmically expressed during division in the cell cycle where they function as the activating subunits of an 
enzymatic complex in combination with cyclin-dependent kinases (CDKs) (Lapenna and Giordano, 2009).  This 
protein is able to activate cell division cycle 2 (cdc2) and cyclin-dependent kinase 2 (cdk2) to become substrates 
essential for the condensation of chromatin and other alterations in morphology during apoptosis (Tokumaru et 
al.,2004).  It is known as one of tumor suppressor protein which has been found to bind to important cell cycle 
regulators, such as Rb family proteins, transcription factor E2F-1 and the p21 family proteins (Girard et al., 1991). 
Cyclin A1 protein is also a downstream target of p53 and can induce apoptosis and G2M arrest (Riveraet al., 2006). 
Thus, a loss of CCNA1 expression can promote cell proliferation by down regulating apoptosis and cell cycle arrest, 
therefore contribute to cancer development (Rettori et al., 2013). One mechanism that can cause expression loss of 
this gene is through its promoter hypermethylation. (Rettori et al., 2013). 
 Previous studies have demonstrated CCNA1 expression to be down-regulated via promotor 
hypermethylation in various tumors, such as head and neck cancer which also include nasopharyngeal carcinoma, 
colon and cervical cancers (Xu et al., 2004)(Yanatatsaneejit et al., 2008)(Girard et al., 1991)(Chujan S et al., 2014). 
Particularly, for the cervical cancer, CCNA1 promotor hypermethylation was found to be of value in distinguishing 
between negative/LSIL and HSIL in cervical pap smears, hence is considered as a new potential screening test in 
cervical pap smears ( Chujan S et al., 2014) . One published study used a quantitative methylation-specific 
polymerase chain reaction (qMSP) to evaluate the methylation status of 19 candidate genes in the head and neck 
squamous cell carcinoma (HNSCC) in order to develop gene hypermethylation profile as a prognostic marker, the 
results of which showed CCNA1 methylation to be 2% and 33% in normal control salivary rinse samples and 
HNSCC tumor specimens respectively.  Another study evaluated the methylation profile of exfoliated tumors cells 
collected from 96 patients with HNSCC by using the same method and found that CCNA1 methylation in the 
cancers was as high as 60.4% (Longo et al., 2014). 
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 Our results were in concordance with the aforementioned studies.  We found that oral cancer tissue had 
significantly higher percentage of methylation compared to the normal oral mucosa, both on the paraffin-embedded 
tissue and oral rinse samples. Thus, our data and those previously reported in the literature(Girard et al., 
1991)(Chujan S et al., 2014) (Yanatatsaneejit et al., 2008). Indicated that CCNA1 promoter hypermethylation is a 
potential ancillary marker for diagnosis of oral SCC. 
 Despite of its remarkable potential, however, to implement it as a standard test, more investigations with 
expanded samples are needed.  Also, instead of using qualitative type of data as presented in this study, the 
appropriate data for evaluation should be of quantitative type with a certain cut-off value being set.  Pyrosequencing 
technique may serve this purpose.   
 In summary, this study confirmed that CCNA1 promoter hypermethylation is one feature of oral SCC and 
is considered as a potential marker for detection of the oral malignancies. 
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การศึกษาเช้ือราด้วยเทคนิกพซีีอาร์ทีพ่ฒันาขึน้เพ่ือตรวจหาเช้ือราทีพ่บบ่อย 4 ชนิด 
ในโรคโพรงจมูกอกัเสบจากเช้ือราชนิดลุกลามในผู้ป่วยชาวไทย 
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บทคดัย่อ 
โรคโพรงจมูกอกัเสบจากเช้ือราชนิดลุกลามเป็นโรคท่ีมีความรุนแรงโดยพบอตัราการพิการและการตายท่ีสูง 

โรคน้ีหากไม่ไดรั้บการวนิิจฉยัท่ีรวดเร็วหรือตอ้งคอยผลการยนืยนัชนิดของเช้ือก่อโรค อาจทาํใหก้ารเร่ิมตน้รักษาตอ้ง
ยดืออกไป ก่อใหเ้กิดการแพร่กระจายการติดเช้ือนาํไปสู่การตายได ้

จุดมุ่งหมายของการศึกษาน้ีคือ 1) เพ่ือออกแบบไพรเมอร์ท่ีใชใ้นการตรวจหาชนิดของเช้ือราท่ีพบบ่อยใน
โรคโพรงจมูกอกัเสบจากเช้ือราชนิดลุกลาม 4 ชนิดไดแ้ก่ Aspergillus sp., Mucor sp., Fusarium sp. และ Candida sp.  
2) เพ่ือหาความชุกของเช้ือราในเน้ือเยือ่ตวัอยา่งผูป่้วยโรคน้ีในคนไทย 

ตวัอยา่งในการทดลองเป็นเน้ือเยื่อท่ีผ่านการแช่ฟอร์มาลีนและฝังในพาราฟีนโดยไดน้าํมาตรวจยืนยนัการ
พบเช้ือดว้ยการตรวจทางกลอ้งจุลทรรศน์ จากนั้นนาํมาตรวจยนืยนัเช้ือราท่ีเห็นจากกลอ้งจุลทรรศน์อีกคร้ังโดยวิธีพีซี
อาร์ดว้ยไพรเมอร์ panfungal 18s rRNA  หลงัจากนั้นจึงตรวจการติดเช้ือราท่ีพบบ่อยทั้ง 4 ชนิดดว้ยวิธีพีซีอาร์ โดยใช้
ไพรเมอร์ทีละคู่ท่ีจาํเพาะสาํหรับเช้ือราแต่ละชนิด 

ในจาํนวน 20 cases พบว่าเช้ือท่ีพบมากท่ีสุดคือ Aspergillus sp. ซ่ึงพบ 9 ราย (ร้อยละ 45) รองลงมาคือ 
Candida sp. 4 ราย (ร้อยละ 20) และเช้ือท่ีพบบ่อยลาํดบัท่ีสามคือ Mucor sp. ซ่ึงพบ 1 ราย (ร้อยละ 5) ส่วนท่ีเหลืออีก 6 
ราย (ร้อยละ 30) เป็นการติดเช้ือราชนิดอ่ืนๆ   ไม่พบมีการติดเช้ือ Fusarium sp. ในการศึกษาน้ี 

ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาน้ีอาจมีประโยชน์ต่อแพทยใ์นการเลือกใหย้าเบ้ืองตน้ต่อผูป่้วยโรคน้ีในระหวา่งการ
รอผลยนืยนัชนิดของเช้ือราก่อโรคจากหอ้งปฏิบติัการ 

 

คาํสําคญั: โรคโพรงจมูกอกัเสบจากเช้ือราชนิดลุกลาม ,  Polymerase Chain Reaction (PCR), Aspergillus sp. 
 

Abstract 
Invasive fungal sinusitis (IFS) is a fatal disease with high morbidity and mortality rates. Without prompt 

diagnosis and definite etiology confirmation, specific therapy can be delayed leading to more severe infection and 
death.  
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The aims of this study were 1) To design pairs of primers for detection of common fungi which were 
Aspergillus sp., Mucor sp., Fusarium sp. and Candida sp. 2) to evaluate the prevalence of fungal organism in the 
tissue samples from Thai patients with invasive fungal sinusitis.  

Included in this study were 20 cases of formalin-fixed paraffin-embedded samples of the patients who 
were diagnosed with invasive fungal rhinosinusitis by histopathological method.  Aside from pathologic 
examination, the presence of fungal organisms in these 20 samples were also confirmed with panfungal 18s rRNA 
gene PCR.  At the same time, the primers of 4 common fungi were designed for detection of corresponding fungal 
gene products in the samples.  

Of 20 cases,  Aspergillus sp. was found to be the most common organisms in 9 cases accounting for 45% 
followed by Candida sp. 4 cases(20%) and  Mucor sp. 1 case(5%).  There were 6 cases(30%) from which no PCR 
products were amplified indicating that the infections were caused by some other species.  There was no Fusarial  
infection found in this study.    

The authors believe that our findings is of value for physicians in management of invasive fungal 
infection because empirical anti-fungal drugs directed to the common types of fungi as revealed by this study can 
be started early in the course of disease without knowing the specific type of organism, while waiting for laboratory 
result. 

 

Keywords: Invasive fungal sinusitis, Polymerase Chain Reaction (PCR),  Aspergillus sp. 
 
1. Introduction 

Fungal infection is a rare cause of rhinosinusitis which is mostly found in immunocompromised patients 
(AmanjitBal, 2009) (Taxy, 2006).  Among several immunocompromised conditions, neutropenia is the main cause 
for this infection (Chen, 2011), especially when neutrophil count is less than 500/uL (Johnson, 2010). 

The management of invasive fungal rhinosinusitis are surgical debridement and antifungal drug therapy as 
well as correction of the pre-existing diseases/conditions such as neutropenia or diabetes mellitus, etc. (Groppo 
2011).  Without immediate surgical and proper medical treatment, the mortality rate can be high (Schell, 2000). 

Identification of causative fungal species would determine the proper drugs used for treatment of these 
patients (Johnson, 2010).  However, in general, this process is currently achieved by histologic examination which, 
although practical, lack of specificity in determination of the types of fungi.  Culture is another modality that has 
been used for such purpose but its limitation comes from low sensitivity.    

To resolve this issue, the investigators used the PCR method with novel design of primers to detect 4 
common types of fungal infection in the paraffin embedded tissue samples diagnosed with invasive fungal 
rhinosinusitis which were collected in the archives of the department of pathology, King Chulalongkorn Memorial 
hospital, Bangkok, Thailand, to explore the types of fungi causing the disease in the Thai subjects who were treated 
in this hospital. 
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2. Materials and methods 
Sample Collection 
The cases included in this study are the patients who were diagnosed with invasive fungal sinusitis by 

histopathology in the data base of Department of pathology, Chulalongkorn University during 2005-2014. The 
samples were processed by formalin-fixed paraffin-embedded (FFPE) method.  For each sample, the paraffin 
embedded tissue were sliced into 3 cut with 10 μM in thickness, then, put in one microtube and kept in room 
temperature for the next step of DNA extraction.  At the same time, in order to confirm the presence of fungal 
organisms in the specimen, 1 cut of 3 μM thick tissue for each sample was performed and submitted for H&E stain.  

Positive controls 
Positive control samples of 4 organisms namely, Aspergillus sp. (TISTR3464), Mucor sp.(TISTR3117), 

Fusarium sp.TISTR(3436), and Candida sp.(TISTR5779) were obtained from Thailand Institute of Scientific and 
Technological Research (TISTR). 
 DNA Extraction 

The DNA content from all 20 samples were extracted by the following steps: 1. Deparaffinizing the 
paraffin-embedded tissue with xylene and followed with 100%alcohol, 2. Lysing cell membrane by adding Lysis 
Buffer II, 10%SDS ,and proteinase K (20mg/ml) 3. Extracting the DNA content with the procedure of standard 
Phenol-Chloroform DNA Extraction. For positive controls, the samples also underwent the process of lysing cell 
membrane and the standard Phenol-Chloroform DNA Extraction.  
 Primers Design 

Pairs of 4 common fungi were designed using nucleotide sequences of 4 fungi from website 
www.ncbi,nlm,nih,gov/.  All pairs of primers of fungi causing invasive fungal rhinosinusitis and the primers of 
panfungal 18s rRNA are shown in the Table1. 
 PCR Amplification 

The PCR assay was performed in a volume of 10 μl per sample, consisting of 10x Buffer containing 
15mM of MgCl2, 2.5 mM each of dATP, dGTP, dCTP and dTTP, 20 μM of each primer and 5Us per microliter of 
Taq DNA polymerase. Forty cycles of amplification were done after initial denaturation of DNA was achieved at 
95° C for 15 minutes. Each cycle consisted of a denaturation step at 95° C for 45 s, an annealing step in which the 
temperature for each organism is as shown in table1 for 45s, and an extension step at 72° C for 45s.  Lastly, the 
final extension, performed at 72° C for 7 minutes, was accomplished. 

Polyacrylamide Gel Electrophoresis 
8% polyacrylamide gel was used for this process.  At first, the gel was left to polymerize for 40 minutes.  

Next, the samples and the ladder which were added with 6x Dye were loaded and then run for electrophoresis on 
the polyacrylamide gel with the voltage set at 130 and the duration of 50 minutes. 
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Table 1 Primer sequences, annealing temperature and PCR products   

 
 
3.Results 

All 4 control samples were tested with these 4 primers in parallel with the studied group in which all 4 
fungi products could be amplified correctly, thus, confirming the accuracy of the test. 

For the patients diagnosed with invasive fungal rhinosinusitis by histopathology and confirmed by PCR 
method in this study, Aspergillus sp. was found to be the most common fungi accounting for 9 out of 20 cases 
(45%) followed by Candida sp. which was found in 4 out of 20 cases (20%). There was only 1 patient (5%) in 
which Mucor infection was confirmed by this technique.  No PCR product could be amplified in the remaining 6 
cases (30%).  Furthermore, Fusarium sp. was not found in the present study. 

 
Figure 1:  Prevalence of common causative fungi in invasive fungal rhinosinusitis 

 

 
 

Primer Sequences 
Annealing Temperatures 

(°C) 
PCR 

Products(bp) 

Panfungal  
18s rRNA 

Forward 5’ CCCGGGACGTTTTCATTGAT3’ 
Reverse 5’ TATGCCGACTAGAGATTGGG3’ 

 
63 

 
100 

Aspergillus sp. Forward 5’ATGGTAGGATAGTGGCCTAC3’ 
Reverse 5’ATTGGGTAATTTGCGCGCCT 3’ 

 
65 

 
125 

Mucor sp. Forward 5’CTCGCATCGATGAAGAACGT3’ 
Reverse 5’ ATACTGAAACAGGCGTGCTC3’ 

 
54 

 
125 

Fusarium sp. Forward 5’ GCGATAACGAACGAGACCTT3’ 
Reverse 5’ GGGCATCACAGACCTGTTAT3’ 

 
58 

 
125 

Candida sp. Forward 5’GGCCGGTCCATCTTTTTGAT3’ 
Reverse 5’ TTCGAGCAAAGGCCTGCTTT3’ 

 
60 

 
125 
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4. Discussion 
One of the common problems in management of patients with invasive fungal rhinosinusitis is the failure 

to identify causative fungal organisms.  This limitation can result in less specific anti-fungal drug therapy which 
may consequently lead to less favorable clinical outcomes of the patients.   

So far, the diagnosis of invasive fungal rhinosinusitis has relied mostly on histopathologic examination 
and fungal culture.  Although these methods are generally available, but they have many limitations.  Histologic 
examination may be helpful for identifying some types of fungi but oftentimes this modality is of limited use.  
Microscopically, the diagnosis of fungal infection is made by evaluation of fungal morphology but since there are 
overlapping morphologic features among several species, this method, therefore, is considered unreliable to give 
definite diagnosis for fungal type in invasive fungal infection.  Another conventional mean to identify fungal 
organisms is to do culture.  This test, although regarded as the gold standard method for fungal infection due to its 
high specificity, is also of limited use because of its low sensitivity.  Moreover, it can be performed only in fresh 
tissue where the presence of organisms is difficult to be confirmed unlike in the histologic specimens. 

Recently, a new technique which is PCR-based assay has been recommended for fungal identification 
(Kourkoumpetis ,2012).  This procedure has some advantages over the conventional methods regarding its faster, 
more specific and sensitive results.  Furthermore, since the type of specimens used for this process is paraffin-
embedded tissue, area selection to attain the highest number of organisms can be performed with the help of 
histologic examination. This, therefore, is another factor contributing to the high yield of this test.  Another good 
point for paraffin-embedded tissue is that the PCR test from these specimens can be repeated over and over without 
necessity to perform re-biopsy on the patients. 

In this study the investigators used the PCR method with novel design of primers to detect common types 
of fungal infection.  We found that the most common organisms causing invasive fungal rhinosinusitis in this series 
was Aspergillus sp.  The result is in concordance with the study conducted by Chen et al (Chen ,2011) but disagree 
with the findings of the study from India (Rajiv ,2008) in which Rhizopus arrhizus was found to be the most 
common fungi causing acute invasive fungal rhinosinusitis.  Such conflicting results may be explained by the 
difference in geographic distribution of fungal species from all over the world. 

 Our findings provided a rough epidemiologic data in patients with invasive fungal rhinosinusitis in the 
King Chulalongkorn Memorial hospital, Bangkok, Thailand.  Although not representative for the whole country but 
this information gives preliminary data on Thai subjects treated for invasive fungal rhinosinusitis in this hospital.  
The trend in our findings may be of benefit for physicians in selecting initial empirical anti-fungal drug(s) to 
promptly treat the patients while waiting for the laboratory results or histopatholgical diagnosis.  Since 
Aspergillosis and Candidiasis are the two most common fungal organisms in this series, combination of 
Voriconazole and Echinocandin (Chih-Cheng ,2008) which are effective for both fungi, may be considered as the 
drugs of choice for the early treatment of patients suspected for invasive fungal rhinosinusitis.   
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Although causative fungi can be detected in majority of our subjects (70%) yet, there is still some gap 
which remains unfilled in this study for there are 30% of cases in which no PCR products could be amplified with 
these primers indicating that the causative organisms might be of other species other than these 4 types.  To further 
investigate this matter, pyrosequencing technique may be of help. 

In summary, our study provided preliminary data on epidemiology of invasive fungal rhinosinusitis in 
Thai patients treated at the King Chulalongkorn Memorial hospital, Bangkok, Thailand.  The 4 designed primers 
gave high accuracy and can detect causative organisms in most cases (70%) which, therefore, are good candidates 
for new laboratory tests.  However, to achieve firm data before implementing them as routine laboratory 
examinations, further studies with expanded samples from different centers all over the country are necessary. 
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การลดเซลล์มะเร็งด้วยการกดการทาํงานของ up-regulated A-repeats ของยนีด้วย PNAs-A15 
Decrease cancer cells by suppress of up-regulated A-repeats  

containing genes with PNAs-A15 
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บทคดัย่อ 

มีรายงานการคน้พบ mononucleotide A-repeats ความยาวประมาณ 10-30 bp ในสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม ซ่ึงอยู่
บริเวณก่อนจุด transcription start sites (TSS) โดยทํางานร่วมกับโปรตีน  dicer1 และ argonaute เพ่ือกําหนด cis 
regulatory ในงานวิจยัน้ีจึงทาํการศึกษาการกระจายตวัของ A-repeats ของยีนท่ีแสดงออกต่างกนัในมะเร็งปากมดลูก 
โดยใชผ้ล microarray ท่ีเก่ียวขอ้งกบัมะเร็งปากมดลูก (GSE9750) จากฐานขอ้มูล Gene Expression Omnibus (GEO) 
มาวิเคราะห์  พบว่ายีนท่ีมีการแสดงออกเพิ่มข้ึนจะมี  A-repeats 10-30 bp ท่ีบริเวณ  upstream สูงกว่ายีนท่ีมีการ
แสดงออกไม่เปล่ียนแปลง ส่วนยนีท่ีมีการแสดงออกลดลงในมะเร็งปากมดลูกจะพบใน A-repeats และ T-repeats สาย
สั้น (4 bp) มากข้ึน จากนั้นศึกษาการกดการทาํงานของ up-regulated A-repeats ของยีนในเซลลม์ะเร็งปากมดลูก โดย
ออกแบบ peptide nucleic acid (PNA) ใหมี้ลาํดบัเป็นเบส A เรียงต่อกนัมีความยาว 15 bp (PNAs-A15)  และ scramble 
(ตวัควบคุม) สําหรับใส่ใน เซลล์มะเร็ง HeLa และ เซลล์ปกติไม่แก่ HK-2 ท่ีความเขม้ขน้ 2,000 nM แลว้วดัการเพ่ิม
จาํนวนของเซลล์ดว้ยวิธี MTT assay พบว่าใน HeLa cells ท่ีมีการใส่ PNAs-A15 เขา้สู่เซลล์จะมีการเพ่ิมจาํนวนของ 
HeLa cells น้อยกว่าชุดควบคุม scramble อย่างไรก็ตาม ผลท่ีไดจ้ากการทดลองใน HK-2 cells ไม่สอดคลอ้งกบัใน 
HeLa cells โดยผลการเพ่ิมจาํนวนของเซลลไ์ม่แตกต่างกนัระหวา่งเซลลท่ี์มีการใส่ PNAs-A15 และ scramble จึงสรุป
ไดว้า่ PNA-A15 สามารถลดเซลลม์ะเร็งปากมดลูกไดแ้ละไม่มีผลต่อเซลลป์กติ ซ่ึงน่าจะเกิดจากการกดการทาํงานของ 
up-regulated A-repeats ของยนี 
คาํสําคญั:  peptide nucleic acid, A-repeats, MTT assay 
 

Abstract 

The recent study reported that long mononucleotide A-repeats (10-30 bp) which is located upstream 
region of transcription start sites plays a cis-regulatory role in mammals through the DICER1 and Argonaute 
proteins. To explore the distribution of A-repeats in different gene expression of cervical cancer, we used 
Microarray GEO database for analyzing of gene expression in cervical cancer. The results showed that up-regulated 
genes contained A-repeats 10-30 bp in upstream region higher than genes without expression changes. Moreover, 
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down regulated genes contained more short A-repeats (4 bp) or T-repeats. Furthermore, we investigated the 
suppression of up-regulated A-repeats containing genes in cervical cancer. We designed Peptide nucleic acid 
(PNAs-A15) and Scramble (control) and transfected into Hela cancer cells and HK-2 immortalized cells. After that 
we detected cell proliferation with MTT assay. We found that Hela cells with PNAs-A15 were less proliferation 
than Scramble. However the proliferation of HK2-cells between PNAs-A15 and Scramble was not different. We 
conclude that PNAs-A15 might suppress up-regulated A-repeats containing genes and decreased cervical cancer 
cells but had no effect in normal cells. 
Keywords:  peptide nucleic acid, A-repeats, MTT assay 
 
1. บทนํา 
 Mononucleotide A-repeats คือลาํดบัของเบส A ท่ีเรียงต่อกบัแบบซํ้ าๆเป็นสาย (Ellegren, 2004) มีงานวิจยั
ก่อนหน้าน้ีท่ีทําการศึกษาการกระจายตัวของ A-repeats ในส่ิงมีชีวิตชนิดต่างๆพบว่า A-repeats ท่ีบริเวณก่อน 
transcription start sites (TSSs) เก่ียวข้องกับการควบคุมแบบ cis-regulatory ในสัตว์เล้ียงลูกด้วยนม 3 ชนิด คือ R. 
norvegicus, M. musculus, และ H. sapiens ผ่านทางโปรตีน dicer1 และ argonaute (Aporntewan et al., 2013) โดยใน 
human housekeeping gene นั้นจะพบ A-repeats และ T-repeats สายยาว มีความประมาณ 10-30 bp ต่างจากใน tissue-
specific genes ท่ีจะพบ A-repeats และ T-repeats สายสั้น มีความประมาณ 2-9 bp (Aporntewan et al., 2013) งานวิจยั
น้ีจึงทําการศึกษาการกระจายตัวของ A-repeats ของยีนท่ีแสดงออกต่างกันในมะเร็งปากมดลูก ซ่ึงพบว่ายีนท่ี
แสดงออกเพิ่มข้ึนหลายยีนมี  A-repeats กระจายอยู่บริเวณก่อนจุด transcription start sites (TSS) ผู ้วิจัยจึงอาศัย
หลกัการของ targeted therapy ซ่ึงเป็นวิธีท่ีใช้ในการรักษาโรคมะเร็งท่ีจะจาํเพาะต่อเซลล์มะเร็งเป้าหมาย โดยไม่
ทาํลายเซลลป์กติเซลลอ่ื์นๆในร่างกายสามารถยบัย ั้งการเจริญเติบโตและการแบ่งตวัของเซลลม์ะเร็ง กระตุน้การตาย
ของเซลลม์ะเร็ง (Apoptosis) (Malinowsky et al., 2010; Wu et al., 2006) มาใชใ้นการกดการทาํงานของยีนท่ีผิดปกติ
หรือมีการแสดงออกเพ่ิมมากข้ึนในเซลล์มะเร็งปากมดลูกแบบเฉพาะกบัเป้าหมาย โดยเลือกใช ้PNA หรือ peptide 
nucleic acid ซ่ึงเป็นโมเลกุลท่ีมีความคลา้ยคลึงกบั DNA ในธรรมชาติ แต่มีความแตกต่างกนัท่ีบริเวณหมู่นํ้ าตาลและ
หมู่ฟอตเฟสจะถูกแทนท่ีดว้ย N-(2-AMINOETHYL)-glycine เกิดเป็นพนัธะเปปไทดโ์ดยการจบักนัระหวา่ง PNA กบั 
DNA นั้นจะจบักนัดว้ยพนัธะท่ีแน่นหนา มีความจาํเพาะสูง และไม่เปล่ียนแปลงโครงสร้างของสาย DNA สามารถทน
ต่อการยอ่ยสลายโดย nucleases นอกจากน้ี PNA เป็นสาย polypeptide ท่ีไม่มีประจุ ทาํให้การจบักนัระหวา่ง PNA กบั 
DNA มีความเสถียรมากกวา่การจบักบัระหวา่ง DNA-DNA และ DNA-RNA ตามธรรมชาติ (Nielsen, 1999) มีการนาํ 
PNA ไปใชใ้นการยบัย ั้งหรือกระตุน้การทาํงานของยนีต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกิดโรค (Ray and Norden, 2000)  

ดงันั้นในงานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการกดการทาํงานของ up-regulated A-repeats ของยีนในมะเร็ง
ปากมดลูกดว้ย  PNAs-A15 โดยออกแบบ PNA ให้มีลาํดับเป็นเบส A เรียงต่อกันความยาว 15 bp เป็นความยาวท่ี
เหมาะสมเน่ืองจาก A-repeats ความยาวประมาณ 10-30 bp เก่ียวขอ้งกบัการควบคุมแบบ cis-regulatory ในสัตวเ์ล้ียง
ลูกด้วยนม  (Aporntewan et al., 2013) ซ่ึงการใส่  PNAs-A15 ในเซลล์ทําให้สามารถยบัย ั้ งการเจริญเติบโตของ
เซลลม์ะเร็งปากมดลูกได ้ 
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2. วตัถุประสงค์ 
เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่ง A-repeats และการแสดงออกของยนีในมะเร็งปากมดลูกดว้ยPNAs-A15 
 

3. วธีิดาํเนินการวจิัย 
การศึกษาการกดการแสดงออกของยนีในมะเร็งปากมดลูกดว้ย PNAs-A15 มีขั้นตอนต่างๆดงัน้ี 

1. วิเคราะห์การแสดงออกของยีนในมะเร็งปากมดลูก โดยกาํหนดบริเวณท่ีศึกษาคือ 20,000 bp 
รอบๆ TSS แบ่งออกเป็น 25  bins แต่ละ bin เท่ากบั 800 bp ซ่ึง bin 1-10 จะเป็นบริเวณ upstream 
และ 16-25 เป็นบริเวณ downstream ส่วน bin ท่ี 13 จะเป็นตาํแหน่งของ TSSจากนั้นคดัเลือกผล 
microarray จ า ก  Gene Expression Omnibus (GEO) (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/) ซ่ึ ง
อธิบายการแสดงออกของยีนท่ีเก่ียวข้องกับมะเร็งปากมดลูก (GSE9750) แล้วนํามาวิเคราะห์ 
เปรียบเทียบระหว่างยีนท่ีมีการแสดงออกเพ่ิมข้ึน ยีนท่ีมีการแสดงออกลดลงและยีนท่ีไม่มีการ
แสดงออก 

2. ออกแบบ PNAs ท่ีประกอบดว้ยเบส A เรียงต่อกนัท่ีความยาว 15 bp (PNAs-A15) และสังเคราะห์
โดย PANAGENE (http://www.panagene.com) 

3. นําเซลล์ท่ีใช้ในการทดลองมาเพาะเล้ียงในห้องทดลอง ในอาหารเล้ียงเซลล์ซ่ึงประกอบด้วย 
Dulbecco's Modified Eagle Medium (DMEM), fetal bovine serum 10% ใน flask บ่มตูเ้พาะเล้ียง
เซลลท่ี์อุณหภูมิ 37oC และมีความเขม้ขน้ของคาร์บอนไดออกไซด ์5%  โดยเซลลท่ี์ใชใ้นงานวิจยัน้ี
คือ HeLa cells (เซลลม์ะเร็งปากมดลูก) และ HK-2 cells (เซลลไ์ต) 

4. นาํเซลลท์ั้ง 2 ชนิดมาเพาะเล้ียงในถาดหลุมเล้ียงเซลลช์นิด 24 หลุม (24-well plate) ท่ีมีอาหารเล้ียง
เซลล ์โดยมีจาํนวนเซลลต์ั้งตน้ 5,000 cells/well และทาํการใส่ PNAs และ scramble (ตวัควบคุมท่ี
มีลาํดบัเบสอ่ืนไม่สามารถจบักบั DNA หรือโปรตีนในเซลล์ได)้  เขา้สู่เซลล์ท่ีความเขม้ขน้ 500, 
1,000 และ 2,000 nM ปริมาตร 500 μl เพ่ือหาความเขม้ขน้ท่ีเหมาะสมโดยดูจากรูปร่างของเซลลท่ี์
เปล่ียนไป พร้อมทั้งเปล่ียนอาหารเล้ียงเซลลทุ์กๆ 48 ชัว่โมงเป็นเวลา 7 วนั แลว้จึงนาํเซลลท่ี์ไดไ้ป
ทาํการทดลองต่อ โดยความเขม้ขน้ท่ีเหมาะสมคือ2,000 nM ทาํการทดลองซํ้ า 3 คร้ัง 

5. นาํเซลล์ท่ีมีการใส่ PNAs-A15 และ scramble เขา้สู่เซลล์แลว้เป็นเวลา 7 วนั มาเพาะเล้ียงในถาด
หลุมเล้ียงเซลล์ชนิด 96 หลุม (96-well plate) จาํนวน 3,000 cells/well ปริมาตร 100 μl จากนั้นท่ี
เวลา 24, 48 และ 72 ชั่วโมง นําเซลล์ทั้ งหมดมาวดัการเพ่ิมจาํนวนของเซลล์ดว้ยวิธี MTT assay 
โดยดูดอาหารเล้ียงเซลลอ์อกแลว้ เติมสารละลาย MTT เขม้ขน้ 5 mg/ml ลงไปหลุมละ 100 μl บ่ม
ในตูเ้พาะเล้ียงเซลล์ท่ี 37oC และมีความเขม้ขน้ของคาร์บอนไดออกไซด์ 5 % เป็นเวลา 2 ชัว่โมง 
จะเกิดเป็นตะกอนสีม่วงข้ึน ดูดสารละลาย MTT ท้ิงและละลายตะกอนดว้ย DMSO 100 μl แลว้วดั
ค่าการดูดกลืนแสงท่ี 570 nm ด้วยเคร่ือง microplate reader ยี่ห้อ ASYS รุ่น UVM 340 และใช้
โปรแกรม Galapagos ซ่ึงทาํการทดลองซํ้ ามากกวา่ 3 คร้ัง 
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4. สถิตทิีใ่ช้ในงานวจิัย 
 วิเคราะห์ขอ้มูลการเพิ่มจาํนวนของเซลลโ์ดยใชก้ารวิเคราะห์ paired t–test ซ่ึงขอ้มูลมีการแจกแจงแบบปกติ 
(Normal Distribution) 
 
5. ผลการวจิัยและสรุปผลการวจิัย 
 งานวิจัยน้ีเป็นการศึกษาแบบทดลอง (experimental study) เพ่ือศึกษาการกดการทาํงานของ up-regulated 
ของยีนในมะเร็งปากมดลูก เม่ือศึกษาการแสดงออกของยนีในมะเร็งปากมดลูก พบวา่จากรูปท่ี 1B. แสดงการกระจาย
ตวัของ A-repeats สายยาว (10-30 bp) โดยยีนท่ีมีการแสดงออกเพิ่มข้ึนจะมี A-repeats 10-30 bp ท่ีบริเวณ upstream 
สูงกวา่ยีนท่ีการแสดงออกไม่มีเปล่ียงแปลง และยีนท่ีมีการแสดงออกลดลงในมะเร็งปากมดลูกจะพบ A-repeats และ 
T-repeats สายสั้ น (4 bp) มากข้ึนดงัรูปท่ี 1A. และ 1C. ดงันั้นการทาํงานของ A-repeats สายยาวมีความเก่ียวขอ้งการ
แสดงออกของยีนท่ีเพ่ิมข้ึนในเซลล์มะเร็งปากมดลูกและเม่ือวิเคราะห์การเพ่ิมจาํนวนเซลล์หลงัจากใส่ PNAs-A15 
และ scramble ในเซลล์ด้วยวิธี MTT assay พบว่าหลังจากการใส่ PNAs-A15 และ scramble เข้าสู่ HeLa cells และ 
HK-2 cells ท่ีความเขม้ขน้ 2,000 nM และวดัการเพ่ิมจาํนวนของเซลล์ดว้ยวิธี MTT assay พบว่าใน HeLa cells ท่ีทาํ
การใส่  PNAs-A15 จะมีการเพ่ิมจํานวนของเซลล์ในวนัท่ี  2 (P = 0.0055), วนัท่ี  3 (P = 0.0006) และวนัท่ี  4 (P = 
0.0055) น้อยกว่าเซลลท่ี์ใชชุ้ดควบคุม scramble อยา่งมีนัยสําคญั (P<0.05) รูปท่ี 2. ต่างจากใน HK-2 cells มีการเพ่ิม
จาํนวนของเซลล์ไม่แตกต่างกนัในเซลล์ท่ีใส่ PNAs-A15 และ scramble ดงัรูปท่ี 3. ดงันั้นจึงสรุปไดว้่า PNAs-A15 
สามารถกดการทาํงานของ up-regulated A-repeats ของยนีในมะเร็งปากมดลูกไดแ้ละไม่มีผลต่อเซลลป์กติ 
 

  
 
รูปที่ 1. กราฟแสดงการกระจายตัวของ A-repeats และ T-repeats ของยีนท่ีมีการแสดงออกเพิ่มข้ึนหรือไม่มีการ
แสดงออกหรือยีนท่ีมีการแสดงออกลดลงในมะเร็งปากมดลูก โดยแกน x แสดงตาํแหน่งของเบสซ่ึงกาํหนดให้  1 bin 
= 800 bp ซ่ึงตาํแหน่งของ TSS จะอยู่ท่ีบริเวณ bin ท่ี 13 และแกน y แสดงจาํนวนของ A-repeats 1A) A-repeats สาย
สั้น (4 bp) 1B) A-repeats สายยาว (10-30 bp) 1C) T-repeats สายสั้น (4 bp) และ1D) T-repeats สายยาว (10-30 bp) 
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 * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี p<0.05, ** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี p<0.01, *** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี p<0.001 
 

รูปที่ 2. แสดงจาํนวนเซลลท่ี์รอดชีวิตดว้ยวธีิ MTT assay ใน HeLa cells 

 

 
 

รูปที่ 3. แสดงจาํนวนเซลลท่ี์รอดชีวิตดว้ยวธีิ MTT assay ใน HK-2 cells 
 
6. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

งานวิจัยน้ีเป็นการศึกษาการกดการทาํงานของ up-regulated A-repeats ของยีนในมะเร็งปากมดลูกด้วย 
PNAs-A15 พบว่า PNAs-A15 สามารถลดเซลลม์ะเร็งได ้น่าจะเกิดจากการกดการทาํงานของ up-regulated A-repeats 
ของยีนในมะเร็งปากมดลูกทาํให้เซลลมี์การเพ่ิมจาํนวนนอ้ยลงและไม่มีผลต่อเซลลป์กติ ซ่ึงขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบั  A-
repeats ยงัไม่แพร่หลายเน่ืองจากมีผูท้าํการศึกษานอ้ย ทาํให้ไม่มีขอ้มูลมาสนบัสนุนงานวิจยัเร่ืองน้ีมากนกันอกจากน้ี
ควรมีการศึกษาเพ่ือเติมโดยดูการแสดงออกของยีนทั้ งหมดในมะเร็งปากมดลูกหลังจากใส่ PNAs-A15 ว่ามีการ
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แสดงออกลดลงหรือไม่ดว้ย micro array เน่ืองจากการควบคุมการแสดงออกของยีนในมะเร็งปากมดลูกโดยผ่าน A-
repeats และโปรตีน argonaute เป็นการควบคุมแบบหลายยนี 
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การเตรียมไมโครอมัิลชันของสารสกดัแก่นมะหาดในรูปแบบปราศจากสารลดแรงตึงผวิ  

Microemulsion surfactant-free preparation of Arthocarpus lakoocha heartwood extract    
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บทคดัย่อ 

การวิจยัน้ีมีเป้าหมายในการเตรียมไมโครอิมลัชนัของสารสกดัแก่นมะหาดในรูปแบบท่ีไม่ใชส้ารลดแรงตึง
ผิวหรือเรียกว่า surfactant-free mixture (SFM)  โดยการใชส้ารท่ีมีโครงสร้างโมเลกุลขนาดเล็กท่ีมีลกัษณะคลา้ยสาร
ลดแรงตึงผิว อนัได้แก่ benzyl alcohol, propylene glycol และ ethanol นํามาผสมกนัในอตัราส่วน 35 : 30 : 10 แลว้
นาํไปผสมกบั tea tree oil และนํ้าเพ่ือผสมเป็นไมโครอิมลัชนั โดยมี Tween 20 เป็นสารลดแรงตึงผิวเปรียบเทียบ  เม่ือ
ทาํการหาพื้นท่ีการเกิดไมโครอิมลัชันของ SFM และ Tween 20 ใน ternary phase diagramโดยการไตเตรตพบว่ามี
พ้ืนท่ีเท่ากบั 21.15 และ 33.84%   ตามลาํดบั  เม่ือวดัขนาดอนุภาคพบวา่ไมโครอิมลัชนัท่ีเกิดจากการใช ้SFM ใหข้นาด
อนุภาคอยู่ในช่วง 19.0 – 28.6 นาโนเมตร ค่า polydispersity index (PI) อยู่ในช่วง 0.23 – 0.40  ศักย์ไฟฟ้าซีตาอยู่
ในช่วง -0.40 ถึง 0.50 มิลลิโวลต ์ ในขณะท่ีไมโครอิมลัชนัท่ีเกิดจากการใช ้Tween 20 ใหข้นาดอนุภาคในช่วง 354.3 – 
564.0 นาโนเมตร  ค่า PI อยู่ในช่วง 0.46 – 0.58 ศกัยไ์ฟฟ้าซีตาอยู่ในช่วง -0.45 ถึง -0.10 มิลลิโวลต์ พบว่าไมโคร
อิมลัชนัแบบ SFM มีขนาดอนุภาคเลก็ในระดบันาโน เหมาะท่ีจะนาํไปพฒันาเป็นผลิตภณัฑส์าํหรับเพ่ิมความขาวของ
ผวิ และฆ่าเช้ือท่ีผวิหนงัดว้ย 
คาํสําคญั: ไมโครอิมลัชนั, มะหาด, สารลดแรงตึงผวิ 
 

Abstract 

 The objective of this research was to develop a microemulsion containing Artocarpus lakoocha Roxb. 
heartwood extract by using surfactant-free mixture (SFM) which were benzyl alcohol, propylene glycol and ethanol 
(35 : 30 : 10 ). SFM was mixed with tea tree oil and water to obtain a clear isotropic microemulsion. Tween 20 was 
used as a reference surfactant for this research. After titration to find the microemulsion area in ternary phase 
diagrams of both systems, SFM and Tween 20 microemulsions showed area of 21.15 and 33.84%, respectively. 
When both microemulsions were subjected to size and charge analysis, SFM microemulsion demonstrated size, 
polydispersity index (PI) and zeta potential in a range of 19.0 – 28.6 nm, 0.23 – 0.40  and -0.40 to 0.50 mV while 
Tween 20 microemulsion obtained in a range of 354.3 – 564.0 nm, 0.46 – 0.58 and -0.45 to -0.10 mV, respectively. 
From the result, SFM microemulsion expressed good characteristics for a candidate to be a whitening product and 
antiseptic microemulsion.           
KEYWORDS: MICROEMULSION, Artocarpus lakoocha, SURFACTANT 
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1. บทนํา 
ไมโครอิมลัชนัไดถู้กคน้พบโดย Hoar และ Schulman ในปี ค.ศ.1943 (Hoar, 1943) และไดรั้บการพฒันาต่อมา

จนเป็นท่ียอมรับว่าเป็นสารละลายท่ีมีคุณลกัษณะเป็นเน้ือเดียว (optically isotropic) โปร่งใส (transparent) และมีความ
คงตวัทางอุณหพลวตั (Song, 2010) โดยทัว่ไปไมโครอิมลัชนัประกอบดว้ย วฏัภาคนํ้ ามนั วฏัภาคนํ้ า และสารลดแรงตึง
ผิว (surfactant) บางคร้ังก็มีการใชส้ารลดแรงตึงผิวร่วม (cosurfactant)  ในระบบไมโครอิมลัชนัสารลดแรงตึงผิวจะทาํ
หนา้ท่ีให้สองวฏัภาคท่ีแตกต่างกนัอยูร่่วมกนัอยา่งมีเสถียรภาพ  มีการนาํไมโครอิมลัชนัมาประยกุตใ์ชใ้นผลิตภณัฑต่์าง 
ๆ เน่ืองจากเตรียมไดง่้าย มีความคงตวัดี สามารถเพ่ิมการซึมผา่นของสารสาํคญัผา่นผิวหนงัไดดี้  (Spiclin, 2001) อยา่งไร
ก็ตามในระบบของไมโครอิมลัชนัมกัจะประกอบดว้ยอตัราส่วนของสารลดแรงตึงผิวท่ีสูง ซ่ึงอาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อระบบการทาํงานของผิว หรืออาจมีความเส่ียงท่ีจะเกิดการสะสมและเป็นพิษหากใช้ในระยะยาว (Lopez, 2000; 
Wilhelm, 2001)  ในปี ค.ศ. 1977 Smith และคณะไดร้ายงานไมโครอิมลัชนัท่ีประกอบดว้ย hexane, 2-propanol และนํ้ า 
ซ่ึงจดัเป็นไมโครอิมลัชนัท่ีปราศจากสารลดแรงตึงผิว (surfactant-free) (Smith, 1977) หลงัจากนั้นกไ็ดมี้การศึกษาระบบ
ดงักล่าวกนัมากข้ึน โดยพบวา่คุณลกัษณะต่าง ๆ เหมือนกนักบัไมโครอิมลัชนัท่ีใชส้ารลดแรงตึงผิว  

มะหาดเป็นสมุนไพรไทยท่ีเป็นท่ีนิยมใชท้าํเคร่ืองสําอางเพ่ือเพ่ิมความขาวของสีผิว โดยแก่นมะหาดมีสาร 
oxyresveratrol เป็นสารสาํคญัท่ียบัย ั้งเอนไซมไ์ทโรซิเนส (tyrosinase)  ซ่ึงเป็นเอนไซมส์ร้างเมด็สีผิว  Tengamnuay และ
คณะไดท้าํการศึกษาสารสกดัแก่นมะหาดในหนู และคน พบวา่สารสกดัแก่นมะหาดสามารถลดการสร้างเมลานินไดท้ั้ง
ในหนู และคน โดยเปรียบเทียบกบักบัสาร kojic acid และสารสกดั licorice ซ่ึงเป็นสารสกดัท่ีใชใ้นผลิตภณัฑ์ผิวขาว  
(Tengamnuay, 2006)  Tea tree oil เป็นนํ้ ามนัท่ีไดจ้ากพืช Melaleuca alternifolia ในประเทศออสเตรเลีย นํ้ ามนัชนิดน้ี
เป็นท่ีได้รับความนิยมมากในช่วงหลายสิบปีท่ีผ่านมา tea tree oil ได้มีการใช้เม่ือ 100 กว่าปีท่ีผ่านมาในประเทศ
ออสเตรเลีย โดยประโยชน์ของ tea tree oil คือฤทธ์ิในการฆ่าเช้ือโรค (antiseptics) ฤทธ์ิในการต้านอักเสบ (anti-
inflammation) (Carson, 2006) การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการเตรียมไมโครอิมลัชนัของสารสกดัมะหาดในรูปแบบปราศจาก
สารลดแรงตึงผิว โดยใชน้ํ้ ามนั tea tree oil ผสมกบัองค์ประกอบของ benzyl alcohol, propylene glycol, ethanol และนํ้ า 
เพ่ือพฒันาเป็นผลิตภณัฑส์าํหรับเพ่ิมความขาวของผิว และฆ่าเช้ือท่ีผวิหนงัดว้ย  
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
เพ่ือพฒันาไมโครอิมลัชนัของสารสกดัแก่นมะหาดในรูปแบบปราศจากสารลดแรงตึงผิว โดยใชน้ํ้ ามนั tea 

tree oil ผสมกบั surfactant-free mixture (SFM)  ซ่ึงประกอบไปดว้ย benzyl alcohol, propylene glycol และ ethanol โดย
เปรียบเทียบกบัสารลดแรงตึงผิว Tween 20 
 

3. การดาํเนินการวจิัย 
                3.1  อุปกรณ์และสารเคมี : แก่นมะหาดผงซ้ือจากห้างเวชพงศโ์อสถ  สารมาตรฐาน oxyresveratrol ซ้ือจาก
บริษทั Aldrich (USA) benzyl alcohol, propylene glycol, ethanol ใชข้องบริษทั Merck (Germany) Tween 20ใชข้องบริษทั 
Sigma-Aldrich (USA) tea tree oil ซ้ือจากร้าน ฮงฮวด  นํ้ าใชน้ํ้ ากลัน่ double distill water  เคร่ืองวดัขนาดอนุภาคใช้ของ 
Nanoplus-3 (Micrometrics Instrument Corporation, USA) โปรแกรม Triplot (http://triplot.software.informer.com) 
               3.2  การเตรียมสารสกดัแก่นมะหาด  ชัง่ผงแก่นมะหาดท่ีบดละเอียดหนกั 0.50 กก. หมกัดว้ย 95% ethanol 1.5 
ลิตรเป็นเวลา 7 วนั กรองและนาํมาระเหยใหแ้หง้ดว้ย rotary evaporator ไดส้ารสกดั 111 กรัม  จากนั้นจึงนาํสารสกดั 8 
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กรัมมาแยกโดยคอลมัน์โครมาโตกราฟี (column chromatography) โดยใชต้วัทาํละลาย dichloromethane : methanol (7 : 
3) สามารถแยกสาร oxyresveratrol ไดใ้นปริมาณ 1.40 กรัม ตรวจสอบโดยเทียบกบัสารมาตรฐาน oxyresveratrol 
               3.3 การเตรียมไมโครอิมัลชัน  นํา tea tree oil มาผสมรวมกบัสารผสมของ benzyl alcohol, propylene glycol, 
ethanol และนํ้ าในอตัราส่วนต่างๆ เพ่ือหาอตัราส่วนท่ีเหมาะสมท่ีเกิดไมโครอิมลัชนั จากนั้นเลือกอตัราส่วนท่ีเหมาะสม
นํามาไตเตรตกับนํ้ า โดยผสม tea tree oil กับ SFM ในอัตราส่วน 1:9, 2:8, 3:7, 4:6, 5:5, 6:4, 7:3, 8:2 และ 9:1 แลว้ไต
เตรตกบันํ้ า  ทาํการบันทึกปริมาณนํ้ าท่ีใช้ลงใน ternary phase diagram โดยใช้โปรแกรม Triplot เพ่ือหาบริเวณท่ีเกิด 
isotropic liquid ในอีกระบบใช้สารก่ออิมัลชันได้แก่ Tween 20 แทน SFM และนํามาไตเตรตกับนํ้ าเช่นกัน จากนั้ น
คดัเลือกอตัราส่วนท่ีเหมาะสมมาเตรียมเป็นไมโครอิมลัชนัท่ีมีสาร oxyresveratrol 0.25%w/w ผสมกบัชั้นนํ้ า และนาํไม
โครอิมลัชนัท่ีไดไ้ปวดัขนาดอนุภาค และค่าศกัยไ์ฟฟ้าซีตาดว้ยเคร่ือง Nanoplus-3  
 3.4 การวดัขนาดอนุภาค และค่าศกัยไ์ฟฟ้าซีตา 
 3.4.1 การวดัขนาดอนุภาคดว้ยเคร่ือง Nanoplus-3 (Micrometrics Instrument Corporation, USA): 
นาํไมโครอิมลัชนัท่ีจะวดัขนาด 1.0 มล. มาเจือจางดว้ยนํ้ากลัน่ 25 เท่า จากนั้นเทลงใน cuvette และทาํการวดัขนาดท่ี
อุณหภูมิ 25 °C ทาํการวดัซํ้ า 3 คร้ัง นาํค่าท่ีไดม้าหาค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 3.4.2 การวดัค่าศกัยไ์ฟฟ้าซีตา: เติมไมโครอิมลัชนัท่ีเจือจางในขอ้ 3.4.1 ปริมาตร 1.0 มล. ลงไปในเซลล์
สาํหรับวดัค่าศกัยไ์ฟฟ้าซีตา    แลว้วดัดว้ยเคร่ือง Nanoplus-3 ทาํการวดัค่าศกัยไ์ฟฟ้าซีตาท่ีอุณหภูมิ 25 °C การวดัทาํซํ้ า 
3 คร้ัง นาํค่าท่ีไดม้าหาค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 

4. ผลการวจิัย 
การศึกษาผลของ SFM ซ่ึงประกอบดว้ย benzyl alcohol, propylene glycol และ ethanol ท่ีอตัราส่วนต่าง ๆ  

โดยนาํมาผสมกบั tree tea oil และนํ้า ซ่ึงไดผ้ลตามท่ีแสดงไวใ้นตารางท่ี 1 
ผูว้จิยัไดเ้ลือกองคป์ระกอบท่ี 2 ซ่ึงมีลกัษณะของไมโครอิมลัชนัท่ีดี คือ ใส ไม่เหนียวเวลาทาบนผวิ และซึม

ผา่นผิวไดเ้ร็ว โดย SFM ท่ีใชป้ระกอบดว้ย benzyl alcohol : propylene glycol : ethanol ท่ีอตัราส่วน 35 : 30 : 10  ซ่ึง
ระบบน้ีจะถูกนาํไปเปรียบเทียบกบัอีกระบบท่ีใช ้ Tween 20 เป็นสารลดแรงตึงผิว โดยทาํการไตเตรตกบันํ้าหาพ้ืนท่ี
การเกิดไมโครอิมลัชนั พบวา่ SFM และ Tween 20 จะใหพ้ื้นท่ีท่ีเกิดเป็นไมโครอิมลัชนัใน ternary phase diagram คิด
เป็น 21.15 และ 33.84% ของพื้นท่ีทั้งหมดตามลาํดบั (รูปท่ี 1)  
 

ตารางท่ี 1  ผลการศึกษาองคป์ระกอบของ surfactant-free mixture 

องคป์ระกอบ 
Tea tree oil 

(%w/w) 
Benzyl alcohol 

(%w/w) 
Propylene 

glycol (%w/w) 
Ethanol 
(%w/w) 

นํ้า 
(%w/w) 

ลกัษณะของ
สาร 

1 10 40 30 10 10 ขุ่น 
2 10 35 30 10 15 ใส 
3 13 35 28 10 14 ใส 
4 15 35 30 10 10 ใส 
5 15 35 25 15 10 ขุ่น 
6 20 25 20 15 20 ขุ่น 
7 30 20 25 10 15 ขุ่น 
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     (a)    (b) 
รูปท่ี 1  Ternary phase diagrams (a) surfactant free mixture (b) Tween 20, ME = microemulsion 

 

นาํส่วนผสมจาํนวน 3 ตวัอยา่งในพ้ืนท่ีท่ีเกิดไมโครอิมลัชนัของ SFM และ Tween 20 มาทาํการผสมตาม
ตารางท่ี 2  นาํตวัอยา่งไมโครอิมลัชนัท่ีมีองคป์ระกอบดงักล่าวมาวดัขนาด และค่าศกัยไ์ฟฟ้าซีตาดว้ยเคร่ือง Nanoplus-
3 ซ่ึงผลไดแ้สดงในตารางท่ี 2  

 
5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
               จากผลการสร้าง ternary phase diagram โดยใชโ้ปรแกรม Triplot ทาํใหส้ามารถทราบขอ้มูลของขอบเขตการ
เกิดไมโครอิมลัชนั พบวา่ไมโครอิมลัชนัท่ีเกิดจากการใช ้ SFM มีพ้ืนท่ีการเกิดไมโครอิมลัชนัเพียง 21.15% ซ่ึงนอ้ย
กวา่ไมโครอิมลัชนัท่ีเกิดจากการใช ้ Tween 20 ซ่ึงมีพ้ืนท่ี 33.84%  ทั้งน้ีเป็นเพราะส่วนประกอบใน SFM มีสมบติัใน
การลดแรงตึงผวิไดน้อ้ยกวา่ Tween 20 จึงเป็นสาเหตุท่ีทาํใหเ้กิดไมโครอิมลัชนัไดน้อ้ยกวา่ (Xu, 2013) 
 แต่เม่ือพิจารณาขนาดอนุภาคในตารางท่ี 2 พบวา่ไมโครอิมลัชนัท่ีเกิดจากการใช ้ SFM ใหข้นาดอนุภาคท่ีเลก็ มีขนาด
อยูใ่นช่วง 19.0 – 28.6 นาโนเมตร ค่า polydispersity index อยูใ่นช่วง 0.23 – 0.40  ในขณะท่ีไมโครอิมลัชนัท่ีเกิดจาก
การใช ้Tween 20 ใหข้นาดอนุภาคท่ีใหญ่กวา่มาก     มีขนาดอยูใ่นช่วง 354.3 – 564.0 นาโนเมตร  ค่า polydispersity 
index อยูใ่นช่วง 0.46 – 0.58   
 

ตารางท่ี 2 แสดงค่าอตัราส่วนในตาํรับไมโครอิมลัชนั ขนาดอนุภาค และค่าศกัยไ์ฟฟ้าซีตา         
             ชนิด อตัราส่วนของ 

 SFM หรือ Tween 20 : tea tree oil : นํ้า 
ขนาดอนุภาค  
(นาโนเมตร) 

Polydispersity 
index 

ศกัยไ์ฟฟ้าซีตา 
(มิลลิโวลต)์ 

Surfactant-free/ 
Tea tree oil 

7 : 2 : 1 25.3 ± 5.5 0.23 ± 0.13  -0.40 ± 0.04 
7 : 1 : 2 19.0 ± 1.0 0.24 ± 0.04 -0.23 ± 0.02 

6.5 : 2.5 : 1 28.6 ± 1.2 0.40 ± 0.10 0.50 ± 0.14 
Tween 20 / 
Tea tree oil 

6 : 3 : 1 564.0 ± 3.6 0.58 ± 0.20 -0.45 ± 0.30 
5 : 3 : 2 354.3 ± 16.7 0.46 ± 0.04 -0.10 ± 0.02 
6 : 1 : 3 471.3 ± 11.7 0.48 ± 0.01 -0.19 ± 0.03 
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 การท่ีไมโครอิมลัชนัท่ีเกิดจากการใช ้ SFM มีขนาดอนุภาคท่ีเลก็เกิดมาจากองคป์ระกอบของสารท่ีมีขนาด
โมเลกลุเลก็ อนัไดแ้ก่ benzyl alcohol, propylene glycol และ ethanol ช่วยผสานวฏัภาคนํ้ามนัและนํ้าจนเป็น
องคป์ระกอบทรงกลมขนาดเลก็ ในขณะท่ี Tween 20 มีขนาดโมเลกลุท่ีใหญ่กวา่คือมีนํ้าหนกัโมเลกลุ 1228 ดาลตนั 
เม่ือผสมในอตัราส่วนดงักล่าวจะใหอิ้มลัชนัท่ีมีขนาดใหญ่กวา่ ส่วนค่าค่าศกัยไ์ฟฟ้าซีตาของทั้งสองระบบ มีค่าไม่
แตกต่างกนัมาก  โดยทั้งสองระบบต่างมีค่าศกัยไ์ฟฟ้าซีตาเป็นลบ ซ่ึงเกิดจากการดูดซบัไอออนไฮดรอกซิล (hydroxyl 
ions) ท่ีบริเวณผิวประจนัของวฏัภาคนํ้า และวฏัภาคนํ้ามนั (Xu, 2013) 

    

6. บทสรุป 
 จากการวิจยัท่ีหลีกเล่ียงการใชส้ารลดแรงตึงผิวในการเตรียมไมโครอิมลัชนั โดยใชส้ารท่ีมีโมเลกลุขนาดเลก็
แต่ทาํหนา้ท่ีคลา้ยสารลดแรงตึงผิว ในท่ีน้ีคือ benzyl alcohol, propylene glycol และ ethanol ในอตัราส่วน 35 : 30 : 10 
ผสมกบั tea tree oil และนํ้ า ทาํให้ไดไ้มโครอิมลัชันท่ีมีลกัษณะใสน่าใช้  สําหรับความสามารถในการซึมผ่าน (in 
vitro) ผวิหนงักาํลงัอยูร่ะหวา่งดาํเนินการทดลอง 
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การศึกษาผลของสมุนไพรย่านางแดงต่อระดบัแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดของอาสาสมัครสุขภาพด ี

The Effect of Bauhinia Strychnifolia Craib on Blood Alcohol Level  
of Drinking Healthy Volunteers 

 

นวพร เหลืองทอง1 สุรพจน์ วงศ์ใหญ่2  วรีะสิงห์  เมืองมัน่3 ชาคริยา หลนิ4 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการแพทยแ์ผนตะวนัออก  มหาวิทยาลยัรังสิต 

2 อาจารยป์ระจาํ สาขาวิชาการแพทยแ์ผนตะวนัออก  วิทยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก  มหาวิทยาลยัรังสิต 
3,4 คลินิกแพทยแ์ผนไทย โรงพยาบาลวิชยัยทุธ 

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

บทคดัย่อ      

การศึกษาทางคลินิกคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาผลต่อระดบัแอลกอฮอลใ์นกระแสเลือดของสมุนไพรยา่นางแดง 
(Bauhinia strychnifolia Craib) ท่ีทาํอยูใ่นรูปตาํรับยาผงฟองฟู่ ในกลุ่มอาสาสมคัรเพศชายสุขภาพดีท่ีด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
จาํนวน 59 คน อายเุฉล่ีย 29.5±19.1 ปี อาสาสมคัรถูกจดัแบ่งเป็น 2 ช่วงอาย ุคือ 20-30 ปี จาํนวน 43 คน และ 31-45 ปี จาํนวน 
16 คน โดยช่วงอาย ุ20-30 ปี แบ่งกลุ่มทดลอง 28 คน และกลุ่มยาหลอก 15 คน สาํหรับช่วงอาย ุ31-45 ปี แบ่งกลุ่มทดลอง 8 คน 
และกลุ่มยาหลอก 8 คน อาสาสมคัรทุกคนไดรั้บเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลป์ริมาตร 120 มล. ท่ีมีส่วนประกอบเป็นเอทีลแอลกอฮอล ์
42 มล. แลว้จึงตรวจวดัระดบัแอลกอฮอลใ์นกระแสเลือดดว้ยเคร่ืองตรวจวดัชนิดเป่าลม จากนั้นจึงให้อาสาสมคัรกลุ่มทดลอง
ไดรั้บยาผงฟองฟู่ ยา่นางแดง 1 ซอง ท่ีประกอบดว้ยสารสกดัยา่นางแดงเขม้ขน้ท่ีมีอตัราส่วนการสกดัเป็น 11.9 : 1 จาํนวน 1.30 
กรัม   และกลุ่มยาหลอกไดรั้บผงฟองฟู่ ท่ีปราศจากยา่นางแดง 1 ซอง แลว้ทาํการตรวจวดัระดบัแอลกอฮอลท์ั้งก่อนรับประทาน
และหลงัรับประทานในทุกๆ 15 นาที เป็นเวลา 2 ชัว่โมง พร้อมกบัมีการใชแ้บบสอบถามประเมินผลร่วมดว้ย ผลการศึกษาพบวา่
กลุ่มอาสาสมคัรช่วงอายุ 20-30 ปี มีระดบัแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดในกลุ่มทดลองลดลงอย่างมีนัยสําคญั (p<0.05) หลงั
รับประทานยาเม่ือเปรียบเทียบกบักบักลุ่มยาหลอกตั้งแต่เวลา 45 นาที เป็นตน้ไป สําหรับกลุ่มอาสาสมคัรช่วงอาย ุ31-45 ปี 
ผลทดสอบปรากฏวา่ระดบัแอลกอฮอลใ์นกระแสเลือดในกลุ่มทดลองและกลุ่มยาหลอกไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 
(p<0.05) ตลอดช่วงเวลาของการศึกษา ผลท่ีไดช้ี้ให้เห็นวา่ยา่นางแดงมีประสิทธิภาพในการลดระดบัแอลกอฮอลใ์นช่วงอายท่ีุ
นอ้ยกวา่ จากการศึกษาผลขา้งเคียงโดยการสัมภาษณ์ไม่พบอาการขา้งเคียงแต่อยา่งใด ผลจากการศึกษาคร้ังน้ีช้ีใหเ้ห็นศกัยภาพ
ในการพฒันาผลิตภณัฑจ์ากยา่นางแดงเพื่อใชใ้นการตา้นแอลกอฮอลต่์อไป 
คาํสําคญั: การศึกษาทางคลินิก, ยา่นางแดง, ระดบัแอลกอฮอลใ์นเลือด, อาสาสมคัรสุขภาพดี  
 

Abstract 
The aim of this pilot randomized placebo controlled trial study was to test the effects of Bauhinia strychnifolia Craib 

extract on blood alcohol level of drinking healthy volunteers in comparison to placebo. Participants were 59 men (mean age = 
29.5±19.1 years, age 20 – 45 years old) divided into two ranges of age, 20 to 30 and 31 to 45 years old, with numbers of 
treatment/placebo in each group were 28/15 and 8/8, respectively. All volunteers were received 120 ml of alcoholic drink 
contained ethanol 42 ml once and blood alcohol concentration was measured by using breath alcohol analyzer 15 minutes later. 
Participants were randomly assigned to receive either 1 sachet of herbal effervescent powder, contained 1.3 g of Bauhinia 
strychnifolia Craib extract with extraction ratio of 11.9:1, or placebo, effervescent powder without the herbal extract. The 
clinical assessments included blood alcohol measurement and questionnaire for health status. Blood alcohol concentration was 
continuously measured every 15 minutes for two hours and the participants were requested to answer questionnaire about health 
check during study.  The results showed statistically significant differences (p<0.05) in blood alcohol concentration between the 
treatment group and the placebo group only in the age 20-30 years old from the 45th minute onwards meanwhile there were 
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statistically insignificant in the age 31-45 years old. Side effects were monitor during the period of study and the results showed 
no adverse side effects. This research shows high potential of the Thai medicinal plant as an anti-alcohol remedy. 
KEY WORDS: CLINICAL STUDY, BAUHINIA STRYCHNIFOLIA CRAIB, BLOOD ALCOHOL LEVEL, DRINKING 

HEALTHY VOLUNTEERS 
 

1. บทนํา 
ปัญหาหน่ึงในเร่ืองสุขภาพในปัจจุบนัคือผลของการด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีส่วนผสมของแอลกอฮอลใ์นปริมาณมากเกินไป

ซ่ึงจะไปกดเส้นประสาทบริเวณสมองส่วนกลางตอนบนทาํให้รู้สึกมึนศีรษะ การใชส้ติและเหตุผลลดลง รวมทั้งความสามารถ
ในการควบคุมตนเองก็ลดลงอนัจะก่อให้เกิดผลเสียตามมา (WHO, 2014)  เช่น สถิติในประเทศไทยพบสาเหตุหลกัการเกิด
อุบติัเหตุทางถนนในช่วงเทศการสงกรานตเ์กิดจากเมาสุราคิดเป็นร้อยละ 40.66,  39.36 และ 38.76 ในปี พ.ศ. 2552, 2553 และ 
2554 ตามลาํดบั (กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั, 2558) ทั้งน้ีจากสถิติเม่ือปี พ.ศ. 2556 ท่ีคาดการโดยองคก์ารอนามยัโลก
พบว่าประเทศไทยมีปัญหาเมาแลว้ขบัทาํให้อตัราผูเ้สียชีวิตจากอุบติัเหตุบนถนนของไทยพุ่งสูงข้ึนเป็นอนัดบั 3 ของโลก โดย
เทียบจากจาํนวนประชากรต่อ 1 แสนราย จะมีผูเ้สียชีวิตจากอุบติัเหตุ 26,000 ราย (มติชนออนไลน์, 2558)  นอกจากน้ีโทษของ
แอลกอฮอลย์งัอาจเกิดผลขา้งเคียงอ่ืน ๆ ต่อร่างกายตามมาโดยเฉพาะความเจ็บป่วยดว้ยโรคเร้ือรังต่างๆ เช่นโรคพิษสุราเร้ือรัง 
สมองเส่ือม เป็นตน้ สาํหรับโรคพิษสุราเร้ือรังกเ็ป็นปัญหาใหญ่ต่อสุขภาพและสงัคมท่ียงัคงมีปัญหาในการรักษาดว้ยยา (Center 
for Substance Abuse Treatment, 2006) สาํหรับมาตรการในการป้องกนัปัญหาเมาแลว้ขบัในระดบัสากลคือ การจาํกดัปริมาณ
แอลกอฮอลใ์นกระแสเลือดหรือ Blood Alcohol Concentration (BAC) (Fell and Voas, 2013) ซ่ึงหมายถึงปริมาณความเขม้ขน้
ของแอลกอฮอลใ์นกระแสเลือดคิดเป็นหน่วย มิลลิกรัม ต่อ 100 มิลลิลิตร หรือ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต ์หรือ mg% สาํหรับปริมาณ
แอลกอฮอล์ตามกฎหมายของประเทศไทยท่ีระบุในมาตรา 5 แห่งพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. 2522  และมาตรา 142  
วรรคสาม  แห่งพระราชบญัญติัจราจรทางบก  พ.ศ. 2522  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัจราจรทางบก (ฉบบัท่ี 4)  พ.ศ. 
2535  กาํหนดระดบัตรวจวดัจากเลือดเกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต ์ถือวา่ผิดกฎหมาย  แนวทางหน่ึงในป้องกนัผลเสียจากระดบั
แอลกอฮอลสู์งมากเกินไปคือการหาวธีิการท่ีจะลดระดบัลงมาใหเ้ร็วท่ีสุดจนถึงระดบัท่ีไม่ก่อใหเ้กิดอนัตรายและแนวทางหน่ึงท่ี
เป็นไปไดคื้อการใชส้มุนไพรตามภูมิปัญญาการแพทยแ์ผนไทย 

ย่านางแดงเป็นสมุนไพรชนิดหน่ึงท่ีใช้ในภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยท่ีมีช่ือทางพฤกษศาสตร์คือ  Bauhinia 
strychnifolia Craib และมี ช่ือท้องถ่ินหลายช่ือ  เช่น  สยาน  (ตาก , ลําปาง), เครือขย ัน  (ภาคเหนือ ), ย่านางแดง  (ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ), ขยนั, เถาขยนั เป็นตน้ เป็นไมเ้ถาเล้ือยค่อนขา้งแข็ง ขนาดใหญ่มีเหงา้หัวใตดิ้น เถายาวประมาณ 4-10 
เมตร สีนํ้ าตาลเกล้ียงพาดตามตน้ไมอ่ื้น ก่ิงแขนแขนงแยกออกจากง่ามใบสลบักนัไปเป็นระเบียบตามปลายก่ิงแขนง มีมือมว้น
เป็นคู่ ๆ ตรงขา้มกบัสาํหรับเกาะยดึ ส่วนเหงา้ เถา และใบ มีสรรพคุณกระทุง้พิษไข ้ถอนพิษยาเบ่ือเมา ยาสั่ง ยา สาํแดง ถอนพิษ 
และแกพ้ิษไขท้ั้งปวง ขบัพิษโลหิตและนํ้ าเหลือง แกท้อ้งผูก แกไ้ขพ้ิษ ไขก้าฬ ไขห้วั ไขเ้ซ่ืองซึม ไขสุ้กใส ไขป่้าเร้ือรัง ไขท้บั
ระดู ไขก้ลบัไขซ้ํ้ า ถอนพิษผิดสาํแดง บาํรุงหวัใจ แกโ้รคหวัใจบวม บาํรุงธาตุ (วุฒิ วฒิุธรรมเวช, 2546) โดยมีวิธีใชแ้ต่โบราณ
คือใชเ้หงา้หรือเถาฝนกบันํ้ าหรือนํ้ าซาวขา้วหรือตม้ด่ืม  จากการศึกษาส่วนประกอบพฤกษเคมีในส่วนเถาของยา่นางแดงพบสาร 
quercetin, 3,5,7,3’,5’-pentahydroxy-flavanonol-3-O-α-L-rhamnopyranoside, 3,5,7-trihydroxy-chromone-3-O-α-L-rhamnopyranoside, 
β-sitosterol, stigmasterol และจากการทดสอบฤทธ์ิตา้นเซลมะเร็ง 4 ชนิด พบสาร 2 ตวั มีสรรพคุณตา้นเซลมะเร็ง คือ 3,5,7,3’,5’-
pentahydroxy-flavanonol-3 -O-α-L-rhamnopyranoside แ ล ะ 3 ,5 , 7 -trihydroxy-chromone-3 -O-α-L-rhamnopyranoside โ ด ย 
3,5,7,3’,5’-pentahydroxy-flavanonol-3-O-α-L-rhamnopyranoside มีฤทธ์ิตา้นท่ีแรงต่อเซล KB (IC50=0.00054 ไมโครกรัม/
มิลลิลิตร), HT-29 (IC50=0.00217 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร), MCF-7 (IC50=0.0585 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร) และ HeLa cells 
(IC50=0.0692 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร) ในขณะท่ี 3,5,7-Trihydroxychromone-3-O-α-L-rhamno-pyranoside มีฤทธ์ิตา้นท่ีแรงต่อ
เซล HT-29 (IC50=0.02366 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร), KB (IC50=0.0412 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร) และ MCF-7 (IC50=0.297 
ไมโครกรัม/มิลลิลิตร) (Yuenyongsawad et al, 2013) และมีรายงานการวจิยัพบวา่สารสกดัเฮก็เซนของส่วนเถามีฤทธ์ิยบัย ั้งอยา่ง
แรงต่อเซลมะเร็งชนิด  MDA-MB-231, KB3-1, A549 และ KB3-1 โดยทดสอบเปรียบเทียบกับ  etoposide, doxorubicin, 
vinblastine และ oxaliplatin (Kaewpiboon et al, 2012) จากการศึกษาส่วนประกอบทางเคมีและทดสอบฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระ
ของใบยา่นางแดงพบว่าสารสกดัใบยา่นางแดงดว้ยเอทานอลร้อยละ 50 มีปริมาณสารกลุ่มฟีนอลมากท่ีสุด 199.58 มิลลิกรัม 
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GAE / กรัม ในขณะท่ีสารสกดัใบยา่นางแดงท่ีไดจ้ากการตม้กากหลงัจากการหมกัในเอทานอลร้อยละ 95 มีฤทธ์ิตา้นอนุมูล
อิสระสูงท่ีสุดโดยมีค่า EC50 เท่ากบั 6.50 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร, FRAP value เท่ากบั 1,027.00 มิลลิกรัม Fe(II)/กรัม และ TEAC 
value เท่ากบั 295.26 มิลลิกรัม Trolox/กรัม ตามลาํดบั สารสกดัจากใบยา่นางแดงมีปริมาณสารกลุ่มฟีนอลสูงและมีฤทธ์ิตา้น
อนุมูลอิสระท่ีดี (Sayompark et al, 2555) การศึกษาเปรียบเทียบฤทธ์ิทางเภสัชวิทยาของยา่นางแดงและรางจืดในการตา้นพิษยา
ฆ่าแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตในหนูสายพนัธ์ุ Wistar พบวา่สารสกดัเถายา่นางแดงมีสรรพคุณแรงกวา่สารสกดัใบรางจืดใน
การถอนพิษยาฆ่าแมลงมาลาไทออน (สุชาสินี คงกระพนัธ์ และคนอ่ืนๆ, 2551) จากการศึกษาทางคลินิกในอาสาสมคัร 85 คน 
พบวา่ชาชงยา่นางแดงและชาชงรางจืดช่วยเพิ่มระดบัเอนไซมโ์คลีนเอสเตอเรสในกระแสเลือดซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการถอน
พิษสารเคมีกาํจดัศตัรูพืชซ่ึงโดยปกติแลว้มีฤทธ์ิไปยบัย ั้งการทาํงานของเอนไซม์ดงักล่าว ผลการศึกษาน้ีจะสามารถนาํไปใช้
ประโยชน์ในการถอนพิษยาฆ่าแมลงในกลุ่มเกษตรกรได ้(วโิรจน์ เลิศพงศพ์ิพฒัน์ และ ดาริกา ไชยคุณ, 2554) 

เน่ืองจากยา่นางแดงมีสรรพคุณถอนพิษตามภูมิปัญญาการแพทยแ์ผนไทยและมีผลพิสูจน์ในการตา้นพิษยาฆ่าแมลง
ในสัตวท์ดลองและยงัแสดงใหเ้ห็นประสิทธิภาพในการเพิ่มระดบัเอนไซมโ์คลีนเอสเตอเรสในกระแสเลือดของอาสาสมคัรซ่ึง
เป็นตวับ่งช้ีฤทธ์ิในการถอนพิษสารเคมีกาํจดัศตัรูพืชและสรรพคุณดงักล่าวน่าจะนาํมาใชป้ระโยชน์ในการตา้นพิษแอลกอฮอล ์
 

2. วตัถุประสงค์การวจัิย 
เพื่อศึกษาผลของสมุนไพรยา่นางแดงต่อการลดระดบัแอลกอฮอลใ์นกระแสเลือดของอาสาสมคัร 

สุขภาพดีท่ีด่ืมแอลกอฮอลแ์ละเพือ่เป็นแนวทางในการนาํไปประยกุตใ์ชต้า้นพษิแอลกอฮอลต่์อไป 
 

3. การดาํเนินการวจัิย 
การวิจยัน้ีไดรั้บการพิจารณาให้ดาํเนินการศึกษาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคนของมหาวิทยาลยัรังสิตในปี 

2557 เป็นการศึกษาทางคลินิกใน Phase II Clinical Study (สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข, 2543) เพื่อ
ศึกษาผลของตาํรับยาผงฟองฟู่ ยา่นางแดงในการลดระดบัแอลกอฮอลใ์นเลือดของอาสาสมคัรสุขภาพดีท่ีด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลโ์ดย
เปรียบเทียบยาหลอก โดยศึกษาในอาสาสมคัรเพศชายและเลือกกลุ่มอายุตามหลกัแพทยแ์ผนไทยตามคมัภีร์ธาตุวิวรณ์ และคมัภีร์
สมุฏฐานวนิิจฉยั (บุษบา ประภาสพงศ ์และคนอ่ืนๆ, 2542)  โดยแบ่งช่วงอายขุองคนไวเ้ป็น 3 ช่วง ดว้ยกนัคือ ปฐมวยั (0-16 ปี) มชัฉิม
วยั (16-30 ปี) และปัจฉิมวยั (30 ปีข้ึนไป) สาํหรับการศึกษาคร้ังน้ีไดเ้ลือกช่วงอายคืุอ มชัฉิมวยั กบัปัจฉิมวยั 

 อาสาสมคัรเพศชายสุขภาพดีท่ีได้รับการคดัเลือกเขา้สู่การทดลองมีอายุ 20 – 45 ปี จาํนวน 59 คน โดยมีการจดัแบ่ง
อาสาสมคัรเป็น 2 ช่วงอาย ุคือ 20-30 ปี (มชัฉิมวยั) และ 31-45 ปี (ปัจฉิมวยั) สุ่มแบ่งเป็นกลุ่มทดลองท่ีไดรั้บยาสมุนไพรจาํนวน 36 
คน และกลุ่มยาหลอกจาํนวน 23 คน สาํหรับช่วงอาย ุ20-30 ปี สุ่มแบ่งเป็นกลุ่มทดลองจาํนวน 28 คน และกลุ่มยาหลอกจาํนวน 15 
คน และช่วงอาย ุ31-45 ปี สุ่มแบ่งเป็นกลุ่มทดลองจาํนวน 8 คน และกลุ่มยาหลอกจาํนวน 8 คน ทาํการศึกษาท่ี เอสบีคลินิกแพทย์
แผนไทย  เลขท่ี 149 ซอยอาร์ซีเอ ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ หว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร สาํหรับอาสาสมคัรจะตอ้งผา่นเกณฑ์
การคดัเลือกเขา้รับการศึกษา (inclusion criteria) เกณฑ์การแยกอาสาสมคัรออกจากโครงการ (exclusion criteria) โดยจะไดรั้บการ
อธิบายเก่ียวกบัโครงการวจิยัและยนิยอมเขา้ร่วมในการศึกษาคร้ังน้ีโดยสมคัรใจและมีการลงลายมือช่ือในใบยนิยอม ทุกคนจะผา่น
การตรวจสุขภาพโดยการตรวจร่างกายและซกัประวติัโดยแพทยแ์ผนไทยและแพทยแ์ผนปัจจุบนั มีการเตรียมการก่อนการทดลอง
กล่าวคืออาสาสมคัรจะไดรั้บประทานอาหารกลางวนัตามรายการท่ีจดัใหเ้หมือนกนัทุกคนและจะเร่ิมทดลองหลงัอาหาร 1 ชัว่โมง 
โดยแต่ละคนจะด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลป์ริมาตร 120 มล (มีปริมาณแอลกอฮอลเ์ท่ากบั 42 มล) ภายในเวลา 15 นาที และรอใหเ้วลา
ผ่านไปอีก 15 นาที แลว้จึงเร่ิมทาํการตรวจวดัระดับแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดโดยใช้เคร่ืองวดัท่ีอาศยัหลกัการเป่าวดัระดับ
แอลกอฮอล ์(Fiorentino and Moskowitz, 2013)  รุ่น AlcoQuant 6020 plus (EnviteC-Wismar GmbH, Wismar, Germany) จากนั้นจึง
ใหรั้บประทานยาผงฟองฟู่ ยา่นางแดง หรือ ยาหลอก ท่ีละลายในนํ้า 1 แกว้ (150 มล) ทนัที แลว้ทาํการตรวจวดัระดบัแอลกอฮอล ์ทุก  
15 นาที เป็นจาํนวน 8 คร้ัง ในการทดลอง 2 ชั่วโมง พร้อมกบัมีการกรอกแบบสอบถามเพ่ือติดตามผล ยาผงฟองฟู่ ย่านางแดง
ประกอบดว้ยผงแห้งของสารสกดันํ้ าของส่วนเถาของยา่นางแดงท่ีมีอตัราส่วนการสกดั (crude/extract) เป็น 11.9:1 ผสมกบัผงก่อ
ฟองฟู่ ท่ีประกอบดว้ยส่วนผสมของ sodium bicarbonate และกรดอ่อน 2 ชนิด คือ tartaric acid และ citric acid (Council of Europe, 
2004)    ยาผงฟองฟู่ บรรจุในซองอลูมิเนียมฟอยล ์และใหล้ะลายนํ้ าก่อนรับประทาน โดยยาผงฟองฟู่  1 ซอง (5 กรัม) ประกอบดว้ย
สารสกดัยา่นางแดง 1.3 กรัม ผสมกบัผงฟองฟู่  3.7 กรัม สาํหรับยาหลอกมีส่วนประกอบเหมือนยาผงฟองฟู่ ยา่นางแดงยกเวน้ใชแ้ลค
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โตสแทนสารสกดัยา่นางแดงในปริมาณเท่ากนั  ทาํการศึกษาช่วงเวลา 1-16 กนัยายน พ.ศ. 2557 สาํหรับขอ้มูลเปรียบเทียบทางสถิติ
ระดบัแอลกอฮอลใ์นกระแสเลือดหลงัรับประทานยาสมุนไพรและยาหลอก ณ เวลาต่างๆใช ้Independent Samples t-Test คาํนวณ
โดยใชโ้ปรแกรม SPSS version 17.0 ในการประเมินผลเปรียบเทียบขอ้มูลทางสถิติของระดบัแอลกอฮอลใ์นกระแสเลือด ณ เวลา
ต่างๆ ระหวา่งกลุ่มทดลองและกลุ่มยาหลอก โดยกาํหนดระดบัความเช่ือมัน่ (confidence interval) ท่ี 95%  (p-value = 0.05) ใชเ้กณฑ์
การตัดสินคือ ถ้าค่า Sig. (2-tailed) มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ p-value =0.05 แสดงว่าไม่มีความแตกต่างของค่าเฉล่ียของระดับ
แอลกอฮอลอ์ยา่งมีนยัสาํคญั และถา้มีค่านอ้ยกวา่ p-value =0.05 แสดงวา่มีความแตกต่างของค่าเฉล่ียของระดบัแอลกอฮอลอ์ยา่งมี
นยัสาํคญั 
 
4. ผลการวจัิย 

อาสาสมคัรเพศชายในการศึกษาคร้ังน้ีมีจาํนวนทั้งส้ิน 67 คน และมีการแยกอาสาสมคัรออกจากโครงการจาํนวน 8 
คน ดงัแผนภาพแสดงไวใ้นรูปท่ี 1 ดงันั้นจึงเหลืออาสาสมคัรเขา้สู่การทดลองจาํนวน 59 คน โดยมีอายุเฉล่ีย 28.22 ปี (S.D. 
7.22, min-max 20-45) มีการแบ่งออกเป็น 2 ช่วงอาย ุคือ 20-30 ปี จาํนวน 43 คน (ร้อยละ 72.88) และช่วงอาย ุ31-45 ปี จาํนวน 
16 คน (ร้อยละ 27.12) (ตารางท่ี 1) สําหรับการศึกษาในช่วงอายุ 20-30 ปี ไดแ้บ่งเป็นกลุ่มทดลองจาํนวน 28 คน (อายเุฉล่ีย 
23.79 ปี, S.D. 3.19, min-max 20-30) และกลุ่มยาหลอกจาํนวน 15 คน (อายุเฉล่ีย 25.33 ปี, S.D. 3.44, min-max 20-30) และ
สาํหรับช่วงอาย ุ31-45 ปี แบ่งเป็นกลุ่มทดลองจาํนวน 8 คน (อายเุฉล่ีย 38.38 ปี, S.D. 3.81, min-max 34-45) และกลุ่มยาหลอก
จาํนวน 8 คน (อายเุฉล่ีย 39.00 ปี, S.D. 2.72, min-max 36-43) 

 

ตารางที่ 1 ขอ้มูลพื้นฐานอาสาสมคัรสุขภาพดีท่ีเขา้ร่วมการทดลอง 
ข้อมูลส่วนบุคคล จํานวน ร้อยละ (%) 

เพศ ชาย 59 100.0 
อายุ อาย ุ20 - 30 ปี 43 72.88 
  อาย ุ31 - 45 ปี 16 27.12 

 

 

 
 

รูปที่ 1   แผนภาพของอาสาสมคัรท่ีเขา้ร่วมการศึกษาทางคลินิก 
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ระดบัแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดของอาสาสมคัรทั้งหมดโดยเฉล่ียหลงัด่ืมแอลกอฮอล์ก่อนท่ีจะรับประทานยามีค่า
เท่ากบั 41.88±19.14 mg% ขอ้มูลระดบัแอลกอฮอลใ์นกระแสเลือดท่ีช่วงเวลาต่างๆของอาสาสมคัรช่วงอาย ุ 20-30 ปี และ 31-45 ปี 
แสดงโดยกราฟและการคาํนวณเปรียบเทียบทางสถิติระหวา่งระดบัแอลกอฮอลข์องกลุ่มทดลองและกลุ่มยาหลอก ณ เวลาต่าง ๆ จะ
แสดงในตารางท่ี 2 โดยกาํหนดค่าระดบัความเช่ือมัน่ (confidence interval) ท่ี 95%  (p-value = 0.05) กราฟแสดงค่าเฉล่ียของระดบั
แอลกอฮอลใ์นกระแสเลือดท่ีช่วงเวลาต่างๆของอาสาสมคัรช่วงอาย ุ20-30 ปี ไดแ้สดงไวใ้นรูปท่ี 2 และเม่ือนาํขอ้มูลมาคาํนวณและ
เปรียบเทียบทางสถิติระหว่างระดับแอลกอฮอล์หลังรับประทานยาผงฟองฟู่ ย่านางแดง หรือยาหลอก ณ เวลาต่างๆ โดยใช ้
independent samples t-test พบวา่กลุ่มทดลองมีระดบัแอลกอฮอลต์ํ่ากวา่กลุ่มยาหลอกอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p-value‹0.05) ตั้งแต่
นาทีท่ี 45 ถึงนาทีท่ี 120 (ตารางท่ี 2) 

 
รูปที่ 2  ระดบัแอลกอฮอลใ์นกระแสเลือดเปรียบเทียบ ณ เวลาต่างๆ ภายหลงัการไดรั้บยาผงฟองฟู่ ยา่นางแดง  (    ) 

 และยาหลอก (     ) ในอาสาสมคัรอาย ุ20-30 ปี (Y-error bar เป็นค่า Standard Error, SE) 
 

ตารางที ่2 ขอ้มูลเปรียบเทียบทางสถิติของค่าเฉล่ียระดบัแอลกอฮอลใ์นเลือด (mg%) ของอาสาสมคัรอาย ุ20-30 ปี หลงั
รับประทานยาผงฟองฟู่ ยา่นางแดง และยาหลอก ณ เวลาต่าง ๆ 

เวลา (นาที) 
กลุ่มทดลอง 

(mean) (S.D.) 
กลุ่มยาหลอก 
(mean) (S.D.) 

ความแตกต่าง 
(mean diff) 

95% 
Confidence 

Interval ( CI ) 

p-value 
 

0 45.96 (14.07) 35.20 (22.29) 10.76 -0.43 - 21.96 0.06 
15 43.32 (12.32) 54.13 (23.89) -10.81 -21.91 - 0.28 0.06 
30 42.00 (11.74) 49.60 (22.40) -7.60 -18.06 - 2.86 0.15 
45 39.04 (12.32) 52.40 (21.09) -13.36 -23.62 - (-3.11) 0.01 
60 35.46 (12.76) 49.80 (19.78) -14.34 -24.36 - (-4.31) 0.01 
75 31.50 (12.49) 48.13 (20.28) -16.63 -26.71 - (-6.56) 0.00 
90 28.18 (12.33) 46.27 (22.18) -18.09 -28.67 - (-7.51) 0.00 

105 24.36 (12.07) 41.73 (18.85) -17.38 -26.90 - (-7.85) 0.00 
120 20.75 (11.89) 39.00 (16.12) -18.25 -26.96 - (-9.54) 0.00 
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กราฟแสดงค่าเฉล่ียของระดบัแอลกอฮอลใ์นกระแสเลือดท่ีช่วงเวลาต่างๆของอาสาสมคัรช่วงอาย ุ31-45 ปี ไดแ้สดงไว้
ในรูปท่ี 3 และเม่ือนาํขอ้มูลมาคาํนวณและเปรียบเทียบทางสถิติระหว่างระดบัแอลกอฮอลก่์อนและหลงัรับประทานยาผงฟองฟู่
ย่านางแดง หรือยาหลอก ณ เวลาต่างๆ โดยใช้ independent samples t-test พบว่ากลุ่มทดลองมีระดับแอลกอฮอล์ตํ่ากว่ากลุ่ม
รับประทานยาหลอกแต่ไม่มีนัยสําคญัทางสถิติ (p-value ‹ 0.05) ตลอดช่วงเวลาของการทดลองคือตั้งแต่นาทีท่ี 0 ถึงนาทีท่ี 120 
(ตารางท่ี 3) 

 
รูปที่ 3   ระดบัแอลกอฮอลใ์นกระแสเลือดเปรียบเทียบ ณ เวลาต่างๆ ภายหลงัการไดรั้บยาผงฟองฟู่ ยา่นางแดง  (       )  

และยาหลอก (     ) ในอาสาสมคัรอาย ุ31-45 ปี (Y-error bar เป็นค่า Standard Error, SE) 

 
5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

ขอ้มูลระดบัแอลกอฮอล์ในเลือดของอาสาสมคัรอาย ุ20-30 ปี เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มยาหลอกท่ี
เวลาต่างๆจากกราฟในรูปท่ี1 แสดงให้เห็นว่าระดับแอลกอฮอล์ของกลุ่มทดลองและกลุ่มยาหลอกแตกต่างกันอย่างไม่มี
นยัสาํคญัท่ีเวลาเร่ิมการทดลองคือท่ี 0 นาที และหลงัจากนั้นระดบัแอลกอฮอลข์องกลุ่มทดลองมีค่าตํ่ากว่ากลุ่มยาหลอกแต่ยงั
แตกต่างอยา่งไม่มีนยัสาํคญัจนกระทัง่ถึงช่วงเวลา 45-120 นาที จึงจะเห็นความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัโดยมีระดบัแอลกอฮอล์
ตํ่ากวา่กลุ่มยาหลอกเป็น 25.50 และ 46.78 เปอร์เซ็นต ์ท่ีเวลา 45 และ 120 นาที ตามลาํดบั (ตารางท่ี 2) ผลดงักล่าวแสดงใหเ้ห็น
ถึงประสิทธิภาพของยาผงฟองฟู่ ย่านางแดงในการลดระดับแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดท่ีเวลามากข้ึน สําหรับข้อมูลผล
การศึกษาระดบัแอลกอฮอล์ในเลือดของอาสาสมคัรอาย ุ31-45 ปี เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มยาหลอกท่ีเวลา
ต่างๆ จากกราฟในรูปท่ี 2 และเม่ือนาํมาคาํนวณทางสถิติเปรียบเทียบระดบัแอลกอฮอล ์(ตารางท่ี 3) พบว่าไม่มีความแตกต่าง
อย่างมีนัยสําคัญตลอดช่วงเวลาของการทดลองซ่ึงบ่งช้ีว่ายาผงฟองฟู่ย่านางแดงในขนาดท่ีศึกษาไม่สามารถลดระดับ
แอลกอฮอลใ์นกระแสเลือดในอาสาสมคัรช่วงอายน้ีุได ้ผลจากการศึกษาคร้ังน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่ยาผงฟองฟู่ ยา่นางแดงสามารถลด
ระดบัแอลกอฮอลใ์นอาสาสมคัรอาย ุ20-30 ปี และไม่สามารถลดระดบัแอลกอฮอลใ์นอาสาสมคัรท่ีอายมุากกวา่คือช่วงอาย ุ31-
45 ปี การท่ีสมุนไพรยา่นางแดงมีประสิทธิภาพในการลดระดบัแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดไดน้ั้นอาจเป็นไปไดท่ี้จะไปเร่ง
กระบวนการเมแทโบลิซึมของแอลกอฮอลท่ี์ตบัโดยการกระตุน้การทาํงานของเอนไซมท่ี์เก่ียวขอ้ง เช่น alcohol dehydrogenase 
(ADH), cytochrome P450 และ catalase (Zakhari, 2015) ดงัแผนภาพแสดงไวใ้นรูปท่ี 4 โดย  ADH จะเปล่ียนแอลกอฮอลเ์ป็น 
acetaldehyde โดยเกิดในส่วนของเหลวของเซล เช่น  cytosol ในขณะท่ี CYP2E1 จะเปล่ียนแอลกอฮอลเ์ป็น acetaldehyde เม่ือมี
ความเขม้ขน้แอลกอฮอล์สูงโดยเกิดใน microsomes และ catalase ก็จะเปล่ียนแอลกอฮอล์เป็น acetaldehyde ใน peroxisomes 
ในขณะท่ี  aldehyde dehydrogenase 2 (ALDH2) จะเปล่ียน  acetaldehyde เป็น  acetate และ NADH และมีการเกิด  reactive 
oxygen species (ROS) เพิ่มข้ึน โดยทั้งหมดน้ีเกิดใน mitochondria  
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รูปที่ 4 แผนภาพแสดงกระบวนการเมแทโบลิซึมของแอลกอฮอลท่ี์เซลตบั 

โดยเอนไซม ์alcohol dehydrogenase, cytochrome P450 และ catalase (Zakhari, 2015) 
จึงเป็นท่ีน่าสนใจท่ีจะศึกษากลไกการออกฤทธ์ิท่ีแทจ้ริงของยา่นางแดงในการเร่งกระบวนการทาํลายแอลกอฮอลโ์ดย

เอนไซมเ์หล่าน้ีท่ีตบัดงัเช่นงานวิจยัท่ีไดศึ้กษามาแลว้ในสตัวท์ดลองและการทดลองทางคลินิกของสมุนไพรเด่ียว (Pramyothin 
et al, 2005; Chen et al, 2006; Hur and Park, 2006; Cho et al, 2005) และตาํรับยาแผนโบราณ (Li et al, 2006; Park et al, 2002) 

 จากการติดตามผลดา้นความปลอดภยัในการใชย้าระหว่างการศึกษาพบว่าไม่พบอาการขา้งเคียงและอาการไม่พึง
ประสงคแ์ต่อยา่งใด การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษานาํร่องและมีขอ้เสนอแนะสาํหรับศึกษาทางคลินิกต่อไปคือการศึกษาผลของ
ขนาดยาท่ีรับประทาน อาย ุและเพศ ต่อการลดระดบัแอลกอฮอลข์องสมุนไพรยา่นางแดงในจาํนวนอาสาสมคัรท่ีเพิ่มมากข้ึน
เพื่อปรับขนาดยาท่ีเหมาะสมในการลดระดบัแอลกอฮอลอ์ยา่งมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภยัดว้ย 
 

6. บทสรุป 
การศึกษาน้ีเป็นการทดลองทางคลินิกนาํร่องคร้ังแรกท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่สมุนไพรยา่นางแดงท่ีพฒันาในรูปยาผงฟองฟู่

ท่ีประกอบดว้ยสารสกดัเขม้ขน้ 1.3 กรัม ท่ีมีอตัราส่วนการสกดัเป็น11.9:1 มีผลในการลดระดบัแอลกอฮอลใ์นกระแสเลือดของ
อาสาสมคัรสุขภาพดีอาย ุ 20-30 ปี ท่ีด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลอ์ยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% หลงัรับประทานยาแลว้ 
45 นาที เป็นตน้ไปเม่ือเปรียบเทียบกบัยาหลอก โดยไม่พบอาการขา้งเคียงหรืออาการไม่พึงประสงคท่ี์เป็นอนัตราย สําหรับ
การศึกษาในช่วงอายุ 31-45 ปี ไม่พบความแตกต่างของระดับแอลกอฮอล์ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มยาหลอกอย่างมี
นยัสาํคญั สมควรนาํไปศึกษาทางฤทธ์ิทางเภสัชวิทยาและการศึกษาทางคลินิกเพิ่มเติมในจาํนวนอาสาสมคัรท่ีมากข้ึนและควร
ศึกษาผลของขนาดยา อาย ุและเพศ ต่อการลดระดบัแอลกอฮอล ์ยา่นางแดงนบัเป็นสมุนไพรไทยท่ีมีศกัยภาพสูงในการพฒันา
เป็นผลิตภณัฑต์า้นแอลกอฮอลต่์อไปในอนาคต 
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พฤติกรรมการดูแลตนเอง อตัราการเกดิเย่ือบุช่องท้องอกัเสบ และการติดเช้ือช่องสายออก 
ในผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องแบบถาวรทีไ่ด้รับการดูแลตามมาตรฐาน 

Self – care Behaviors, Incidence Rate of Peritonitis and Exit Site Infection  
in Patients with CAPD Receiving Standard Care 
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บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงบรรยาย (Descriptive study) มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเอง 
อตัราการเกิดเยื่อบุช่องทอ้งอกัเสบและการติดเช้ือช่องสายออก ในผูป่้วยลา้งไตทางช่องทอ้งแบบถาวรโดยใชท้ฤษฎีการ
ดูแลตนเองของโอเร็ม (Orem, 2001) เป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั กลุ่มตวัอยา่งเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เป็นผูป่้วยราย
ใหม่ท่ีไดรั้บลา้งไตทางช่องทอ้งแบบถาวรเป็นคร้ังแรก จาํนวน 30 คน ท่ีไดรั้บการดูแลตามมาตรฐานของโรงพยาบาล
พระนครศรีอยธุยา  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ประกอบ แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไป แบบบนัทึกการตรวจ
รักษา และแบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลตนเองในผูป่้วยลา้งไตทางช่องทอ้งแบบถาวรของ ทิพากร วิบูลยศ์กัด์ิ หา
ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลตนเองในผูป่้วยลา้งไตทางช่องทอ้งแบบถาวร โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิ
แอลฟ่าครอนบาคไดค้่า 0.88 วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงบรรยาย และWilcoxon Signed- Rank Test 

ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการดูแลตนเองโดยรวมอยูใ่นระดบัดี ทั้งในเดือนท่ี 1 
และในเดือนท่ี3 (ร้อยละ 76.7 และ 66.7 ตามลาํดบั) เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนพฤติกรรมการดูแล
ตนเองโดยรวม และคะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเองรายด้านได้แก่ 1)พฤติกรรมการดูแลตนเองโดยทั่วไป 2)
พฤติกรรมการดูแลตนเองตามพฒันาการ  3)พฤติกรรมการดูแลตนเองเม่ือเป็นโรคไตเร้ือรังท่ีรักษาดว้ยการลา้งไตทาง
ช่องทอ้งแบบถาวรในเดือนท่ี1 และในเดือนท่ี3 พบว่าค่าเฉล่ียอนัดบัคะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเองโดยรวม และ
คะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเองรายดา้นในเดือนท่ี 1 และในเดือนท่ี3ไม่แตกต่างกนั (p =.914, .920, .101, และ.987 
ตามลาํดบั) ส่วนภาวะเยือ่บุช่องทอ้งอกัเสบในผูป่้วยลา้งไตทางช่องทอ้งแบบถาวรในเดือนท่ี 1 และในเดือนท่ี 3 พบวา่ 
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ ไม่เกิดภาวะเยือ่บุช่องทอ้งอกัเสบ (ร้อยละ 96.7 และ 93.3 ตามลาํดบั) และพบวา่ภาวะเกิดเยือ่บุ
ช่องทอ้งอกัเสบท่ีเกิดข้ึนเป็นชนิดเฉียบพลนั(ร้อยละ 3.3 และ 6.7 ตามลาํดบั) ส่วนการติดเช้ือช่องสายออกในเดือนท่ี 1 
และเดือนท่ี 3 พบว่ากลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดไม่เกิดการติดเช้ือ ส่วนลกัษณะของช่องสายออกพบวา่ในเดือนท่ี 1 และใน
เดือนท่ี 3 มีลกัษณะดี (good exit site) จาํนวน 28 คน และ 27 คน (ร้อยละ 93.3 และ 90.0 ตามลาํดบั)  

 

คาํสําคญั: การดูแลตามมาตรฐาน, พฤติกรรมการดูแลตนเอง, อตัราการเกิดเยือ่บุช่องทอ้งอกัเสบ, การติดเช้ือช่อง 
                สายออกในผูป่้วยลา้งไตทางช่องทอ้งแบบถาวร 
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Abstract 

 This descriptive study aimed to investigate self-care behaviors, the incidence of peritonitis and exit site 
infection in patients with CAPD. The theory of Orem’s self-care was a framework of study. A purposive sample 
was 30 new cases of CAPD patients who received standard care of Ayuthaya Hospital. The research instruments 
were general data questionnaire, treatment records, Tipagorn Wiboonsak’ s self-care behaviors questionnaire of 
CAPD patients. Reliability of Tipagorn Wiboonsak’ s self-care behaviors questionnaire of CAPD patients by 
Alpha’s Cronbach was 0.88. Data were analysed by descriptive statistic and Wilcoxon Signed- Rank Test. 

The results of this study were majority of patients had high level of overall of self-care in one month and 
three months after treated with CAPD and received standard care ( 76.7 %  and 66.7 % respectively). Comparing 
overall and subscale of self-care score in universal self-care, developmental self-care and health-deviation self-care 
between one month and three months after treated with CAPD and received standard care were not significant  (p 
=.914, .920, .101, and .987 respectively ). Majority of patients in one month and three months had not peritonitis (96.7 
and 93.3 % respectively). Incidence rate of peritonitis in one month and three month were 3.3 and 6.7 % respectively. 
Exit sites in one month and three months after treated with CAPD were not have infection. Exit sites appearance in one 
month and three months after treated with CAPD were good 28 and 27 patients (93.3% and   90.0 % respectively). 

 

KEYWORDS: Standards care, Self-care Behaviors, Incidence Rate of Peritonitis and Exit Site Infection in Patients   
                          with CAPD 
 

1. บทนํา 
 การลา้งไตทางช่องทอ้งแบบถาวร ส่วนใหญ่จะเรียกทบัศพัท์คาํย่อภาษาองักฤษว่าซีเอพีดี ซ่ึงคาํว่า CAPD  
ย่อมาจาก Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis หมายถึง การลา้งไตทางช่องท้องเป็นการขจัดของเสียและ
สารพิษออกจากร่างกายผ่านทางเยื่อบุช่องทอ้งตลอด 24 ชัว่โมง โดยการใส่นํ้ ายาไดอะลยัส์เขา้ในช่องทอ้งของผูป่้วย
โรคไตเร้ือรังตลอด 24 ชัว่โมงติดต่อกนัทุกวนัไม่มีวนัหยดุ จาํนวนนํ้ายาท่ีใส่ในช่องทอ้ง  แต่ละคร้ังเป็นจาํนวน 1.5 - 2 
ลิตร และมีการเปล่ียนนํ้ ายาเขา้และออกวนัละ 3 - 4 คร้ัง โดยผา่นทางท่อเทนซ์คอฟฟ์ (Peritoneal Catheter: Tenchoff) 
ซ่ึงถูกฝังไวใ้นช่องท้องแบบถาวร มีหลกัการคือเน้นให้ผูป่้วยเป็นผูดู้แลตนเองท่ีบา้น (Home Self-care Treatment) 
จนกวา่จะถึงวนันดั หรือมาพบแพทยก่์อนวนันดัเม่ือมีอาการผิดปกติ (Stanfield, 1985) ซ่ึงนบัเป็นส่ิงใหม่ท่ีผูป่้วยลา้ง
ไตทางช่องทอ้งแบบถาวรตอ้งปฏิบติั และตอ้งใชค้วามสามารถในการดูแลตนเองสูงกว่าปกติ หากผูป่้วยลา้งไตทาง
ช่องท้องแบบถาวรไม่สามารถดูแลตนเองได้อย่างถูกต้องจะทําให้เกิดความพร่องในการดูแลตนเอง และเกิด
ภาวะแทรกซ้อนต่างๆท่ีเป็นปัญหาตามมา โดยเฉพาะภาวะเยื่อบุช่องทอ้งอกัเสบซ่ึงมีสาเหตุมาจากการปนเป้ือนขณะ
เปล่ียนสายต่อท่อลา้งไต (Transfer set) หรือขณะเปล่ียนถ่ายนํ้ ายาจากเทคนิคท่ีไม่ถูกตอ้ง หรืออุปกรณ์ในการเปล่ียน
ถ่ายนํ้ ายาชาํรุด    การไม่รักษาความสะอาดในขณะปฏิบติักิจกรรม (กิติมา จนัทร์โอ และสุธิตาโตพนัธานนท์, 2551) 
รวมทั้ งปัจจยัอ่ืนๆไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นสุขวิทยาส่วนบุคคล พฤติกรรมการดูแลสุขภาพไม่ดี การมีโรคร่วมโดยเฉพาะ
โรคเบาหวาน ซ่ึงจะทาํให้ภูมิตา้นทานโรคท่ีตํ่าลง และภาวะโภชนาการโดยเฉพาะภาวะอลับูมินในเลือดตํ่า (อมัพร 
สกุลแสงประภา, 2551) ส่งผลให้ผูป่้วยลา้งไตทางช่องทอ้งแบบถาวรเกือบร้อยละ 50 ตอ้งเปล่ียนเป็นวิธีการฟอกเลือด
แทน และยงัเป็นสาเหตุการตายถึงร้อยละ 7-10 (ศิริรักษ ์อนนัตณ์ัฐศิริ, 2549) นอกจากน้ียงัทาํให้ผูป่้วยลา้งไตทางช่อง
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ทอ้งแบบถาวรเกิดความทุกขท์รมานและมีผลทาํให้ประสิทธิภาพการลา้งไตทางช่องทอ้งแบบถาวรลดลง ทาํให้ตอ้ง
เขา้รับการรักษาท่ีโรงพยาบาลบ่อยคร้ัง เสียค่าใชจ่้ายเพ่ิมข้ึน (ศรินยา พลสิงห์ชาญ, 2541) 
 จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา่ ผูป่้วยลา้งไตทางช่องทอ้งแบบถาวรมีพฤติกรรมท่ีส่งเสริมใหเ้กิดภาวะเยือ่
บุช่องทอ้งอกัเสบ เช่น การไม่ปิดปากปิดจมูกขณะเปล่ียนนํ้ ายาลา้งไต ทาํให้เช้ือโรคท่ีอยูใ่นจมูกปนเป้ือนขณะทาํการ
เปล่ียนนํ้ายาลา้งไตได ้(นุชจรีย ์หอมนาน, 2552) สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ Dong and Chen (2010) พบวา่การไม่
ใชผ้า้ปิดปากปิดจมูกจะเป็นปัจจยัเส่ียงท่ีทาํให้เกิดภาวะเยื่อบุช่องทอ้งอกัเสบได ้การไม่ลา้งมือหรือบางรายลา้งมือไม่
ถูกวิธีกเ็ป็นสาเหตุหน่ึงของการติดเช้ือ ซ่ึงการลา้งมือท่ีถูกวิธีจะช่วยลดปริมาณเช้ือโรคท่ีมือให้เหลือนอ้ยท่ีสุด ช่วยลด
การติดเช้ือลงไดม้าก (นุชจรีย ์หอมนาน, 2552) เช่นเดียวกบั พวงผกา รอดฉวาง (2544) พบวา่ พฤติกรรมของผูป่้วยท่ี
นาํไปสู่การติดเช้ือคือ ไม่เห็นความสําคญัของการลา้งมือก่อนเปล่ียนนํ้ ายาทุกคร้ัง เน่ืองจากไม่สะดวกในการปฏิบติั 
จนกระทัง่เป็นสาเหตุท่ีนาํไปสู่การติดเช้ือได ้และการไม่ทาํความสะอาดหอ้งเปล่ียนนํ้ ายาก็อาจทาํใหเ้กิดการปนเป้ือน
ระหว่างการเปล่ียนนํ้ ายาได ้ นอกจากน้ีจากสภาพความไม่พร้อมของการจดัเตรียมสถานท่ี และความพร่องในเร่ือง
ความสะอาดภายในห้องเปล่ียนนํ้ ายา อาจเป็นปัจจยัท่ีทาํให้เกิดการติดเช้ือได ้(สุจิตรา ล้ิมอาํนวยลาภ, 2544) และจาก
การศึกษาของ พนิดา เทียมจรรยา และคณะ (2554) พบวา่ ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแลตนเองของผูป่้วยลา้งไตทางช่อง
ทอ้งแบบถาวร ท่ีมีภาวะเยือ่บุช่องทอ้งอกัเสบเกิดจากการปฏิบติัตนไม่ถูกตอ้ง เน่ืองจากไม่ไดข้อคาํแนะนาํจากบุคคล
อ่ืนท่ีเช่ือถือได ้ การละเลยไม่เคร่งครัดในการทาํความสะอาดร่างกายและอุปกรณ์อย่างเพียงพอ การไม่ปฏิบติัตาม
คาํแนะนําของแพทย  ์และพยาบาล และปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคต่อการดูแลตนเอง ประกอบด้วย การขาดแรงจูงใจ 
สุขภาพร่างกายไม่แขง็แรง  และความสามารถในการจดจาํความรู้ไปใชใ้นการปฏิบติัลดลง 
 จากขอ้มูลยอ้นหลงัในปีพ.ศ. 2556 ของโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา อุบติัการณ์การเกิดภาวะแทรกซ้อน
ของผูป่้วยลา้งไตทางช่องทอ้งแบบถาวร  พบอตัราการเกิดเยื่อบุช่องทอ้งอกัเสบ 0.48 คร้ัง/ปี อตัราการติดเช้ือบริเวณ
ช่องสายออก 0.33 คร้ัง/ปี  จาํนวนผูป่้วยเปล่ียนวิธีการรักษาเป็นการฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไตเทียมถาวรร้อยละ 12.5 
และจาํนวนผูป่้วยเสียชีวิตจากภาวะแทรกซอ้นของผูป่้วยลา้งไตทางช่องทอ้งแบบถาวร ร้อยละ 10.6 (สถิติขอ้มูลหน่วย
ลา้งไตทางช่องทอ้งโรงพยาบาลพระนครศรีอยธุยา, 2556) 
 บริบทการดูแลผู ้ป่วยล้างไตทางช่องท้องแบบถาวรในหน่วยล้างไตทางช่องท้อง ของโรงพยาบาล
พระนครศรีอยุธยา ไดน้าํแนวปฏิบติัการดูแลผูป่้วยลา้งไตทางช่องทอ้งแบบถาวรของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย 
(2550) และสํานกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ (2554) มาเป็นมาตรฐานในการดูแลผูป่้วยลา้งไตทางช่องทอ้งแบบ
ถาวร โดยมีอายุรแพทยโ์รคไต 2 คน และพยาบาลท่ีผ่านการอบรมผูเ้ช่ียวชาญดา้นการดูแลผูป่้วยลา้งไตทางช่องทอ้ง
แบบถาวร 2 คน เป็นผูดู้แล และสอนผูป่้วย การสอนผูป่้วยลา้งไตทางช่องทอ้งแบบถาวรรายใหม่จะเร่ิมภายหลงัการ
ผา่ตดัวางท่อเทนซ์คอฟฟ์ (Peritoneal Catheter: Tenchoff) เรียบร้อยแลว้ โดยทัว่ไปมกัเป็นสัปดาห์ท่ี 1-2 ของการวางท่อ
เทนซ์คอฟฟ์โดยให้ความรู้ในการดูแลตนเองของผูป่้วยลา้งไตทางช่องทอ้งแบบถาวร และอาจมีผูดู้แลอีก 1-2 คน ใน
รูปแบบของการสอนรายบุคคลหรือรายกลุ่มยอ่ย เก่ียวกบัพยาธิสภาพของโรค การจดัเตรียมสถานท่ีในการเปล่ียนนํ้ ายา
ลา้งไต ขั้นตอนการเปล่ียนนํ้ ายาลา้งไต การดูแลทาํความสะอาดช่องสายออก สาเหตุของการเกิดภาวะแทรกซ้อน อาการ
และอาการแสดง การรักษา การรับประทานอาหาร นํ้ าและยา และการปฏิบัติตวัท่ีเหมาะสมตามแผนการรักษา ใช้
ระยะเวลาในการสอนประมาณ 5- 6 คร้ัง คร้ังละประมาณ 3-4 ชั่วโมง ผ่านส่ือการสอนต่างๆ เช่น ภาพพลิก แผ่นพบั 
โปสเตอร์ วีดีโอ และคู่มือการดูแลตนเอง มีการติดตามผูป่้วยลา้งไตทางช่องทอ้งแบบถาวรท่ีบา้นหลงัจากท่ีผูป่้วยเร่ิม
ลา้งไตท่ีบา้นแลว้ ประมาณ 1 เดือนโดยเยี่ยมบา้นร่วมกบัเจา้หน้าท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล และหลงัจากนั้น
ให้เจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล ติดตามเยี่ยมผูป่้วยทุก 3 เดือน ส่วนการสอนซํ้ านั้นจะกระทาํทุก 6 เดือน 
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เม่ือผูป่้วยลา้งไตทางช่องทอ้งแบบถาวรมาเปล่ียนขอ้ต่อสายต่อท่อลา้งไต (Transfer Set) หรือในกรณีท่ีพบว่ามีปัญหา
การอกัเสบติดเช้ือ 

จากประสบการณ์การดูแลผูป่้วยลา้งไตทางช่องทอ้งแบบถาวร และจากการทบทวนวรรณกรรมจะเห็นไดว้่า
ผูป่้วยลา้งไตทางช่องทอ้งแบบถาวร มีภาวะเยือ่บุช่องทอ้งอกัเสบ และการติดเช้ือช่องสายออก สาเหตุท่ีเกิดมกัสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการดูแลตนเองท่ีไม่เหมาะสม ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูป่้วยลา้งไตทางช่องทอ้ง
แบบถาวร อตัราการเกิดเยื่อบุช่องทอ้งอกัเสบ และการติดเช้ือช่องสายออก ภายหลงัไดรั้บการดูแลตามมาตรฐานของ
โรงพยาบาลพระนครศรีอยธุยาดงักล่าวขา้งตน้ โดยติดตามพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูป่้วยลา้งไตทางช่องทอ้งแบบ
ถาวร และอตัราการเกิดเยื่อบุช่องทอ้งอกัเสบ และการติดเช้ือช่องสายออก เม่ือมาตรวจตามแพทยน์ดัในเดือนท่ี1 และใน
เดือนท่ี 3 เน่ืองจากจากการทบทวนวรรณกรรม พบวา่การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคคลตอ้งใชร้ะยะเวลาพอสมควร 
และการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมยงัข้ึนกบัหลายปัจจยั เช่นการรับรู้ การเรียนรู้ อารมณ์ และทศันคติ (เรียม ศรีทอง, 2542) 
ดงันั้นการศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองในเดือนท่ี 1 และเดือนท่ี 3 ทาํให้เห็นการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมการดูแล
ตนเองของผูป่้วย ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการพฒันารูปแบบการดูแลผูป่้วยลา้งไตทางช่องทอ้งแบบถาวร ช่วยส่งเสริมให้
ผูป่้วยลา้งไตทางช่องทอ้งแบบถาวร เกิดความรู้ ความเขา้ใจ และมีพฤติกรรมการดูแลตนเองท่ีเหมาะสมต่อไป 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองในผูป่้วยล้างไตทางช่องท้องแบบถาวร ท่ีได้รับการดูแลตาม
มาตรฐาน เม่ือมาตรวจตามแพทยน์ดัในเดือนท่ี 1 และในเดือนท่ี 3 หลงัทาํ CAPD 
 2.2 เพ่ือศึกษาการเกิดเยื่อบุช่องทอ้งอกัเสบ และการติดเช้ือช่องสายออกในผูป่้วยลา้งไตทางช่องทอ้งแบบ
ถาวร ท่ีไดรั้บการดูแลตามมาตรฐาน เม่ือมาตรวจตามแพทยน์ดัในเดือนท่ี 1 และในเดือนท่ี 3 หลงัทาํ CAPD 
 

3. การดาํเนินการวจิัย 
การวิจยัเชิงบรรยาย (Descriptive study) คร้ังน้ี กลุ่มตวัอยา่งเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เป็นผูป่้วยรายใหม่ท่ีไดรั้บ

การล้างไตทางช่องท้องแบบถาวรเป็นคร้ังแรก จํานวน  30 คนได้รับการดูแลตามมาตรฐาน  ของโรงพยาบาล
พระนครศรีอยุธยา เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไป แบบ
บนัทึกการตรวจรักษา และแบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลตนเองในผูป่้วยลา้งไตทางช่องทอ้งแบบถาวรของ ทิพากร 
วิบูลยศ์กัด์ิ (2556) ท่ีสร้างข้ึนจากแนวคิดทฤษฏีการดูแลตนเองของโอเร็ม (Orem , 2001) โดยขออนุญาตนาํมาใชใ้น
การศึกษาคร้ังน้ี ซ่ึงมีค่าความตรงตามเน้ือหา (Content Validity Index: CVI) เท่ากบั 1 และค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) 
เท่ากบั 0.88 งานวิจยัน้ีไดห้าความเช่ือมัน่ในกลุ่มท่ีศึกษาโดยหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าครอนบาคไดค้่าเท่ากบั 0.80 
ลกัษณะแบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูป่้วยโรคไตเร้ือรังท่ีรักษาดว้ยการลา้งไตทางช่องทอ้งแบบถาวร 
เป็นคาํถามปลายปิด จาํนวน 30 ขอ้ ประเมินการดูแลตนเองของผูป่้วยใน 3 ด้าน ดงัน้ี 1) พฤติกรรมการดูแลตนเอง
โดยทัว่ไป  2) พฤติกรรมการดูแลตนเองตามพฒันาการ และ  3) พฤติกรรมการดูแลตนเองเม่ือเป็นโรคไตเร้ือรังท่ีรักษา
ดว้ยการลา้งไตทางช่องทอ้งแบบถาวร ลกัษณะคาํตอบมีให้เลือกตอบ 3 ตวัเลือก คือ ขอ้(1) หมายถึง มีพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองไม่เหมาะสม หรือปฏิบติัไม่ถูกตอ้ง ขอ้(2) หมายถึง มีพฤติกรรมการดูแลตนเองท่ีเหมาะสมเป็นบางส่วนหรือ
ปฏิบติัเกือบถูกตอ้ง ขอ้(3) หมายถึง มีพฤติกรรมการดูแลตนเองท่ีเหมาะสมหรือปฏิบติัถูกตอ้งท่ีสุด กาํหนดใหเ้ลือกตอบ
เพียงคาํตอบเดียว  แบบสอบถามพฤติกรรมในการดูแลตนเองในผูป่้วยโรคไตเร้ือรังท่ีรักษาดว้ยการลา้งไตทางช่องทอ้ง
แบบถาวรมีคะแนนระหว่าง 30-90 คะแนน การแปลผลคะแนน คะแนนมาก หมายถึง มีพฤติกรรมการดูแลตนเองท่ี
เหมาะสม หรือปฏิบติัถูกตอ้งท่ีสุด วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงบรรยาย และWilcoxon Signed- Rank Test 
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4. ผลการวจิัย 
4.1 คะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเองโดยรวมในเดือนท่ี 1 เฉล่ียเท่ากับ 72.96 คะแนน (ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน =1.03) และในเดือนท่ี 3 เฉล่ียเท่ากับ 72.66 คะแนน(ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน =1.24) เม่ือนําคะแนน
พฤติกรรมการดูแลตนเอง มาแบ่งระดบัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีพฤติกรรมโดยรวมอยูใ่นระดบัดี ทั้งในเดือนท่ี 
1 และในเดือนท่ี 3 (ร้อยละ 76.7 และ 66.7 ตามลาํดบั) เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนพฤติกรรมการดูแล
ตนเองโดยรวม และคะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเองรายดา้นในเดือนท่ี 1 และในเดือนท่ี 3 พบว่าค่าเฉล่ียอนัดบั
คะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเองโดยรวม และคะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเองรายดา้นในเดือนท่ี 1 และในเดือนท่ี 3 
ไม่แตกต่างกนั (p =.914, .920, .101, และ .987 ตามลาํดบั)  

4.2 ภาวะเยือ่บุช่องทอ้งอกัเสบในผูป่้วยลา้งไตทางช่องทอ้งแบบถาวรในเดือนท่ี 1 และในเดือนท่ี 3 พบวา่ กลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่ ไม่เกิดภาวะเยื่อบุช่องท้องอกัเสบ (ร้อยละ 96.7 และ 93.3 ตามลาํดบั) และภาวะเกิดเยื่อบุช่องท้อง
อกัเสบท่ีเกิดข้ึนพบวา่เป็นชนิดเฉียบพลนั (acute) ร้อยละ3.3 และ 6.7 ตามลาํดบั ส่วนการติดเช้ือช่องสายออกในเดือนท่ี 1 
และเดือนท่ี 3 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดไม่เกิดการติดเช้ือ ส่วนลกัษณะแผลช่องสายออกพบวา่ ในเดือนท่ี 1 และในเดือน
ท่ี 3 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีลกัษณะดี (good exit site) จาํนวน 28 คน และ 27 คน (ร้อยละ 93.3 และ 90.0 ตามลาํดบั)   
 

5. การอภิปรายผล 
 มาตรฐานในการดูแลผูป่้วยลา้งไตทางช่องทอ้งแบบถาวรของโรงพยาบาลพระนครศรีอยธุยา ใชร้ะบบการ
พยาบาลแบบสนบัสนุน และให้ความรู้ ซ่ึงมีผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองในผูป่้วยลา้งไตทางช่องทอ้งแบบถาวร
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีพฤติกรรมโดยรวมอยูใ่นระดบัดี เน่ืองจากพฤติกรรมการดูแลตนเองหรือความสามารถ
ในการปฏิบติัการดูแลตนเองได ้ตอ้งอาศยัความสามารถทางการพยาบาล ไดแ้ก่ การสอน การช้ีแนะเพื่อให้ผูป่้วยมี
ทกัษะในการตดัสินใจเก่ียวกบัการดูแลตนเองและปฏิบติัตามท่ีไดต้ดัสินใจ การสนับสนุนทางดา้นจิตใจให้ผูป่้วยมี
แรงจูงใจท่ีจะดูแลตนเอง และการสร้างส่ิงแวดลอ้มท่ีส่งเสริมให้บุคคลพฒันาความสามารถท่ีจะสนองตอบต่อความ
ตอ้งการดูแลตนเอง มีการติดตามเยีย่มบา้นเพ่ือใหผู้ป่้วยมีความสามารถในการดูแลตนเองอยา่งต่อเน่ือง และสอดแทรก
การดูแลตนเองเขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตประจาํวนั เช่น ในการเปล่ียนถ่ายนํ้ ายาลา้งไตตอ้งทาํให้ถูกเทคนิคปลอด
เช้ืออย่างเคร่งครัด การดูแลตามมาตรฐานของโรงพยาบาลใชว้ิธีการสอนแบบรายบุคคลจะทาํให้ผูป่้วยไดซ้ักถาม
ปัญหาท่ีสงสัยไดต้รงประเด็นตามความตอ้งการของแต่ละบุคคล ประกอบกบัการพูดคุยซักถามกอ็าจกระตุน้ให้ผูป่้วย
ตอ้งการทราบคาํตอบ จึงแสวงหาความรู้จากเจา้หนา้ท่ี และเอกสารต่างๆ เน้นการฝึกทกัษะ และการสาธิตยอ้นกลบั 
เพ่ือเพิ่มทกัษะในการตดัสินใจในการดูแลตนเองและปฏิบติัตามท่ีไดต้ดัสินใจในการดูแลตนเองและปฏิบติัตามท่ีได้
ตดัสินใจของผูป่้วย และเม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเองโดยรวม และคะแนน
พฤติกรรมการดูแลตนเองรายด้านในเดือนท่ี 1 และในเดือนท่ี3 พบว่าค่าเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเอง
โดยรวม และคะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเองรายดา้นไม่แตกต่างกนั (p = .914, .920, .101, และ .987 ตามลาํดบั) 
เหตุผลท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่าการเปล่ียนแปลงของบุคคลนั้ นต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควร และการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมยงัข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายอยา่ง นอกจากเร่ืองการับรู้ การเรียนรู้แลว้ยงัข้ึนอยูก่บั อารมณ์ เจตคติ 
ความตอ้งการ ความพร้อม โอกาส และปฏิกิริยาตอบสนองดว้ย (เรียม ศรีทอง, 2542)  
 ภาวะเยือ่บุช่องทอ้งอกัเสบในผูป่้วยลา้งไตทางช่องทอ้งแบบถาวรพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ไม่เกิดภาวะเยือ่
บุช่องทอ้งอกัเสบ เน่ืองจากวิธีการช่วยเหลือ การสอนแบบรายบุคคล การเรียนรู้จะเพ่ิมข้ึนไดจ้ากการมีส่วนร่วมและการ
ฝึกปฏิบติั (สมจิต หนุเจริญกุล, 2543) การมีความรู้ท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่งถูกตอ้งจะช่วยให้ผูป่้วยเกิดความเขา้ใจ จดจาํไดดี้ข้ึน 
และตระหนกัถึงความสาํคญัในการดูแลตนเอง ซ่ึงนาํไปสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีถูกตอ้งเหมาะสม ช่วยป้องกนัการ
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เกิดภาวะแทรกซอ้นต่าง ๆ ได ้นอกจากน้ีการสาธิตและการฝึกทกัษะ เช่นวิธีการเปล่ียนถ่ายนํ้ายา และการฝึกทาํแผลช่อง
ทางออกของสาย ทาํให้ผูป่้วยไดท้บทวนและมีส่วนร่วมในการปฏิบติัส่งผลให้เกิดความมัน่ใจ และจดจาํไดแ้ม่นยาํมาก
ข้ึน รวมถึงการใชส่ื้อวีดิทศัน์เพ่ือทบทวนขั้นตอนการเปล่ียนถ่ายนํ้ ายา การทาํแผลช่องทางออกของสาย ร่วมกบัการฝึก
ทกัษะการเปล่ียนถ่ายนํ้ ายาและการทาํแผลเป็นรายบุคคลทาํให้ผูป่้วยรู้สึกเป็นกนัเอง กลา้ปรึกษา และเปิดเผยปัญหา
ส่วนตวัของตน กระตุน้ใหผู้ป่้วยเกิดแรงจูงใจ และมีกาํลงัใจในการแกไ้ขปัญหาตามแนวทางท่ีถูกตอ้ง 

 

6.ข้อเสนอแนะ 
  จากการวิจยัคร้ังน้ี แสดงให้เห็นวา่ผูป่้วยลา้งไตทางช่องทอ้งแบบถาวร มีพฤติกรรมการดูแลตนเองโดยรวม 
และรายดา้นในเดือนท่ี 1 และในเดือนท่ี 3 หลงัทาํ CAPD อยูใ่นระดบัดี ซ่ึงไม่ไดห้มายความว่าผูป่้วยลา้งไตทางช่อง
ทอ้งแบบถาวรจะมีพฤติกรรมการดูแลตนเองในระดบัดีทุกราย หากแต่แสดงให้เห็นวา่ผูป่้วยร้อยละ 76.7 และ 66.7 มี
พฤติกรรมการดูแลตนเองในระดบัดี และอีกร้อยละ 20.0 และ 33.3 อยูใ่นระดบัปานกลาง จึงเห็นควรให้มีการจดัให้
ผูป่้วยไดมี้การแลกเปล่ียนประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ซ่ึงกนัและกนัโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม ซ่ึงผูว้ิจยัเห็นวา่การท่ี
ผูป่้วยประสบปัญหาดว้ยโรค และการรักษาท่ีคลา้ยคลึงกนัไดน้ัง่คุยกนัเองน่าจะทาํให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และ
ประสบการณ์ในการนาํส่ิงท่ีถูกตอ้งไปปฏิบติั โดยมีบุคลากรทีมสุขภาพเป็นท่ีปรึกษาให้คาํช้ีแนะในส่ิงท่ีผูป่้วยเขา้ใจ
ผดิหรือปฏิบติัไดไ้ม่เหมาะสม 
 

7. บทสรุป 
  การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงบรรยาย มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเอง อตัราการเกิดเยือ่บุ
ช่องทอ้งอกัเสบ และการติดเช้ือช่องสายออกในผูป่้วยลา้งไตทางช่องทอ้งแบบถาวรท่ีไดรั้บการดูแลตามมาตรฐานของ
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา โดยใชท้ฤษฎีการดูแลตนเองของโอเร็ม Orem (2001) เป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั
พบวา่พฤติกรรมการดูแลตนเองในผูป่้วยลา้งไตทางช่องทอ้งแบบถาวรในเดือนท่ี 1 และในเดือนท่ี 3 หลงัทาํ CAPD 
โดยรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบัดี และเม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเองโดยรวม 
และคะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเองรายดา้นในเดือนท่ี 1 และในเดือนท่ี 3 พบว่าค่าเฉล่ียอนัดบัคะแนนพฤติกรรม
การดูแลตนเองโดยรวม และคะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเองรายดา้นในเดือนท่ี 1 และในเดือนท่ี 3 ไม่แตกต่างกนั  
ส่วนภาวะเยื่อบุช่องทอ้งอกัเสบของผูป่้วยลา้งไตทางช่องทอ้งแบบถาวร ส่วนใหญ่ไม่เกิดภาวะเยื่อบุช่องทอ้งอกัเสบ 
และไม่พบการติดเช้ือบริเวณช่องสายออก 
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การศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการลดการใช้เช้ือเพลงิ 
ของกระบวนการหม้อไอนํา้ในโรงงานผลติสุราขนาดใหญ่ 

 STUDY OF ECONOMIC FEASIBILITY OF BOILER FUEL CONSUMPTION 
REDUCTION PROJECT IN THE LARGE LIQUOR DISTILLERY PLANT 
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บทคดัย่อ 

 การศึกษาความเป็นไปไดท้างเศรษฐศาสตร์ของโครงการลดการใชเ้ช้ือเพลิงของกระบวนการหมอ้ไอนํ้ าใน
โรงงานผลิตสุราขนาดใหญ่  ซ่ึงแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 กรณี คือ 1) โครงการลงทุนติดตั้ง Economizer เพ่ือนาํความ
ร้อนส่วนเกินกลบัมาใช ้ 2) โครงการเปล่ียนชนิดเช้ือเพลิงจากนํ้ามนัเตาเกรด C เป็นนํ้ามนั Green Energy หรือถ่านหิน
ลิกไนต ์ และทาํการคาํนวณผลทางเศรษฐศาสตร์โดยใชต้วัช้ีวดั ไดแ้ก่ มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) ระยะคืนทุน (PB) 
อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) และการวเิคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) 

จากผลการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการลดการใชเ้ช้ือเพลิงของกระบวนการหมอ้ไอนํ้ า พบว่า 1) การ
ติดตั้ง Economizer สามารถลดการใชพ้ลงังานได ้ 331 MJ/hr  มีการใชเ้งินลงทุน 2,300,000 บาท มีการพิจารณาทุน
การบาํบดัมลพิษ  โครงการมีระยะเวลา 15 ปี  พบว่า มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) เท่ากบั -2,805,017 บาท มีค่าเป็นลบ
หรือนอ้ยกวา่ศูนย ์ ซ่ึงไม่คุม้ค่าในการลงทุน  และโครงการมีระยะเวลา 28 ปี 2 เดือน กบั 19 วนั ซ่ึงมากกวา่ระยะเวลา
ท่ีโรงงานตั้งไว ้ 2) การเปล่ียนชนิดเช้ือเพลิง จากการคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) ของเช้ือเพลิง พบว่า นํ้ ามนั 
Green Energy มีค่าเท่ากับ 41,682,994 บาท อัตราผลตอบแทนภายใน  (IRR) เท่ากับ 1438.70 %  และโครงการมี
ระยะเวลา 28 วนั เป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสุด  สาํหรับการวิเคราะห์ความไว เม่ืออตัราการเปล่ียนแปลงราคาเช้ือเพลิงเพ่ิมข้ึน 
5% , 10% และ 15%  พบวา่ นํ้ ามนั Green Energy  เป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสุด โดยจากการศึกษาท่ีอตัราเพ่ิมข้ึนสูงสุดท่ี 15 
% พบวา่ มีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ เท่ากบั  26,588,232 บาท ซ่ึงยงัคงมีเป็นบวก  และจากการวิเคราะห์ความไว พบวา่ การ
เปล่ียนแปลงราคาเช้ือเพลิงเพ่ิมข้ึน ทาํให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิของการลงทุน (Net Present Value: NPV) มีแนวโน้ม
ลดลง 

 

คาํสําคญั: Economizer, นํ้ามนั Green Energy, หมอ้ไอนํ้า 
 
 
 



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 10 ปีการศกึษา 2558 

 

วนัองัคารที ่11 สงิหาคม พ.ศ.2558 หน้า  65 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

Abstract  

 Study of economic feasibility of  boiler fuel consumption reduction  project in  the large  liquor distillery 
plant which can be separated in 2 projects 1) Investment in Economize to bring back the excess heat for re-use, 2) 
the change of Grade C of fuel oil to Green Energy or lignite, and then calculate the economic value by using 
economic indicators such as net present value (NPV), Payback period (PB), project Internal rate of return (IRR) and 
Sensitivity (Sensitivity Analysis).  
 The results of the feasibility study of the project were: 1) Installing Economizer can reduce energy 
consumption by 331 MJ/hr with an investment of 2.3 million baht, were zero or  less,  a net present value (NPV) of  
-2,805,017 baht which is not worth for investment  and a payback period of 28 years 2 months with 19 days, take 
over than 15 years 2) changing the type of fuel. By calculating the net present value (NPV) of fuel oil has been 
shown to reduce the Green Energy project cost as 41,682,994 baht/year, internal rate of return (IRR) of 1,438.70 %  

and a payback period of 28 days, which is the best choice For sensitivity analysis showed that the rate of change in 

fuel prices was increased by 5%, 10%, and 15% found that Green Energy , which is the best choice. To study was 
increased by 15% , found that a net present value (NPV) of 26,588,232 bath and  sensitivity analysis showed that 
the rate of change in fuel prices was increased will make the net present value investment (Net Present Value : 
NPV) a trend to decrease. 
 
 

KEYWORDS: Economizer, Alternative Energy, Boiler 
 
1. บทนํา 
 โรงงานผลิตสุราขนาดใหญ่นั้นเป็นอุตสาหกรรมท่ีใชพ้ลงังานสูง โดยพลงังานส่วนใหญ่สูญเสียไปในระบบ
กลั่นสุรา ซ่ึงมีหม้อไอนํ้ าเป็นส่วนสําคัญในการกลั่นสุรา จากข้อมูลในโรงงานผลิตสุราขนาดใหญ่ท่ีนํามาเป็น
กรณีศึกษานั้นโรงงานดงักล่าวมีการใชพ้ลงังานปริมาณสูงจากหมอ้ไอนํ้ าแบบท่อไฟ  ขนาด 10 ตนั  เช้ือเพลิงท่ีใช ้ 
ไดแ้ก่ นํ้ามนัเตาเกรด C ซ่ึงตอ้งการค่าความร้อน 12  GJ/hr  มีการใชง้านหมอ้ไอนํ้า ปีละ 6,000  ชัว่โมง โดยผลิตไอนํ้ า
ให้กับกระบวนการกลั่นสุรา ซ่ึงจากการเก็บรวบรวมข้อมูล ปี 2555 มีการใช้นํ้ ามันเตาเกรด C รวมในปริมาณ 
1,721,000 ลิตร คิดเป็นค่าใชจ่้าย 34,609,654  บาท ในปี 2556  มีปริมาณการใชน้ํ้ ามนัเตาเกรด C เพ่ิมข้ึน 5 % จากเดิม 
และมีค่าใชจ่้าย 36,456,420 บาท  จากแนวโนม้การใชน้ํ้ ามนัเตาเกรด C ท่ีเพ่ิมข้ึน และผลกระทบดา้นราคาเช้ือเพลิงท่ี
เพ่ิมสูงข้ึน  จึงนาํมาซ่ึงการศึกษาความเป็นไปไดท้างเศรษฐศาสตร์ของโครงการลดการใชเ้ช้ือเพลิงของกระบวนการ
หมอ้ไอนํ้าในโรงงานผลิตสุราขนาดใหญ่ โดยมีแนวคิดในการติดตั้ง Economizer การศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพของ 
Economizer เพ่ือการประหยดัพลงังานของหมอ้ไอนํ้า ในการติดตั้งอุปกรณ์แลกเปล่ียนความร้อนนั้นจาํเป็นตอ้งใชเ้งิน
ลงทุน  และตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญในการดูแลเสนอแนวคิดในการเปล่ียนประเภทของเช้ือเพลิง  เพ่ือเป็นการลดตน้ทุนดา้น
พลงังาน (เอกอาทิตย ์ ปรางมะณี และคณะ, 2554) และแนวคิดในการเปล่ียนชนิดเช้ือเพลิงจากนํ้ ามนัเตาเกรด C เป็น
เช้ือเพลิงชนิดอ่ืน จากการศึกษาความเป็นไปไดท้างเศรษฐศาสตร์ของระบบผลิตไอนํ้ าของโรงงานผลิตเรซ่ิน งานวิจยั
น้ีมีการศึกษาการใชเ้ช้ือเพลิงทางเลือกใหม่  ซ่ึงมีการประเมินโครงการทั้งในเชิงเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมและขอ้จาํกดั
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สําคญัท่ีเก่ียวขอ้งนาํมาวิเคราะห์กบัทางเลือกทั้ง 3 ไดแ้ก่ นํ้ ามนัเตาเกรด C, นํ้ ามนั Green Energy และก๊าซธรรมชาติ 
NG  จากผลการวิเคราะห์ พบวา่ ทั้ง 3 ทางเลือก  มีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) มากกวา่ศูนย ์ และโครงการน้ีมีระยะคืน
ทุน (Payback Period : PB) เร็วกวา่ระยะเวลาท่ีโรงงานกาํหนดไว ้(เทพศกัด์ิ  จนัทร์อุปละ, 2555)   
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
เพ่ือศึกษาความเป็นไปไดท้างเศรษฐศาสตร์ในการติดตั้งอุปกรณ์แลกเปล่ียนความร้อน  และการเปล่ียนชนิด

เช้ือเพลิงท่ีใชใ้นโรงงานผลิตสุราขนาดใหญ่ 
 

3. การดาํเนินการวจิัย 
 3.1. คาํนวณผลทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการ ได้แก่ ระยะคืนทุน  (PB) มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) อัตรา
ผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) โดยพิจารณา 
           3.1.1 ปริมาณนํ้ามนัเตาเกรด C และราคาของเช้ือเพลิงท่ีใชส้าํหรับหมอ้ไอนํ้าแบบท่อไฟขนาด 10 ตนั 
           3.1.2 การออกแบบและติดตั้ง  Economizer โดยเร่ิมจากการคาํนวณปริมาณค่าความร้อนท่ีตอ้งดึงกลบัมา 
จากการปล่อยไอเสียของหมอ้ไอนํ้ า โดยใชข้อ้มูลจากการเก็บขอ้มูล (Primary Data) ของโรงงานผลิตสุราขนาดใหญ่  
และใหบ้ริษทัผูเ้ช่ียวชาญดา้น Economizer ออกแบบระบบและประเมินราคา 
           3.1.3 การคาํนวณปริมาณเช้ือเพลิงนํ้ามนั Green Energy  และถ่านหินลิกไนต ์โดยจากค่าความตอ้งการความ
ร้อน 12  GJ/hr  ของหมอ้ไอนํ้าและรวบรวมปริมาณการใชต่้อปี  
           3.1.4 กรณีท่ี 1 การออกแบบและติดตั้ง  Economizer พิจารณาอายโุครงการ 15 ปี 
           3.1.5 การศึกษาทั้ง 2 กรณี มีการคาํนึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  ประกอบดว้ย 1) ตน้ทุนในการบาํบดั
มลพิษโดยการใชร้ะบบ Wet Scrubber ซ่ึงแตกต่างกนัข้ึนอยู่กบัปริมาณสารเคมีท่ีใชก้บัเช้ือเพลิงแต่ละชนิด ยกเวน้
นํ้ามนั Green Energy ไม่มีค่าบาํบดัมลพิษ และทุกกรณีมีตน้ทุนการบาํบดันํ้าเสีย โดยเป็นระบบบาํบดัรวมของโรงงาน 
เป็นจาํนวน 56,279 บาท 
 3.2. การวเิคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) 

  ในการประเมินความเป็นไปไดท้างการเงินลงทุนในโครงการ เป็นการศึกษาความไวของมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ 
(NPV) ของโครงการต่อความไม่แน่นอนต่างๆท่ีอาจจะเกิดข้ึน ในงานวิจยัน้ีไดศึ้กษาการเปล่ียนแปลงของตน้ทุน ซ่ึงมี
ผลต่อมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของโครงการท่ีเพ่ิมหรือลดลงจากท่ีคาดการณ์ไว ้ เพ่ือวิเคราะห์วา่ท่ีระดบัการเปล่ียนแปลงใด 
โครงการจึงจะไม่คุม้ค่าต่อการลงทุน 
 

4. ผลการวจิัย 
 4.1 ศึกษาปริมาณนํ้ามนัเตาเกรด C และราคาของเช้ือเพลิง 
สําหรับหมอ้ไอนํ้ าแบบท่อไฟขนาด 10 ตนั มีค่าความร้อนเท่ากนั 12 GJ/hr  ปริมาณนํ้ ามนัเตาเกรด C ในปี 2556 มี
ปริมาณการใชเ้พ่ิมข้ึน 5 % เม่ือเปรียบเทียบกบั ปี 2555 และราคาค่าใชจ่้ายเพ่ิมข้ึน 5.33 %  ดงัตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 ขอ้มูลปริมาณนํ้ามนัเตาเกรด C 

 
4.2 การออกแบบและติดตั้ง  Economizer   

 แนวคิดการออกแบบระบบ Economizer โดยการนําขอ้มูลอุณหภูมิปล่อยท้ิงจากหม้อไอนํ้ าท่ีมีอุณหภูมิ
ประมาณ 2000C ซ่ึงสูงกวา่ Dew Point ของไอเสียสําหรับหมอ้ไอนํ้ า ท่ีใชน้ํ้ ามนัเตา เกรด C ซ่ึงมีปริมาณของกาํมะถนั 
ประมาณ  2% ควรมีค่าไม่น้อยกว่า 1630C สําหรับกรณีท่ีมีกํามะถันประมาณ  2% (ในทางปฏิบัติจากผลการวดั
คุณสมบติัของนํ้ ามนัของผูค้า้ ปริมาณกาํมะถนัจะมีค่าประมาณ 1.5-1.8 %) การคาํนวณหาปริมาณความร้อน (Q) ท่ี
สามารถนาํกลบัมาใชไ้ดจ้ะไดจ้ากสมการท่ี (2-1) ซ่ึงค่าความร้อนท่ีรับมาจากอากาศท่ีปล่อยท้ิงจะนาํไปใชใ้นการอุ่น
นํ้าร้อนก่อนเขา้หมอ้ไอนํ้า 
     Qa  =  maCp Ta      (2-1) 
 เม่ือค่ามวลของอากาศ (ma)  =  5589.74  Nm3/hr,  ค่าความจุความร้อนจาํเพาะ (Cpa)  =   1.145 kJ/kg.0C , ค่า
ผลต่างของอุณหภูมิ ( Ta) =  13.21 0C ดงันั้น  ปริมาณความร้อนท่ีอุปกรณ์แลกเปล่ียนความร้อนสามารถนาํกลบัมา
ใหไ้ด ้เท่ากบั 331.533 MJ/hr  นาํขอ้มูลท่ีไดส่้งไปยงัผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือทาํการประเมินราคาโครงการ 
   4.3 การคาํนวณปริมาณเช้ือเพลิงนํ้ามนั Green Energy และถ่านหินลิกไนต ์
 การคาํนวณปริมาณการใชเ้ช้ือเพลิงแต่ละชนิด  โดยนาํค่าความร้อนของเช้ือเพลิงมาหาปริมาณต่อชัว่โมงและ
ต่อปี  ซ่ึงจากขอ้มูลของโรงงานผลิตสุราขนาดใหญ่ มีการใชห้มอ้ไอนํ้ า ปีละ 6,000  hr (อา้งอิงขอ้มูลจากโรงงานผลิต
สุราขนาดใหญ่) ซ่ึงแสดงดงัตารางท่ี 2  
ตารางท่ี 2 แสดงปริมาณการใชเ้ช้ือเพลิงแต่ละชนิด

 
4.4 คาํนวณทางดา้นเศรษฐศาสตร์ ไดแ้ก่ ระยะคืนทุน มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ ตน้ทุน

ต่อหน่วยพลงังาน  และเปรียบเทียบความคุม้ค่าของโครงการ  ผลจากการคาํนวณท่ีมีความคุม้ค่าในการลงทุนในแต่ละ
กรณี 

 กรณีที ่1 ต้นทุนการตดิตั้ง Economizer  
 เน่ืองจากมีการติดตั้ง Economizer  เพ่ือนาํความร้อนท้ิงกลบัมาใชง้าน ซ่ึงรายละเอียดอุปกรณ์ท่ีติดตั้งเพ่ิมเติม  
ตน้ทุนการติดตั้ง  และตน้ทุนประจาํปี  ในส่วนของตน้ทุนการติดตั้งพิจารณา1) ติดตั้งระบบ 2) ค่าอุปกรณ์ คือ Finned 
Tube, Sonic Soot Cleaning, เคร่ืองวดัปริมาณการไหลของนํ้าป้อน  ระบบท่อวาลว์ 3) ระบบควบคุมการทาํงานแบบ
อตัโนมติั เป็นจาํนวนเงิน 1,800,000 บาท 4) ตน้ทุนหมอ้ไอนํ้า ณ ปีปัจจุบนั จาํนวน 500,000 บาท และมีตน้ทุน

  ปี 2555 ปี 2556  

ปริมาณการใช ้(ลิตร) 
ราคาเช้ือเพลิง (บาท) 

1,721,000 
34,609,654 

1,821,000 
36,456,420 

 

ชนิดเช้ือเพลงิ ค่าความร้อน (LHV) ปริมาณใช้ต่อช่ัวโมง ปริมาณใช้ต่อปี 
นํ้ามนัเตาเกรด C 9,825.945  kcal/litre 300 litre 1,800,000 litre 
นํ้ามนั Green Energy 44,870  KJ/litre 277 kg 1,662,000 kg 
ถ่านหินลิกไนต ์ 2,500  kcal/kg. 1,234 kg 7,404,000 kg 
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ประจาํปี พิจารณา 1) ค่าบาํรุงรักษา Economizer เป็นจาํนวน 6,900 บาท 2) ค่าเส่ือมราคาของ Economizer  เป็นจาํนวน 
120,000 บาท 3) ค่าบาํรุงรักษาหมอ้ไอนํ้า จาํนวน 200,000 บาท 4) ค่าเส่ือมราคาหมอ้ไอนํ้า จาํนวน 33,334 บาท 5) 
ตน้ทุนสารเคมีท่ีใชใ้นระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม จาํนวน 200,000 บาท 6) ตน้ทุนการบาํบดันํ้าเสีย จาํนวน 56,279 
บาท  
 การวิเคราะห์ความเป็นไปไดท้างเศรษฐศาสตร์ของโครงการติดตั้ง Economizer ชนิดนํ้ ามนัเตาเกรด C  โดย
พิจารณาตน้ทุนค่าบาํบดัมลพิษ สาํหรับหมอ้ไอนํ้ าขนาด 10 ตนั จากผลการประเมิน พบวา่ มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) 
ของโครงการระยะเวลา 15 ปี ท่ี MARR = 12%  มีมูลค่าเท่ากับ - 2,855,017 บาท  ซ่ึงหมายถึง โครงการมีรายจ่าย
มากกว่ารายรับเท่ากับ  2,855,017 บาท และอัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return: IRR) ไม่สามารถ
คาํนวณได้ เน่ืองจากว่า ผลตอบแทนและค่าใช้จ่ายท่ีได้ ไม่สามารถทําให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิมีค่าเท่ากับศูนย ์  
ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period: PB) เท่ากบั 28  ปี 2  เดือน กบั 19 วนั ซ่ึงชา้กวา่ระยะเวลาของโรงงานท่ีกาํหนดไว ้
15 ปี ทาํใหโ้ครงการน้ีมีระยะเวลาของความเส่ียงต่อการขาดทุนสูง   ซ่ึงแสดงดงัตารางท่ี 3 
ตารางท่ี 3 สรุปผลการวเิคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ของโครงการติดตั้ง Economizer 

หัวข้อทางเศรษฐศาสตร์ ผลจากการคาํนวณ 
ระยะเวลาคืนทุน (PB) 28  ปี 2  เดือน กบั 19 วนั 
มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) - 2,855,017 บาท 

 
 กรณีที ่2 เปลีย่นชนิดเช้ือเพลงิ 
 ในการนาํเสนอทางเลือกการเปล่ียนชนิดเช้ือเพลิง โดยมีตน้ทุนของหมอ้ไอนํ้ า และตน้ทุนประจาํปี  โดย
ตน้ทุนของหมอ้ไอนํ้ า ณ ปีปัจจุบนั เป็นจาํนวนเงิน 500,000 บาท และตน้ทุนประจาํปี พิจารณา 1) ค่าบาํรุงรักษาหมอ้
ไอนํ้ า จาํนวน 200,000 บาท  2) ค่าเส่ือมราคาหมอ้ไอนํ้ า จาํนวน 33,334 บาท  3) ตน้ทุนสารเคมีท่ีใช้ในระบบการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงข้ึนอยู่กบัชนิดของเช้ือเพลิง  4) ตน้ทุนการบาํบดันํ้ าเสีย จาํนวน 56,279 บาท  เน่ืองจากเป็น
โครงการทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม จึงมีการคาํนึงถึงมลพิษท่ีปล่อยออกสู่ส่ิงแวดลอ้มและชุมชนรอบขา้งโรงงาน  ซ่ึงส่วน
ใหญ่โครงการทางดา้นวศิวกรรมไม่คาํนึงถึงตน้ทุนการบาํบดัมลพิษ   
  นํา้มนั Green Energy   
 การวิเคราะห์ความเป็นไปไดท้างเศรษฐศาสตร์ของโครงการใชน้ํ้ ามนั Green Energy  ทดแทนนํ้ามนัเตาเกรด 
C  สาํหรับหมอ้ไอนํ้ าขนาด 10 ตนั จากผลการประเมิน พบวา่ มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) ของโครงการระยะเวลา 15 ปี 
ท่ี MARR = 12%  มีมูลค่าเท่ากบั 41,682,994  บาท ซ่ึงหมายถึง โครงการน้ีมีรายรับมากกวา่รายจ่ายเท่ากบั  41,682,994  
บาท และมีอตัราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return: IRR) เท่ากบั 1,438.70 % ซ่ึงมากกวา่อตัราผลตอบแทน
น้อยท่ีสุดท่ีน่าสนใจ (Minimum Attractive Rate of Return: MARR) ท่ีกาํหนดไว ้ 12% และโครงการน้ี  มีระยะเวลา
คืนทุน (Payback Period: PB) เท่ากบั 28 วนั ซ่ึงเร็วกว่าระยะเวลาของโรงงานท่ีกาํหนดไว ้15 ปี ทาํให้โครงการน้ีมี
ระยะเวลาของความเส่ียงต่อการขาดทุนสั้นลง  ดงัแสดงตารางท่ี 4 
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ตารางท่ี 4 สรุปผลการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ของนํ้ามนั Green Energy   

  

ถ่านหินลกิไนต์ 
 การวิเคราะห์ความเป็นไปไดท้างเศรษฐศาสตร์ของโครงการใชถ้่านหินลิกไนต์ทดแทนนํ้ ามนัเตาเกรด C  
โดยคิดตน้ทุนค่าบาํบดัมลพิษ สําหรับหมอ้ไอนํ้ าขนาด 10 ตนั จากผลการประเมิน พบว่า มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ(NPV) 
ของโครงการระยะเวลา 15 ปี ท่ี MARR = 12%  มีมูลค่าเท่ากับ 41,682,994  บาท ซ่ึงหมายถึง โครงการน้ีมีรายรับ
มากกว่ารายจ่ายเท่ากับ  14,362,580  บาท และมีอัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return: IRR) เท่ากับ 
436.44 % ซ่ึงมากกวา่อตัราผลตอบแทนนอ้ยท่ีสุดท่ีน่าสนใจ (Minimum Attractive Rate of Return: MARR) ท่ีกาํหนด
ไว ้ 12% และโครงการมีระยะเวลาคืนทุน (Payback Period: PB) เท่ากบั 2  เดือน กบั 23 วนั ซ่ึงเร็วกวา่ระยะเวลาของ
โรงงานท่ีกาํหนดไว ้15 ปี ทาํใหโ้ครงการน้ีมีระยะเวลาของความเส่ียงต่อการขาดทุนสั้นลง  ดงัแสดงตารางท่ี 5 
ตารางท่ี 5 สรุปผลการวเิคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ของถ่านหินลิกไนต ์

หัวข้อทางเศรษฐศาสตร์ ผลจากการคาํนวณ 
ระยะเวลาคืนทุน (PB) 2  เดือน กบั 23 วนั 
มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) 14,362,580  บาท 
อตัราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return: IRR) 436.44 % 
 

 4.5 วเิคราะห์ค่าความไว (Sensitivity)  
 ในปัจจุบันเกิดความไม่แน่นอนในด้านของต้นทุนเช้ือเพลิง  ผูศึ้กษาจึงมีแนวคิดในการวิเคราะห์การ
เปล่ียนแปลงราคา  ซ่ึงแสดงดงัรูปท่ี 1 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1 กราฟเปรียบเทียบการวิเคราะห์ความไวของมูลค่าปัจจุบนัสุทธิต่อตน้ทุน 

หัวข้อทางเศรษฐศาสตร์ ผลจากการคาํนวณ 
ระยะเวลาคืนทุน (PB) 28 วนั  

มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) 41,682,994  บาท 
อตัราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return : IRR) 1,438.70 % 



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 10 ปีการศกึษา 2558 

 

วนัองัคารที ่11 สงิหาคม พ.ศ.2558 หน้า  70 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

 รูปท่ี 1 การวิเคราะห์ความไว เพ่ือหาโครงการท่ีเหมาะสมในการลงทุน โดยนาํราคาของเช้ือเพลิงท่ีเพ่ิมข้ึน
และลดลง 5 % ,10 % และ 15 %  ตามลาํดบั  มาทาํการวิเคราะห์  พบวา่ เม่ือตน้ทุนราคานํ้ ามนัเตาเกรด C เพ่ิมข้ึน ใน
กรณีท่ีติดตั้ง Economizer จะทาํให้มูลค่าปัจจุบนัสุทธิมีค่าเป็นลบ ซ่ึงหมายความวา่เม่ือราคานํ้ ามนัเตาเกรด C เพ่ิมข้ึน 
การติดตั้ง Economizer จะไม่สามารถช่วยลดค่าใชจ่้ายดา้นพลงังานได ้ กรณีท่ีมีการเปล่ียนชนิดเช้ือเพลิงเป็นนํ้ ามนั 
Green Energy  และถ่านหินลิกไนต ์ พบวา่  นํ้ ามนั Green Energy  เม่ือมีราคาเพ่ิมข้ึน มูลค่าปัจจุบนัสุทธิมีค่าเป็นบวก
มากท่ีสุด ซ่ึงหมายความวา่  เม่ือมีเปล่ียนแปลงราคาเช้ือเพลิงเพ่ิมข้ึน การเปล่ียนมาใชน้ํ้ามนั Green Energy  ยงัสามารถ
ช่วยลดค่าใชจ่้ายดา้นพลงังาน ในส่วนรอง คือ ถ่านหินลิกไนต ์ พบวา่  เม่ือราคาเพิ่มข้ึนมากกวา่ 10 % .จะทาํให้มูลค่า
ปัจจุบนัเป็นลบ 
 สาํหรับการวิเคราะห์ความไว พบวา่ ตน้ทุนของโครงการมีความไวต่อความเป็นไปไดข้องโครงการ ดงันั้น
ตน้ทุนโครงการจึงมีความสาํคญัต่อการตดัสินใจในการลงทุน 
 

5. บทสรุป 
 การศึกษาความเป็นไปไดท้างเศรษฐศาสตร์ของโครงการลดการใชเ้ช้ือเพลิงของกระบวนการหมอ้ไอนํ้ าใน
โรงงานผลิตสุราขนาดใหญ่  โดยผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 กรณี พบว่า 1) กรณีโครงการติดตั้ง Economizer ชนิด
นํ้ ามนัเกรด C ใชเ้งินลงทุน 2,300,000 บาท  โครงการมีระยะเวลา 15 ปี  ซ่ึงมีการคาํนึงถึงมลพิษทางส่ิงแวดลอ้ม โดย
ศึกษาทั้งโครงการท่ีคิดตน้ทุนการบาํบดัมลพิษ  ซ่ึงมีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) เท่ากบั - 2,443,560 บาท ค่า IRR  ไม่
สามารถคาํนวณได ้และมีระยะเวลาคืนทุน (PB) 28  ปี 2  เดือน กบั 19 วนั จากกรณีโครงการติดตั้ง Economizer ชนิด
นํ้ ามนัเตาเกรด C พบวา่ เป็นโครงการท่ีไม่คุม้ค่าต่อการลงทุน  2) กรณีเปล่ียนชนิดเช้ือเพลิง ทาํการเปรียบเทียบราคา
เช้ือเพลิงระยะเวลา 1 ปี  จากการคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) ของเช้ือเพลิงแต่ละชนิด โดยมีกรณีคิดตน้ทุนการ
บาํบดัมลพิษ พบว่า นํ้ ามนั Green Energy  มีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ จาํนวน 41,682,994  บาท อตัราผลตอบแทนภายใน 
(IRR) เท่ากบั 1,438.70 %  และโครงการมีระยะเวลา  28 วนัซ่ึงเป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสุด   
 สําหรับการวิเคราะห์ความไว (Sensitivity) หากมีสถานการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงราคาเช้ือเพลิง ผลการ
การศึกษาพบวา่ นํ้ามนั Green Energy มีความเหมาะกบัการลงทุนมากท่ีสุด 
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บทคดัย่อ 

บทความน้ีนําเสนอผลการศึกษาความสัมพนัธ์ของขอ้มูลพฤติกรรมของผูเ้ขา้ใช้งานเว็บไซต์สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ภายใต ้http://www.senate.go.th   โดยใชเ้หมืองขอ้มูล ซ่ึงขอ้มูลท่ีนาํมาศึกษาเป็นขอ้มูลท่ีไดจ้าก  
log ไฟล์ท่ีอยู่บน Web Server  ซ่ึงเป็นท่ีเก็บขอ้มูลจราจรทางเครือข่ายท่ีให้บริการเวบ็ไซต์ของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา โดยทาํการบนัทึกขอ้มูลการเขา้ใชง้านของผูเ้ขา้ใชง้านเวบ็ไซต์ภายใต ้URL ดงักล่าว ผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มูล จาก 
log ไฟล ์มาดาํเนินการวิเคราะห์ดว้ยเหมืองขอ้มูลเทคนิคการคน้หากฎความสัมพนัธ์ (Apriori Algorithms) เพ่ือคน้หา
รูปแบบของความสัมพนัธ์พฤติกรรมในการเขา้ใชง้านเวบ็ไซตส์าํนกังานเลขาธิการวุฒิสภา ซ่ึงจะแสดงว่าพฤติกรรม
ในการเขา้ใชง้านในหนา้เพจต่างๆ จะส่งผลหรือแสดงพฤติกรรมในการเขา้ใชง้านหนา้เพจแต่ละหนา้เพจอยา่งไร โดย
มีค่าความเช่ือมัน่ของความสัมพนัธ์มากกวา่ร้อยละ 90 เพ่ือใหไ้ดก้ฎความสัมพนัธ์ท่ีมีค่าความถูกตอ้งร้อยละ 90 ข้ึนไป
โดยใชโ้ปรแกรม Weka เป็นเคร่ืองมือในการวิจยัในการสร้างโมเดล  ผลท่ีไดผู้ว้ิจยัไดเ้ลือกรูปแบบของกฎจาํนวน       
5 กฎ เน่ืองจาก กฎแสดงพฤติกรรมมีความสัมพนัธ์และเกิดพฤติกรรมการเขา้ใชง้านหนา้เพจ ซ่ึงอยูใ่นช่วงความเช่ือมัน่
ร้อยละ 93-94   

 

คาํสําคญั: กฎความสัมพนัธ์, เทคนิคเหมืองขอ้มูล   
 

Abstract 
 This paper presents the study results of the behavior to access the senate site (http://www.senate.go.th), 
using data mining techniques. The data, used in this study, is data in log files on the Web Server, which the 
networking traffic is collected. The researcher used Apriori Algorithms to find the association of access behavior. 
Such association showed the consequence of web page access. Tool used in this study is WEKA 5 Association rules 
was selected according to the define confidence at 90 percent   
 

Keyword: Association Rule, Data Mining 

การศึกษาความสัมพนัธ์พฤติกรรมการใช้งานเวบ็ไซต์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาด้วยเทคนิคกฎความสัมพนัธ์ 
THE STUDY OF WEBSITE USAGE BEHAVIOR CORRELATIONS OF THE SECRETARIAT  
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1. บทนํา 
ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ ทั้ งภาครัฐหรือภาคเอกชน ได้มีการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ในการ

ติดต่อส่ือสารระหว่างกนั หรือใชใ้นการสืบคน้ขอ้มูลท่ีมีอยู่อย่างมหาศาลจากทุกมุมโลกจึงเป็นส่วนสําคญัในการ
ทาํงานของหน่วยงานมากข้ึนซ่ึงถือไดว้่าเขา้มามีบทบาทกบัชีวิตประจาํวนัมากข้ึนดว้ยเช่นกนั  สํานักงานเลขาธิการ
วฒิุสภากไ็ดน้าํระบบอินเทอร์เน็ตใชง้านเช่นกนัเพ่ือช่วยในการปฏิบติังานในการหาขอ้มูลต่างๆ และไดจ้ดัทาํ เวบ็ไซต์
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาข้ึนโดยใช้ช่ือโดเมนว่า  www.senate.go.th  เพ่ือใช้ในการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร 
ประชาสัมพนัธ์ต่างๆ ในวงงานวุฒิสภา เวบ็ไซตส์าํนกังานเลขาธิการวฒิุสภาประกอบดว้ยหนา้เพจต่าง ๆ มากมาย ซ่ึง
ในแต่ละ หน้าเพจ นั้น ส่วนใหญ่แลว้จะดาํเนินการโดยสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเป็นหลกั ซ่ึง
บางคร้ังในการดาํเนินการใส่เน้ือหาในแต่ละหนา้เพจอาจไม่ทนัต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน และอาจเกิดความผิดพลาดใน
ดา้นขอ้มูลหรือเน้ือหาท่ีใส่ในหนา้เพจได ้  

ในการเขา้ชมเวบ็ไซตข์องสาํนกังานเลขาธิการวฒิุสภานั้น โดยหลกัแลว้เป็นการติดตามขอ้มูลข่าวสาร คน้หา
ขอ้มูลของสาํนกังานฯ  สมาชิกวุฒิสภา/สภานิติบญัญติัแห่งชาติ  และคณะกรรมาธิการต่างๆ ปัจจุบนัทางสาํนกังานฯ 
โดยสาํนกัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ยงัไม่ไดมี้การวิเคราะห์พฤติกรรมของผูใ้ชง้านในการเขา้ชมในหนา้
เพจต่างๆ ในการติดตามข่าวสาร ขอ้มูลจึงไม่สามารถทราบไดว้า่พฤติกรรมในการใชง้านเวบ็ไซตมี์หนา้เพจใดบา้งท่ี
ไดรั้บความสนใจและหรือมีหนา้เพจใดท่ีตอ้งใหค้วามสาํคญั สาํนกัเทคโนโลยสีารสนเทศฯ จกัไดล้าํดบัก่อนหลงั เพ่ือ
ตอบสนองกับความตอ้งการในการเขา้ชมได้สะดวกและรวดเร็วมากท่ีสุด  หรือพฒันาและปรับปรุงหน้าเพจให้
สอดคลอ้งกับพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึน  เพ่ือให้เว็บไซต์ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีประสิทธิภาพ  ดังนั้ นถา้มี
การศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมในการเขา้ชมหน้าเพจต่างๆ ก็จะสามารถนาํมาสร้างมาตรการหรือแนวทางการ
พฒันาหนา้เพจต่อไป  

 ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์โดยใชแ้นวคิดการคน้หากฎความสัมพนัธ์ (Association) (กฤษณะ ไวยมยั, 2001)โดยใช ้
อพริโอริอลักอริทึม (Apriori Algorithms) (R. Agrawal and R. Srikant, 1994; Arnon Rungsawang, 1999) 

 

2. วตัถุประสงค์ 
   2.1 เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์พฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาด้วยเทคนิคกฎ
ความสัมพนัธ์ 
  2.2 เพ่ือสร้างรูปแบบของความสัมพนัธ์พฤติกรรมการใชง้านเวบ็ไซตส์าํนกังานเลขาธิการวฒิุสภา 
  2.3 เพ่ือสร้างระบบรายงานรูปแบบของความสัมพนัธ์พฤติกรรมการใชง้านเวบ็ไซต์สํานักงานเลขาธิการ
วฒิุสภา 
 

3. การดาํเนินการวจิัย 
วธีิการดาํเนินงานในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดมี้การศึกษาความสัมพนัธ์พฤติกรรมการใชง้านเวบ็ไซตส์าํนกังาน

เลขาธิการวุฒิสภาดว้ยเทคนิคกฎความสัมพนัธ์ โดยใชโ้ปรแกรมเวกา้ (Weka) ในการสร้างโมเดล ซ่ึงการนาํขอ้มูลท่ี
ไดม้าทาํการวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ โดยใชว้ิธีการทาํเหมืองขอ้มูล (สุชาดา กีระนนัทน์, 2545)ในกรณีศึกษาคร้ังน้ี
ได ้เลือกใชเ้ทคนิคกฎความสัมพนัธ์ ซ่ึงมีขั้นตอนดงัน้ี 
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3.1  การศึกษาออกแบบความสัมพนัธ์   
3.2  วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ 
       การศึกษาออกแบบความสัมพันธ์  ไดท้าํการศึกษาจากปริมาณท่ีเขา้ใชง้านของเวบ็ไซต์ของสํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา www.senate.go.th โดยนําข้อมูล   log ไฟล์ เดือน  ตุลาคม  พฤศจิกายน  และ  ธันวาคม  2557                      
มาวเิคราะห์หาความสัมพนัธ์โดยใชเ้ทคนิคกฎความสัมพนัธ์โดยมีขั้นตอนการวเิคราะห์ขอ้มูล แสดงไดด้งัรูปท่ี 1   

 
รูปท่ี 1 แสดงขั้นตอนการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 
ผูว้จิยัได ้ดาํเนินการเตรียมขอ้มูล จากขอ้มูลของ log ไฟล ์ ผูว้ิจยัสนใจเฉพาะเหมายเลขท่ีอยูไ่อพีท่ีร้องขอต่อ

เบราวเ์ซอร์  และ URL (Uniform Resource Locator) เป็น URL เต็มรูปแบบท่ีทาํการเรียกใชโ้ดยเคร่ืองลูกข่าย เพราะ
ผูว้ิจยัตอ้งการสร้างความสัมพนัธ์ ในการเขา้ใชง้าน เวบ็ไซต ์ของสาํนกังานเลขาธิการวฒิุสภา ดงันั้นขอ้มูลอ่ืน ๆ ผูว้ิจยั
จึงตดัออก แลว้ดาํเนินการจดัเตรียมขอ้มูล ผลจากการศึกษา log ไฟล ์มาทาํการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใชเ้ทคนิคการทาํ
เหมืองขอ้มูล ซ่ึงไดจ้าํนวน 7,114  Record  จากนั้นไดน้าํมาพิจารณาหาความถ่ีของพฤติกรรมท่ีท่ีเขา้  ใชง้านในหน้า
เพจต่างๆ เพ่ือนาํมาเลือกเป็น Item ในการหาความเช่ือมโยงซ่ึงไดพิ้จารณาจากค่าความถ่ีท่ีเกิดข้ึนสูงสุดและเขา้ใชง้าน
ในหนา้เพจอ่ืนจาํนวน มากกวา่ 2 หนา้เพจข้ึนไป  ซ่ึงผูว้ิจยัเลือกหนา้เพจจาํนวน 13 หนา้เพจโดยสามารถสรุปรายการ
ของหนา้เพจไดด้งัตารางท่ี 1 
   ตารางท่ี 1 แสดงรายการหนา้เพจ  

Item หนา้เพจ หมายเหตุ 
page1 http://blog.senate.go.th/ บลอ็กสมาชิกสภานิติบญัญติัแห่งชาติ 
page2 http://click.senate.go.th/ Click NLA 
page3 http://www.senate.go.th/w3c/senate/secretariat สาํนกังานเลขาธิการวฒิุสภา 
page4 http://www.senate.go.th/w3c/senate/committee คณะกรรมาธิการ 
page5 http://www.senate.go.th/document/ เอกสารประกอบการพิจารณาร่าง พรบ. 
page6 http://www.senate.go.th/elearning/ ศูนยก์ารเรียนรู้อิเลก็ทรอนิกส์ 
page7 http://www.senate.go.th/km/ การจดัการองคค์วามรู้ 
page8 http://www.senate.go.th/lawdatacenter/ ศูนยบ์ริการขอ้มูลดา้นกฎหมาย 
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Item หนา้เพจ หมายเหตุ 
page9 http://www.senate.go.th/mobile/ mobile 
page10 http://www.senate.go.th/bill การพิจารณาร่างพระราชบญัญติัของ สนช. 
page11 http://www.senate.go.th/leader_resource/ ผูน้าํนกัประชาธิปไตยวฒิุสภา 
page12 http://www.senate.go.th/w3c/senate/main สภานิติบญัญติัแห่งชาติ 
page13 http://www.senate.go.th/book_shelf ชั้นหนงัสือ e-Book 

 
ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการจดัทาํหนา้เพจจาํนวน 13 หนา้เพจโดยโดยจดัทาํเตรียมขอ้มูลใหอ้ยูใ่นรูปแบบตามรูปท่ี 2 

เพ่ือนาํเขา้โปรแกรม Weka 3.7.12 เป็นเคร่ืองมือในการหาความสัมพนัธ์ ต่อไป 
 

 
 

รูปท่ี 2 แสดงการเตรียมขอ้มูล 

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ผูว้ิจยัไดใ้ช ้โปรแกรม Weka 3.7.12 เป็นเคร่ืองมือในการหาความสัมพนัธ์ การ
วิเคราะห์ใชแ้นวคิดการคน้หากฎความสัมพนัธ์ (Association) (กฤษณะ ไวยมยั, 2001 )โดยใช ้อพริโอริอลักอริทึม 
(Apriori Algorithms) (R. Agrawal and R. Srikant, 1994; Arnon Rungsawang, 1999) ซ่ึงเป็นอลักอริทึมในการสืบคน้
กฎความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนไดท้ั้ งหมด โดยพิจารณาจากค่าสนับสนุนขั้นตํ่าท่ีกาํหนด ผลลพัธ์ในการสืบคน้จะอยู่ใน
รูปแบบ  Lattice  ท่ีแสดง ถึงความสัมพนัธ์ของ Itemset หรือกลุ่มของรายการขอ้มูลท่ีปรากฎในฐานขอ้มูล โดยมีการ
กาํหนดค่าสนบัสนุนท่ีตํ่าท่ีสุดเลือก 0.1 ค่าสนับสนุนตํ่าท่ีสุดหรือร้อยละ 10  และเลือกเป็น Confidence  คือค่าความ
เช่ือมัน่และใชค้่าความเช่ือมัน่กาํหนดท่ี 0.9 หรือร้อยละ 90  เพ่ือให้ไดก้ฎความสัมพนัธ์ท่ีมีค่าความถูกตอ้งร้อยละ 90 
ข้ึนไป และเน่ืองจากจาํนวน Itemset มีทั้ งหมด 13 Itemset  จึงกาํหนดจาํนวนกฎเพ่ือหยุดการคาํนวณ ท่ี 213  -1 หรือ 
8191 กฎ 
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4. ผลการวจิัย   
ผลการคน้หากฎความสัมพนัธ์ ด้วยอพริโอริอลักอริทึม ท่ีค่าความเช่ือมั่นร้อยละ 90 ข้ึน โดยมีกฎในการ

คาํนวณทั้งหมดจาํนวน 8191 กฎ ซ่ึงผูว้จิยัไดก้าํหนดหนา้เพจจาก Item page1-page13 เพ่ือใหก้ฎท่ีไดน้ั้นเป็นรูปแบบท่ี
เข้าใจง่าย ซ่ึงจากการคาํนวณผูว้ิจัยได้เลือกรูปแบบของกฎจาํนวน 5 กฎ สาเหตุท่ีผูว้ิจัยเลือกเน่ืองจาก กฎแสดง
พฤติกรรมมีความสัมพนัธ์และเกิดพฤติกรรมการเขา้ใชง้านหนา้เพจว่าจะเขา้ใชง้านในหนา้เพจใดซ่ึงอยูใ่นช่วงความ
เช่ือมัน่ร้อยละ 93-94  ดงัน้ี 

กฎท่ี 1 ค่าความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 94  
page1=Npage4=Ypage5=Ypage9=Ypage11=N page12=Y ==>page12=Y 
ผูใ้ช้งานไม่เขา้เพจบล็อกสมาชิกสภานิติบญัญัติแห่งชาติ  เขา้เพจ คณะกรรมาธิการ  เขา้เพจเอกสารประกอบการ
พิจารณาร่าง พรบ. เขา้เพจ mobileไม่เขา้เพจผูน้าํนักประชาธิปไตยวุฒิสภา เขา้เพจ สภานิติบญัญติัแห่งชาติ ซ่ึงจะมี
พฤติกรรมเขา้ใชง้านต่อไปคือเขา้เพจ สภานิติบญัญติัแห่งชาติ 

กฎท่ี 2 ค่าความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 93 
page4=Ypage5=Ypage9=Ypage11=N page12=Y ==>page12=Y 
ผูใ้ช้งานเขา้เพจ คณะกรรมาธิการ เขา้เพจ เอกสารประกอบการพิจารณาร่าง พรบ.  เขา้เพจ mobileไม่เขา้เพจ ผูน้ํา     
นกัประชาธิปไตยวฒิุสภา เขา้เพจ สภานิติบญัญติัแห่งชาติ ซ่ึงจะมีพฤติกรรมเขา้ใชง้านต่อไปคือเขา้เพจ สภานิติบญัญติั
แห่งชาติ 

กฎท่ี 3 ค่าความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 93 
page4=Ypage5=Ypage6=Npage8=Npage9=Ypage12=Y==>page12=Y 
ผูใ้ช้งานเข้าเพจ คณะกรรมาธิการ เข้าเพจ เอกสารประกอบการพิจารณาร่าง พรบ.  ไม่เข้าเพจ ศูนย์การเรียนรู้
อิเล็กทรอนิกส์ ไม่เขา้เพจ  ศูนยบ์ริการขอ้มูลดา้นกฎหมาย เขา้เพจ mobile เขา้เพจ สภานิติบญัญติัแห่งชาติ ซ่ึงจะมี
พฤติกรรมเขา้ใชง้านต่อไปคือเขา้เพจ สภานิติบญัญติัแห่งชาติ 

กฎท่ี 4 ค่าความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 93 
page4=Ypage5=Ypage9=Ypage12=Y ==>page12=Y 
ผูใ้ชง้านเขา้เพจ คณะกรรมาธิการ เขา้เพจ เอกสารประกอบการพิจารณาร่าง พรบ.  เขา้เพจ mobileเขา้เพจ สภานิติ
บญัญติัแห่งชาติ ซ่ึงจะมีพฤติกรรมเขา้ใชง้านต่อไปคือเขา้เพจ สภานิติบญัญติัแห่งชาติ 

กฎท่ี 5 ค่าความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 93 
page4=Ypage5=Ypage6=Npage9=Ypage12=Y ==>page12=Y 
ผูใ้ช้งานเข้าเพจ คณะกรรมาธิการ เข้าเพจ เอกสารประกอบการพิจารณาร่าง พรบ. ไม่เข้าเพจ ศูนย์การเรียนรู้
อิเล็กทรอนิกส์  เขา้เพจ mobile เขา้เพจ สภานิติบญัญติัแห่งชาติซ่ึงจะมีพฤติกรรมเขา้ใชง้านต่อไปคือเขา้เพจ สภานิติ
บญัญติัแห่งชาติ 
 เน่ืองจากกฎท่ีไดดู้แลว้ซบัซอ้นผูว้จิยัจึงไดจ้ดัสร้างระบบแสดงผลของกฎความสัมพนัธ์ต่างๆ ใหเ้ขา้ใจไดง่้าย
ข้ึน โดยจดัเกบ็ลงฐานขอ้มูล แสดงไดด้งัรูปท่ี 3 
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รูปท่ี 3 หนา้จอหลกัโปรแกรม 
 

 

 ระบบสามารถเลือกกฎตามท่ีกาํหนดโดยสามารถเลือกไดต้ามเง่ือนไขท่ีไดแ้สดงไดต้ามรูปท่ี 4            
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4   ตวัอยา่งรูปแบบของกฎ 
 

 ระบบสามารถแสดงผลความสัมพนัธ์ของ web page   โดยไดแ้สดงหนา้เพจท่ีแสดงความสัมพนัธ์  แสดงดงัรูปท่ี 5 
 
  
 
 
 
 

                        
                           
  

รูปท่ี 5 แสดงหนา้จอความสัมพนัธ์ของ web page 
 

ระบบสามารถแสดงรายงานของ web page ท่ีผลขอมูลของเพจท่ีมีการเช่ือมโยงโดยไดน้บัค่าของเพจท่ีเกิดการกระ    
กระทาํ “Y” ทั้งหมดท่ี  โดยไดแ้สดงหนา้เพจท่ีแสดงความสัมพนัธ์  แสดงดงัรูปท่ี 6  
 

ระบบแสดงผลประกอบไปดว้ย 
1.source เลือกดาตา้เบสเขา้ระบบ 
2.asso analysis เลือกกฎแสดงผล 
3.page in ใส่ web page URL 
4.page analysis แสดง web page ตามกฎ แสดงเป็นภาพ 
5.report แสดง web page ท่ีมีความสัมพนัธ์ 
6.profile แสดง user ท่ีเขา้ใชร้ะบบ 
7.logout ออกจากระบบ

1 2 3 4 5 6 7
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ซ่ึงผลจากขอ้มูลพบวา่ หนา้เพจท่ีเกิดการกระทาํ        
มากท่ีสุดอยูท่ี่เพจ  mobile   
                      
 
 
 
 
 

รูปท่ี 6 แสดงรายงาน 
 

5. อภิปรายและสรุปผลทีไ่ด้จากการวจิัย 
การศึกษาความสัมพันธ์พฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาด้วยเทคนิคกฎ

ความสัมพนัธ์จาํนวน 7,114  Record  พบวา่ ผูเ้ขา้ใชง้านเวบ็ไซตข์องสํานกังานเลขาธิการวุฒิสภามีพฤติกรรมในการ
เขา้ใชง้านหนา้เพจสมาชิกสภานิติบญัญติัโดยมีค่าความเช่ือมัน่ของความสัมพนัธ์มากกวา่ร้อยละ 90 คือ ถา้ผูเ้ขา้ใชง้าน
ไปใชง้านในหน้าเพจต่างๆ แลว้ความเป็นไปได ้จะมีพฤติกรรมเขา้ใชง้านหน้าเพจสมาชิกสภานิติบญัญติัแห่งชาติ
เสมอ และจากผลการวิจยัพบวา่หนา้เพจท่ีเกิดการกระทาํเขา้ใชง้านมากท่ีสุดอยูท่ี่เพจ mobile  ซ่ึงเพจน้ีไดถู้กออกแบบ
มาให้ใชส้ําหรับอุปกรณ์ประเภท mobile ดงันั้นทาํให้ทราบว่า ผูเ้ขา้ใชง้านส่วนใหญ่เขา้จากอุปกรณ์ประเภทโมบาย
เป็นหลกั หรือ อุปกรณ์ประเภท Tablet   

ผลการท่ีไดจ้ากการศึกษาขอ้มูลน้ีสามารถตั้งขอ้สังเกตไดว้า่การพฤติกรรมการเขา้ใชง้านหนา้ เพจส่วนใหญ่
ใชอุ้ปกรณ์ประเภทโมบาย ดงันั้นในการปรับปรุงหรือพฒันาหนา้เพจควรปรับหรือออกแบบให้เหมาะสมกบัอุปกรณ์
ประเภทโมบาย และจากผลการวิจยัจะใชเ้ป็นขอมูลประกอบในการพฒันาหน้าเพจของสํานกังานเลขาธิการวุฒิสภา
ต่อไป ซ่ึงในอนาคต อาจตอ้งออกแบบในลกัษณะ semantic web (semantic web คือ เทคโนโลยท่ีีใชใ้นการจดัเกบ็ และ 
นําเสนอเน้ือหาแบบมีโครงสร้าง รวมถึง สามารถท่ีจะ วิเคราะห์ จาํแนก หรือจัดแบ่งไดว้่า ขอ้มูลท่ีปรากฎนั้น มี
ความสัมพนัธ์ กบัขอ้มูลอ่ืนๆในแต่ละระดบั อยา่งไร กล่าวคือ เป็นการจดัเกบ็และนาํเสนอ แบบมี Hierarchy) 
 
กติติกรรมประกาศ  

ขอขอบคุณ สาํนกังานเลขาธิการวฒิุสภา โดยคณะกรรมการพฒันาบุคลากรของสาํนกังานเลขาธิการวฒิุสภา 
ในฐานะใหก้ารสนบัสนุนทุนการศึกษา  และผูบ้ริหารรวมถึงบุคลากรของสาํนกัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร
สาํนกังานเลขาธิการวฒิุสภา ท่ีใหก้ารสนบัสนุนดา้นขอ้มูลต่าง ๆ 
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การแยกฟอสโฟไลปิดในนํา้มันสบู่ดําและนํา้มันรําข้าวด้วยกระบวนการกรองระดับอลัตราฟิลเตรชัน 

PHOSPHOLIPID REMOVAL OF JATROPHA OIL AND RICE BRAN OIL 
BY ULTRAFILTRATION 
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บทคดัย่อ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาผลของการกาํจดัปริมาณฟอสโฟลิปิดและกรดไขมนัอิสระ ในนํ้ ามนัสบู่ดาํ
ดิบและนํ้ ามนัรําขา้วดิบดว้ยการกรองระดบัอลัตราฟิลเตรชนั โดยใชเ้ยื่อกรองเกรดการคา้ชนิดพอลิอีเธอร์ซัลโฟน 
(UP005 และ  UP150)  และเยื่อกรองท่ีเตรียมในห้องปฏิบติัการชนิดเดียวกนั (TISTR-UF)  การทดลองประกอบดว้ย
ชุดการการกรองแบบปิดตาย มีช่วงความดัน  8-15 บาร์  ผลการทดลองแสดงในเทอมของฟลักซ์เพอร์มิเอต, 
ความสามารถการกกักนัฟอสโฟไลปิด, กรดไขมนัอิสระ และความหนืด ผลการทดลองพบว่าเยื่อกรองชนิดเกรด
การคา้มีประสิทธิภาพในการกาํจดัปริมาณฟอสโฟไลปิดไดดี้กวา่เม่ือเทียบกบัเยือ่กรองท่ีเตรียมไดจ้ากหอ้งปฏิบติัการ 
โดยเมมเบรน UP005 ให้ค่าร้อยละการกกักนัสูงสุดถึง 88.45 สาํหรับนํ้ ามนัรําขา้วดิบและ 81.29  สาํหรับนํ้ ามนัสบู่ดาํ
ดิบ อยา่งไรกต็ามในดา้นของปริมาณกรดไขมนัอิสระเเละความหนืด พบวา่ ทั้งนํ้ ามนัสบู่ดาํดิบเเละนํ้ามนัรําขา้วดิบไม่
มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญัเม่ือกรองผา่นเยือ่กรองทั้ง 3 ชนิด  

 

คาํสําคญั: อลัตราฟิลเตรชนั, ฟอสโฟไลปิด, นํ้ามนัสบู่ดาํ, กรดไขมนัอิสระ และ กระบวนการดีกมัม่ิง 
 

Abstract 

              This work aimed to study the removal of phospholipids and free fatty acids from jatropha oil and rice bran 
oil by ultrafiltration. Commercial polyether sulfone membranes (UP005 and UP150) were compared to the 
polyether sulfone membranes made from a laboratory (TISTR-UF). In the experiment, filtration was carried in the 
dead end filtration set in the pressure ranges of 8-10 bar. Discussion was made in terms of permeate flux, rejection 
of phospholipids, free fatty acids and viscosity. Results showed that commercial membranes provided higher 
efficiencies for removal phospholipid when compared to TISTR-UF such that the phospholipid rejection of rice 
bran oil and jatropha from UP005 were 88.45 and 81.29, respectively.  However, all membrane could not separate 
free fatty acids. Also viscosities of feed and permeate were not significantly different. 
  

KEYWORDS: ULTRAFILTRATION, PHOSPHOLIPID, JATROPHA OIL, FREE FATTY ACIDS AND 
DEGUMMING PROCESS. 
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1. บทนํา 
              สบู่ดาํ (Jatrophacurcas Linn)  เป็นพืชท่ีสามารถนําเมล็ดมาสกดัให้ปริมาณนํ้ ามันสูง และผลิตเป็นนํ้ ามัน        
ไบโอดีเซลได ้มีตน้ทุนการปลูกและดูแลรักษาง่าย สบู่ดาํสามารถทนสภาวะแห้งแลง้ไดดี้กวา่ปาลม์นํ้ ามนั ดงันั้นการ
ใชส้บู่ดาํเพ่ือผลิตไบโอดีเซลจึงเป็นอีกทางเลือกท่ีน่าสนใจในอนาคต  นํ้ ามนัท่ีสกดัไดจ้ากเมลด็สบู่ดาํสามารถใชก้บั
เคร่ืองยนตดี์เซลไดโ้ดยไม่ตอ้งใชน้ํ้ ามนัชนิดอ่ืนผสม และจากขอ้ไดเ้ปรียบน้ีเองจึงทาํให้มีความตอ้งการนํ้ ามนัสบู่ดาํ
เพ่ิมมากข้ึน จึงมีการพฒันาคุณภาพนํ้ามนัสบู่ดาํใหมี้คุณสมบติัท่ีดีเพ่ือใหใ้ชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ     
              รําขา้ว (Rice Bran) คือ ส่วนท่ีเป็นเยื่อสีนํ้ าตาลห่อหุ้มเมล็ดขา้ว ไดจ้ากการขดัผิวเมลด็ขา้ว ในรําขา้วมีส่วนท่ี
เป็นนํ้ ามนัประมาณร้อยละ 30 ของรําขา้วทั้งหมด นํ้ ามนัรําขา้วมีคุณค่าทางโภชนาการสูง เพราะเป็นแหล่งสารตา้น
อนุมูลอิสระและวติามิน ดงันั้นการใชป้ระโยชน์นํ้ามนัรําขา้วจึงเนน้ไปดา้นการบริโภคและอาหารเสริมเป็นหลกั  
              ฟอสโฟไลปิด (Phospholipid)  เป็นองค์ประกอบท่ีพบทั้งในนํ้ ามนัพืชและนํ้ ามนัสัตว ์ เป็นสาเหตุหน่ึงท่ีทาํ
ใหน้ํ้ ามนัมีสีคลํ้าเม่ือไดรั้บความร้อน  นอกจากน้ียงัมีผลต่อการเกิดคราบเหนียวในระบบท่อและอุปกรณ์การผลิต และ
มีผลต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ เช่น กล่ินเหม็นหืนเร็ว เกิดตะกอนขณะเก็บรักษา (อนุชา และคณะ, 2546) จึงมีความ
จาํเป็นตอ้งทาํการกาํจดัเพ่ือใหน้ํ้ ามนัมีคุณสมบติัดี ก่อนเขา้สู่หน่วยผลิตอ่ืนๆ   

จากการศึกษางานวิจยัท่ีผ่านมาพบวา่การกาํจดัยางเหนียวโดยใชน้ํ้ าไม่สามารถกาํจดัปริมาณฟอสโฟไลปิด
จากนํ้ ามันได้สมบูรณ์  (Myers N.W. el al, 1957) รวมทั้ งการใช้สารเคมีร่วมกับนํ้ าในกระบวนการดีกัมม่ิงให้
ประสิทธิภาพในการกาํจัดฟอสโฟไลปิดสูงกว่าการใช้นํ้ าเพียงอย่างเดียว (Smiles A. el al, 1998) นอกจากน้ีได้มี
การศึกษาร่วมกบัการใชเ้ทคโนโลยีการแยกดว้ยเยื่อกรอง พบวา่สามารถลดปริมาณฟอสโฟไลปิดในนํ้ ามนัสบู่ดาํดิบ
จาก 1,200 มิลลิกรัมต่อลิตร ให้เหลือนอ้ยกวา่ 20 มิลลิกรัมต่อลิตร (Kuan-Ting Liu. el al, 2012) ซ่ึงการใชส้ารเคมีใน
การกาํจดัปริมาณฟอสโฟไลปิดมีขอ้ดอ้ยในดา้นการตน้ทุนและพลงังานในการกาํจดัสารเคมีตกคา้ง 
               งานวิจยัน้ีไดท้าํการศึกษาการกาํจดัปริมาณฟอสโฟไลปิดในนํ้ ามนัพืชดิบ โดยใชเ้ทคโนโลยีการแยกดว้ย     
เยือ่กรองระดบัอลัตร้าเพียงอยา่งเดียว เน่ืองจากกระบวนการน้ีมีจุดเด่นในดา้นของการใชพ้ลงังานตํ่า อีกทั้งยงัสามารถ
แยกไดโ้ดยไม่มีการเปล่ียนเฟสของกระบวนการ สามารถดาํเนินการไดท่ี้อุณหภูมิหอ้ง อีกทั้งยงัทาํใหผ้ลิตภณัฑมี์ความ
บริสุทธ์ิและเขม้ขน้ข้ึนไดพ้ร้อมๆกนั โดยใชชุ้ดการกรองท่ีจะแสดงผลบนฐานของความสามารถในการกาํจดัปริมาณ
ฟอสโฟไลปิด, กรดไขมนัอิสระ และความหนืด ตามลาํดบั รวมถึงฟลกัซ์เพอร์มิเอต สาํหรับนํ้ ามนัพืชดิบท่ีศึกษามี 2 
ชนิด คือ นํ้ามนัสบู่ดาํเพ่ือการผลิตไบโอดีเซล และนํ้ ามนัรําขา้วเพ่ือการบริโภค เพ่ือเป็นการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
การกาํจดัปริมาณฟอสโฟไลปิดของนํ้ามนัพืชดิบใหเ้ห็นแนวโนม้ท่ีชดัเจนข้ึน 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
              ศึกษาผลของการการแยกปริมาณฟอสโฟไลปิดในนํ้ ามนัสบู่ดาํ และนํ้ ามนัรําขา้ว โดยใชเ้ทคโนโลยีการแยก
ดว้ยการกรองระดบัอลัตร้าฟิลเตรชัน่แบบปิดตาย   บนฐานของร้อยละการกกักนัและค่าฟลกัซ์เพอร์มิเอต 
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3. การดาํเนินการวจิัย 
3.1 นํ้ามนัสบู่ดาํและนํ้ามนัรําขา้ว 
              นํ้ ามนัสบู่ดาํดิบไดรั้บความอนุเคราะห์จากสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  นํ้ ามนั
รําขา้วดิบจากบริษทัทอ้งถ่ินในจงัหวดัปทุมธานี โดยนํ้ ามนัทั้งสองชนิดถูกเก็บรักษาไวภ้ายในภาชนะปิดทึบแสง ท่ี
สภาวะอุณหภูมิหอ้ง สาํหรับสารเคมีท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ปริมาณฟอสโฟไลปิดและกรดไขมนัอิสระเป็นเกรดวิเคราะห์ 
 

3.2 ชนิดเยือ่กรอง 
              เยื่อกรองเกรดการคา้จากบริษทั Microdyn Nadir GmbH ใชร้หัส UP150 และ UP005 และเยื่อกรองท่ีเตรียม
จากหอ้งปฏิบติัการ ใชร้หสั TISTR-UF โดยคุณสมบติัของเยือ่กรองแต่ละชนิดแสดงดงัตารางท่ี 3.1 
 

ตารางท่ี 3.1 คุณลกัษณะของเยือ่กรองชนิดอลัตร้าเกรดการคา้และท่ีเตรียมในหอ้งปฏิบติัการ 
คุณลกัษณะ UP005 UP150 TISTR-UF 

1MWCO [Dalton] 5,000 150,000 200,000 -250,000 
ฟลกัซ์ของนํ้า [L/(m2h)] >302 >2003 >5004 

วสัดุเยือ่กรอง PES PES PES 
1นํ้าหนกัโมเลกลุตดั (Molecular Weight Cut Off, MWCO) 
2ทดสอบท่ีสภาวะ 3บาร์, 20 องศาเซลเซียส, ความเร็วรอบ 700 รอบต่อนาที 
3ทดสอบท่ีสภาวะ 0.7บาร์, 20 องศาเซลเซียส, ความเร็วรอบ 700 รอบต่อนาที 
4ทดสอบท่ีสภาวะ 3บาร์, 25 องศาเซลเซียส, ความเร็วรอบ 200 รอบต่อนาที 
 

3.3 ชุดการกรองแบบปิดตาย 
              ชุดทดลองการกรองทาํจากสแตนเลสสตีล ขนาดความจุ 170 ลูกบาศก์เซนติเมตร  ภายในตวัถงัทาํการติดตั้ง
แท่งแม่เหลก็สาํหรับกวน ในขณะท่ีดา้นล่างของถงัเป็นตาํแหน่งสาํหรับติดตั้งเยือ่กรองโดยมีพ้ืนท่ีการกรอง 0.001964 
ตารางเมตร  และใชแ้ก๊สไนโตรเจนความบริสุทธ์ิร้อยละ 99.5 เพ่ือเป็นแรงขบัสารป้อน แสดงดงัรูปท่ี 3.1  การทดลอง
เร่ิมตน้จากการตดัเยื่อกรองให้มีขนาดเท่ากับพ้ืนท่ีการกรอง นํามาแช่ด้วยไอโซโพรพานอลเป็นเวลา 12 ชั่วโมง 
จากนั้นประกอบชุดการกรองแบบปิดตาย และใชน้ํ้ าหนกัสารป้อนเร่ิมตน้ 80 กรัม ทาํการให้ความดนัระบบท่ีสภาวะ
อุณหภูมิหอ้ง ทาํการจบัเวลาและบนัทึกนํ้าหนกัของเพอร์มิเอตในช่วงเวลาต่างๆ  

          
รูปท่ี 3.1 แสดงแผนภาพชุดการกรองแบบปิดตาย 
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3.4 วธีิการวเิคราะห์    
              ปริมาณฟอสโฟไลปิดตามวิธี AOAC 985.01 (A, B, D) ปริมาณกรดไขมันอิสระตามวิธี AOCS Cd 3a-63 
และความหนืดตามวิธี ASTM D 445 ท่ีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เพอร์มิเอตถูกนาํมาวิเคราะห์หาปริมาณของฟอส
โฟไลปิดเพ่ือตรวจสอบค่าร้อยละการกกักนัของเยือ่กรอง โดยใชส้มการท่ี 1  

          R = (1-CP/CF) x100                      (1)                       

             เม่ือ  R   คือ ค่าร้อยละการกกักนั, Cp และ CF คือ  ความเขม้ขน้ของสารในกระแสเพอร์มิเอตและกระแสป้อน 
ตามลาํดบั เยือ่กรองท่ีผา่นการกรองแลว้ ถูกทาํความสะอาดโดยการลา้งดว้ยไอโซโพรพานอล 
 

4. ผลการวจิัย 
4.1 ค่าฟลกัซ์เพอร์มิเอต 
             4.1.1 ฟลกัซ์เพอร์มิเอตของการกรองระดบัอลัตร้าสาํหรับเยือ่กรองชนิด UP005 
              ความสัมพนัธ์ระหว่างค่าฟลกัซ์เพอร์มิเอตกบัเวลาของนํ้ ามนัสบู่ดาํดิบและนํ้ ามนัรําขา้วดิบท่ีผ่านการกรอง
ด้วยเยื่อกรองชนิด UP005 ความดัน  10 บาร์ ในช่วงเวลา 5 ชั่วโมงของกระบวนการกรอง ดังรูปท่ี  4.1  พบว่า            
โปรไฟล์ฟลกัซ์เพอร์มิเอตของนํ้ ามันดิบทั้ ง 2 ชนิดมีแนวโน้มคลา้ยคลึงกนั คือมีการลดลงอย่างรวดเร็วแลว้เขา้สู่
ค่าคงท่ี เน่ืองจากเกิดการสะสมของอนุภาคบริเวณผิวหนา้เยือ่กรองเป็นชั้นเคก้ ทาํให้เกิดปรากฎการณ์คอนเซนเตรชนั
โพราไรเซชนั โดยภาพรวมพบวา่ค่าฟลกัซ์เพอร์มิเอตของนํ้ ามนัสบู่ดาํดิบมีค่าสูงกว่าของนํ้ ามนัรําขา้วดิบ เป็นผลมา
จากความหนืดท่ีต่างกนั  ทาํใหก้ารเคล่ือนท่ีผา่นเยือ่กรองของนํ้ามนัทั้ง 2 ชนิดแตกต่างกนัไปดว้ย 
             4.1.2 ฟลกัซ์เพอร์มิเอตของการกรองระดบัอลัตร้าสาํหรับเยือ่กรองชนิด UP150 
              ความสัมพนัธ์ระหว่างค่าฟลกัซ์เพอร์มิเอตกบัเวลาของนํ้ ามนัสบู่ดาํดิบและนํ้ ามนัรําขา้วดิบท่ีผ่านการกรอง
ด้วยเยื่อกรองชนิด  UP150 ความดัน  10 บาร์ ในช่วงเวลา 3 ชั่วโมงของกระบวนการกรอง ดังรูปท่ี  4.2 พบว่า              
โปรไฟลฟ์ลกัซ์เพอร์มิเอตของนํ้ ามนัรําขา้วดิบมีแนวโนม้ลดลงอยา่งรวดเร็วเช่นเดียวกบัเยื่อกรอง UP005 แต่ให้โปร
ไฟลท่ี์แตกต่างจากนํ้ ามนัสบู่ดาํดิบ  นัน่คือโปรไฟลฟ์ลกัซ์เพอร์มิเอตนํ้ ามนัสบู่ดาํมี 2 ช่วง คือ ช่วงเร่ิมตน้การกรองมี
แนวโน้มเพ่ิมข้ึนในช่วงสั้ นๆจนถึงจุดสูงสุด แลว้จึงเขา้สู่ช่วงท่ี 2 คือมีการลดลงอย่างชา้และเขา้สู่ค่าคงท่ี ทั้งน้ีการ
ลดลงของฟลักซ์เพอร์มิเอตมีสาเหตุเน่ืองมาจากการเกิดชั้ นเค้กสะสมท่ีบริเวณผิวหน้าเยื่อกรองรวมทั้ งมีการ
เกิดปรากฎการณ์คอนเซนเตรชนัโพราไรเซชนัและเกิดฟาล์วล่ิง ซ่ึงลกัษณะการลดลงอย่างชา้ๆน้ี แสดงให้เห็นว่า  
ความหนาของชั้นเคก้มีการเปล่ียนแปลงน้อยมาก จึงมีผลทาํให้กระแสเพอร์มิเอตสามารถเคล่ือนท่ีผ่านเยื่อกรองได้
อยา่งต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ (รังศินีย ์ขนุหลดั, 2556) 
           4.1.3 ฟลกัซ์เพอร์มิเอตของการกรองระดบัอลัตร้าสาํหรับเยือ่กรองชนิด TISTR-UF 
              ความสัมพนัธ์ระหว่างค่าฟลกัซ์เพอร์มิเอตกบัเวลาของนํ้ ามนัสบู่ดาํดิบและนํ้ ามนัรําขา้วดิบท่ีผ่านการกรอง
ด้วยเยื่อกรองชนิด TISTR-UF ความดัน  4 บาร์ ในช่วงเวลา 40 นาทีของกระบวนการกรอง ดังรูปท่ี  4.3 พบว่า                             
โปรไฟลฟ์ลกัซ์เพอร์มิเอตของนํ้ ามนัดิบทั้ง 2 ชนิดมีแนวโนม้คลา้ยคลึงกนั คือ มีการลดลงอยา่งรวดเร็วในช่วงสั้นๆ
และจากนั้นลดลงอยา่งชา้ๆ และต่อเน่ืองตลอดระยะเวลาการกรอง  เม่ือพิจารณาเยื่อกรองทั้ง 3 ชนิด พบว่าเยื่อกรอง
ชนิด TISTR-UF มีการใชค้วามดนัและเวลาในการกรองน้อยท่ีสุด ทั้งน้ีมีสาเหตุเน่ืองมาจากเยื่อกรองชนิดน้ีมีขนาด 
MWCO ใหญ่สุด   
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รูปท่ี 4.1 ฟลกัซ์เพอร์มิเอตของนํ้ามนัสบู่ดาํดิบและนํ้ามนัรําขา้วดิบดว้ยเยือ่กรอง UP005 ความดนั 10 บาร์ 

 
รูปท่ี 4.2 ฟลกัซ์เพอร์มิเอตของนํ้ามนัสบู่ดาํดิบและนํ้ามนัรําขา้วดิบดว้ยเยือ่กรอง UP150 ความดนั 10 บาร์ 

  
รูปท่ี 4.3 ฟลกัซ์เพอร์มิเอตของนํ้ามนัสบู่ดาํดิบและนํ้ามนัรําขา้วดิบดว้ยเยือ่กรอง TISTR-UF ความดนั 4 บาร์ 
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4.2 ปริมาณฟอสโฟไลปิดและค่าร้อยละการกกักนั 
             ตารางท่ี 4.1 แสดงค่าความสามารถการแยกฟอสโฟไลปิดของนํ้ ามนัสบู่ดาํดิบและนํ้ ามนัรําขา้วดิบท่ีผา่นการ
กรองด้วยเยื่อกรองทั้ ง 3 ชนิด โดยค่าเปอร์เซนต์การกักกันคาํนวณได้จากสมการท่ี 1 พบว่า เยื่อกรองทั้ ง 3 ชนิด
สามารถกกักนัปริมาณฟอสโฟไลปิดได ้โดยเยือ่กรองท่ีให้ค่าเปอร์เซนตก์ารกกักนัสูงท่ีสุด คือ เยือ่กรอง UP005 ใหค้่า 
81.29% และ 88.45% สาํหรับนํ้ามนัสบู่ดาํดิบและนํ้ามนัรําขา้วดิบ ตามลาํดบั  
 หากพิจารณาคุณสมบัติของเยื่อกรองตามท่ีแสดงในตารางท่ี 3.1 พบว่า เยื่อกรองทั้ ง 3 ชนิด มีค่า MWCO 
มากกว่านํ้ าหนักโมเลกุลฟอสโฟไลปิด โดยขนาด MWCO ของฟอสโฟไลปิดเฉล่ีย 800 ดัลตนั (Rodrigo Correa 
Basso. el al, 2009) แต่ยงัคงสามารถกกักนัปริมาณฟอสโฟไลปิดไวไ้ด ้ ซ่ึงน่าจะเป็นผลจากคุณลกัษณะของนํ้ ามนัดิบ
ทั้ง 2 ชนิดท่ีนาํมาใชใ้นการทดลองท่ียงัประกอบไปดว้ยอนุภาคอ่ืนๆหลากหลายขนาด ดงันั้นระหวา่งการกรองจึงเกิด
การอุดตนัของอนุภาคต่างๆภายในรูพรุนอีกทั้งยงัมีการสะสมของชั้นเคก้บริเวณผิวหนา้เยือ่กรองจึงทาํใหเ้กิดการกรอง
จากอนุภาคกนัเอง  และส่งผลใหค้วามตา้นทานการกรองเพ่ิมข้ึน 
 

ตารางท่ี 4.1 แสดงค่าความเขม้ขน้ของฟอสโฟไลปิดในนํ้ามนัสบู่ดาํดิบและนํ้ามนัรําขา้วดิบ  

ตวัอยา่ง ชนิดเยือ่กรอง 
ฟอสโฟไลปิด (mg/L) 

ค่าการกกักนั (%) 
สารป้อน เพอร์มิเอต 

 UP005 40.30 7.54 81.29 
นํ้ามนัสบู่ดาํ UP150 47.52 33.29 29.95 

 TISTR-UF 35.04 29.11 16.92 
 UP005 217.50 25.16 88.45 

นํ้ามนัรําขา้ว UP150 217.50 130.00 40.23 
 TISTR-UF 213.20 177.20 16.89 

 

4.3 ปริมาณกรดไขมนัอิสระ 
              ตารางท่ี 4.2 แสดงค่าความสามารถการแยกกรดไขมนัอิสระของนํ้ ามนัสบู่ดาํดิบและนํ้ ามนัรําขา้วดิบท่ีผ่าน
การกรองดว้ยเยือ่กรองทั้ง 3 ชนิด พบวา่นํ้ามนัทั้งสองชนิด มีแนวโนม้คลา้ยคลึงกนันัน่คือปริมาณของกรดไขมนัอิสระ
ของสารป้อนและเพอร์มิเอตมีค่าไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญั ซ่ึงกรดไขมนัอิสระทั้ง 3 ชนิดน้ีมีขนาด MWCO ตํ่า
กว่าฟอสโฟไลปิด ดงันั้นเม่ือนาํมากรองจึงไม่พบการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยสําคญั ผลการทดลองน้ีสอดคลอ้งกบั
งานวิจยั Manjula S และ Subramanian R., 2009 ท่ีทาํการศึกษาการแยกกรดไขมนัอิสระจากนํ้ ามนัรําขา้วดิบดว้ยเยื่อ
กรองเกรดการคา้ พบวา่ปริมาณกรดไขมนัอิสระในกระแสเพอร์มิเอตและกระแสป้อนไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 
 

4.4 ความหนืด 
              ตารางท่ี 4.3 แสดงค่าความหนืดของนํ้ ามนัสบู่ดาํดิบและนํ้ ามนัรําขา้วดิบท่ีผ่านการกรองดว้ยเยื่อกรองทั้ง 3 
ชนิด ท่ีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส พบวา่ ก่อนกรองนํ้ามนัรําขา้วดิบมีค่าความหนืดสูงกวา่นํ้ามนัสบู่ดาํดิบ และเม่ือ 
ผา่นการกรอง  พบวา่นํ้ ามนันํ้ ามนัทั้ง 2 ชนิด มีแนวโนม้คลา้ยคลึงกนั คือ ความหนืดของสารป้อนและเพอร์มิเอตมีค่า
ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญั ความหนืด ถือเป็นคุณสมบติัสําคญัเน่ืองจากตวับ่งบอกถึงประสิทธิภาพในการกาํจดั
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ปริมาณฟอสโฟไลปิดออกจากนํ้ ามนัดิบ (วชัระ เถ่ือนนํ้ า และคณะ, 2557) แต่ในการทดลองน้ีถึงแมว้่าเยื่อกรองทั้ง 3 
ชนิดจะสามารถกกักนัปริมาณ ฟอสโฟไลปิดไวไ้ด ้แต่เน่ืองจากนํ้ ามนัดิบทั้ง 2 ชนิดท่ีใชเ้ป็นสารป้อนมีความเขม้ขน้
ของฟอสโฟไลปิดเร่ิมตน้ในปริมาณท่ีตํ่ามากเม่ือผ่านการกรองดว้ยเยื่อกรองแลว้จึงไม่ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงค่า
ความหนืดอยา่งมีนยัสาํคญั 
 

ตารางท่ี 4.2 แสดงปริมาณกรดไขมนัอิสระในนํ้ามนัสบู่ดาํดิบและนํ้ามนัรําขา้วดิบ  

ชนิด
นํ้ามนั 

ชนิด 
เยือ่กรอง 

ปาลมิ์ติก (%) โอเลอิก (%) ลอริก (%) 

สารป้อน เพอร์มิเอต สารป้อน เพอร์มิเอต สารป้อน เพอร์มิเอต 

นํ้ามนั 
สบู่ดาํ 

UP005 11.367 10.322 10.328 9.379 8.049 7.310 
UP150 7.497 7.292 6.813 6.735 5.310 5.249 

TISTR-UF 8.297 8.087 9.131 8.899 6.466 6.302 

นํ้ามนั 
รําขา้ว 

UP005 14.818 12.407 12.886 11.274 10.043 8.786 

UP150 14.818 14.347 12.886 13.037 10.043 10.160 
TISTR-UF 10.374 10.584 11.417 11.648 8.085 8.249 

 

ตารางท่ี 4.3 แสดงค่าความหนืดของนํ้ามนัสบู่ดาํดิบและนํ้ามนัรําขา้วดิบ  

ตวัอยา่ง ชนิดเยือ่กรอง 
ความหนืด(cP) 

สารป้อน เพอร์มิเอต 

นํ้ามนัสบู่ดาํ 
UP005 29.4 ** 
UP150 29.4 29.9 

TISTR-UF 30.5 30.8 

นํ้ามนัรําขา้ว 
UP005 36.5 ** 
UP150 36.5 35.6 

TISTR-UF 35.3 34.9 
**ไม่ทาํการวเิคราะห์ 
 

5. บทสรุป 
              ผลการศึกษาในงานวจิยัน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่เทคโนโลยกีารกรองดว้ยเยือ่กรองในระดบัอลัตร้าของเยือ่กรองชนิด
เกรดการคา้สามารถกาํจดัปริมาณฟอสโฟไลปิดไดดี้เม่ือเทียบกบัเยือ่กรองท่ีเตรียมไดจ้ากห้องปฏิบติัการโดยเยือ่กรอง
ชนิด UP005 ให้ค่าร้อยละการกกักนัสูงสุดถึง 88.45 สําหรับนํ้ ามนัรําขา้วและ 81.29  สําหรับนํ้ ามนัสบู่ดาํ ในดา้น
ปริมาณกรดไขมนัอิสระและค่าความหนืดพบวา่เยื่อกรองทั้ง 3 ชนิดไม่พบการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญั สําหรับ
เยือ่กรองท่ีเตรียมในหอ้งปฏิบติัการควรมีการศึกษาและพฒันาเพ่ิมเติมเพ่ือปรับปรุงพ้ืนท่ีผวิเยือ่กรองใหมี้คุณภาพดีข้ึน
ในอนาคต 
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การแยกแกมมา-ออริซานอลจากนํา้มันรําข้าวบริโภคด้วยเทคโนโลยเีมมเบรน 
SEPARATION OF GAMMA-ORYZANOL FROM EDIBLE RICE BRAN OIL  

BY MEMBRANE TECHNOLOGY  
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บทคดัย่อ      

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการแยกแกมมา-ออริซานอลจากนํ้ ามนัรําขา้วบริโภคดว้ยเทคโนโลยเีมม
เบรนระดบันาโนฟิลเตรชนั โดยใชส้ารป้อนเป็นนํ้ ามนัรําขา้วบริโภคผสมกบัเฮกเซนอตัราส่วน 1:0, 1:1 และ 1:2 โดย
ปริมาตร การทดลองดาํเนินงานในชุดการทดลองแบบปิดตาย (dead end filtration) พร้อมชุดการกวนความเร็วรอบ
คงท่ี ดว้ยเมมเบรนเกรดการคา้ 4 ชนิด คือ ชนิดพอลิอีเธอร์ซัลโฟน (NP010 และ NP030) และเมมเบรนชนิดพอลิเอ
ไมด์ (NF270 และ Thin film) ช่วงความดนัท่ีศึกษา 7-30 บาร์ ณ อุณหภูมิห้อง การวิเคราะห์ผลการทดลองแสดงใน
เทอมของฟลกัซ์เพอมิเอท และความสามารถในการกกักนัแกมมา-ออริซานอล สําหรับการวิเคราะห์ปริมาณแกมมา-
ออริซานอลใชเ้ทคนิคการสกดัดว้ยตวัดูดซับของแข็ง (Solid Phase Extraction: SPE) โดยใชซิ้ลิกาเป็นตวัดูดซับ แลว้
นาํไปวิเคราะห์ดว้ยเคร่ืองยวูวีิสิเบิล สเปคโตรโฟโตมิเตอร์ ผลการทดลองพบวา่สารป้อน (1:1 และ 1:2) ท่ีมีความหนืด
ตํ่าให้ค่าฟลกัซ์เพอมิเอทสูงกวา่สารป้อน (1:0)  ท่ีมีความหนืดสูง ในส่วนของสารป้อนท่ีมีการผสมเฮกเซนพบวา่ชนิด
เมมเบรน NP010 ให้ค่าฟลกัซ์สูงท่ีสุด นอกจากน้ียงัพบวา่เมมเบรนทุก ๆ ชนิดสามารถกกักนัแกมมา-ออริซานอลได ้
แมว้า่เมมเบรน NF270 ใหค้่าฟลกัซ์ตํ่า 0.19 g/m2h แต่สามารถกกักนัแกมมา-ออริซานอลไดสู้งถึง 95.27%  
  

คาํสําคญั: นาโนฟิลเตรชนั, แกมมา-ออริซานอล, นํ้ามนัรําขา้ว, การสกดัดว้ยตวัดูดซบัของแขง็ 
 

Abstract 

In this work, the separation of γ-oryzanol from edible rice bran oil by membrane technology of 
nanofiltration was studied. Rice bran oil mixed with hexane as feeds with ratios of 1:0, 1:1 and 1:2 (v/v) were used 
to test in a stirred dead-end filtration with 4 types of commercial asymmetric membranes (two of polyethersulfone 
(NP010 and NP030) and two of polyamide (NF270 and Thin film)). Pressures were varied in the range of 7-30 bar 
with constant stirring speed at room temperature. Results were discussed in terms of permeate fluxes and γ-
oryzanol rejection. Solid phase extraction (SPE) technique was used for analysis quantity of γ-oryzanol by silica 
sorbent at 326 nm by UV-VIS Spectrophotometer. Results showed that viscosity played an important factor in 
permeate flux such that the lower viscosity feeds (1:1 and 1:2) provided the higher permeate flux compared to 
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viscous feed (1:0). For feeds diluted by hexane, the membrane NP010 gave the highest of flux. All membranes in 
this work could retain γ-oryzanol. Although the NF270 membrane provided the permeate flux only 0.19 g/m2h. 
However, it yielded the highest γ-oryzanol of 95.27  
 

KEYWORDS: NANOFILTRATION, γ-ORYZANOL, RICE BRAN OIL, SOLID PHASE EXTRACTION 
 

1. บทนํา 
 ประเทศไทยไดผ้ลผลิตจากการปลูกขา้วเฉล่ียกวา่ 30 ลา้นตนัต่อปี ผลผลิตขา้วหรือขา้วเปลือกท่ีไดต้อ้งผา่น
ขั้นตอนการแปรรูปเบ้ืองตน้ของขา้วเปลือกให้ไดเ้ป็นขา้วสารดว้ยกระบวนการสีขา้ว   และมีรําขา้วเป็นผลิตภณัฑ์
พลอยได ้การสีขา้วเปลือก 1,000 กิโลกรัม ให้ปริมาณรําขา้วเฉล่ีย 100 กิโลกรัม รําขา้วในอดีตมกัถูกขายในราคาตํ่า
เพ่ือเป็นอาหารสัตว ์ในช่วงกวา่สิบปีท่ีผา่นมามีงานวิจยัพบวา่นํ้ ามนัรําขา้วเป็นแหล่งสาํคญัของสารไฟโตนิวเตรียนท ์
(Phytonutrients) ได้แก่ แกมมา-ออริซานอล (γ-oryzanol) และแอลฟา-โทโคฟีรอล (α-tocopherol) ท่ีมีประโยชน์
ทางดา้นโภชนาการสูง มีคุณสมบติัในการต่อตา้นอนุมูลอิสระ และยงัสามารถลดคอเลสเตอรอลในเลือดไดอี้กดว้ย  
ปัจจุบนัรําขา้วถูกนาํมาผลิตเป็นนํ้ามนัรําขา้วอยา่งแพร่หลายและไดรั้บความนิยมบริโภคมากข้ึนเพราะมีคุณสมบติัท่ีดี
ต่อสุขภาพ  (Chen, 2005; Imsanguan, 2008) 
  ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา มีการศึกษาเทคโนโลยีเมมเบรน เพ่ือใชใ้นการรีไฟน์และการแยก เพ่ือเพ่ิมความ
เข้มข้นแกมมา-ออริซานอล (Manjula, 2008; Sereewatthanawut, 2011) ข้อดีของกระบวนการเมมเบรนสามารถ
ดาํเนินการท่ีอุณหภูมิหอ้ง แยกไดโ้ดยไม่ตอ้งเปล่ียนเฟส ลดการใชส้ารเคมี และลดปริมาณสารเหลือท้ิง โดยผลิตภณัฑ์
ท่ีแยกไดจ้ากกระบวนการเมมเบรนถูกนาํไปใชง้านไดเ้ฉพาะเจาะจงมากข้ึน  นอกจากน้ีกระบวนการเมมเบรนสามารถ
ขยายขนาดจากระดบัตน้แบบเป็นระดบัอุตสาหกรรมไดไ้ม่ยาก ทาํใหมี้ความเป็นไปไดสู้งในการประยกุตก์ระบวนการ
เมมเบรนร่วมกบัหน่วยกระบวนการผลิตเดิมในอุตสาหกรรม จากงานวิจยัท่ีผา่นมาในช่วง 5 ปี พบวา่กระบวนการเมม
เบรนมีศกัยภาพในการใชเ้ป็นกระบวนทางเลือกในการเพ่ิมแกมมา-ออริซานอลได ้อย่างไรก็ตามกระบวนการเมม
เบรนก็มีขอ้ดอ้ยหากเลือกเมมเบรนไม่เหมาะสมแก่สภาพการใชง้าน เช่น ขนาดโมเลกุลของสารป้อน ส่งผลต่อค่า 
ฟลกัซ์เพอมิเอทและความสามารถการกกักนัท่ีลดลง  
 งานวิจยัของรังศินีย ์ขนุหลดั (2556) แสดงศกัยภาพของเมมเบรนเกรดการคา้ในการแยกแกมมา-ออริซานอล 
โดยใชส้ารป้อนเป็นนํ้ ามนัรําขา้วดิบท่ีผ่านการใชป้ฏิกิริยาซาพอนนิฟิเคชนั อยา่งก็ตามในกระบวนการผลิตจริงนั้น 
สารป้อนมกัไม่มีการใชป้ฏิกิริยาซาพอนนิฟิเคชนัควบคู่ ดงันั้นงานวิจยัน้ีจึงประยกุตก์ารศึกษาให้สอดคลอ้งกบัความ
เป็นไปไดใ้นกระบวนการผลิตจริง โดยประยกุตใ์ชส้ารป้อนท่ีเป็นนํ้ามนัรําขา้วบริโภคท่ีมีสมบติัทางกายภาพใกลเ้คียง
กบัทางอุตสาหกรรมมากข้ึน ดงันั้นงานวิจยัน้ีจึงเก่ียวขอ้งกบัความเป็นไดข้องการใชเ้ทคโนโลยรีะดบันาโนฟิลเตรชนั
กบัสารป้อนท่ีใกลเ้คียงกบัอุตสาหกรรมท่ีมีความหนืดสูงและมีสารประกอบอ่ืนๆ ขนาดใหญ่อยูร่่วมดว้ย โดยศึกษาผล
ของชนิดเมมเบรน ความดนั และความหนืดของสารป้อนต่อความสามารถการกกักนัแกมมา-ออริซานอลและค่าฟลกัซ์
เพอมิเอทเป็นหลกั 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
 เพ่ือศึกษาความสามารถการแยกแกมมา-ออริซานอล จากนํ้ ามนัรําขา้วบริโภคดว้ยกระบวนการนาโนฟิล- 
เตรชนัโดยใชเ้มมเบรนเกรดการคา้ บนฐานของค่าฟลกัซ์และความสามารถการกกักนั 
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3. การดาํเนินการวจิัย 
3.1 วตัถุดิบ 
 นํ้ ามนัรําขา้วบริโภคเกรดการคา้ชนิดแกมมา-ออริซานอล 2500 ppm ถูกใชเ้ป็นสารป้อน โดยผสมนํ้ ามนัรํา
ขา้วบริโภคกบัเฮกเซนเกรดวเิคราะห์ (RCI Labscan Limited) ในอตัราส่วน 1:0, 1:1 และ 1:2 โดยปริมาตร 

3.2 สารเคมี 
 แกมมา-ออริซานอลสังเคราะห์ใชอ้า้งอิงในการวิเคราะห์ปริมาณแกมมา-ออริซานอล (Wako Pure Chemical 
Industries, Ltd.)  สารเคมีทั้ งหมดเป็นเกรดวิเคราะห์ (RCI Labscan Limited) ประกอบดว้ย เฮกเซน, เมทานอล และ 
ไอโซโพรพานอล 

3.3 เมมเบรน 
 เมมเบรนเกรดการคา้ระดบันาโนฟิลเตรชนั  4  ชนิด  ประกอบดว้ย  เมมเบรนพอลิอีเธอร์ซัลโฟน  2 ชนิด     
(NP010 และ NP030) จากบริษทั Microdyn Nadir GmbH และเมมเบรนพอลิเอไมด์ 2 ชนิด (NF270  และ Thin film) 
จากบริษทั Sterlitech Corporation ถูกนาํมาใชใ้นงานวจิยัน้ี  

3.4 ชุดการกรองแบบปิดตาย (dead end filtration) 
 งานวิจยัน้ีใชชุ้ดการทดลองการกรองแบบปิดตาย ทาํจากสแตนเลส สตีล โดยมีแก็สไนโตรเจนเป็นแรงขบั
สร้างความดนั ค่าความดนัระบบอ่านจากเกจวดัความดนัดา้นบนชุดการกรอง ชุดการทดลองประกอบดว้ยตวัถงับรรจุ
สารป้อน ความสามารถในการจุ 170 มิลลิลิตร รับความดนัไดสู้งสุด 40 บาร์ ภายในติดตั้งใบกวนพร้อมชุดควบคุม
ความเร็วใบกวน ดา้นล่างของตวัถงัมีช่องวางเมมเบรนการกรอง ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 5 เซนติเมตร โดยกระแส
เพอมิเอทออกทางดา้นล่างตวัถงั แผนภาพชุดการกรองแบบปิดตายแสดงดงัรูปท่ี 1 
 

 
รูปท่ี 1  แสดงแผนภาพชุดการทดลองการกรองแบบปิดตาย 

 

3.5 วธีิการทดลอง 
  งานวิจยัน้ีศึกษาความหนืดของสารป้อนต่อค่าฟลกัซ์เพอมิเอทและความสามารถการกกักนั รวมทั้งศึกษาผล
ของชนิดเมมเบรนต่อความสามารถการกกักนัแกมมา-ออริซานอลและค่าฟลกัซ์ สาํหรับการศึกษาความหนืดของสาร
ป้อนนั้ น ใช้ตวัทาํละลายเฮกเซนเพ่ือผสมเป็นมิสเซลล่าในการลดความหนืด โดยใช้ช่วงอตัราส่วนนํ้ ามันรําขา้ว
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บริโภค:เฮกเซนเป็น 1:0, 1:1 และ 1:2 โดยปริมาตร ช่วงความดนัท่ีศึกษา 7-30 บาร์ โดยแบ่งตามชนิดเมมเบรน ดงัน้ี  
เมมเบรนชนิด NP010 และ NP030 ใช้ความดนัอยู่ท่ี 20 และ 30 บาร์ ส่วนเมมเบรนชนิด NF270 และ Thin film ใช้
ความดนัอยูเ่ดียวกนัคือ 7 บาร์  
  การทดลองการกรองด้วยเมมเบรนเร่ิมจากการเตรียมเมมเบรนให้ มีลักษณะเป็นวงกลมมีขนาด
เส้นผา่ศูนยก์ลาง 5 เซนติเมตร นาํไปแช่ดว้ยเฮกเซนเป็นเวลา 6 ชม. ทาํการกรองโดยใชส้ารป้อนเร่ิมตน้ 100 กรัม และ
ใหค้วามดนัระบบดว้ยแกส็ไนโตรเจน  ปรับความเร็วรอบใบกวนคงท่ี 200 rpm เพ่ือลดผลกระทบจากการเกิดคอนเซน
เตรชนัโพลาไรเซชนั การทดลองดาํเนินการท่ีอุณหภูมิห้อง และการทดลองส้ินสุดเม่ืออตัราส่วนสารป้อน:เพอมิเอท
เป็น 100:60 โดยนํ้ าหนกั โดยค่าฟลกัซ์เพอมิเอท (JA) และร้อยละความสามารถการกกักนัสาร (%R) หาไดจ้ากสมการ 
(1) และ (2) ตามลาํดบั 

JA =  WP/(Am·t)      (1) 
%R =  (1-CP/CF)·100     (2) 

        

 โดยท่ี WP คือนํ้ าหนักเพอมิเอท (g), Am คือพ้ืนท่ีเมมเบรน (m2), t คือเวลา (s), CP คือความเข้มข้นของ
แกมมา-ออริซานอลในกระแสเพอมิเอท และ CF คือความเขม้ขน้ของแกมมา-ออริซานอลในสารป้อน 

3.6 การวเิคราะห์ปริมาณแกมมา-ออริซานอล 
 สารป้อน, เพอมิเอท และรีเทนเททท่ีไดจ้ากการกรองถูกนาํมาวิเคราะห์ปริมาณแกมมา-ออริซานอล โดย
ประยกุตจ์ากงานวจิยัของ วรรณศิริ ศรีวฤทธ์ิ และ นฤนาท สุดชารี, 2556 ไดน้าํเสนอวธีิการวเิคราะห์หาปริมาณวติามิน
อีและแกมมา-ออริซานอลของนํ้ ามนัรําขา้วดว้ยเทคนิคสเปกโตรสโกปี ใชเ้ทคนิคการสกดัดว้ยตวัดูดซับดว้ยของแขง็ 
(ซิลิกา) ในการแยกสารปนเป้ือนออกจากตวัอยา่งก่อนนาํไปวิเคราะห์ดว้ยเคร่ืองวเิคราะห์สเปกโตรสโกปี งานวิจยัน้ีจึง
วเิคราะห์หาปริมาตรแกมมา-ออริซานอลโดยเตรียมแกมมา-ออริซานอลสังเคราะห์ในเฮกเซนท่ีความเขม้ขน้ 5, 10 และ 
15 ppm เพ่ือเติมในตัวอย่าง 3 ตัวอย่าง และอีกหน่ึงตัวอย่างไม่ต้องเติม จากนั้ นนําตัวอย่างทั้ ง 4 ตัวอย่างไปผ่าน
กระบวนการสกดัดว้ยของแข็ง (ซิลิกา) แลว้ชะตวัอย่างจากของแข็ง ดว้ยสารละลายเฮกเซน:ไอโซ-โพรพานอล:เม
ทานอล (1:2:1) นาํตวัอยา่งไปวิเคราะห์แกมมา-ออริซานอลต่อดว้ยเคร่ืองยวูีวิสิเบิล สเปคโตรโฟโตมิเตอร์ (UV-VIS 
Spectrophotometer) ยีห่อ้ Jasco รุ่น V-560 ท่ีความยาวคล่ืน 326 นาโนเมตร ณ อุณหภูมิหอ้ง  
 

4. ผลการวจิัย 
4.1 ผลของฟลกัซ์เพอมิเอท 
 ฟลกัซ์การกรองนํ้ ามนัรําขา้วบริโภคดว้ยเมมเบรน NP010 และ NP030 โดยใชส้ารป้อนเป็นนํ้ ามนัรําขา้ว
บริโภคผสมเฮกเซน 3 อตัราส่วนคือ 1:0, 1:1 และ 1:2 ท่ีความดนั 20-30 บาร์ แสดงดงัรูปท่ี 2 พบว่า ฟลกัซ์ของเมม
เบรนชนิด NP010 สารป้อนเป็นนํ้ ามนัรําขา้วบริโภคไม่ผสมเฮกเซน (1:0)  ความดนั 30 บาร์ นั้น ช่วงแรกค่าฟลกัซ์มี
แนวโนม้ลดลงทนัทีทนัใด หลงัจากนั้นจึงเขา้สู่ค่าคงท่ี ค่าฟลกัซ์ของสารป้อนท่ีไม่ผสมเฮกเซนน้ีมีค่าตํ่าท่ีสุดเม่ือเทียบ
กบัสารป้อนท่ีผสมเฮกเซน ทั้งน้ีเป็นผลมาจากความหนืด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Manjula, 2011 ท่ีทาํการศึกษา
พฤติกรรมของฟลกัซ์ในเมมเบรนเน้ือแน่นแบบไม่ชอบนํ้าโดยสารป้อนเป็นนํ้ามนัพืชท่ีไม่เจือจางและผา่นการเจือจาง
ดว้ยเฮกเซน พบว่านํ้ ามนัพืชท่ีมีความหนืดมากเกิดการแพร่ซึมผ่านเมมเบรนแบบเน้ือแน่นไปไดย้ากกว่านํ้ ามนัท่ีมี
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ความหนืดตํ่า (ผ่านการเจือจางดว้ยเฮกเซน) นอกจากน้ีการใชค้วามดนัสูงเป็นส่ิงจาํเป็นเน่ืองจากความหนืดของสาร
ป้อนสูง และอาจส่งผลต่อการขบัเคล่ือนทาํให้แรงดนัผลกัอนุภาคเขา้ไปในบริเวณรูพรุนในช่วงแรก จากนั้นเกิดการ
สะสมอนุภาคบริเวณผวิหนา้เมมเบรนค่อนขา้งสูง ส่งผลใหฟ้ลกัซ์ลดลงและมีค่าตํ่า (รังศินีย ์ขนุหลดั, 2556)   
 เม่ือพิจารณาฟลกัซ์ของสารป้อนท่ีผสมดว้ยเฮกเซนพบวา่โปรไฟลฟ์ลกัซ์มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนันัน่คือลงลด
ทนัทีทนัใดในช่วงแรกจากนั้นฟลกัซ์มีค่าเพ่ิมข้ึนจนเขา้สู่สภาวะคงท่ี ทั้งน้ีอาจเกิดจากในช่วงแรกอนุภาคเขา้ไปอุดตนั
ในรูพรุนจึงทาํใหฟ้ลกัซ์ลดลงอยา่งทนัทีทนัใด จากนั้นการกรองเกิดจากการกรองดว้ยอนุภาคท่ีไม่ซอ้นทบักนัจึงทาํให้
ค่าฟลกัซ์เพ่ิมข้ึน  หากเปรียบเทียบกบัค่าฟลกัซ์ของสารป้อนท่ีความหนืดต่างๆ แลว้ พบว่าค่าฟลกัซ์ของสารป้อนท่ี
ผสมดว้ยเฮกเซนจะให้ค่าสูงกวา่สารป้อนท่ีไม่ผสมดว้ยเฮกเซนแมจ้ะใชค้วามดนัท่ีตํ่ากวา่  ทั้งน้ีเป็นเพราะปัจจยัความ
หนืดท่ีส่งผลอยา่งมีนัยสําคญั ผลการทดลองพบว่าเมมเบรนชนิด NP010 อตัราส่วนของสารป้อน 1:2 ท่ีความดนั 20 
บาร์ ให้ค่าฟลกัซสูงท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบกบังานวิจยัของ รังสินีย ์ขุนหลดั, 2556 แลว้พบว่าสารป้อนท่ีเป็นนํ้ ามนัรํา
ขา้วบริโภคใหค้่าฟลกัซ์ดีวา่นํ้ามนัรําขา้วดิบ เน่ืองจากนํ้ามนัรําขา้วบริโภคมีความหนืดตํ่ากวา่ 
 รูปท่ี 3 เป็นโปรไฟลฟ์ลกัซ์เพอมิเอทจากการกรองนํ้ ามนัรําขา้วบริโภค (1:1 และ 1:2) ดว้ยเมมเบรน NF270 
และ Thin film ท่ีความดนั 7 บาร์ พบวา่มีโปรไฟลฟ์ลกัซ์คลา้ยคลึงกบัฟลกัซ์จากการกรองสารป้อน 1:0 ดว้ยเมมเบรน 
NP010  นอกจากน้ีพบวา่เมมเบรนชนิด Thin film ทั้งสารป้อน 1:1 และ 1:2 ถึงแมจ้ะให้ความดนัตํ่ากวา่มาก แต่ให้ค่า 
ฟลกัซ์สูงกว่าเมมเบรนชนิด NP010 ส่วนเมมเบรนชนิด NF270 ทั้งสารป้อน 1:1 และ 1:2 ให้ฟลกัซ์ตํ่ากว่าเมมเบรน
ชนิด NP010 เลก็นอ้ย อยา่งไรกต็ามความดนัท่ีใชก้บัเมมเบรน NF270 มีค่าตํ่ากวา่อยา่งมีนยัสาํคญั 

 

 
รูปท่ี 2 โปรไฟลฟ์ลกัซ์เพอมิเอทจากการกรองดว้ยเมมเบรนชนิด NP010 และ NP030  
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รูปท่ี 3 โปรไฟลฟ์ลกัซ์เพอมิเอทจากการกรองดว้ยเมมเบรนชนิด Thin film และ NF270 

4.2 ผลการกกักนัแกมมา-ออริซานอล 
 จากตารางท่ี 1 แสดงผลการกรองประกอบดว้ยร้อยละการกกักนัแกมมา-ออริซานอลและค่าฟลกัซ์เพอมิเอท 
พบว่าการกรองทุกสภาวะสามารถกกักนัแกมมา-ออริซานอลได ้โดยเมมเบรนชนิด NP010 อตัราส่วนของสารป้อน 
1:0 สามารถกกักนัแกมมา-ออริซานอลไดสู้งถึงร้อยละ 76.37 เม่ือเปรียบเทียบอตัราส่วน 1:1 และ 1:2 ท่ีความดนั 20 
บาร์ พบว่าอตัราส่วน 1:2 สามารถกกักนัไดดี้กว่า 1:1 ส่วนเมมเบรนชนิด NP030 สารป้อนท่ีสัดส่วน 1:2 สามารถ
กกักันได้ดีกว่าเช่นกัน แต่พบว่าเมมเบรนชนิด NF270 และ Thin film ท่ีสัดส่วนของสารป้อน 1:1 สามารถกักกัน
แกมมา-ออริซานอลไดดี้กวา่สัดส่วน 1:2 นอกจากน้ีเม่ือเปรียบเทียบชนิดเมมเบรนพบวา่ เมมเบรนชนิด NF270 กกักนั
แกมมา-ออริซานอลไดสู้งสูง ถึงร้อยละ 95.27 อยา่งไรก็ตามเม่ือพิจารณาค่าฟลกัซ์ของการกรองดว้ยเมมเบรน NF270 
แลว้เป็นค่าท่ีต ํ่ามาก ควรมีการพฒันาเมมเบรน  แมว้่าค่าฟลกัซ์ตํ่าแต่ความดนัท่ีใชก้ารกรองก็ต ํ่าเช่นเดียวกนั ซ่ึงเป็น
ผลดีในทางอุตสาหกรรม    
  

 ตารางท่ี 1 แสดงร้อยละความสามารถการกกักนัแกมมา-ออริซานอลและค่าฟลกัซ์เพอมิเอท 

ชนิดเมมเบรน อตัราส่วนของสารป้อน ความดนั (bar) %R Flux (g/m2h) 

NP010 
1:0 30 76.37 1.42 
1:1 20 42.23 2.53 
1:2 20 44.51 4.98 

NP030 
1:1 20 61.82 1.97 
1:2 20 66.12 2.03 

NF270 
1:1 7 95.27 0.19 
1:2 7 91.63 0.32 

Thin film 
1:1 7 88.61 0.62 
1:2 7 70.53 1.66 
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4.3 กลไกการกรอง 
 งานวิจยัน้ีศึกษากลไกการกรองโดยใชแ้บบจาํลองของ Hermia ซ่ึงเป็นแบบจาํลองภายใตส้ภาวะความดนั
คงท่ีประกอบด้วย  4 แบบจําลองดังน้ี  1. Complete Blocking Filtration Model (CBM), 2. Intermediate Blocking 
filtration Model (IBM), 3. Standard Blocking Filtration Model (SBM) และ  4. Cake Filtration Model (CFM) โดย
นาํฟลกัซ์เพอมิเอทท่ีไดจ้ากการกรองมาคาํนวณและใชเ้ทคนิคปรับเส้นโคง้ร่วมกบัการคาํนวณค่าสัมประสิทธ์ิสหสัม
พทัธ์ (R2) และเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพทัธ์ของแต่ละแบบจาํลอง ผลการวิเคราะห์กลไกการกรองของแต่ละ
สภาวะการกรองในงานวิจยัน้ีแสดงดงัตารางท่ี 2 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพทัธ์ของเมมเบรน 4 ชนิด สารป้อนท่ี
อตัราส่วน 1:0 และ 1:1 พบวา่กลไกการกรองของเมมเบรนข้ึนกบัความหนืดของสารป้อน  รวมทั้งชนิดเมมเบรนมีผล
ต่อการเกิดฟาล์วล่ิง ซ่ึงกลไกเหล่าน้ีแสดงถึงการเคล่ือนท่ีของอนุภาคไปยงัรูพรุนและการซ้อนทบัของอนุภาคบน
ผวิหนา้เมมเบรน รวมถึงการสะสมตวัท่ีผวิหนา้เมมเบรนก่อใหเ้กิดความตา้นทานการไหลของเพอมิเอทตามสมมุติฐาน
ของ CFM   
 

ตารางท่ี 2 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพทัธ์ของแต่ละแบบจาํลอง 

ชนิดเมมเบรน อตัราส่วนของสารป้อน ความดนั (bar) 
R2 

แบบจาํลอง 
CBM IBM SBM CFM 

NP010 
1:0 30 0.9416 0.9475 0.9401 0.936 IBM 
1:1 20 0.8849 0.8656 0.8793 0.8617 CBM 

NP030 1:1 20 0.9724 0.9699 0.9718 0.9697 CBM 
NF270 1:1 7 0.9869 0.9907 0.9886 0.9925 CFM 

Thin film 1:1 7 0.9796 0.9889 0.9839 0.993 CFM 
 

5. บทสรุป 
 เมมเบรนนาโนฟิลเตรชนัทั้ง 4 ชนิดสามารถกกักนัแกมมา-ออริซานอลในนํ้ามนัรําขา้วบริโภคได ้ความหนืด
ของสารป้อนมีผลกบัค่าฟลกัซ์คือ สารป้อนท่ีอตัราส่วน 1:1 และ 1:2 ใหค้่าฟลกัซ์สูงกวา่ 1:0 ในส่วนของเมมเบรนพบ
วา่ NP010 ให้ค่าฟลกัซ์สูงท่ีสุด ซ่ึงเมมเบรนชนิด NF270 สามารถกกักนัไดสู้งสุด 95.27% แต่ให้ค่าฟลกัซ์ตํ่ามาก 0.19 
g/m2h อยา่งไรก็ตามเม่ือพิจารณาความดนัท่ีใชแ้ลว้เป็นค่าท่ีไม่สูงมาก ในขณะท่ีกลไกการกรองเมมเบรนข้ึนกบัความ
หนืดสารป้อนและชนิดเมมเบรน 
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การแยกเซลลูเลสและนํา้ตาลรีดิวซ์ด้วยเทคโนโลยเีมมเบรนระดับนาโนฟิลเตรชัน 
SEPARATION OF CELLULASE AND REDUCING SUGAR  

BY NANOFILTRATION MEMBRANE TECHNOLOGY  
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บทคดัย่อ      

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาการแยกนํ้ าตาลรีดิวซ์และเอทานอลจากสารละลายสังเคราะห์  และการ
ประยุกต์ใช้สารป้อนชนิดสารละลายไฮโดรไลเซทจากกระบวนการหมักของชีวมวลจากข้าวฟ่างหวานโดยใช้
เทคโนโลยเีมมเบรนระดบันาโนฟิลเตรชัน่ดว้ยเมมเบรนเกรดการคา้ชนิดโพลีอีเทอร์ซลัโฟนเกรดการคา้ (NP010 และ
NP030)  การทดลองการกรองใช้กระบวนการแบบปิดตาย ความดันการกรองคงท่ี  20 บาร์ สําหรับสารละลาย
ไฮโดรไลเซทไดจ้ากกระบวนการหมกัแบบเฟดแบทชท่ี์ใชข้า้วฟ่างหวานเป็นสับเสตรท    

ผลการทดลองพบว่าเมมเบรนทั้ งสองชนิดสามารถกักกันจุลินทรียใ์นสารละลายไฮโดรไลเซทได้ 100%       
เมมเบรน NP030 ให้ค่าความสามารถการกักกันของเอทานอลและนํ้ าตาลสูงกว่า NP010 อย่างไรก็ตามเมมเบรน       
ทั้ งสองชนิดให้ค่าความสามารถการกักกันของเอทานอลและนํ้ าตาลในสารละลายสังเคราะห์ตํ่ากว่าสารละลาย
ไฮโดรไลเซทสําหรับกลไกฟาล์วลิงของการกรองสารละลายไฮโดรไลเซทของเมมเบรนทั้ งสองชนิดเป็นแบบ        
cake filtration model   

  

คาํสําคญั: อลัตราฟิลเตรชัน่, ครูดเซลลูเลส,  นํ้าตาลรีดิวซ์, เอทานอล, ไฮโดรไลเซท 
 

Abstract 

This research aims to study the nanofiltration membrane technology to separate reducing sugar and ethanol 
from synthetic solutions and also hydrolyzate from the fermentation of biomass from sweet sorghum.  Experiment 
was proceeded in a dead end filtration at the constant pressure 20 bar.  Commercial polyether sulfone membranes 
(NP010 and NP030) were tested. Hydrolyzate was obtained from a fed-batch fermentation process using sweet 
sorghum as the substrate.   
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Results showed that both membranes could retained microorganisms for 100%. Membrane NP030 provided 
the efficiency of reducing sugar and ethanol higher than NP010. However, both membranes yielded much lower 
ethanol and reducing sugar rejection in synthetic solutions compared to the hydrolyzate. For fouling model, it was 
found that the cake filtration models were in agreement with the experimental results. 
 

KEYWORDS: ULTRAFILTRATION, CRUDE CELLULASE, REDUCING SUGAR, ETHANOL,  
                           HYDROLYZATE 
 

1. บทนํา 
กระบวนการผลิตเอทานอลจากชีวมวลได้รับการพฒันาอย่างต่อเน่ืองทั้ งด้านการใช้สารเคมี จุลินทรีย ์     

และสภาวะทาํงานเพ่ือเพ่ิมผลผลิต   นอกเหนือจากปัจจยัดงักล่าวแลว้ การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตยงัสามารถทาํได้
จากการนํากลบัเซลลูเลสและการเพ่ิมความสามารถแยกกลูโคสให้เข้มข้นข้ึน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเปล่ียน          
เอทานอลให้สูงข้ึน งานวิจยัน้ีจึงนาํเสนอการใชเ้ทคโนโลยีเมมเบรนเพ่ือนาํกลบัเซลลูเลสโดยใชไ้ฮโดรไลเซทหรือ   
นํ้ าหมักจากข้าวฟ่างหวานพร้อมศึกษาความเป็นไปได้ของการแยกนํ้ าตาลและเอทานอลด้วยการกรองระดับ               
นาโนฟิลเตรชนั   

กระบวนการเมมเบรนเป็นหน่ึงในเทคโนโลยท่ีีมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง  จุดเด่นกระบวนการเมมเบรนคือ
สามารถแยกสาร (ส่ิงปนเป้ือน สารแขวนลอย) ตามระดบัการกรอง ผ่านรูพรุนขนาดเล็กของเมมเบรน จึงสามารถ
กกักนัส่ิงท่ีตอ้งการแยกออกจากส่ิงท่ีไม่ตอ้งการ  กระบวนการเมมเบรนเป็นกระบวนการท่ีใชพ้ลงังานค่อนขา้งตํ่า
เพราะสามารถแยกสารไดโ้ดยไม่ตอ้งเปล่ียนเฟส   สารท่ีเป็นผลิตภณัฑท่ี์ผา่นเมมเบรนออกมาหรือเพอมิเอท และสารท่ี
ไม่ผา่นออกมาจากเมมเบรนหรือรีเทนเทต สามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ไดท้ั้งสองส่วน ทาํใหก้ารนาํผลิตภณัฑไ์ปใชง้าน
ต่อทาํไดห้ลากหลายมากข้ึน  นอกจากน้ีกระบวนการเมมเบรนยงัเป็นการแยกท่ีไม่ตอ้งใชส้ารเคมี จึงเป็นกระบวนการ
หน่ึงท่ีเป็นมิตรต่อการผลิตและส่ิงแวดลอ้ม   

จากการศึกษางานวิจยัท่ีผา่นมา มีการประยกุตเ์ทคโนโลยีระดบัอลัตราฟิลเตรชนั/นาโนฟิลเตรชนัเพ่ือใชใ้น
การผลิตเอทานอล  ผลการทดลองพบวา่การกรองระดบัอลัตราฟิลเตรชนัและนาโนฟิลเตรชนัส่งผลท่ีดีต่อการแยกทั้ง
ดา้นจุลินทรีย ์ นํ้ าตาล และเอทานอล  (Qi, 2011; Kawa, 2013; Mousavi, 2009) การนาํเซลลูเลสกลบัมาใชใ้หม่ดว้ย
การกรองระดบัอลัตราฟิลเตรชนั สามารถลดตน้ทุนการผลิตไดใ้นส่วนการยอ่ยสลายลิกโนเซลลูโลส ในขณะท่ีการ
กรองระดบันาโนฟิลเตรชนัเป็นการทาํให้กลูโคสมีความเขม้ขน้มากข้ึนและทาํให้เอทานอลมีความเขม้ขน้มากข้ึน  
อยา่งไรกต็ามงานวิจยัดงักล่าวใชส้ับสเตรทและสภาวะทาํงานท่ีหลากหลาย รวมทั้งไม่มีการศึกษากลไกการเกิดฟาลว์-
ล่ิงท่ีมีผลต่อการลงลงของฟลกัซ์เพอมิเอท ในงานวิจยัน้ีจึงศึกษาการใชก้ารกรองระดบันาโนฟิลเตรชัน่ในการแยก     
เอทานอล  นํ้ าตาลรีดิวซ์และการนาํเซลลูเลสกลบัมาใช ้รวมทั้งกลไกฟาลว์ล่ิง ซ่ึงเป็นการต่อยอดจากงานวิจยัเดิมเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเอทานอลจากชีวมวล 
 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

เพ่ือศึกษาการแยกนํ้ าตาล   เอทานอลและครูดเซลลูเลสจากสารละลายสังเคราะห์และสารละลาย       
ไฮโดรไลเซทบนฐานของค่าฟลกัซ์  ความสามารถการกกักนัครูดเซลลูเลส, นํ้ าตาลกลูโคส และเอทานอล รวมทั้ ง
กลไกฟาลว์ล่ิงของไฮโดรไลเซท 
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3. การดาํเนินการวจิัย 
3.1 จุลินทรียก์ารหมกั 

เช้ื อ จุ ลินท รีย์ผสม  RT-P3 ได้จาก เช้ื อราไตรโค เดอ ร์ม า  ริ สิ อี  RT-P1 (T.reesei, RT-P1) และ  ยีสต ์               
แซคคาโรมายซีส ซิรีวิสิอี RT-P2 (S.cerevisiae, RT-P2) ซ่ึงอยูใ่นของผงและถูกเก็บรักษาในถุงท่ีอุณหภูมิห้องและมี
ความเขม้ขน้ของจุลินทรียเ์ร่ิมตน้  1.59 x 108 cell/ml โดยมีอายุจุลินทรียไ์ม่เกิน 1 ปีจากห้องปฏิบัติการวิศวกรรม
ชีวเคมี  คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี  
3.2 วตัถุดิบและอาหารเหลวเพ่ือผลิตไฮโดรไลเซท 

 ขา้วฟ่างหวานจากศูนยว์ิจยัและพฒันาการเกษตรสุพรรณบุรี อาํเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี ลาํตน้สด     
ขา้วฟ่างหวานถูกย่อยให้มีขนาดอนุภาคประมาณ 1-5 mm  สารเคมีท่ีใช้ในการผลิตไฮโดรไลเซทเป็นเกรดการคา้  
สําหรับอาหารเหลวท่ีใช้ผลิตมีดังน้ี  อาหารเหลว LM-pH 5 (ไม่เติมนํ้ าตาล)ประกอบด้วย MgSO4·7H2O 1 g/L, 
CaHPO4·2H2O 1 g/L,  ปุ๋ยยูเรีย (46 % NH4SO4)  8 g/L,  ปุ๋ยฟอสเฟส  (N-P-K:0-52-34) 15 g/L และนํ้ าสะอาด  1 L   
ปรับพีเอชเร่ิมตน้เท่ากบั 5 
3.3 การเตรียมสารละลายไฮโดรไลเซท 

สารละลายไฮโดรไลเซทไดจ้ากการหมกัในระบบเฟดแบทซ์ในถงัปฏิกรณ์ขนาด 15 L โดยใชผ้งจุลินทรีย์
ผสม RT-P3 270 g และขา้วฟ่างหวานจาํนวน 2,100 g  ความเร็วในการกวนผสม 220 – 230 รอบต่อนาที เป็นเวลา       
6 ชัว่โมง และตั้งท้ิงไว ้3 ชัว่โมงทุกวนั ก่อนการกรองทาํการกวนผสมให้เป็นเน้ือเดียวกนัท่ีความเร็วรอบ 220 – 230 
rpm และวดัคุณสมบัติเร่ิมต้นและสุดท้ายของการกรองคือ  นํ้ าตาลรีดิวซ์  เอทานอล เซลลูเลส  แอคติวิต้ี  และ            
ความเขม้ขน้ของจุลินทรีย ์ 
3.4 สารละลายสังเคราะห์ 

สารป้อน ท่ี เป็นสารละลายสั งเคราะห์นํ้ าตาลท่ีความ เข้มข้น   3 , 4 และ  5  brix โดยใช้นํ้ าตาลป๊ีบ                  

และสารละลายเอทานอลเกรดการคา้ (Rci Labscan Limited)  ท่ีความเขม้ขน้ 5,  10 และ 20 % (w/v) 

3.5 ชุดทดลองการกรองและเมมเบรน 
 ชุดทดลองการกรองแบบปิดตายทาํจากสแตนเลส สตีล โดยใชแ้ก็สไนโตรเจนเป็นแรงขบัสร้างความดนั     
ค่าความดนัระบบอ่านจากเกจความดนัดา้นบน ชุดทดลองประกอบดว้ยตวัถงับรรจุสารป้อน รับความดนัไดสู้งสุด     
40 บาร์ ภายในติดตั้ งใบกวนพร้อมชุดควบคุมความเร็วใบกวน ด้านล่างของตัวถังมีช่องวางเมมเบรนการกรอง      
ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 5 เซนติเมตรกระแสเพอมิเอทออกทางดา้นล่างตวัถงั แผนภาพชุดการกรองแบบปิดตายแสดง
ดงัรูปท่ี 1   
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รูปท่ี 1 ภาพชุดเคร่ืองมือกรองดว้ยเยือ่แผน่ปิดตายในการทดลอง 

 

เมมเบรนท่ีใช้ในการทดลองเป็นเกรดการค้า 2 ชนิดคือ NP010 และ NP030 (Microdyn nadia GmbH)  
คุณสมบติัของเมมเบรนแสดงไดด้งัตารางท่ี 1  โดยก่อนการทดลองทุกคร้ัง เมมเบรนใหม่ถูกนาํไปปรับสภาพดว้ยการ
แช่นํ้ ากลัน่เป็นเวลา 6 ชัว่โมง   การทดลองการกรองเร่ิมจากการนาํเมมเบรนใหม่ท่ีผ่านการปรับสภาพมาประกอบ    
ในชุดการกรองและทาํการใส่สารป้อนปริมาตร 150 มิลลิลิตร แล้วจึงปรับความดันระบบด้วยแก๊สไนโตรเจน          
การทดลองการกรองจะส้ินสุดเม่ืออตัราส่วนของเพอมิเอท:รีเทนเทตเป็น 70:30  

 

ตารางที ่1 คุณสมบติัของเมมเบรนในระดบันาโนฟิลเตรชัน่ 
membrane NP 010 NP030 

Retention Na2SO4 (%) 
Membrane material 
Water flux  (L/m2.h) 

35 -70 
PES 
>200 

  80– 95 
PES 
>40 

 

3.6 การวเิคราะห์ผลการทดลอง 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลระบบมีดงัน้ี ความเขม้ขน้ของจุลินทรียผ์สมไดจ้ากการนบัจาํนวนเซลลบ์นสไลด์ ฮีโมไซ
โตมิเตอร์ (Hemocytometer) ดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์กาํลงัขยาย 40 เท่า  (สิรินดา, 2540)  ความเขม้ขน้นํ้าตาลรีดิวส์ไดจ้าก
วิธี DNS  (Miller, 1959) โดยใชเ้คร่ืองยูวี-วิสิเบิล สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ (uv-visible spectrophotometer) ท่ีความยาว
คล่ืน 570 nm   สาํหรับค่าเซลลูเลส แอคติวิต้ีไดจ้ากวิธีกระดาษกรอง (filter paper) (Ghose,1987)  และค่าความเขม้ขน้
เอทานอลใชว้ิธีของ (William and Reese ,1950) โดยให้สารตวัอยา่งทาํปฏิกิริยากบัสารละลายโปแตสเซียมไดโครเมต 
แลว้วดัการเปล่ียนแปลงสีดว้ยยวู-ีวสิิเบิล สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ท่ีความยาวคล่ืน 600 nm   

ค่าร้อยละการกกักนัสารของกระบวนการกรองสามารถคาํนวณไดด้งัสมการท่ี 1 
R =  (1-Cp/CF) x 100                                                                            1 

โดยท่ี    R    คือ ค่าร้อยละการกกักนั    Cp    คือ ความเขม้ขน้ของสารในเพอร์มิเอท และ  CF  คือ ความเขม้ขน้ของสาร
ในสารป้อน 

สาํหรับกลไกฟาลว์ล่ิงของการกรองตามแบบจาํลองของเฮอร์เมีย (Hemia,1989) ภายใตส้ภาวะความดนัคงท่ี
ประกอบด้วย 4 แบบคือ complete blocking model, intermediate blocking model, standard blocking model และ cake 
filtration model  แสดงไดด้งัสมการท่ี 2-5 ตามลาํดบั ดงัน้ี 

Q    =  Q0 - KbV                                                                                                  2 
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1/Q  = Kit + 1/Q0                                                                                                               3  
Q0.5 = Q0.5 – (Ks Q0

0.5V/2)                                                                                                 4 
1/Q  =  1/Q0 + KcV                                                                                                           5 

เม่ือ  Q =  อตัราการไหลของเพอมิเอทท่ีเวลาใด ๆ ( m3/h),  Kb = ค่าคงท่ีการกรองของ CBM (h-1),   V=  ปริมาตรเพอมิเอท 
(m3), Q0 = อตัราการไหลของเพอมิเอทเร่ิมตน้ ( m3/h),  Ki =  ค่าคงท่ีการกรองของ IBM ( m-3), Ks=  ค่าคงท่ีการกรองของ 
SBM  ( h-1),  Kc   =  ค่าคงท่ีการกรองของ CFM ( h/m-6) 
 

4. ผลการทดลองและวเิคราะห์ผล 
4.1 ฟลกัซ์เพอมิเอท 

ฟลกัซ์เพอมิเอทของสารละลายสังเคราะห์ของสารละลายเอทานอล นํ้ าตาล และไฮโดรไลเซทแสดงไดด้งัรูปท่ี  
4.1,  4.2  และ 4.3  สําหรับสารละลายเอทานอลแลว้ พบว่าแนวโน้มค่าฟลกัซ์เปล่ียนแปลงตามความเขม้ขน้  โดยฟลกัซ์        
เอทานอลท่ี 5% และ 20 % มีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนจนถึงจุดสูงสุดแลว้เขา้สู่ค่าคงท่ี ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะในช่วงแรกอนุภาคถูกผลกั
เขา้สู่ผิวหนา้เมมเบรนอยา่งรวดเร็วทาํให้ฟลกัซ์ช่วงแรกสูงข้ึน  หลงัจากนั้นเกิดฟาลว์ลิงทาํให้ฟลกัซ์ลดลงและเขา้สู่ค่าคงท่ี  
สําหรับฟลักซ์เอทานอลท่ี 10% รวมถึงฟลักซ์สารละลายนํ้ าตาลทุกความเข้มข้นและฟลักซ์ของนํ้ าหมักมีแนวโน้ม
เหมือนกนั นัน่คือฟลกัซ์ในช่วงแรกสูงท่ีสุดหลงัจากนั้นลดลงอยา่งเร็วและเขา้สู่ค่าคงท่ี ซ่ึงเป็นผลจากฟาลว์ลิงของระบบ 

 
รูปท่ี 4.1 ฟลกัซ์การกรองของสารละลายเอทานอลท่ี 5, 10 และ 20 % (w/v) 

 

4.2 ความสามารถการกกักนั 
ค่าร้อยละการกกักนัของเอทานอลและนํ้ าตาลของสารละลายสังเคราะห์ดว้ยเมมเบรนชนิด NP010 แสดงได้

ดงัตารางท่ี 2  พบว่าการกกักนัของนํ้ าตาลและเอทานอลมีค่าการกกักนัตํ่าเน่ืองจากอนุภาคมีขนาดเล็กทาํให้อนุภาค
ส่วนใหญ่สามารถผ่านรูพรุนของเมมเบรนได ้สําหรับท่ีความเขม้ขน้สูงสามารถกกักนัได้ดีกว่าท่ีความเขม้ขน้ตํ่า 
เน่ืองจากเกิดการสะสมของอนุภาคไดม้ากกว่า เม่ือเปรียบเทียบความสามารถการกกักนันํ้ าตาลและเอทานอลพบว่า 
เมมเบรนมีความสามารถในการกกักนันํ้าตาลดีกวา่เอทานอลเน่ืองจากขนาดโมเลกลุของนํ้าตาลใหญ่กวา่เอทานอล 

สาํหรับความสามารถการกกักนัสารในนํ้ าหมกัของการกรองดว้ยเมมเบรน NP010 และ NP030 แสดงไดด้งั
ตารางท่ี 3 พบวา่เมมเบรนทั้งสองชนิดสามารถกกักนัจุลินทรียไ์ด ้100 % เน่ืองจากขนาดของจุลินทรียมี์ขนาดใหญ่กวา่
รูพรุนของเมมเบรน  ส่วนเอทานอลมีการกกักนัตํ่าเน่ืองจากขนาดโมเลกุลเอทานอลท่ีเล็ก  ในขณะท่ีความสามารถ  
การกกักนันํ้ าตาลรีดิวซ์มีค่าสูงกวา่ เพราะขนาดโมเลกุลใหญ่กวา่ นอกจากน้ีค่าเซลลูเลส แอคติวิต้ีต ํ่ากวา่นํ้ าตาลรีดิวซ์
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เน่ืองจากขนาดโมเลกุลท่ีเล็กกว่า และเม่ือเทียบกับการกักกันกับของเมมเบรนทั้ งสองชนิด พบว่า NP030 ให้ค่า
ความสามารถกกักนัไดดี้กวา่ NP010 เน่ืองจากเมมเบรน NP030 มีความแน่นกวา่  

 

 
รูปท่ี 4.2  ฟลกัซ์การกรองของสารละลายนํ้าตาล 3 brix, 4 brix และ 5 brix 

 

 
รูปท่ี 4.3  ฟลกัซ์การกรองของนํ้าหมกั 

 

ตารางที ่2 ร้อยละการกกัของสารละลายเอทานอลและสารละลายนํ้าตาลของเมมเบรนชนิด NP 010 
Ethanol  solution Sugar solution 

concentration Feed 
(g/l) 

Permeate 
(g/l) 

Rejection 
(%) 

concentration Feed 
(g/l) 

Permeate 
(g/l) 

Rejection 
(%) 

5% 50 50 0 3 brix 25.17 25.17 0 
10% 100 100 0 4 brix 33.77 32.87 2.6 
20% 200 190 5 5 brix 42.36 40.66 4 
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ตารางที ่3 ร้อยละการกกักนัของไฮโดรไลเซทดว้ยเมมเบรนชนิด NP010  และ NP030 
Data analysis NP 010 NP 030 

feed permeate %rejection feed permeate %rejection 
cellulase activity (g/l) 19.06 16.20 15.02 16.43 11.42 30.46 
reducing sugar (g/l) 42.94 29.08 32.26 44.75 20.50 54.18 

Microorganisms (cell/ml) 2.38x108 0 100 2.1x108 0 100 
ethanol (g/l) 56.17 53.98 3.91 58.16 49.31 15.21 

 

4.3 แบบจาํลองการเกิดฟาลว์ล่ิง 
จากตารางท่ี  4 แสดงผลการศึกษาตามรูปแบบกลไกการเกิดฟาล์วลิงของการกรองนํ้ าหมักพบว่า                         

มีกลไกการกรองทั้ งเมมเบรน NP010 และ NP030 เป็นแบบ cake filtration model กล่าวคือในช่วงแรกมีฟลกัซ์สูง   
และเกิดชั้นเคก็ในระหวา่งการกรอง ส่งผลใหฟ้ลกัซ์ลดลง  ซ่ึงสองคลอ้งกบัผลการทดลองในรูปท่ี 4.3 

 

ตารางที ่4 ค่า R2ของกลไกการกรองในแต่ละแบบของไฮโดรไลเซทดว้ยเมมเบรนNP010 และ NP030     
membrane (regression coefficient , R2 ) 

CBM IBM SBM CFM 
NP010 0.9568 0.9848 0.9704 0.9903 
NP030 0.9340 0.9662 0.9380 0.9675 

 

5. บทสรุป 
เมมเบรนชนิดนาโนฟิลเตรชั่นชนิดโพลีอีเทอร์ซัลโฟน NP010 และ NP030 สามารถกกักันจุลินทรียไ์ด ้    

100 %  กกักนัเอทานอลไดต้ ํ่า แต่ให้ความสามารถกกักนันํ้ าตาลรีดิวซ์และเอ็นไซม์ได ้ โดยเมมเบรนชนิด NP030      
ให้ประสิทธิภาพการกรองได้ดีกว่า NP010 สําหรับกลไกการเกิดฟาล์วลิงของเมมเบรนทั้ งสองชนิดในการกรอง   
ไฮโดรไลเซทเป็นแบบ cake filtration model 
  

6. กติตกิรรมประกาศ 
ผูว้ิจัยขอขอบคุณศูนยว์ิจัยและพฒันาการเกษตรสุพรรณบุรี อาํเภออู่ทอง จังหวดัสุพรรณบุรีท่ีให้ความ

อนุเคราะห์ลาํตน้สดขา้วฟ่างหวานสําหรับการผลิตเอทานอล  รศ.ผ่องศรี ศิวราศกัด์ิ ห้องปฏิบติัการวิศวกรรมชีวเคมี 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ท่ีให้ความอนุเคราะห์ผงจุลินทรีย ์RT-P3 และชุด
อุปกรณ์การหมกัเอทานอล 
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การหารูปแบบของโคพูลาทีเ่หมาะสมสําหรับการกระจายความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 
ระหว่างประเทศของประเทศไทย 

THE DETERMINATION OF OPTIMAL COPULAS  
FOR RISK DIVERSIFICATION OF THAILAND ‘S EXCHANGE RATES  

 

อดศิร อ้าย1  และ ผศ.ดร.สมพร ป่ันโภชา2 
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--------------------------------- 
 

บทคดัย่อ      
งานวิจยัน้ีศึกษาการหารูปแบบของโคพูลาท่ีเหมาะสมสําหรับการกระจายความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน

ระหวา่งเงินตราต่างประเทศของประเทศไทย ไดแ้ก่ ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ปอนดส์เตอร์ลิง ยโูร เยน ดอลลาร์สิงคโปร์ 
และหยวน โดยพิจารณาขอ้มูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยยอ้นหลงั 12 ปี ตั้งแต่ปี ค.ศ 2003-2014  โดยสร้างกลุ่ม
หลกัทรัพยท่ี์ประกอบดว้ยสกุลเงินต่างๆ ท่ีเกิดจากการหามูลค่าของความเส่ียง (VaR) ดว้ยวธีิการของโคพลูา 3 รูปแบบ 
คือ แบบ Student t Copulas  แบบ Gumbel Copulas และ แบบClayton Copulas และเปรียบเทียบกบักลุ่มหลกัทรัพยท่ี์
เกิดจากการหามูลค่าของความเส่ียง (VaR) โดยวิธีเดลตา-นอร์มอล (delta-normal)  โดยสมมุติให้การสร้างหลกัทรัพย์
เป็นทุกๆ วนัแรกของปีและถือไปจนส้ินสุดปี และนาํผลอตัราผลตอบแทนเฉล่ียท่ีคาํนวณไดข้องแต่ละกลุ่มหลกัทรัพย์
เม่ือส้ินสุดปีมาเปรียบเทียบกับผลตอบแทนเฉล่ียของตลาดด้วยค่าคาดเคล่ือนน้อยสุด (Root Mean Square Error)  
พบวา่ วิธีแบบ Gumbel Copulas  ให้ค่าคาดเคล่ือนนอ้ยสุด และเม่ือเปรียบเทียบทั้ง 3 รูปแบบของโคพูลากบัวิธีเดลตา-
นอร์มอลพบวา่เวิธีเดลตา-นอร์มอลยงัคงเป็นวิธีท่ีมีประสิทธิภาพสําหรับการบริหารความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน
เม่ือเทียบกบัวธีิโคพลูาท่ีซบัซอ้นกวา่แต่ใหผ้ลลพัธ์ท่ีใกลเ้คียงกนั 

 
คาํสําคญั: โคพลูา, อตัราแลกเปล่ียน, มูลค่าของความเส่ียง 
 

Abstract 

 The research is to study 3 copulas types for the diversification of foreign exchange market of Thailand, 
such as US dollars. Euro, yen, pound sterling, Singapore dollar and the China Yuan. By using data from the Bank 
of Thailand in the last 12 years from 2003-2014 and creating portfolios that consist of  various currencies using the 
simulation from 3 copulas types as Student t Copulas, Gumbel Copulas and Clayton Copulas compare with Delta-
Normal method. Under the assumtion that all portfolios are created at the beginning of the year and are held until 
the end of the year. Comparing the average rate of return of each portfolios at the end of the year with the value 
market by RMSE. We find that Gumbel Copulas has the best RMSE.  When comparing  3 copulas types with Delta-
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Normal method we find that Delta-Normal method for exchange rate risk management is the more efficiency 
method than copulas methods which are complex methods but give no different results. 
 

KEYWORDS: COPULA, EXCHANGE RATE, VALUE AT RISK (VAR) 
 
1. บทนํา 
           สถานท่ีท่ีมีการซ้ือและขายเงินตราต่างประเทศทัว่โลกเรียกว่าตลาดซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ  เงินตราท่ีซ้ือ
และขายประกอบดว้ยเงินสกุลหลกั เช่น ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ปอนด์ มาร์ก และเยน เป็นตน้ ผูท่ี้ทาํหน้าท่ีซ้ือขาย
เงินตราต่างประเทศประกอบดว้ยธนาคารพาณิชยแ์ละภาคเอกชนท่ีทาํธุรกิจซ้ือและขายเงินตราต่างประเทศตาม
สถานท่ีต่างๆ หนา้ท่ีของตลาดเงินตราต่างประเทศคือโอนอาํนาจซ้ือจากการแลกเปล่ียนเงินตราของประเทศหน่ึงเป็น
เงินตราของอีกประเทศหน่ึง หรือโอนอาํนาจซ้ือจากประเทศหน่ึงไปอีกประเทศหน่ึง โดยมีผูท่ี้เก่ียวขอ้งในตลาด
เงินตราต่างประเทศแบ่งเป็นกลุ่มๆไดด้งัน้ี กลุ่มแรกไดแ้ก่ นักท่องเท่ียว ผูน้าํเขา้และส่งออกสินคา้ และนกัลงทุนซ่ึง
เป็นผูใ้ชแ้ละเสนอขายเงินตราต่างประเทศ   กลุ่มท่ีสองคือธนาคารพาณิชย ์ท่ีหน้าท่ีเป็น Clearinghouse ระหว่างผูใ้ช้
และผูมี้เงินตราต่างประเทศ กลุ่มท่ีสามคือนายหนา้ และกลุ่มสุดทา้ยคือธนาคารกลางของประเทศ  และจากขอ้มูลกรม
ส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศกระทรวงพาณิชยพ์บวา่ ประเทศไทยมีการพ่ึงพาการคา้ระหวา่งประเทศค่อนขา้งสูง ซ่ึง
เห็นไดจ้ากขอ้มูลการนาํเขา้และส่งออก ในปี พ.ศ.2556 พบว่ามูลค่าการนาํเขา้และส่งออกสินคา้จากต่างประเทศมี
มูลค่า  14,577,444.10 ลา้นบาท และรายไดจ้ากการท่องเท่ียว ของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ในปี 2556 พบวา่มีมูลค่า
รายไดเ้ขา้ประเทศจาํนวน 1,171,651.42 ลา้นบาท ซ่ึงรวมแลว้มูลค่าของเงินตราต่างประเทศในระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย ในปี 2556 คิดเป็นเงิน 1,473,493,505.1 ล้านบาท จึงนับว่าเป็นมูลค่ามหาศาลท่ีไหลเวียนในระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ และ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 ประเทศไทยไดมี้การเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนจากแบบคงท่ี (Fixed 
Exchange-Rate System) เป็นแบบลอยตวั (Flexible Exchange-Rate System)  ทาํให้ค่าเงินบาทสามารถเคล่ือนไหว
แข็งค่าหรืออ่อนค่าไดต้ามสถานการณ์ ท่ีเปล่ียนแปลงไป ทาํให้เกิดความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนและ ส่งผล
กระทบต่อภาครัฐและภาคเอกชน การเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนอยา่งรุนแรงและบ่อยคร้ังจะทาํให้เกิดความ
เส่ียงของการชาํระเงินหรือรับเงินตราต่างประเทศ  ซ่ึงโดยปกติภาคธุรกิจจะไม่ชอบความเส่ียงและตอ้งการป้องกนั
ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน เพราะในขณะท่ีอตัราแลกเปล่ียนมีความไม่แน่นอน จะส่งผลต่อตน้ทุนการผลิตท่ี
นาํเขา้จากต่างประเทศ รวมถึงรายรับท่ีไดรั้บมาในรูปเงินตราต่างประเทศและตอ้งแปลงเป็นเงินสกุลบาท  ดงันั้น การ
บริหารความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนจึงมีความสาํคญัอยา่งยิ่งยวดเพ่ือให้ความเส่ียงอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมกบัอตัรา
ผลตอบแทน ซ่ึงปัจจุบันการใช้มาตรวดัความเส่ียงโดยใช้การประเมินมูลค่าความเส่ียง (Value at Risk หรือ VaR) 
ไดรั้บความนิยมอยา่งมาก แต่การศึกษาในปัจจุบนัพบว่าการใช ้VaR มีขอ้จาํกดัหลายอยา่งตามกระบวนการท่ีใชใ้น
การคาํนวณ VaR  ดงันั้นการศึกษาน้ีจึงมุ่งเนน้การประยกุตใ์ชโ้คพูล่าท่ีมีความยดืหยุน่สูงมากกวา่วิธี VaR มาใชใ้นการ
กระจายความเส่ียงของการลงทุนในอัตราแลกเปล่ียนสกุลเงินต่างๆ  รวมถึงการใช้การจําลองโคพูล่า (copula 
simulation) ในการหาค่า VaR ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  
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2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพ่ือศึกษาการประยกุตใ์ชเ้ทคนิคโคพูลาในการนาํใชส้ําหรับการกระจายความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียน

และประเมินมูลค่าความเส่ียงของกลุ่มหลกัทรัพย ์(VaR) 
2.  เพ่ือศึกษาการหารูปแบบของโคพูลาท่ีเหมาะสมในการสร้างกลุ่มหลกัทรัพยร์วมถึงการประเมินมูลค่า

ความเส่ียง (VaR) 
 

3. การดาํเนินการวจิัย 
3.1  เกบ็รวมขอ้มูลราคาอตัราแลกเปล่ียน ณ ส้ินวนั ตั้งแต่ปี ค.ศ 2003-2014 โดยใชข้อ้มูลจากธนาคารแห่ง

ประเทศไทย และนาํขอ้มูลอตัราแลกเปล่ียนมาคาํนวณเป็นอตัราผลตอบแทนรายวนัในรูปแบบลอการิทึม คาํนวณจาก 

1ln t
t

t

XR
X

−⎛ ⎞
= ⎜ ⎟

⎝ ⎠  
โดยท่ี 

 tR คืออตัราผลตอบแทนของอตัราแลกเปล่ียน  ณ ส้ินวนัท่ี t 

 1tX −  คืออตัราแลกเปล่ียนเฉล่ียซ้ือขาย  ณ ส้ินวนัก่อนหนา้ 

 tX คืออตัราแลกเปล่ียนเฉล่ียซ้ือขาย ณ ส้ินวนัท่ี t 
3.2  ทดสอบสถิติเชิงพรรณนาของอตัราผลตอบแทนของอตัราแลกเปล่ียนตั้งแต่ปีค.ศ 2003 ถึง 2004 รวมถึง

การทดสอบสมมติฐานการแจกแจงแบบปกติดว้ยวธีิ  Jarque–Bera test   
3.3  ทดสอบสมติฐานความเป็นอิสระของอตัราผลตอบแทนกบัขอ้มูลในอดีตดว้ยการทดสอบ variance ratio 

test และ autocorrelation test 
3.4  หาค่าพารามิเตอร์ของโคพูลาทั้ ง 3 แบบ คือ แบบ Student t Copulas  แบบ Gumbel Copulas และแบบ

Clayton Copulas โดยวิธี Maximum Likelihood Estimation (MLE) โคพูลาท่ีถูกสร้างจะนํามาใช้สําหรับสร้างกลุ่ม
หลกัทรัพยส์าํหรับปี ค.ศ 2005  และ ค่า AIC (Akaike Information Criteria) ท่ีไดจ้ากการสร้างโคพูลาจะเป็นค่าท่ีบอก
ความเหมาะสมของโคพลูากบัขอ้มูล (Goodness of Fit) 

3.5  หาสัดส่วนของอตัราแลกเปล่ียนสาํหรับสร้างกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์เหมาะสมของปี ค.ศ. 2005 จาก โคพูลาทั้ง 
3 แบบ ดว้ยการหาอตัราส่วนผลตอบแทนต่อความเส่ียงท่ีสูงท่ีสุด λ  ตามสมการ 

min :  
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โดยท่ี 
pR  คือ อตัราผลตอบแทนของกลุ่มหลกัทรัพย ์

fR  คือ อตัราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียงรายวนัซ่ึงในการศึกษาน้ีใชอ้ตัราดอกเบ้ียจากพนัธบตัร   

รัฐบาลอาย ุ1 ปี 
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1VaR α−  คือ มูลค่าความเส่ียงของกลุ่มหลกัทรัพย ์(Value at Risk )ของกลุ่มหลกัทรัพย ์ท่ีช่วงความเช่ือมัน่ 
1 α− ซ่ึงในการศึกษาน้ีใช ้ช่วงความเช่ือมัน่ 95% การคาํนวณ VaR สามารถคาํนวณจากโคพลูาท่ีไดจ้าก
ขั้นตอนท่ี 2 โดยการใชว้ธีิมอนติคาร์โลจาํนวน 10,00 รอบ (รายละเอียดดูไดจ้ากหวัขอ้ท่ี 2.2 เพ่ิมเติม) 
wv  คือเวกเตอร์ของสัดส่วนอตัราแลกเปล่ียน( iw ) จาํนวน n อตัราแลกเปล่ียน 
R
v

 คือเวกเตอร์ของอตัราผลตอบแทนเฉล่ียของอตัราแลกเปล่ียน( iR ) จาํนวน n อตัราแลกเปล่ียน 
 

3.6  ทาํซํ้ าโดยใชว้ธีิเดลตา-นอร์มอล โดยจะไดก้ลุ่มหลกัทรัพยท์ั้งหมด 4 กลุ่มหลกัทรัพย ์และการคาํนวณ
อตัราผลตอบแทนรายวนัของกลุ่มหลกัทรัพยท์ั้ง 4 โดยใชข้อ้มูลอตัราผลตอบแทนปี ค.ศ 2005 เม่ือส้ินสุดการซ้ือขาย
วนัสุดทา้ยของปี และใชข้อ้มูลอตัราผลตอบแทนรายวนัของกลุ่มหลกัทรัพยท์ั้ง 3 นาํมาหาค่า VaR ท่ีช่วงความเช่ือมัน่ 
95% ของปี ค.ศ 2005 

3.7  วดัประสิทธิภาพของตวัแบบโดยเปรียบเทียบค่าดงัต่อไปน้ี 
- ค่า AIC ของแต่ละโคพลูา 
- ค่า VaR ของปีค.ศ 2005 จากวธีิเดลตา-นอร์มอล กบั VaR ท่ีไดจ้ากวธีิมอนติคาร์โลของแต่ละโคพูลา 
- ค่าλ ท่ีไดจ้ากตอนสร้างกลุ่มหลกัทรัพยก์บัค่าจริง ณ วนัซ้ือขายวนัสุดทา้ยของปี 

3.8  ใหท้าํการทาํซํ้ าขั้นตอนท่ี 1 ถึงขั้นตอนท่ี 6 กบัปีค.ศ 2006 จนส้ินสุดปีค.ศ 2014 
3.9  สรุปผลการทดสอบและขอ้เสนอแนะ 

   

4. ผลการวจิัย 
4.1 การวดัผลของอตัราผลตอบแทนเฉล่ียของกลุ่มหลกัทรัพยเ์ม่ือส้ินสุดปี 

 

ตารางท่ี 1 แสดงการเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนเฉล่ียของกลุ่มหลกัทรัพยแ์ละค่า RMSE 

Delta-Normal Student t Copula Gumbel Copula Clayton Copula 
ปี estR  

realR  
estR realR estR realR estR  

realR  
2005 0.0510 -0.0550 0.0332 -0.0509 -0.0419 0.0469 0.0326 -0.0526 
2006 0.0158 -0.0178 0.0133 -0.0132 0.0121 -0.0387 0.0149 -0.0317 
2007 0.0022 0.0005 0.0023 0.0009 0.0033 0.0005 -0.0253 -0.0122 
2008 0.0145 -0.0021 0.0044 -0.0021 0.0095 0.0068 0.0244 -0.0021 
2009 0.0337 -0.0236 0.0681 -0.0316 0.0053 -0.0071 0.0455 -0.0281 
2010 0.0222 -0.0129 0.0228 -0.0171 0.0041 -0.0426 0.0262 -0.0090 
2011 0.0222 0.0072 0.0170 -0.0242 -0.0222 -0.0426 0.0140 -0.0242 
2012 0.0256 -0.0348 0.0209 -0.0078 -0.0222 -0.0179 0.0254 -0.0443 
2013 0.0201 0.0361 0.0170 0.0404 -0.0222 0.0306 0.0226 0.0152 
2014 0.0241 0.0013 0.0170 -0.0443 -0.0222 -0.0179 0.0249 0.0005 

RMSE 0.0022 0.0026 0.0016 0.0024 
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จากตารางท่ี 1 พบว่า เม่ือเปรียบเทียบค่า RMSE ของแต่ละกลุ่มหลกัทรัพยพ์บว่า ค่า RMSE มีความใกลเ้คียง
กนั สรุปไดว้า่วิธีการสร้างกลุ่มหลกัทรัพยทุ์กวิธีมีความคลาดเคล่ือนใกลเ้คียงกนั โดยกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์สร้างดว้ยการ
จาํลอง Gumbel Copula มีความคลาดเคล่ือนของอตัราผลตอบแทนนอ้ยท่ีสุด  
 
4.2 การเปรียบเทียบค่า VaR ของแต่ละกลุ่มหลกัทรัพย ์
 

ตารางท่ี 2 แสดงการเปรียบเทียบค่า VaR (ท่ีระดบันยัสาํคญั 5%) ของกลุ่มหลกัทรัพย ์ ท่ีไดจ้ากการประมาณจากแต่ละ
วธีิกบัค่า VaR เม่ือส้ีนสุดปี 

Delta-Normal Student t Copula Gumbel Copula Clayton Copula 

ปี R estVa  R endVa  R estVa  R endVa  R estVa  R endVa  R estVa  R endVa  
2005 -1.3408 -1.0928 -1.0089 -0.8279 -1.1178 -1.9399 -1.1152 -0.9215 
2006 -0.3354 -0.4602 -0.3757 -0.4495 -0.6319 -0.7653 -0.5174 -0.7200 
2007 -0.4436 -0.5532 -0.6099 -0.6836 -0.4868 -0.5532 -0.5005 -0.4288 
2008 -0.8535 -1.6366 -0.8989 -1.6366 -0.5277 -1.0882 -0.8619 -1.6366 
2009 -0.4318 -0.4009 -1.0175 -1.2661 -0.7681 -0.8155 -0.8835 -1.1449 
2010 -0.5036 -0.4193 -0.6322 -0.5120 -0.5498 -0.4945 -0.6746 -0.4854 
2011 -1.3576 -0.0530 -1.2591 -1.0234 -0.3987 -0.4945 -1.0527 -0.8182 
2012 -0.7006 -0.6633 -0.8789 -0.8032 -0.3987 -0.6100 -0.5491 -0.3958 
2013 -0.3660 -0.4522 -0.3925 -0.5280 -0.3987 -0.6208 -0.4809 -0.5052 
2014 -0.3723 -0.3334 -0.3925 -0.8032 -0.3987 -0.6100 -0.4962 -0.3879 

RMSE 0.0022 0.0026 0.0016 0.0024 
 

จากตารางท่ี 2  ค่า VaR (ท่ีระดับนัยสําคัญ 5%)ของกลุ่มหลักทรัพย  ์ท่ีได้จากการประมาณจากแต่ละวิธีมี
ลกัษณะท่ีเหมือนกนัคือ เป็นค่าท่ีติดลบ แต่เม่ือพิจารณาค่า VaR เม่ือส้ินสุดปีพบวา่กลุ่มกลกัทรัพยท่ี์สร้างโดยวิธี เดล
ตา-นอร์มอล โดยรวมจะมีค่า VaR ท่ีใกลเ้คียงศูนยท่ี์สุด (ค่า VaR มากแสดงวา่กลุ่มหลกัทรัพยมี์มูลค่าความเส่ียงตํ่าซ่ึง
เป็นลกัษณะของกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์ดี)  แสดงว่าโดยรวมการสร้างกลุ่มหลกัทรัพยด์้วยวิธีเดลตา-นอร์มอลให้กลุ่ม
หลกัทรัพยท่ี์มูลค่าความเส่ียงตํ่าท่ีสุด สามารถตา้นทานต่อความเส่ียงขาลง (down-side risk) ไดดี้กวา่กลุ่มหลกัทรัพยท่ี์
สร้างโดยวิธีอ่ืน ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาค่า RMSE ซ่ึงบ่งบอกถึงความแม่นยาํในการประมาณค่า VaR ของแต่ละวิธีพบวา่แต่
ละวธีิมีค่า RMSE ท่ีใกลเ้คียงกนั โดยการจาํลอง Gumbel Copula ใหค้่าประมาณค่า VaR ท่ีใกลเ้คียงท่ีสุด  
 
4.3 ประเมินประสิทธิภาพของกลุ่มหลกัทรัพยด์ว้ยอตัราผลตอบแทนต่อความเส่ียงเฉล่ีย (อตัราส่วน λ ) 
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ตารางท่ี 3 ค่าอตัราผลตอบแทนต่อความเส่ียง(อตัราส่วน λ ) เฉล่ียของกลุ่มหลกัทรัพยต่์างๆ เม่ือส้ินสุดปี 

ปี fR  Delta-Normal Student t Copula Gumbel Copula Clayton Copula 
2005 0.0088 0.0584 0.0722 -0.0196 0.0667 
2006 0.0122 0.0653 0.0565 0.0666 0.0610 
2007 0.0100 0.0172 0.0133 0.0172 0.0518 
2008 0.0092 0.0069 0.0069 0.0022 0.0069 
2009 0.0039 0.0686 0.0281 0.0135 0.0280 
2010 0.0049 0.0426 0.0430 0.0961 0.0286 
2011 0.0086 0.0268 0.0321 0.1035 0.0401 
2012 0.0083 0.0650 0.0201 0.0430 0.1329 
2013 0.0072 -0.0639 -0.0629 -0.0377 -0.0158 
2014 0.0058 0.0136 0.0624 0.0389 0.0138 

 
จากตารางท่ี 3  ค่าอัตราผลตอบแทนต่อความเส่ียงโดยส่วนใหญ่มีค่าเป็นบวก แสดงให้เห็นว่าไม่ว่ากลุ่ม

หลกัทรัพยท่ี์สร้างโดยวิธีต่างๆ ไม่มีประสิทธิภาพ (ในการศึกษาน้ีค่า VaR ติดลบทุกค่า ทาํให้ยิ่งค่าอตัราผลตอบแทน
ต่อความเส่ียงยิง่นอ้ยกลุ่มหลกัทรัพยย์ิง่มีประสิทธิภาพ) โดยกลุ่มหลีกทรัพยไ์ม่สามารถตา้นทานต่อความผนัผวนของ
อตัราผลตอบแทนรายวนั ทั้งน้ีในการศึกษาน้ีการถือกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์ประกอบดว้ยอตัราแลกเปล่ียนเป็นระยะ 1 ปี   
อาจจะเป็นระยะเวลานานจนเกินไป 
 
5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาเพ่ือหารูปแบบโคพูลาท่ีเหมาะสมสําหรับการบริหารความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนจาํนวน 9 
สกุลเงินเทียบกบัสกุลเงินบาท อนัประกอบไปดว้ย สกุลดอลลาร์สหรัฐ (USD), สกุลเงินปอนดข์องสหราชอาณาจกัร 
(GBP), สกุลเงินยูโรของยูโรโซน (EUR), สกุลเงินเยนของญ่ีปุ่น (JPY), สกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกง (HKD), สกุลเงิน       
ริงกิตของมาเลเซีย (MYR), สกุลดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD), สกุลเงินรูเปียห์ของอินโดนิเซีย (IDR) และสกุลเงินหยวน
ของจีน (CNY) โดยทั้ง 9 สกุลเงินเป็นสกุลเงินของคู่คา้ท่ีมีสําคญัต่อระบบเศรษฐกิจไทย ผลของศึกษาสามารถสรุป
เป็นประเดน็ต่างๆ ไดด้งัน้ี 

5.1.1 ประเดน็ทางดา้นความสอดคลอ้งของขอ้มูลกบัขอ้กาํหนดของตวัแบบ 
จากการศึกษาพบว่าขอ้มูลอตัราผลตอบแทนเฉล่ียของทุกสกุลเงินมีค่าใกลเ้คียงกบัศูนยม์าก และทั้งจากการ

ทดสอบ variance ratio และ autocorrelation ข้อมูลมีการปฏิเสธสมมติฐานการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นอิสระ ซ่ึงเป็น
คุณสมบติัเบ้ืองตน้ของการคาํนวณค่า VaR ดว้ยวธีิเดลตา-นอร์มอล  

5.1.2 ประเดน็ goodness of fit  ของขอ้มูลกบัตวัแบบโคพลูา  
จากการประมาณค่าพารามิเตอร์ของตวัแบบโคพูลาทั้ง 3 รูปแบบโดยวิธี maximum likelihood พบวา่ Student t Copula 
ให้ค่า AIC ตํ่ากว่า Gumbel Copula และ Clayton Copula แสดงให้เห็นว่า Student t Copula มีความเขา้กนักบัขอ้มูล
อตัราผลตอบแทนของทั้ง 9 สกุลเงินไดดี้ท่ีสุด  ในขณะท่ี Gumbel Copula และ Clayton Copula มีความเขา้กนัไดท่ี้
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ใกลเ้คียงกัน แมว้่าจะมีความแตกต่างกันบ้างในบางช่วงเวลา ทั้ งน้ีความเขา้กันไดข้องขอ้มูลไม่ไดเ้ป็นตวับอกถึง
ประสิทธิภาพของโคพลูา 

5.1.3 ประเดน็ดา้นการคาํนวณค่า VaR ของกลุ่มหลกัทรัพยแ์ละประสิทธิภาพของกลุ่มหลกัทรัพย ์
เม่ือเปรียบเทียบค่า VaR ท่ีคาํนวณไดจ้ากวิธีเดลตา-นอร์มอลและการจาํลองจากโคพูลาทั้ง 3 พบวา่ค่า VaR ท่ีคาํนวณ
ไดต้อนตน้ปีกบัตอนส้ินปีไม่ต่างกนัมาก การหาค่าค่า VaR ดว้ยวิธีเดลตา-นอร์มอลจึงถือวา่เป็นวิธีการหาค่า VaR ของ
อตัราแลกเปล่ียนท่ีมีประสิทธิภาพเพราะซับซ้อนน้อยกว่าวิธีการจาํลองจากโคพูลา การใชส้มมติฐานวา่การกระจาย
ของขอ้มูลอตัราผลตอบแทนเป็นแบบปกติและใชก้ารคาํนวณหาค่า VaR จากเปอร์เซ็นไทลข์องขอ้มูลจึงถือวา่เป็นส่ิงท่ี
สามารถยอมรับได ้ ทางดา้นประสิทธิภาพของกลุ่มหลกัทรัพยซ่ึ์งวดัจากอตัราส่วนของอตัราผลตอบแทนต่อความ
เส่ียงเฉล่ียตลอดทั้งปี พบวา่ ทุกกลุ่มหลกัทรัพยไ์ม่สามารถตา้นทานต่อความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนไดโ้ดยเม่ือ
ครบ 1 ปีอัตราผลตอบแทนต่อความเส่ียงเฉล่ียคลาดเคล่ือนจากตอนท่ีสร้างกลุ่มหลักทรัพยค์่อนข้างมาก  ทั้ งน้ี
เน่ืองมาจากการคงสัดส่วนของหลกัทรัพยท่ี์นาน 1 ปี ดงันั้นในการใชง้านจริงจึงจาํเป็นตอ้งมีการตรวจสอบสภาวะของ
ตลาดอยา่งสมํ่าเสมอ รวมทั้งการปรับเปล่ียนสัดส่วนของกลุ่มหลกัทรัพยใ์ห้สะทอ้นต่อสภาวะการเปล่ียนแปลงของ
อตัราแลกเปล่ียน   
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การศึกษาความมีประสิทธิภาพของตลาดและการลงทุนแบบเน้นคุณค่า 
กบัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยอตัราส่วนทางการเงิน 
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บทคดัย่อ      

การศึกษาวจิยัน้ี ผูว้ิจยัมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาสมมติฐานของตลาดท่ีมีประสิทธิภาพในระดบักลางกบัตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และการหากาํไรเกินปกติจากแนวทางการลงทุนแบบเน้นคุณค่าดว้ยอตัราส่วนทาง
การเงิน โดยใชอ้ตัราส่วนทางการเงิน 4 ตวัในการคดัเลือกหลกัทรัพยท่ี์จะลงทุนในการสร้าง Portfolio ทาํการศึกษา
วิจยัตั้งแต่ช่วงเวลา พฤศจิกายน 2531 จนถึง พฤศจิกายน 2557 ทาํการสร้าง Portfolio จากอตัราส่วนทางการเงิน แลว้
นาํมาเปรียบเทียบกบัผลตอบแทนของดชันี SET Index ผลจากการทดสอบผลตอบแทนของ Portfolio จากการคดัเลือก
หลกัทรัพยล์งทุนตามแนวทางการลงทุนแบบเน้นคุณค่านั้นแตกต่างจากผลตอบแทนของดชันี SET Index อย่างมี
นัยสําคญัทั้ง 6 Portfolio นั่นคือช่วงเวลาท่ีทาํการศึกษานั้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยปฏิเสธสมมติฐานของ
ตลาดท่ีมีประสิทธิภาพในระดบักลาง และ Portfolio จากการคดัเลือกหลกัทรัพยล์งทุนตามแนวทางการลงทุนแบบเนน้
คุณค่าสามารถสร้างผลตอบแทนเกินปกติได ้
 

Abstract 

 This paper is about “Testing Market Efficiency and Value Investment in Thailand with Financial Ratio”. 
The writer has main objectives are to study market efficiency in level semi-strong form of the stock exchange in 
Thailand and find abnormal return from value investing style with common financial ratios. We used four common 
financial ratios to make six portfolios for testing. This paper has studied since November 2531 to November 2557. 
We compared return between portfolios and SET Index to testing abnormal return from six portfolios. The results 
of testing hypothesis between return portfolio A, B, C, D, E, F and return SET Index were different at significant 
level 0.01. All portfolios could make abnormal return. We could make abnormal return from value investing style 
between November 2531 and November 2557. In this time period the stock exchange in Thailand was not 
efficiency in level semi-strong form. 
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1. บทนํา 
 ในปัจจุบนัท่ีอตัราดอกเบ้ียเงินฝากอยูใ่นระดบัตํ่า และความมัง่คัง่ถูกกดักร่อนจากอตัราเงินเฟ้อนั้น ทาํใหก้าร
ฝากเงินไม่ใช่ทางเลือกท่ีดีนักสําหรับความมัง่คัง่ของเรา เราจึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีการลงทุนในตราสารทุนเพ่ือเพ่ิม
ผลตอบแทนใหก้บัเราอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้แต่การลงทุนในตราสารทุนไม่ใช่เร่ืองง่าย 
 ในปัจจุบันน้ีนั้ นแนวทางการลงทุนมีมากมายหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนด้วยปัจจัยพ้ืนฐาน 
(Fundamental Analysis) ท่ีมีแนวคิดท่ีเช่ือวา่ในทุกๆ ขณะ หุน้จะมีมูลค่าท่ีแทจ้ริง (Intrinsic Value) และมูลค่าท่ีแทจ้ริง
นั้นจะข้ึนอยูก่บัปัจจยัพ้ืนฐานต่างๆ ดงันั้น นกัลงทุนควรประเมินมูลค่าท่ีแทจ้ริงของหลกัทรัพยท่ี์จะลงทุน ณ เวลาใด
เวลาหน่ึงโดยการวิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐานหรือตวัแปรต่างๆ ท่ีเป็นตวักาํหนดมูลค่าท่ีแทจ้ริงของหุ้นนั้น การวิเคราะห์
ปัจจยัพ้ืนฐานจะเก่ียวขอ้งกบัการวิเคราะห์ตลาดโดยรวม การวิเคราะห์ภาคอุตสาหกรรมโดยรวม ตลอดจนผลการ
ดาํเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษทัท่ีออกหุ้น เม่ือสามารถกาํหนดราคาท่ีแท้จริงของหลกัทรัพยจ์ากการ
วิเคราะห์ได้แล้วก็จะนํามาเปรียบเทียบกับราคาของหลักทรัพย์นั้ นในตลาด (Market Value) ถ้าราคาตลาดของ
หลกัทรัพยแ์ตกต่างไปจากมูลค่าท่ีแทจ้ริงท่ีคาดคะเนไดม้ากพอคุม้กบัค่าใชจ่้ายในการซ้ือขาย นกัลงทุนกจ็ะเขา้ทาํการ
ซ้ือขายทนัที กล่าวคือ นักลงทุนจะตดัสินใจซ้ือเม่ือราคาตลาดตํ่ากว่ามูลค่าท่ีแทจ้ริง ในทางตรงกนัขา้มนักลงทุนจะ
ตดัสินใจขายเม่ือราคาตลาดสูงกวา่มูลค่าท่ีแทจ้ริง 
 นกัลงทุนท่ีใชก้ารวิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐานเช่ือวา่ ในบางโอกาสราคาตลาดและมูลค่าท่ีแทจ้ริงจะต่างกนั แต่ใน
ท่ีสุดแลว้นกัลงทุนจะรู้และเขา้ทาํการซ้ือขายเพ่ือหาผลประโยชน์ จนในท่ีสุดความต่างกจ็ะหายไป ดงันั้น ถา้นกัลงทุน
มีความสามารถในการคาดคะเนมูลค่าท่ีแทจ้ริงไดดี้ นกัลงทุนจะสามารถตดัสินใจเลือกช่วงเวลาท่ีจะเขา้ทาํการซ้ือขาย
ไดดี้ หรือสามารถซ้ือหลกัทรัพยท่ี์มีราคาตํ่ากวา่มูลค่าท่ีแทจ้ริงและไดรั้บกาํไรมากกวา่ปกติได ้

ซ่ึงนอกจากน้ียงัมีแนวทางการลงทุนแบบอ่ืนๆ อีกมากมาย ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมาน้ีนั้นไดมี้แนวทางการ
ลงทุนแบบหน่ึงท่ีสร้างผลตอบแทนให้กบันักลงทุนและเป็นท่ีนิยมอย่างมาก คือแนวทางการลงทุนแบบเน้นคุณค่า 
ความสาํเร็จของนกัลงทุนแบบเนน้คุณค่าของไทยในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา จึงน่าทาํการศึกษาวา่แนวทางการลงทุนแบบ
เน้นคุณค่านั้นเป็นอยา่งไรกบัตลาดทุนไทย และตลาดทุนไทยมีประสิทธิภาพมากแค่ไหน นักลงทุนแบบเน้นคุณค่า
ไทยในช่วงหลายปีท่ีผา่นมาประสบความสาํเร็จจริงหรือไม่ 
  
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาความมีประสิทธิภาพของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2.2 เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งพอร์ตการลงทุนโดยใชอ้ตัราส่วนทางการเงินและผลตอบแทนของดชันี 
Set Index 
3. การดาํเนินการวจิัย 
 3.1 นาํขอ้มูลราคาปิด ณ ส้ินเดือน 2, 5, 8, และ 11 ของดชันี Set Index และหุน้สามญัของหลกัทรัพยท์ั้งหมด
ท่ีอยูใ่นดชันี Set Index มาคาํนวณหาผลตอบแทนราย 3 เดือน ดว้ยวธีิ 

(Pt - Pt-1) / Pt-1 
  เม่ือ Pt คือ ราคาปิด ณ เวลา t 
   Pt-1 คือ ราคาปิด ณ เวลา t-1 (ก่อนหนา้ 3 เดือน) 
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3.2 นาํขอ้มูล EPS รายปี ของหุน้แต่ละตวัมาหา Growth เฉล่ียดว้ยวธีิ Geometric Mean ยอ้นหลงั 3 ปี 
3.3 คาํนวณค่า PEG ของหุน้ทุกตวัในดชันี Set Index โดยใช ้Growth เฉล่ียยอ้นหลงั 3 ปี 

  PEG = P/E ratio / Growth*100 
3.4 ทาํการคดัเลือกหลกัทรัพยโ์ดยการสร้าง Portfolio ข้ึนมา 6 แบบ  โดยสมมติฐานในการคดัเลือก

หลกัทรัพยท่ี์ทาํการลงทุน คือ 
   - Portfolio มีจาํนวน 30 หลกัทรัพย ์และสัดส่วนนํ้าหนกัในการลงทุนแต่ละหลกัทรัพยเ์ท่ากนั 
   - ไม่คิดค่าธรรมเนียมหรือค่า Commission ใดๆ ในการซ้ือขาย 
   - ไม่คิดผลตอบแทนจากเงินปันผล และสิทธิในการซ้ือหุน้เพ่ิมทุน 
   - การซ้ือขายเศษหุน้สามารถทาํได ้
   - ไม่มีปัญหาในเร่ืองของราคา และสภาพคล่องในการซ้ือขาย 

   - จดั Portfolio ใหม่ทุกคร้ังหลงัส้ินเดือน 2, 5, 8, และ 11 
 

ตารางท่ี 1แสดงลกัษณะของ Portfolio ในการลงทุน 
Portfolio A ลงทุนในหุน้สามญัท่ีมีค่า P/E นอ้ยท่ีสุด 30 ตวัแรก 
Portfolio B ลงทุนในหุน้สามญัท่ีมีค่า P/BV นอ้ยท่ีสุด 30 ตวัแรก 
Portfolio C ลงทุนในหุน้สามญัท่ีมีค่า PEG นอ้ยท่ีสุด 30 ตวัแรก 
Portfolio D Rank ค่า P/E จากนอ้ยไปมาก และ Rank ค่า ROE จากมากไปนอ้ย นาํอนัดบัท่ีไดม้ารวมกนัแลว้ 

Rank ใหม่ ลงทุนในหุน้ 30 อนัดบัแรก 
Portfolio E Rank ค่า P/BV จากนอ้ยไปมาก และ Rank ค่า ROE จากมากไปนอ้ย นาํอนัดบัท่ีไดม้ารวมกนั

แลว้ Rank ใหม่ ลงทุนในหุน้ 30 อนัดบัแรก 
Portfolio F Rank ค่า PEG จากนอ้ยไปมาก และ Rank ค่า ROE จากมากไปนอ้ย นาํอนัดบัท่ีไดม้ารวมกนัแลว้ 

Rank ใหม่ ลงทุนในหุน้ 30 อนัดบัแรก 
หมายเหตุ : หุน้ท่ีมีค่า P/E, PEG และ ROE นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 0 จะถูกตดัออก 
 

3.5 คาํนวณหาผลตอบแทนราย 3 เดือนของ Portfolio แต่ละแบบโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนของหุน้ท่ีอยูใ่น 
Portfolio ท่ีทาํการลงทุน โดยใหส้ัดส่วนนํ้าหนกัในการลงทุนหุน้แต่ละตวัเท่าๆ กนั 

3.6 นาํผลตอบแทนราย 3 เดือน ของดชันี Set Index และผลตอบแทนของ Portfolio แต่ละแบบ มาสร้าง
กราฟการกระจายตวั  และทดสอบการกระจายตวัของขอ้มูลดว้ย Jarque Bera Test 

3.7 นาํผลตอบแทนท่ีไดจ้าก Portfolio มาเปรียบเทียบกบัผลตอบแทนของดชันี Set Index ทดสอบดว้ยวธีิ 
Paired Comparison Test หากผลการทดสอบ ขอ้มูลมีการแจกแจงแบบปกติ และทดสอบดว้ยวธีิ The Wilcoxon 
Signed-Rank Test หากผลการทดสอบ ขอ้มูลไม่มีการแจกแจงแบบปกติ วา่ Portfolio แบบต่างๆ สามารถสร้าง
ผลตอบแทนเกินปกติหรือไม่ 
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4. ผลการวจิัย 
 
ตารางท่ี 2 ค่าสถิติของ ดชันี Set Index และ Portfolio 

Portfolio Minimum Maximum Mean Standard 
Deviation 

Observation Sharpe 
Ratio 

Set Index 
A 
B 
C 
D 
E 
F 

-0.4129 
-0.3818 
-0.3224 
-0.3582 
-0.4290 
-0.3792 
-0.3795 

0.6912 
0.7716 
2.1852 
0.5388 
0.7754 
0.6289 
0.5072 

0.0274 
0.0770 
0.0916 
0.0818 
0.0665 
0.0738 
0.0692 

0.1684 
0.1947 
0.2833 
0.1494 
0.1949 
0.1894 
0.1475 

104 
104 
104 
95 
104 
104 
95 

0.0742 
0.3190 
0.2707 
0.4478 
0.2648 
0.3110 
0.3681 

หมายเหตุ : Sharpe Ratio ใชค้่า Risk Free Rate ของพนัธบตัรรัฐบาลไทยอาย ุ3 เดือน 1.49% 
 
 จากตารางท่ี 2 Portfolio ท่ีทาํการคดัเลือกหลกัทรัพยล์งทุนท่ีใชอ้ตัราส่วนทางการเงินโดยแนวทางการลงทุน
แบบเนน้คุณค่า ซ่ึง Portfolio A และ Portfolio B นั้นใชแ้นวทางในการคดัเลือกหลกัทรัพยล์งทุนดว้ยวิธีการประยุกต์
มาจากวิธีของเบนจามิน เกรแฮม ลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์มีค่า P/E Ratio และ P/BV Ratio ท่ีต ํ่า เพราะเบนจามิน เกรแฮม 
เช่ือวา่หลกัทรัพยท่ี์มีค่า P/E Ratio และ P/BV Ratio ท่ีต ํ่านั้นบ่งบอกถึงราคาของหุ้นสามญัท่ีตํ่ากวา่มูลค่า และกระจาย
ความเส่ียงอย่างสมบูรณ์ (Completely Diversified Portfolio) เพ่ือลดความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ (Unsystematic Risk 
หรือ Diversifiable Risk) โดยลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์มีค่า P/E Ratio และ P/BV Ratio ตํ่าท่ีสุด 30 ตวัแรก ส่วน Portfolio 
C นั้นก็ใชว้ิธีการคดัเลือกหลกัทรัพยล์งทุนเช่นเดียวกบั Portfolio A ตามแนวทางการลงทุนแบบเนน้คุณค่าของเบนจา
มิน เกรแฮม เพียงแต่มีการคาํนึงถึงอตัราการเติบโตของกาํไรดว้ย เน่ืองจากบางคร้ังหุ้นสามญัท่ีอยู่ในอุตสาหกรรม
เดียวกนันั้น อาจไม่จาํเป็นตอ้งมีค่า P/E Ratio เท่ากนัเสมอไป นกัลงทุนมกัจะใหค้่า P/E Ratio ท่ีสูงกบัหุน้ท่ีเติบโตเร็ว 
หรือมีผลกาํไรท่ีมีการเติบโตสูง ดงันั้นจึงนาํอตัราส่วน PEG Ratio ท่ีนาํเสนอโดย Peter Lynch อดีตผูจ้ดัการกองทุน 
Fidelity Magellan Fund ในการคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุนท่ีตํ่ ากว่ามูลค่า และกระจายความเส่ียงอย่างสมบูรณ์ 
(Completely Diversified Portfolio) เพ่ือลดความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ (Unsystematic Risk หรือ Diversifiable Risk) 
โดยลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์มีค่า PEG Ratio ตํ่าท่ีสุด 30 ตวัแรก 
 เราสามารถแบ่ง Portfolio ลงทุนได้ออกเป็น 2 กลุ่มคร่าวๆ คือ Portfolio A, B, C และ Portfolio D, E, F 
เน่ืองจาก ROE มีความสัมพนัธ์กบัค่าอตัราส่วนราคาต่อกาํไร โดยท่ีถา้ค่า ROE สูงข้ึน ค่าอตัราส่วนราคาต่อกาํไรก็จะ
สูงข้ึน ทั้ งน้ี เพราะการลงทุนท่ีให้ผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นมากข้ึนแสดงว่ามีการขยายตวัของธุรกิจมากข้ึน ดงันั้น 
Portfolio D, E, F จะเป็นการนาํเอาค่าอตัราส่วนทางการเงิน ROE มาประยุกต์ใชใ้นการคดัเลือกหลกัทรัพยร่์วมดว้ย 
Portfolio D, E, F จึงเทียบเคียงไดก้บั Portfolio A, B, C ท่ีมีการเพ่ิม ROE เขา้ไปในการคดัเลือกหลกัทรัพยล์งทุน เพ่ือ
เป็นการคดักรองหุน้สามญัท่ีมีราคาถูก ตํ่ากวา่มูลค่า และยงัมีคุณภาพดีดว้ย 
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จะเห็นไดว้่าผลตอบแทนเฉล่ียราย 3 เดือนของ Portfolio ท่ีไดสู้งท่ีสุด คือ Portfolio B ซ่ึงเป็นการลงทุนใน
หุ้นสามัญท่ีมีค่า P/BV Ratio ตํ่าท่ีสุด 30 ตัวแรก ให้ผลตอบแทนอยู่ท่ี 9.16% แต่ในขณะเดียวกัน ก็มีค่า Standard 
Deviation สูงท่ีสุดด้วย คือ 0.2833 ส่วนดัชนี Set Index นั้นมีผลตอบแทนเฉล่ียตํ่าท่ีสุด คือ 2.74% แต่ค่า Standard 
Deviation คือ  0.1684 กลับไม่ตํ่ าท่ี สุด  Portfolio ท่ี มีค่า Standard Deviation ตํ่ าท่ี สุด  คือ  Portfolio F มีค่า Standard 
Deviation 0.1475 ซ่ึงเป็น Portfolio ท่ีลงทุนในหุ้นสามญัท่ีมีค่า PEG Ratio ตํ่าท่ีสุด และ ROE สูงท่ีสุด 30 ตวัแรก จาก
ผลการวิจยัจะเห็นไดว้า่ Portfolio ท่ีทาํการคดัเลือกหลกัทรัพยล์งทุนท่ีใชอ้ตัราส่วนทางการเงินโดยแนวทางการลงทุน
แบบเนน้คุณค่านั้นให้ผลตอบแทนเฉล่ียท่ีสูงกวา่ดชันี Set Index ทั้งส้ิน เม่ือดูจากผลตอบแทนเม่ือเทียบกบัความเส่ียง
หรือค่า Sharpe Ratio Portfolio ท่ีให้ค่า Sharpe Ratio สูงท่ีสุดคือ Portfolio C ซ่ึงทาํการลงทุนในหุ้นสามญัท่ีมีค่า PEG 
Ratio ตํ่าท่ีสุด 30 ตวัแรก และ Portfolio ท่ีทาํการคดัเลือกหลกัทรัพยล์งทุนท่ีใชอ้ตัราส่วนทางการเงินโดยแนวทางการ
ลงทุนแบบเนน้คุณค่าทั้งหมดนั้น มีค่า Sharpe Ratio สูงกวา่ดชันี Set Index ทั้งส้ิน 
 
ตารางท่ี 3แสดงผลการทดสอบ Jarque Bera Test ของดชันี Set Index และ Portfolio 

Portfolio ค่าสถิติทดสอบ Jarque Bera p-value 
Set Index 

A 
B 
C 
D 
E 
F 

18.9125*** 
19.8590*** 

3487.611*** 
8.4286** 

29.4658*** 
10.9179*** 
13.8770*** 

0.000078 
0.000049 

0.000000... 
0.014782 

0.000000… 
0.004258 
0.000970 

หมายเหตุ : *** หมายถึง ระดบันยัสาํคญั 0.01 
  ** หมายถึง ระดบันยัสาํคญั 0.05 
  * หมายถึง ระดบันยัสาํคญั 0.10 
  
 จากตารางท่ี 3 แสดงการทดสอบการกระจายตวัของขอ้มูลผลตอบแทนว่ามีการแจกแจงแบบปกติหรือไม่ 
ค่าสถิติทดสอบ Jarque Bera Test ของดัชนี Set Index คือ 18.9125 ค่า p-value เท่ากับ 0.000078 ปฏิเสธสมมติฐาน
หลกัท่ีว่าขอ้มูลมีการกระจายตวัแบบปกติ ท่ีระดบันัยสําคญั 0.01 ผลจากการวิจยับ่งบอกว่าผลตอบแทนราย 3 เดือน 
ของดชันี Set Index นั้นไม่ไดมี้การแจกแจงแบบปกติ และ Portfolio ท่ีทาํการคดัเลือกหลกัทรัพยล์งทุนท่ีใชอ้ตัราส่วน
ทางการเงินโดยแนวทางการลงทุนแบบเนน้คุณค่า กป็ฏิเสธสมมติฐานหลกัท่ีวา่ขอ้มูลมีการกระจายตวัแบบปกติ 
เช่นกนั โดย Portfolio A, B, D, E และ F ปฏิเสธสมมติฐานหลกัท่ีวา่ขอ้มูลมีการกระจายตวัแบบปกติ ท่ีระดบันยัสาํคญั 
0.01 และ Portfolio C ปฏิเสธสมมติฐานหลกัท่ีวา่ขอ้มูลมีการกระจายตวัแบบปกติ ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 หมายความ
ว่าขอ้มูลผลตอบแทนของ Portfolio ท่ีทาํการคดัเลือกหลกัทรัพยล์งทุนท่ีใชอ้ตัราส่วนทางการเงินโดยแนวทางการ
ลงทุนแบบเน้นคุณค่านั้นไม่ไดมี้การแจกแจงแบบปกติ ดงันั้นขอ้มูลผลตอบแทนราย 3 เดือน ของทั้งดชันี Set Index 
และ Portfolio ท่ีทาํการคดัเลือกหลกัทรัพยล์งทุนท่ีใชอ้ตัราส่วนทางการเงินโดยแนวทางการลงทุนแบบเน้นคุณค่า
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ไม่ไดมี้การแจกแจงแบบปกติ จึงตอ้งทาํการทดสอบหา Abnormal Return ดว้ยการทดสอบสมมติฐานแบบนอนพารา
เมตริก ดว้ยวิธี The Wilcoxon Signed-Rank Test เพราะการคดัเลือกหลกัทรัพยล์งทุนของ Portfolio ท่ีใช้อตัราส่วน
ทางการเงินโดยแนวทางการลงทุนแบบเนน้คุณค่านั้นกค็ดัเลือกหลกัทรัพยม์าจากดชันี Set Index ดงันั้น ผลตอบแทน
ของดชันี Set Index และ Portfolio ท่ีทาํการคดัเลือกหลกัทรัพยล์งทุนท่ีใชอ้ตัราส่วนทางการเงินโดยแนวทางการลงทุน
แบบเน้นคุณค่า จึงมีความสัมพนัธ์กนัหรือไม่เป็นอิสระต่อกนั จึงทาํการทดสอบสมมติฐานดว้ยวิธี The Wilcoxon 
Signed-Rank Test 
 
ตารางท่ี 4 แสดงผลการทดสอบ Abnormal Return 

Abnormal Return ค่าสถิติทดสอบ Z 
A – Set 
B - Set 
C - Set 
D - Set 
E - Set 
F – Set 

4.28*** 
4.55*** 
5.71*** 
3.62*** 
4.16*** 
5.81*** 

หมายเหตุ : *** หมายถึง ระดบันยัสาํคญั 0.01 
  ** หมายถึง ระดบันยัสาํคญั 0.05 
  * หมายถึง ระดบันยัสาํคญั 0.10 
  
 จากตารางท่ี 4 แสดงการทดสอบความแตกต่างของผลตอบแทนท่ีไดจ้าก Portfolio A, B, C, D, E และ F ท่ี
ทาํการคดัเลือกหลกัทรัพยล์งทุนท่ีใชอ้ตัราส่วนทางการเงินโดยแนวทางการลงทุนแบบเนน้คุณค่า กบัดชันี Set Index 
ค่าสถิติทดสอบ Z ปฏิเสธสมมติฐานหลกั ท่ีระดบันยัสําคญั 0.01 ทั้งส้ิน หมายความว่าผลตอบแทนของ Portfolio A, 
B, C, D, E และ F แตกต่างจากผลตอบแทนของดชันี Set Index อยา่งมีนยัสําคญั นัน่คือ ผลของการวิจยัคร้ังน้ีบ่งบอก
วา่การคดัเลือกหลกัทรัพยล์งทุนดว้ยอตัราส่วนทางการเงินอยา่งง่ายโดยแนวทางการลงทุนแบบเนน้คุณค่านั้นสามารถ
สร้างผลตอบแทนเกินปกติได ้หรือการคดัเลือกหลกัทรัพยล์งทุนดว้ยอตัราส่วนทางการเงินอยา่งง่ายโดยแนวทางการ
ลงทุนแบบเนน้คุณค่ามี Abnormal Return 
 
5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาขอ้มูลผลตอบแทนของ Portfolio ท่ีใชอ้ตัราส่วนทางการเงิน 4 ตวั คือ P/E Ratio, P/BV Ratio, 
ROE และ PEG Ratio ในการคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุน  โดยใช้แนวทางการลงทุนแบบเน้นคุณค่านั้ น  พบว่า
ผลตอบแทนราย 3 เดือน ท่ีไดจ้าก Portfolio A, B, C, D, E และ F ตั้งแต่ช่วงเวลา พฤศจิกายน 2531 ถึง พฤศจิกายน 
2557 มีความแตกต่างจากผลตอบแทนของดัชนี Set Index อย่างมีนัยสําคัญ นั่นคือ Portfolio ท่ีใช้อัตราส่วนทาง
การเงินอยา่งง่ายในการคดัเลือกหลกัทรัพยล์งทุน โดยใชแ้นวทางการลงทุนแบบเนน้คุณค่าสามารถสร้างผลตอบแทน
เกินปกติได ้



การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 10ปีการศกึษา 2558 

 

วนัองัคารที ่11 สงิหาคม พ.ศ.2558 หน้า  116 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 

เน่ืองจากในการคดัเลือกหลกัทรัพยท่ี์จะลงทุนนั้น จะมีการ Rebalance Portfolio หรือจดั Portfolio ใหม่ทุก
คร้ังหลงัส้ินเดือน 2, 5, 8, และ 11 ซ่ึงเป็นช่วงเวลาหลงัจากท่ีมีการประกาศงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินรายปี 
โดยท่ี ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนดให้มีการประกาศงบการเงินรายไตร
มาสภายใน 45 วนั หลงัจากส้ินสุดไตรมาส และประกาศงบการเงินรายปีภายใน 60 วนั หลงัจากส้ินสุดปี จึงทาํให้การ
คดัเลือกหลกัทรัพยท่ี์จะลงทุนนอกจากการใชข้อ้มูลประเภทอตัราส่วนทางการเงินแลว้ ยงัใชข้อ้มูลสาธารณะประเภท 
Nonmarket Information ดว้ย ซ่ึงภายใตส้มมติฐานของตลาดท่ีมีประสิทธิภาพในระดบักลางนั้น ผูล้งทุนท่ีตดัสินใจ
ลงทุนโดยอาศยัข่าวสารขอ้มูลใหม่ท่ีสาํคญัใดๆ ก็ตาม หลงัจากท่ีขอ้มูลนั้นไดป้ระกาศให้สาธารณะชนรับรู้แลว้ ก็ไม่
ควรท่ีจะไดรั้บอตัราผลตอบแทนเกินกว่าอตัราผลตอบแทนรับรู้ความเส่ียงโดยเฉล่ีย แต่ Portfolio จากการลงทุนนั้น 
พบวา่มีความแตกต่างจากผลตอบแทนของดชันี Set Index อยา่งมีนยัสาํคญั 
 นั่นคือ Portfolio ท่ีทาํการลงทุนโดยใช้ขอ้มูลสาธารณะสามารถสร้างผลตอบแทนเกินปกติได  ้และราคา
หลกัทรัพยใ์นปัจจุบนัไม่ไดส้ะทอ้นขอ้มูลสาธารณะทั้งหมดอยา่งเตม็ท่ี เราจึงกล่าวไดว้า่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยไม่ไดมี้ประสิทธิภาพในระดบักลาง เน่ืองจากช่วงเวลาท่ีทาํการวิจยัน้ีครอบคลุมช่วงเวลาตั้งแต่ พฤศจิกายน 2531 
ถึง พฤศจิกายน 2557 ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีนักลงทุนในประเทศไทยยงัไม่มีความรู้ทางการเงินมากนกั และแนวทางการ
ลงทุนแบบเนน้คุณค่ากพ่ึ็งจะเป็นท่ีนิยมในช่วง 10 กวา่ปีท่ีผา่นมาน้ีเอง แต่ในปัจจุบนันั้นนกัลงทุนมีความรู้ทางการเงิน
มากข้ึน สามารถวิเคราะห์ ให้ความสนใจ และหาขอ้มูลเก่ียวกบัอตัราส่วนทางการเงินไดง่้ายข้ึนมาก ประกอบกบัการ
กาํกบัดูแลของ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยมี์แนวโน้มท่ีทาํให้การประกาศผล
ประกอบการ หรือการประกาศขอ้มูลสาธารณะต่างๆ ของบริษทัจดทะเบียนใหแ้ก่นกัลงทุนทัว่ไปมีตน้ทุนท่ีตํ่าลงมาก 
และมีความเป็นธรรมมากข้ึน ดังนั้ นในอนาคตตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยน่าจะมีประสิทธิภาพต่อขอ้มูล
ข่าวสารสาธารณะมากข้ึนเร่ือยๆ เพราะนักลงทุนมีความรู้ทางการเงินมากข้ึน แต่ก็เป็นไปไดย้ากท่ีตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยจะมีประสิทธิภาพในระดบักลาง เน่ืองดว้ยถึงแมน้กัลงทุนจะมีความรู้ทางการเงินมากข้ึน แต่ก็ยงัมี
ความรู้ท่ีแตกต่างกนั ทาํให้การวิเคราะห์ต่อขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บถึงแมจ้ะเป็นขอ้มูลข่าวสารเดียวกนัแต่ก็วิเคราะห์
แปลความออกมาแตกต่างกนั ทาํใหก้ารคาดการณ์ในอนาคตกแ็ตกต่างกนัดว้ย 
 การนาํ 30 หลกัทรัพยท่ี์ดีท่ีสุดจากวิธีต่างๆ มาเปรียบเทียบกบัผลตอบแทนของดชันี Set Index อาจจะไม่ใช่
การเปรียบเทียบท่ีดีนกั แต่ทางผูว้ิจยัตอ้งการท่ีจะศึกษาประสิทธิภาพของตลาดต่อขอ้มูลข่าวสารของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย จึงพยายามท่ีจะกระจายความเส่ียงอย่างสมบูรณ์ (Completely Diversified Portfolio) เพ่ือลดความ
เส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ (Unsystematic Risk หรือ Diversifiable Risk) ลงให้ได้มากท่ีสุด โดยการลงทุนในหลกัทรัพย์
จาํนวน 30 หลกัทรัพย ์เพ่ือพยายามสร้างกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์ใกลเ้คียงกบักลุ่มหลกัทรัพยต์ลาดให้ไดม้ากท่ีสุด และให้
ผลตอบแทนท่ีรับรู้ความเส่ียงโดยเฉล่ียนั้นสามารถเปรียบเทียบกนัได ้แต่อยา่งไรก็ตาม Portfolio ลงทุนนั้นอาจจะมี
ความเส่ียงประเภทอ่ืนท่ีทาํใหผ้ลตอบแทนนั้นสูงกวา่ปกติกเ็ป็นได ้
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โครงการออกแบบส่ืออนิฟอร์เมชันกราฟิกแนวศิลปะเด็ก 
CHILDREN’S ART STYLE DESIGNED INFORMATION GRAPHIC PROJECT 
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บทคดัย่อ      

อินฟอร์เมชนักราฟิก คือภาพหรือกราฟิกท่ีไดรั้บความนิยมและเผยแพร่ส่งต่อกนัเป็นจาํนวนมากในโลกของ
โซเชียลเน็ตเวิร์ก รูปแบบของอินฟอร์เมชนักราฟิก จะนิยมถ่ายทอดในรูปแบบเน้ือหาสาระขอ้มูลท่ีเป็นความรู้ทัว่ไป
หรือเร่ืองราวสาํคญัท่ีเกิดข้ึนในสังคมใหเ้กิดความเขา้ใจจนนาํไปสู่การเปล่ียนแปลงเพื่อใหเ้กิดประโยชน์ ซ่ึงอินฟอร์เม
ชันกราฟิกแนวน้ีสามารถรับชมได้ตามส่ือทั่วไป แต่อินฟอร์เมชันกราฟิกแนวศิลปะเด็กยงัขาดแคลน เน่ืองจาก
สังคมไทยในปัจจุบนัไม่ไดรั้บความนิยม จึงไม่สามารถช้ีนาํไปสู่การสนบัสนุนใหเ้ดก็ไดท้าํกิจกรรมทางศิลปะ 

การศึกษาอินฟอร์เมชนักราฟิกแนวศิลปะเด็ก มีวตัถุประสงคเ์พ่ือออกแบบและผลิตส่ืออินฟอร์เมชนักราฟิก
เพ่ือสร้างความเขา้ใจแก่ผูป้กครอง ซ่ึงในการสร้างสรรค์ส่ืออินฟอร์เมชันกราฟิกแนวศิลปะเด็กนั้ น จะส่งผลให้
ผูป้กครองเลง็เห็นถึงความสาํคญัจนนาํไปสู่การสนบัสนุนเดก็ใหไ้ดท้าํกิจกรรมทางศิลปะ 

การศึกษาวิจยัดงักล่าวอา้งอิงจากวารสาร บทความวิชาการ และเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงในสังคม นาํเสนอ
เร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้งกบัศิลปะเด็ก โดยการเล่าเร่ืองผา่นส่ืออินฟอร์เมชนักราฟิกแนวศิลปะเด็ก ไดแ้ก่ แสง สี เสียง และ
การเคล่ือนไหวของภาพกราฟิก ผลการศึกษาพบวา่ ผูป้กครองเลง็เห็นถึงความสาํคญัจนนาํไปสู่การสนบัสนุนเด็กให้
ไดท้าํกิจกรรมทางศิลปะได ้ 

 

คาํสําคญั: อินฟอร์เมชนักราฟิกแนวศิลปะเดก็ 
 

Abstract 

 Information graphic is an designed image or graphic that represents information in a graphic format. 
Presently, Information graphic is very popular among social media users because it is very easy to understand and 
to publicize. Information Graphic is greatly created to represent or demonstrate general information or specific 
information in order to make people be aware of its importance that can lead into necessary change of society. 
Nowadays, a variety of information graphic can be found on the internet, social media, and television. However, 
children's art style designed information graphic is rarely found. As,Thai people does not recognize the importance 
of doing art activities of children. Therefore, there is no encouragement for children to participate an art activity. 
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 The purpose of this research is to design and create an information graphic for making parents understand 
about participation art activities of children,as it can be benefits for children in many aspects. This study of 
information graphic can result parents in being aware of an importance of participating and supporting their 
children to join an art activity 
 This study bases on journal, academic article, and real situation. It was created to present information 
about doing art activities of childreb by telling story with children's art designed, collaborate with lights colors, 
sounds, and movements of graphic image. The study results the parents comprehend the importance of doing art 
activities and lead them to support their children to participate art activities. 
  

KEYWORDS: INFORMATION GRAPHIC, CHILDREN ART 

 
1. บทนํา 

ในปัจจุบนัอินฟอร์เมชนักราฟิก เป็นส่ือในอินเทอร์เน็ตท่ีมีผูรั้บชมและส่งต่อขอ้มูลเป็นจาํนวนมาก เน่ือง
ดว้ยขอ้มูลมีความกระชบั ประกอบกบัภาพการเคล่ือนไหวท่ีสนุกไม่น่าเบ่ือ  สามารถนาํเสนอขอ้มูล ไม่วา่จะเป็นสถิติ 
ความรู้ ตวัเลข หรือการยน่ขอ้มูลเพ่ือให้ประมวลผลไดง่้าย ซ่ึงเหมาะสาํหรับผูค้นในยคุไอทีท่ีตอ้งการเขา้ถึงและรับรู้
ขอ้มูลอนัซบัซอ้นน้ีไดใ้นเวลาจาํกดั 

รูปแบบของส่ืออินฟอร์เมชนักราฟิกนิยมถ่ายถอดเน้ือหาสาระขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ในชีวติประจาํวนั เช่น 
รณรงคก์ารขบัข่ีอยา่งปลอดภยั การป้องกนัและดูแลสุขภาพ หรือแมก้ระทัง่ใชเ้ป็นส่ือกลางในการเรียนการสอนทาง
วิชาการเพ่ือให้เกิดความน่าสนใจและเขา้ใจถึงเน้ือหาไดโ้ดยง่าย ซ่ึงทั้ งหมดน้ีลว้นเป็นส่ิงท่ีสังคมในปัจจุบนัไดใ้ห้
ความสาํคญั แต่การท่ีใหเ้ดก็ไดท้าํกิจกรรมทางศิลปะนั้นไม่ไดใ้หค้วามสาํคญัเท่าท่ีควร เน่ืองจากค่านิยมของผูป้กครอง
ส่วนใหญ่ในปัจจุบนั ยงัคงให้ความสาํคญัในการให้เด็กไดเ้รียนวิชาการเพ่ิมมากข้ึน เพราะคิดวา่การเรียนวิชาการมาก 
จะยิ่งทาํให้เด็กมีสติปัญญาท่ีสมบูรณ์ จึงทาํให้ส่ืออินฟอร์เมชนักราฟิกท่ีมาสนบัสนุนในเร่ืองของศิลปะเด็กยงัคงขาด
แคลน ในขณะท่ีนกัศิลปศึกษาและนกัการศึกษาปฐมวยักลบัไดใ้หก้ารสนบัสนุนวา่การทาํใหเ้ดก็ฉลาดและมีสติปัญญา
ท่ีสมบูรณ์นั้น นอกจากการเรียนทางวิชาการแลว้ จาํเป็นตอ้งให้เด็กไดท้าํกิจกรรมทางศิลปะควบคู่ไปดว้ย เพ่ือให้
สมองไดผ้่อนคลายและเกิดการพฒันาไดอ้ย่างเต็มท่ี ดงันั้นความรู้ทางดา้นวิชาการไม่ไดเ้ป็นส่ิงเดียวท่ีสําคญัท่ีสุด 
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์จะเป็นปัจจยัช่วยส่งเสริมให้เด็กไดเ้ติบโตทั้งในดา้นของอารมณ์  จิตใจ ความคิด 
และความสามารถ ท่ีจะต่อยอดไปสู่ความสาํเร็จในอนาคต 

ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงไดเ้ลง็เห็นถึงความสาํคญั ในการสร้างสรรคส่ื์ออินฟอร์เมชนักราฟิกท่ี
มีประสิทธิภาพ โดยอาศยัปัจจยัทางดา้นแสง สี เสียง และการเคล่ือนไหวของภาพกราฟิกนาํเสนอผา่นส่ืออินฟอร์เมชนั 
กราฟิกแนวศิลปะเดก็ ความยาวประมาณ 4 นาที เพ่ือช้ีนาํผูป้กครองใหเ้ลง็เห็นถึงความสาํคญัจนนาํไปสู่การสนบัสนุน 
เดก็ใหไ้ดท้าํกิจกรรมทางศิลปะ 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
เพ่ือออกแบบและผลิตส่ืออินฟอร์เมชนักราฟิกแนวศิลปะเดก็สาํหรับสร้างความเขา้ใจแก่ผูป้กครอง 
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3. การดาํเนินการวจิัย 
รายละเอียดวธีิการดาํเนินการวจิยัมีดงัน้ี 

3.1 การศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลจากเอกสาร 
 ดําเนินการศึกษาค้นควา้ ตาํรา เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือนํามาเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน  สําหรับ
ทาํการศึกษาวจิยัเก่ียวกบัศิลปะเดก็  
3.2 การวเิคราะห์ส่ืออินฟอร์เมชนักราฟิก 
 จากการรวบรวมขอ้มูลพบว่าส่ืออินฟอร์เมชนักราฟิกท่ีสามารถทาํให้ผูช้มเขา้ใจและเห็นความสําคญัจน
นาํไปสู่การเปล่ียนแปลงท่ีเป็นประโยชน์นั้น ส่วนใหญ่มีรูปแบบการใหข้อ้มูลท่ีดูกระชบัและสนุก สามารถจดจาํขอ้มูล
ไดง่้าย โดยเน้ือเร่ืองมีความน่าเช่ือถือ มีการอา้งอิงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงในสังคม ทาํให้ผูช้มไดคิ้ดและตระหนกัจน
นาํไปสู่การเปล่ียนแปลงได ้
 สีท่ีใชใ้นงานอินฟอร์เมชนักราฟิก จะไม่เลือกใชสี้ท่ีดูฉูดฉาดจนเกินไป ส่วนใหญ่จะใชสี้โทนพาสเทลท่ีให้
ความรู้สึกนุ่มนวลและสบายตา ประกอบกบัการจดัแสงในโทนท่ีดูสวา่ง ทาํใหบ้รรยากาศโดยรวมดูสดใสน่ารักมีชิวิต
ชีวา สามารถส่ือถึงความเป็นเดก็ได ้
 ภาพกราฟิกแนวศิลปะเด็ก มีผลต่อความรู้สึกและอารมณ์ของผูช้ม ถึงความน่ารัก อิสระและบริสุทธ์ิของ
ลายเส้นท่ีส่ือออกมาจากการวาดภาพของเดก็ 
 ในแง่ของเสียง งานอินฟอร์เมชนักราฟิกส่วนใหญ่มกัใชเ้สียงพากยแ์ละเสียงดนตรีในการนาํเสนอ เพ่ือให้
ผูช้มเกิดความเขา้ใจในเน้ือหาขอ้มูล อีกทั้งยงัช่วยสร้างบรรยากาศและอารมณ์ของผูช้มให้คลอ้ยตามไปกบัเน้ือเร่ือง
ไดม้ากข้ึน 
3.3 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 ประชากรท่ีใช้ในการวดัผลวิจัยในคร้ังน้ี เป็นกลุ่มผูป้กครอง ขนาดกลุ่มตัวอย่างจาํนวน 35 คนในเขต
กรุงเทพฯและปริมณฑล ซ่ึงผูว้จิยัไดก้าํหนดการรวบรวมขอ้มูลโดยการกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งจากการสุ่มแบบเป็นระบบ
จากนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา จนไดเ้ป็นจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งตามท่ีตอ้งการ 
3.4 วเิคราะห์ขอ้มูล 
 วิเคราะห์ข้อมูลทั้ งหมดเพ่ือหาแนวทางในการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงาน เพ่ือเป็นแนวทางการ
ออกแบบใหเ้หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย 
3.4.1 กรณีศึกษาโครงการออกแบบส่ืออินฟอร์เมชนักราฟิกแนวศิลปะเดก็ 
 กรณีศึกษาอินฟอร์เมชนักราฟิกเร่ือง เด็กดีและครอบครัวของหนู พบว่าส่ิงสําคญัในการใชอิ้นฟอร์เมชนั
กราฟิกใหไ้ดป้ระสิทธิภาพมีดงัน้ี 
1) บทอินฟอร์เมชนักราฟิกทั้งสองเร่ืองไดอ้า้งอิงถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงในสังคม สอดแทรกแง่คิดท่ีเป็นประโยชน์ 
ผสมผสานกบัการผกูเร่ืองราวเหตุการณ์ต่างๆ ของฉากและภาพกราฟิก สามารถดึงผูช้มใหเ้ขา้ถึงเน้ือหาไดเ้ป็นอยา่งดี 
2) การจดัองค์ประกอบภาพและมุมมองในอินฟอร์เมชนักราฟิกทั้งสองเร่ือง มีการดาํเนินเร่ืองท่ีมีมุมมองและฉากท่ี
หลากหลาย จุดน้ีทาํให้ดูมีมิติ มีมุมมองท่ีดูสมบูรณ์ ประกอบกบัภาพกราฟิกท่ีดูสวยงาม มีการเคล่ือนไหวอยา่งสนุก
น่าสนใจ ส่งผลต่อความรู้สึกท่ีทาํใหเ้กิดความสนุกชวนติดตาม  
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3)  เสียงพากย ์และเสียงประกอบอินฟอร์เมชนักราฟิก จากการศึกษาพบวา่อินฟอร์เมชนักราฟิกขา้งตน้ใชน้ํ้ าเสียงใน
การพากยท่ี์ฟังแลว้รู้สึกสนุก ใช้ถอ้ยคาํท่ีฟังแลว้เขา้ใจไดง่้าย ผสานกบัเสียงดนตรีบรรเลงประกอบและเสียงของ
จงัหวะภาพกราฟิกไดอ้ยา่งลงตวั สามารถถ่ายทอดอารมณ์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ทาํใหน่้าติดตามและเกิดความเขา้ใจ
ไดเ้ป็นอยา่งดี 
3.5 ขั้นตอนการเตรียมการผลิต 
3.5.1 นาํขอ้สรุปและแนวทางท่ีไดม้าเขียนบทอินฟอร์เมชนักราฟิก  

หลงัจากการศึกษาขอ้มูลและทฤษฎีต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยั จึงนาํมาต่อยอด โดยการรวบรวมความคิด
ในการพฒันาบทให้มีเน้ือหาท่ีกระชบั เขา้ใจง่าย โดยแทรกเร่ืองราวท่ีดูน่าเช่ือถือ เพ่ือท่ีจะสามารถช้ีนาํผูป้กครองให้
เลง็เห็นถึงความสาํคญัจนนาํไปสู่การสนบัสนุนเดก็ใหไ้ดท้าํกิจกรรมทางศิลปะได ้
3.5.2 การพฒันาเน้ือเร่ือง 
 ขั้นตอนต่อมาคือการนาํบทเน้ือเร่ืองท่ีไดเ้ขียนไว ้แปรเปล่ียนกระบวนการให้ออกมาเป็นภาพน่ิงโดยการ
เรียงลาํดบัเหตุการณ์ตามเน้ือเร่ือง  ดงัแสดงในรูปท่ี 1 จากนั้นจึงนาํเสียงพากยแ์ละเสียงประกอบทั้งหมดมาจดัเรียง
ประกอบภาพน่ิงตามลาํดบั (Storyboard Animatic) เพ่ือให้เห็นภาพรวมของงานทั้งหมด ในการเป็นตน้แบบเพ่ือสร้าง
ส่ืออินฟอร์เมชนักราฟิกแนวศิลปะเดก็ 

 

 
รูปท่ี 1บทภาพ (Storyboard) 

 

3.6 ขั้นตอนการผลิต 
3.6.1 สร้างภาพกราฟิก 
 ในส่วนขั้นตอนการผลิตได้เลือกใช้โปรแกรม  Adobe Illustrator CS6 สําหรับสร้างภาพกราฟิก  และ
โปรแกรม  After Effects CS6 สําหรับทําภาพเคล่ือนไหว ประมวลภาพออกมาทําการตัดต่อภาพและใส่เสียง
ประกอบดว้ยโปรแกรม Adobe Premiere Pro CS6 จนเกิดเป็นช้ินงานท่ีเสร็จสมบูรณ์ 
 การสร้างภาพกราฟิก เร่ิมจากการนาํภาพวาดของเดก็ท่ีไดค้ดัเลือกไวม้าสแกนลงในคอมพิวเตอร์หลงัจากนั้น
ไดเ้ลือกใช้โปรแกรม Adobe Illustrator CS6 ในการถอดลายเส้นภาพวาดของเด็ก จนออกมาเป็นภาพกราฟิกแนว
ศิลปะเดก็ 
3.6.2 การตกแต่งและใส่สีภาพกราฟิก  
 หลังจากได้ภาพกราฟิกท่ีมาจากลายเส้นภาพวาดของเด็กแล้ว ได้เพ่ิมความสวยงามโดยการตกแต่ง
ภาพกราฟิกท่ีมีลายเส้นบกพร่องให้สมบูรณ์และใส่สีโทนพาสเทลลงไปในภาพกราฟิกด้วยโปรแกรม Adobe 
Illustrator CS6 ดงัแสดงในรูปท่ี 2และรูปท่ี 3 
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รูปท่ี 2 ลายเส้นภาพวาดของเดก็ 

 

 
รูปท่ี 3 การตกแต่งและใส่สีภาพกราฟิก 

 

3.6.3 สร้างภาพเคล่ือนไหว  
 สาํหรับการสร้างภาพเคล่ือนไหวนั้น เร่ิมจากการจดัภาพกราฟิกลงในโปรแกรม After Effects CS6  และทาํ
ภาพกราฟิกใหเ้กิดการเคล่ือนไหวตามตน้แบบ(Storyboard Animatic) ในการสร้างส่ืออินฟอร์เมชนักราฟิกดงัแสดงใน
รูปท่ี 4  

 

 
รูปท่ี 4 การสร้างภาพเคล่ือนไหว 

 

3.6.4 การจดัแสง และการประมวลภาพ 
  หลงัจากสร้างภาพกราฟิกจนไดก้ารเคล่ือนไหวอย่างสมบูรณ์แลว้ ผูว้ิจยัจึงไดด้าํเนินการจดัแสงทั้งหมด 
ก่อนจะประมวลผลภาพออกเป็นส่วนๆ 
3.7 ขั้นตอนหลงัการผลิต 
3.7.1 การตดัต่อภาพและเสียงประกอบ 
 นาํภาพท่ีไดป้ระมวลผลแบบแยกส่วนจากโปรแกรม After Effects CS6 มารวมเขา้ดว้ยกนัผ่านโปรแกรม 
Adobe Premiere Pro CS6 ดงัแสดงในรูปท่ี 5 จากนั้นจึงใส่เสียงพากยแ์ละเสียงดนตรีประกอบ ตดัต่อให้ลงตวัตาม
จงัหวะการเคล่ือนไหวของภาพกราฟิก เพ่ือใหเ้กิดความสมบูรณ์เป็นลาํดบัขั้นตอนสุดทา้ย  
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รูปท่ี 5 การจดัแสง และการประมวลภาพ 

 

3.7 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
 ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก ส่ืออินฟอร์เมชนักราฟิก ตาํรา เอกสาร บทความวิชาการและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งเพ่ือนาํมาเป็นขอ้มูล พ้ืนฐานสาํหรับทาํการศึกษาวจิยั 
 ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง ผ่านการรับชมส่ืออินฟอร์เมชนักราฟิกแนวศิลปะเด็ก โดย
การสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย ไดใ้ชว้ิธีการสัมภาษณ์แบบไม่กาํหนดคาํตอบล่วงหน้า เพ่ือให้ผูท่ี้ถูกสัมภาษณ์สามารถ
ตอบไดอ้ยา่งอิสระ 
 

4. ผลการวจิัย 
ผลท่ีไดรั้บจากการศึกษาโครงการออกแบบส่ืออินฟอร์เมชนักราฟิกแนวศิลปะเดก็ มีดงัต่อไปน้ี 
การสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายโดยใชก้ารสัมภาษณ์แบบไม่กาํหนดคาํตอบล่วงหนา้ ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการศึกษา

พบวา่ กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ท่ีรับชมส่ืออินฟอร์เมชนักราฟิกแนวศิลปะเดก็ มีความเขา้ใจและเห็นถึงความสาํคญัของ
ศิลปะเด็ก จนทาํให้เกิดแนวโนม้ท่ีจะสนบัสนุนให้เด็กไดท้าํกิจกรรมทางศิลปะ เน่ืองจากการวางเน้ือหาท่ีช้ีให้เห็นถึง
ประโยชน์และความสําคญัของศิลปะเด็ก ท่ีดูมีความน่าเช่ือถือในการอา้งอิง การใชภ้าพกราฟิกแนวศิลปะเด็กและ
เสียงดนตรีประกอบท่ีส่ือให้ผูรั้บชมเกิดอารมณ์ร่วมในระหว่างการรับชม ประกอบกบัเสียงพากยท่ี์ทาํให้คลอ้ยตาม 
สามารถช้ีนาํไปกบัเร่ืองราวไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

อินฟอร์เมชนักราฟิกเป็นส่ือท่ีมีประโยชน์ในการนาํเสนอขอ้มูลต่างๆไดใ้นเวลาท่ีจาํกดั สามารถทาํให้ผูรั้บ
ชมเกิดความเขา้ใจและนาํไปสู่การเปล่ียนแปลงทางทศันคติได ้ซ่ึงส่วนใหญ่มกันาํเสนอเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนจริง หรือ
ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม ไม่วา่จะเป็นการทาํเพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจหรือทาํเพ่ือใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง ซ่ึงลว้น
แต่เป็นผลดีต่อผูรั้บชมทั้ งส้ิน ดังนั้ นจะเป็นผลดี ถ้ามีการผลิตส่ืออินฟอร์เมชันกราฟิกท่ีนําเสนอเร่ืองราวท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม โดยเฉพาะเร่ืองท่ีสังคมยงัไม่ไดใ้หค้วามสาํคญัเท่าใดนกั   
 

5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
   จากการวจิยัโครงการออกแบบส่ืออินฟอร์เมชนักราฟิกแนวศิลปะเดก็ เพ่ือกลุ่มเป้าหมายผูป้กครองสรุปไดว้า่ 
5.1 ดา้นระยะเวลา 
 การผลิตส่ืออินฟอร์เมชนักราฟิกแนวศิลปะเด็กมีขอ้จาํกดัเร่ืองเวลาในการผลิต เน่ืองจากผูว้ิจยัไดด้าํเนินการ
ขั้นตอนวิธีการต่างๆ ดว้ยตวัของผูว้ิจยัเอง ซ่ึงตอ้งใชค้วามชาํนาญและความละเอียดในการผลิตค่อนขา้งมาก เพ่ือใหไ้ด้
ส่ืออินฟอร์เมชนักราฟิกท่ีมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด  
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5.2 ดา้นการผลิต 
 การผลิตส่ืออินฟอร์เมชัน่กราฟิกแนวศิลปะเด็กพบว่า เกิดปัญหาในขั้นตอนของการสร้างภาพกราฟิกให้มี
การเคล่ือนไหว เน่ืองจากภาพกราฟิกท่ีมีจาํนวนมากประกอบกนัการจดัวางท่ีซับซ้อน ทาํให้การดาํเนินงานในการ
กลบัมาแกไ้ขช้ินงานเกิดความยุง่ยาก ซ่ึงบางคร้ังทาํใหเ้กิดความผดิพลาดในการทาํใหต้วัช้ินงานเกิดความเสียหายได ้ 
 5.3 ดา้นเน้ือเร่ือง 
 ในการสร้างเน้ือเร่ืองอินฟอร์เมชันกราฟิกแนวศิลปะเด็ก ได้ทาํการค้นควา้จากแหล่งข้อมูลต่างๆผ่าน
กระบวนทางความคิดของผูว้ิจยัจนเกิดเป็นเน้ือเร่ืองท่ีพึงพอใจ แต่ดว้ยเน้ือหาท่ีตอ้งคาํนึงถึงการพากยเ์สียงท่ีตอ้ง
กระชบัให้ไดใ้จความท่ีสุด จึงจาํเป็นตอ้งตดัทอนเน้ือหาบางส่วนออกไป ซ่ึงจะส่งผลทาํให้เน้ือเร่ืองสาํคญัถูกลดทอน
ตามลงไปดว้ย 
  

6. บทสรุป 
 งานวิจัยน้ีได้อธิบายถึงกระบวนการในการศึกษารวบรวมขอ้มูล กระบวนการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์
ออกแบบ และผลิตส่ืออินฟอร์เมชันกราฟิกแนวศิลปะเด็กท่ีดูสนุกเขา้ใจง่าย ทาํให้ผูรั้บชมเพลิดเพลินไปกบัการ
เคล่ือนไหวของภาพกราฟิกและเสียงดนตรีบรรเลงประกอบท่ีส่อแทรกเสียงบรรยายท่ีช้ีนาํรวมถึงไดใ้หค้วามรู้เก่ียวกบั
ศิลปะเด็ก สามารถทาํให้ผูป้กครองเห็นถึงความสําคญัและสนับสนุนให้เด็กไดท้าํกิจกรรมทางศิลปะท่ีเต็มไปดว้ย
ประโยชน์ อนัจะนาํมาซ่ึงผลลพัธ์ท่ีดีท่ีจะทาํใหเ้ดก็ไดเ้กิดการพฒันาการทางดา้นร่างกายและสติปัญญาท่ีสมบูรณ์ 
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โครงการออกแบบผลติภัณฑ์เพ่ือสร้างปฏิสัมพนัธ์กบัผู้ใช้งาน 
DESIGN PRODUCT FOR BUILD REACTION OF USER 

 
ยลดา อ้นศรี รศ.ไพจิตร อิง่ศิริวัฒน์ และอาจารย์จักรพนัธ์ ชรินรัตนา 

1 นกัศึกษาปริญาโท หลกัสูตรศิลปมหาบณัฑิต คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํ สาขาวชิาการออกแบบ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลยัรังสิต 

3 อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมประจาํ สาขาวชิาการออกแบบ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวทิยาลยัรังสิต 
--------------------------------- 

 

บทคดัย่อ      

              ด้วยความเจริญกา้วหน้าทางเทคโนโลยีและความสะดวกสบายท่ีมีมากข้ึนในปัจจุบนั   ส่งผลให้การใชง้าน 
ผลิตภณัฑ์ต่างๆ ของผูค้นเป็นไปอยา่งรวดเร็วแต่ไร้ความหมาย  ผูใ้ชง้านละเลยกบัส่ิงท่ีอยูต่รงหน้า   การเห็นคุณค่า 
และความสําคญักบัส่ิงต่างๆท่ีอยูร่อบตวัก็ลดน้อยลง  จากส่ิงท่ีเกิดข้ึน  ผูว้ิจยัตอ้งการนาํเสนอแนวความคิดการสร้าง 
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผลิตภณัฑก์บัผูใ้ชง้านผา่นกระบวนการออกแบบเกา้อ้ีไมท่ี้สามารถปรับเอนไดต้ามลกัษณะ การนัง่
ของคน เม่ือผูใ้ชพิ้งและเอนนํ้ าหนกัตวัไปทางดา้นหลงัดว้ยกลไกการทาํงานท่ีไม่สลบัซับซ้อน เพ่ือให้ สอดคลอ้งกบั
พฤติกรรมการนั่งของผูใ้ช้งาน โดยปฏิสัมพนัธ์นั้นเกิดข้ึนจากสัญชาติญาณของผูใ้ช้งานเอง เม่ือผ่านการ ใช้เวลา
ร่วมกนัระหว่างผลิตภณัฑ์กบัผูใ้ชง้าน เสมือนเป็นการเช้ือเชิญให้เขา้หา โดยไม่ตอ้งบอกว่าเกา้อ้ีทาํงานอย่างไร มี
วิธีการหรือขั้นตอนการใชง้านแบบไหน แต่ผูใ้ชส้ามารถเขา้ใจและรับรู้ไดจ้ากปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผิลตภณัฑ์กบัตวั
ผูใ้ชเ้อง  
 
คาํสําคญั : ปฏิสัมพนัธ์กบัผูใ้ชง้าน, ผลิตภณัฑ ์

 
Abstract 

Currently available products are a lot more complicated. Due to the products progress and they may tend 
to be excessive for the user.  They may be unable but are meaningless and users tend to not value  what is in front 
of them.  The researcher world like to design a product that interacts with the user, and build a relationship without 
the user it, but in the long appreciate the value and importance of the product.  Design wooden chairs that can be 
adjusted according to the type of person to sit on the back and the weight to the rear end. The mechanism is not 
complex. To comply the behavior of a user the interaction takes place from the instinct of the users themselves 
through the use of time Shared between products for consumer use. 

 
KEYWORD : reaction of user, product 
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1. บทนํา 
 ทุกวนัน้ีผลิตภณัฑต่์างๆ เร่ิมมีความยุง่ยากสลบัซบัซอ้นเน่ืองจากคอมพิวเตอร์และขอ้มูลสารสนเทศต่างๆ ได้
เขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของตวัผลิตภณัฑม์ากข้ึน  และในอนาคตผลิตภณัฑเ์กือบทุกอยา่งจะเร่ิมมีความฉลาดข้ึน เน่ืองจาก
ปัจจยัดา้นการเรียนรู้ ภาษา วฒันธรรม และการส่ือสาร ความแตกต่างระหว่างการเรียนรู้ของคนก็เป็น องคป์ระกอบ
หน่ึงท่ีสาํคญั  ผูใ้ชบ้างคนอาจจะใชเ้วลาทั้งวนั ในการเรียนรู้วา่ผลิตภณัฑน์ั้นทาํงานอยา่งไร จากความ สะดวกสบายท่ี
มีมากข้ึนและอาจมีมากเกินไป จึงอาจส่งผลใหก้ารใชง้านผลิตภณัฑต่์างๆ เป็นไปอยา่งรวดเร็ว แต่ไร้ความหมาย ทาํให้
ผูใ้ช้งานละเลยกับส่ิงท่ีอยู่ตรงหน้า การเห็นคุณค่าและความสําคัญกับส่ิงต่างๆท่ีอยู่รอบตัว ก็ลดน้อยลง ดังนั้ น 
การศึกษาดา้นปฏิสัมพนัธ์จึงเป็นวิธีหน่ึง ท่ีจะช่วยทาํให้ผูใ้ชง้านเห็นถึงความสัมพนัธ์ระหวา่ง ผูใ้ชง้านกบัผลิตภณัฑ ์ 
เพ่ือให้เกิดความสอดคลอ้งในดา้นการใชง้านและวฒันธรรมของผูใ้ชง้านไดม้ากยิ่งข้ึน ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างคนกบั
ผลิตภณัฑ ์(www.digital.lib.kmutt.ac.th, 18 พฤษภาคม 2558) 
 ปฏิสัมพนัธ์จะรวมไปถึงการกระทาํในแง่ต่างๆ ระหวา่งคนกบัผลิตภณัฑ ์ ถา้ลองคิดถึงปฏิสัมพนัธ์ ระหวา่ง
คนกบัเกา้อ้ีก็จะพบวา่มีคาํกริยาท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ์น้ีมากมาย ดงัเช่น นัง่ ยืน นอน หรือ แตะ กริยาเหล่าน้ีบ่งช้ีถึง
หนา้ท่ีการใชง้าน ท่ีเกิดข้ึนหลงัจากการตีความหมายของเกา้อ้ีโดยผูใ้ช ้ นอกจากน้ีปัจจยั ท่ีมีส่วนสาํคญัคือ ‘ตวับ่งบอก
การใช้งาน’ (The Design of Everyday Things, 1988 : 9) Norman ไดก้ล่าวว่า ตวับ่งบอกน้ีเก่ียวขอ้งกบัการมองและ
คุณสมบติัของวตัถุ 
               ผลิตภณัฑ์เพ่ือสร้างปฏิสัมพนัธ์กบัผูใ้ชง้าน (product for build reaction of user)  ผูว้ิจยัออกแบบผลิตภณัฑ ์
เพ่ือสร้างปฏิสัมพนัธ์กบัผูใ้ชง้าน ซ่ึงเกิดจากแนวความคิดดงักล่าว ท่ีอยากจะสร้างความสัมพนัธ์ ระหวา่งผูใ้ชง้านกบั 
ผลิตภณัฑโ์ดยไม่รู้ตวั เสมือนเป็นการเช้ือเชิญให้เขา้หา โดยไม่ตอ้งบอกวา่ส่ิงๆนั้น ทาํอยา่งไร มีวิธีการหรือขั้นตอนท่ี
สลบัซับซ้อนแบบไหน แต่ผูใ้ชส้ามารถเขา้ใจและรับรู้ไดด้ว้ยตวัเอง และอีกทางหน่ึงผูว้ิจยัก็หวงัวา่ การศึกษาเพ่ือการ 
ออกแบบดงักล่าวน้ี จะช่วยเสริมสร้างปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งผูใ้ชง้านและคนรอบขา้ง ให้เห็นคุณค่าและความสําคญั 
ของส่ิงท่ีอยูต่รงหนา้ไดม้ากยิง่ข้ึน 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
2.1) เพ่ือศึกษาทดลองการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผลิตภณัฑก์บัผูใ้ชง้าน  
2.2) เพ่ือศึกษาและสาํรวจพฤติกรรมการใชผ้ลิตภณัฑข์องมนุษย ์ เพ่ือนาํมาใชใ้นการออกแบบ  
2.3) เพ่ือศึกษา ทดลองและพฒันารูปแบบของผลิตภณัฑท่ี์สร้างปฏิสัมพนัธ์กบัผูใ้ชง้าน เพ่ือนาํมาใชใ้นการ 

ออกแบบผลิตภณัฑ ์
2.4) เพ่ือออกแบบผลิตภณัฑท่ี์มีกลไกการใชง้านง่าย ผูใ้ชง้านสามารถเขา้ใจและรับรู้ไดด้ว้ยตวัเอง  

 

3. การดาํเนินการวจิัย 
การศึกษาวิจัยในการออกแบบผลิตภณัฑ์ ตามแนวความคิดของการสร้างปฏิสัมพนัธ์กับผูใ้ช้งาน ผูว้ิจัย 

ตอ้งการสร้างผลิตภณัฑ ์ท่ีมีกลไกการใชง้านท่ีสามารถเขา้ใจไดง่้าย ไม่มีความซบัซอ้น ผูใ้ชง้านสามารถเขา้ใจได ้ดว้ย
ตวัเอง โดยทดลองออกแบบเกา้อ้ีสาํหรับนัง่พกัผอ่น ท่ีสามารถปรับระดบัเอนไดต้ามพฤติกรรมการนัง่ของมนุษย ์ ให้
ผูใ้ชง้านเกิดปฏิสัมพนัธ์กบัผลิตภณัฑ์ท่ีใชง้าน ดว้ยประสบการณ์และพฤติกรรมของผูใ้ชง้านเอง ขั้นตอนการดาํเนิน 
การวจิยั มีดงัน้ี  
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3.1) การเกบ็รวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูล  
3.1.1) ศึกษาและทดลองการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผลิตภณัฑ์กบัผูใ้ชง้าน จากการศึกษาของใช้

วตัถุท่ีสามารถสร้างปฏิกริยาตอบสนองกบัผูใ้ชง้าน ใหผู้ใ้ชง้านสัมผสั เขา้ถึง และเขา้ใจไดง่้าย เม่ือเห็นเพียงคร้ังแรก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 1 การศึกษาและทดลองการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผลิตภณัฑก์บัผูใ้ชง้าน 
 

3.1.2) การศึกษาพฤติกรรมการใชผ้ลิตภณัฑข์องมนุษยเ์พ่ือใชใ้นการออกแบบ โดยการสาํรวจจาก 
พฤติกรรมการ นัง่ ยนื นอน หรือเดิน ของมนุษย ์และวเิคราะห์ขอ้มูล โดยสรุปขอ้มูลจากผลการสาํรวจ   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 2  ภาพถ่ายการสาํรวจพฤติกรรมการนัง่ของมนุษย ์
 

3.2) การออกแบบผลิตภณัฑ ์
3.2.1) กรอบแนวความคิดในการออกแบบ   จากผลสาํรวจและการทดลองการสร้างปฏิสัมพนัธ์กบั

ผูใ้ชง้าน ผูว้ิจยัไดจ้าํกดักรอบแนวความคิดการออกเป็นการสร้างเกา้อ้ี ท่ีสามารถเล่ือนปรับระดบัเอนได ้และมีกลไก
การใชง้านเป็นระบบและขั้นตอนท่ีสัมพนัธ์กบัการนัง่ของผูใ้ชง้าน  
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3.2.2) ร่างแบบผลิตภณัฑ์ ผูว้ิจยัไดอ้อกแบบกลไกการทาํงานของเกา้อ้ี ตามกรอบแนวความคิดใน
การออกแบบขา้งตน้ โดยเร่ิมจากการสังเกตจากพฤติกรรมท่ีสํารวจมาเป็นหลกั ร่างแบบท่ีมีกลไกท่ีหลากหลาย 
จากนั้นสร้างตวัอยา่งงานจากคอมพิวเตอร์ การะดาษ และไม ้เพ่ือทดลองใหเ้ห็นกระบวนการในการใชง้านมากท่ีสุด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3  แบบร่างผลิตภณัฑ ์
 
3.2.3) สรุปงานออกแบบและจดัทาํตน้แบบผลิตภณัธ์ 

3.2.3.1) ลงมือผลิตผลงานตน้แบบ ตวัท่ี 1 ซ่ึงคดัเลือกแบบจากการวิเคราะห์และความ 
น่าจะเป็นไปไดใ้นการใชง้าน โดยไดแ้นวความคิดในการออกแบบเกา้อ้ีท่ีสามารถปรับเอนไดจ้ากพฤติกรรม การนัง่
ของผูใ้ชง้าน ท่ีเม่ือเกิดขอ้จาํกดัของเกา้อ้ีท่ีไม่สามารถปรับเอนไปดา้นหลงัได ้ผูใ้ชง้านก็จะเล่ือนส่วนสะโพก ของ
ตวัเองมาดา้นหน้า เพ่ือให้หลงัของผูใ้ชง้าน สามารถเอน และพิงกบัผนักพิงเกา้อ้ี ท่ีตั้งตรง 90 องศาได ้ มาออกแบบ
เป็นเกา้อ้ี ท่ีมีรางเล่ือนใตท่ี้นัง่และ มีร่องท่ีสามารถไวล้็อคเป็นระดบัเอนในองศาต่างๆ  ซ่ึงจากการทดลอง ไดผ้ลการ
ทดลอง ท่ีไม่เป็นไปตามวตัถุประสงคเ์ท่าท่ีควร เน่ืองจากระบบท่ีออกแบบมา ยงัคงสร้างความลาํบาก ในการใชง้านแก่
ผูน้ัง่ และยงัขาดกลไกการทาํงานท่ีสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมการนัง่ของคน  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 4  ภาพเกา้อ้ีตน้แบบ ตวัท่ี 1 
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3.2.3.2) ปรับแกแ้ละผลิตผลงานตน้แบบ  ตวัท่ี 2  โดยออกแบบให้เกา้อ้ีปรับเอนได ้จาก
รางเล่ือนดา้นล่าง ดงัเช่นตวัท่ี 1 แต่มีการออกแบบร่องรางเล่ือนดา้นล่าง ให้เป็นขั้นๆ ตามระดบัการเอน เพ่ือเป็นการ
ลอ็ค ในแต่ละระดบั มีการออกแบบตวัโยกท่ีบริเวณดา้นหน้า โดยมีแนวความคิดการออกแบบ จากเกา้อ้ีโยกในสมยั
โบราณ เพ่ือเป็นตวัท่ีจะช่วยและบงัคบัการเล่ือนของเกา้อ้ี ให้เล่ือนง่ายข้ึนกวา่ตวัแรก ซ่ึงไดผ้ลการทดลองท่ีน่าสนใจ 
แต่ยงัคง สร้างความลาํบางและซับซ้อนในการใชง้านอยู่ เน่ืองจากการเล่ือน ถอยกลบัของท่ีนั่ง ยงัคงตอ้งใชก้ารยก
สะโพกข้ึนเพ่ือดนัท่ีรองนัง่ใหก้ลบัไปยงัจุดเดิมและตวัโยกบริเวณดา้นหนา้ อาจทาํใหเ้กิดความเส่ียงจากการใชง้านได ้ 
 

 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 5  ภาพเกา้อ้ีตน้แบบ ตวัท่ี 2 

 

3.2.3.3) ปรับแก้และผลิตงานต้นแบบ ตัวท่ี 3 โดยแก้ไขให้ตัวล็อคระดับจากเดิม ท่ี
ออกแบบติดตั้งไวบ้ริเวณรางเล่ือนดา้นล่าง เปล่ียนมาออกแบบให้อยูท่ี่บริเวณผนักพิงดา้นหลงัแทน มีการออกแบบ
รูปแบบซ่ีสาํหรับการลอ็ค ให้เป็นในรูปแบบของสามเหล่ียม เพ่ือให้การเล่ือนลงเล่ือนกลบั สามารถทาํได ้ง่ายข้ึน ตวั
โยกบริเวณดา้นหนา้ ผูอ้อกแบบไดป้รับเล่ือน ใหม้าอยูใ่นตาํแหน่งกลางของเกา้อ้ี เพ่ือลดความเส่ียง ท่ีอาจเกิดอนัตราย
จากการโยก และใชท่้อสแตนแทนไมก้ลมสาํหรับรองรับนํ้าหนกับริเวณรางเล่ือน  เน่ืองจากความจาํกดัของขนาดท่ีใช้
และความแขง็แรงท่ีสามารถรองรับนํ้าหนกัไดดี้กวา่ จากผลการทดสอบการใชง้าน ตวัผนกัพิงดา้นหลงัท่ีออกแบบเป็น
รูปสามเหล่ีม เม่ือผูใ้ชง้านนัง่พิงลงไป ส่งผลใหก้ารเล่ือนปรับระดบันั้น ทาํไดย้ากกวา่ตวัแรกๆ และระดบัการปรับเอน
มีองศาการเอนเกินไป ส่งผลใหก้ารนัง่ไม่สะดวกสบาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6 ภาพเกา้อ้ีตน้แบบ ตวัท่ี 3 
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3.2.3.4) ปรับแก้และผลิตงานต้นแบบ  ตัวท่ี  4   จากการทดสอบเก้าอ้ีตัวท่ี  3 ทําให ้
ผูอ้อกแบบไดค้าํนึงถึงความสะดวกสบายและการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งการใชง้านมากข้ึน โดยปรับแกผ้นกัพิงดา้นหลงั 
ใหเ้ป็นแบบเรียบและตวัเล่ือนท่ีนัง่ดา้นล่าง สามารถปรับเล่ือนได ้2 ระดบั และออกแบบคานไมท่ี้รองนัง่ ดา้นหนา้ ให้
เอียงข้ึนเลก็นอ้ยแบบเกา้อ้ีเลาจ ์ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

รูปที่ 7  ภาพเกา้อ้ีตน้แบบ ตวัท่ี 4 
 

3.2.4) ทาํการทดสอบการใชง้านผลิตภณัธ์และรวบรวมผลการทดสอบ จากงานตน้แบบทั้งหมด 
เพ่ือสรุปและออกแบบ ปรับแกส้าํหรับการออกแบบเกา้อ้ีใหมี้ความสมบูรณ์และตรงตามวตัถุประสงคท่ี์สุด 

3.2.5) ปรับแกแ้บบผลิตภณัฑ ์  จากผา้ดิบท่ีทาํการตดัเยบ็สาํหรับรองนัง่ ไดป้รับแกเ้พ่ิมฟองนํ้าดา้น
ในเพ่ือลดปัญหาการสัมผสักบัโครงไมเ้ม่ือใชง้าน พร้อมทั้งแกก้ลไกการทาํงานของเกา้อ้ี โดยการติดตั้งลูกปืนไว้
บริเวณคานเล่ือนดา้นหนา้ใหก้ารเล่ือนสามารถทาํงานไดง่้ายและสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมการนัง่ของผูใ้ชง้านมากท่ีสุด   
 
 

 
รูปที่ 8  รูปแบบการปรับแกก้ลไกการทาํงานของเกา้อ้ี 
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4. ผลการวจิัย 
การออกแบบผลิตภณัฑ์เพ่ือสร้างปฏิสัมพนัธ์กบัผูใ้ชง้าน ผูว้ิจยัไดแ้รงบนัดาลใจจากการศึกษาพฤติกรรม 

การนั่งของคน เม่ือเกิดขอ้จาํกดัทางสภาพแวดลอ้มของผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นตวักาํหนดให้เกิดการปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง 
ผลิตภณัฑ์กบัผูใ้ชง้านภายใตแ้นวความคิด ของการสร้างปฏิสัมพนัธ์แบบไม่รู้ตวั ในรูปแบบของกลไกการทาํงานท่ี
ผูใ้ชง้านสามารถเขา้ใจและรับรู้ไดด้ว้ยตวัเอง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 9 ภาพเกา้อ้ีตวัสมบูรณ์ 
 

การออกแบบเกา้อ้ี เป็นเกา้อ้ีไมใ้นรูปแบบเลาจ์ เสริมดว้ยคานสแตนเลสบริเวณท่ีรองนัง่ดา้นหลงั เพ่ือความ
แขง็แรง ตวัท่ีนัง่ทาํจากผา้ดิบท่ีมีความหนาและเสริมฟองนํ้าดา้นใน เพ่ือความสบายในการนัง่  มีการใชลู้กปืนมาติดตั้ง
บริเวณคานรับนํ้าหนกัดา้นหนา้ เพ่ือใหก้ารเล่ือนปรับระดบัเอนสามารถทาํไดง่้ายเม่ือใชง้าน การปรับเอนสามารถปรับ
ได ้2 ระดบั  โดยระดบัแรกเม่ือผูใ้ชง้านนัง่ลงบนเกา้อ้ีและพิงไปทาง ดา้นหลงัปกติ  ระดบัท่ีสอง ระดบัเอน 110 องศา 
ผูใ้ช้งานเพียงแค่พิงผนักพิงดา้นหลงัและขยบัสะโพกให้เล่ือนไปทางดา้นหน้า ซ่ึงเป็นพฤติกรรมปกติของการนั่ง
โดยทัว่ไป  เพียงเท่าน้ี รางดา้นล่างท่ีรองนัง่ก็จะทาํงานเล่ือนไปดา้นหนา้ โดยอตัโนมติั และเล่ือนกลบัเม่ือผูใ้ชง้านเท
นํ้าหนกัไปดา้นหลงัเม่ือลุกข้ึน  

รูปที่ 10 ภาพระบบการทาํงานแบบง่ายของเกา้อ้ี 
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5. บทสรุป 
จากการศึกษาและวิจยัการออกแบบ ผลิตภณัฑเ์พ่ือสร้างปฏิสัมพนัธ์กบัผูใ้ชง้าน คือการศึกษาพฤติกรรม ของ

มนุษยท่ี์มีต่อส่ิงแวดลอ้มรอบตวั เพ่ือนาํมาศึกษาและพฒันาการออกแบบผลิตภณัฑ ์ท่ีมีกลไกและการทาํงาน ท่ีง่ายต่อ
การใชง้าน และสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมการนัง่โดยทัว่ไป ซ่ึงผูใ้ชง้านจะเห็นถึงคุณค่าและความสาํคญั ของผลิตภณัฑ์
ท่ีใช้งานจากการได้สัมผสั การใช้เวลาร่วมกันเพ่ือสร้างปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างผลิตภณัฑ์กับผูใ้ช้งาน ให้เห็นถึง
ความสาํคญัของส่ิงท่ีอยูต่รงหนา้ ไดม้ากข้ึน ส่ิงสาํคญัในการศึกษาวจิยัคือ การไดเ้ขา้ใจ ความหมายของ พฤติกรรมการ
สร้างปฏิสัมพนัธ์ของมนุษยต่์อส่ิงแวดลอ้มรอบตวั เพ่ือนาํผลสํารวจส่ิงต่างๆเหล่าน้ีมาออกแบบ ศึกษาและพฒันาต่อ
ยอดใหเ้กิดเป็นกลไกของการทาํงานต่างๆ ใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมการใชชี้วิตของมนุษย ์ไดอี้กมากมาย  
 
กติติกรรมประกาศ  
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โครงการออกแบบผลติภัณฑ์ให้แสงและระบายอากาศสําหรับสลมั 
PRODUCT DESIGN FOR LIGHT AND VENTILATION FOR SLUM 

 

ธาดา เสนานัย1  รศ.ไพจิตร อิง่ศิริวฒัน์2 และ อ.อรพรรณ สาระศาลนิ เซเฟอร์3 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการออกแบบ สาขาวชิาศิลปะและการออกแบบ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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--------------------------------- 

บทคดัย่อ      

 เม่ือเอ่ยถึงสลมัหรือชุมชนแออดัภาพของบา้นท่ีเอาไมอ้ดั สังกะสี มาปะติดปะต่อใหเ้ป็นพ้ืนท่ีส่วนตวั ปรากฏ
ให้เห็นจนชินตาในเมืองใหญ่ ผูค้นต่างมีคุณภาพชีวิตท่ีไม่ค่อยดีนัก ภายในตวับา้นมืด อากาศไม่ถ่ายเท ทั้งเร่ือง กล่ิน 
เช้ือโรค ความอบัช้ืน ภาพเหล่าน้ีมาพร้อมกบัปัญหาสุขอนามยัมากมาย จากปัญหาดงักล่าวทาํให้เกิดแรงบนัดาลใจใน
การสร้างสรรคง์านออกแบบผลิตภณัฑท่ี์จะช่วยแกปั้ญหาเหล่าน้ี โดยมีขั้นตอนการศึกษาเร่ิมจากการศึกษา Sky Light 
ผลิตภณัฑ์ให้แสงธรรมชาติ และ Natural Ventilation ระบบระบายอากาศดว้ยธรรมชาติ ท่ีใชว้ิธีเจาะหลงัคาไม่ว่าจะ
เป็นหลงัคาสังกะสี หลงัคากระเบ้ือง และศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกบัขอ้มูลเก่ียวกบัการข้ึนฟอร์มโดยระบบอุตสาหกรรม
ต่างๆ เช่น การข้ึนรูปดว้ยการฉีด (Injection Molding) การข้ึนรูปดว้ยการเป่า (Blow Molding) และการข้ึนรูปดว้ยความ
ร้อนระบบสุญญากาศ (Vacuum Thermoforming) เป็นตน้ เน่ืองจากมีคุณสมบติัเด่น คือ มีนํ้ าหนกัเบา สามารถข้ึนรูป
ไดง่้าย อีกทั้งยงัมีตน้ทุนการผลิตท่ีตํ่าเม่ือเทียบกบัวสัดุประเภทอ่ืนๆ เพ่ือเป็นขอ้มูลสนบัสนุนในการผลิต จึงนาํไปสู่
การพฒันาดา้นการออกแบบผลิตภณัฑใ์หแ้สงและระบายอากาศไดน้าํแนวคิดจากปัญหาท่ีไดพ้บมาใชใ้นงานออกแบบ 
ท่ีผลิตง่าย ราคาประหยดั และผูใ้ชส้ามารถเขา้ใจวธีิการติดตั้งไดง่้าย 
คาํสําคญั: ผลิตภณัฑรั์บแสงและระบายอากาศ, ระบบระบายอากาศ, ระบบการรับแสง, ธรรมชาติ 
 

Abstract 

The word slums always refer to an image of little house of the wood and zinc-pieced sticked together as a 
private area, The quality of life of people that lives in slums are not good. Inside the house is very dark, air does not 
circulated, sanitize and also the smell and moisture. There are always come up with health problem. From these 
situation problem that inspired me to create the design of products that will help to solve these issues. For support 
informations in the design process, the steps of the study start from study the details of natural light products, the 
ventilation system with natural, the machine that can be use to drill the any kind of roof. Study deep in to the details 
of how to crated the form by the industrial system such as injection molding, blow molding and vacuum 
thermoforming because there are lightweight, easy shaping and also less cost when compared with others materials. 
Easy-to-manufacturing and less costs product design and develop the products for crated the light and ventilation 
were made from inspiration of the problems that are founded and the information that was studied. 
KEYWORDS: the product design for light and ventilation, the ventilation system, natural light products, natural 
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1. บทนํา 
 ปัญหาคนจนในเมืองหรือคนท่ีมีรายไดต้ ํ่ากว่ามาตรฐาน โดยเฉพาะปัญหาชุมชนแออดั เป็นปัญหาท่ีหลาย
ประเทศตอ้งเผชิญ กลายเป็นเมืองเกินระดบั คือ มีประชากรจาํนวนมากเกินกว่าท่ีจะอยู่ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพใน
ระบบสังคมและเศรษฐกิจของเมือง ผูอ้พยพเหล่าน้ีเม่ือไม่สามารถหาท่ีอยูอ่าศยัเป็นของตนเองได ้เพราะท่ีดินมีราคา
แพง จึงจาํเป็นตอ้งบุกเบิกท่ีดินวา่งเปล่าใกลแ้หล่งงานเป็นท่ีอยูอ่าศยั ซ่ึงไดข้ยายกลายเป็นชุมชนแออดัในท่ีสุด 
 ปัญหาเหล่าน้ีไดส่้งผลกระทบต่อผูค้นท่ีอาศยัอยูใ่นเมืองอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้แต่กลุ่มคนท่ีไดรั้บผลกระทบ
มากท่ีสุด คือ กลุ่มคนท่ีมีรายไดต้ ํ่าหรือคนจนในเมือง เน่ืองจากกลุ่มคนเหล่าน้ี ไม่มีทรัพยากรหรือเขา้ไม่ถึงแหล่ง 
ทรัพยากรต่างๆท่ีใชแ้กไ้ขหรือบรรเทาผลกระทบจากปัญหาเหล่าน้ีไดด้ว้ยตนเอง ปัญหาท่ีพบมากท่ีสุดคือ ปัญหาการ
ขาดแคลน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการในเมือง ปัญหาท่ีอยู่อาศยั ภายในตวับา้นมืด อากาศไม่ถ่ายเท ทั้งเร่ือง 
กล่ิน เช้ือโรค ความอบัช้ืน ฯลฯ 
 ดว้ยเหตุผลท่ีกล่าวมา ทาํใหเ้กิดความคิดในการสร้างสรรคง์านออกแบบผลิตภณัฑท่ี์จะช่วยแกปั้ญหาการให้
แสงสว่างและการถ่ายเทอากาศในท่ีพกัอาศยั เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค เขา้ใจง่าย และผูใ้ชส้ามารถ
ติดตั้งดว้ยตนเองได ้โดยผลิตดว้ยกระบวนการอุตสาหกรรมทาํใหส้ามารถซ้ือไดใ้นราคาท่ีประหยดั 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 สภาพความเป็นอยูใ่นชุมชนแออดั 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
2.1 ออกแบบผลิตภณัฑท่ี์ช่วยรับแสงและระบายอากาศ 

 2.2 เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความสวา่งและการระบายอากาศของผลิตภณัฑท่ี์มีรูปแบบต่างกนั 
2.3 เพ่ือศึกษาการวา่งทิศทางของบา้นท่ีส่งผลต่อแสงแดดและอากาศท่ีจะเขา้สู่ตวับา้น 
2.4 เสนอแนะวธีิการติดตั้งผลิตภณัฑ ์

 

3. การดาํเนินการวจิัย 
 การศึกษาปริมาณความส่องสว่าง และระดับความเข้มของแสงธรรมชาติในประเทศไทยพบว่า แสง
ธรรมชาติในประเทศไทยมีค่าสูงสุดในเดือนเมษายนเพราะท้องฟ้าปลอดโปร่ง สําหรับปริมาณความส่องสว่างท่ี
รองลงมาอยูใ่นระหวา่งเดือนสิงหาคม เน่ืองจากฝนตกบ่อยทาํให้ช่วงนั้นมีเมฆมาก โดยค่าเฉล่ียของปริมาณความส่อง
สวา่งของแสงโดยตรง โดยรวม และการกระจายของแสงตามแนวราบของแสงธรรมชาติรายเดือน มีค่า 105x103 lux , 
58x103 lux และ 48x103 lux ตามลาํดบั ท่ีเป็นแหล่งพลงังานธรรมชาติท่ีไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายใดๆท่ีนาํแสงสวา่งมาใช้
ภายในบา้น (สุนทร บุญญาธิการ, 2536) 
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 3.1) ศึกษาความส่องสวา่งพ้ืนท่ีต่างๆในบา้นอยูอ่าศยัและพ้ืนท่ีขา้งเคียงกาํหนดไวเ้พ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการ
ใหแ้สงสวา่ง ความสัมพนัธ์ระหวา่งความส่องสวา่งในพ้ืนท่ีทาํงาน  

ตารางท่ี 1 แสดงค่า ความสมัพนัธ์ระหวา่งความส่องสวา่งในพื้นท่ีทาํงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      ท่ีมา : สมาคมไฟฟ้าแสงสวา่งแห่งประเทศไทย, http://www.tieathai.org, 4 มิถุนายน 2558 
 

 3.2) ศึกษาขอ้มูลตวักลางชนิดโปร่งใส (Transparent Medium) การส่องผา่นในลกัษณะน้ีแสงจะเกิดการหกัเห
หรือเปล่ียนทิศทางข้ึนอยูก่บัคุณสมบติัของตวักลาง และทะลุผา่นในลกัษณะเดิมของลาํแสงท่ีตกกระทบ โดยสามารถ
มองเห็นแหล่งกาํเนิดแสงท่ีอีกดา้นหน่ึงของตวักลางไดอ้ยา่งชดัเจนตวักลางจาํพวกน้ี เช่น พลาสติกใส กระจกใส เป็น
ตน้ เพ่ือมาใชใ้นการออกแบบ (ชาํนาญ ห่อเกียรติ, 2540 : 2) 

3.3) ศึกษาขอ้มูลตวักลางชนิดโปร่งแสง (Translucent Medium) การส่องผ่านของแสงลกัษณะน้ีแสงท่ีส่อง
ผา่นจะมีลกัษณะเป็นแสงแบบกระจาย (Diffuse Transmission) และในกรณีน้ีไม่สามารถมองเห็นแหล่งกาํเนิดแสงท่ี
อีกดา้นหน่ึงของตวักลางไดอ้ยา่งชดัเจน (ชาํนาญ ห่อเกียรติ, 2540 : 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที ่1 แสงท่ีตกกระทบตวักลางชนิดโปร่งใส                                                        รูปที ่2 แสงท่ีตกกระทบตวักลางชนิดโปร่งแสง 
           ท่ีมา : (ชาํนาญ ห่อเกียรติ, 2540)                                                                   ท่ีมา : (ชาํนาญ ห่อเกียรติ, 2540)  
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3.4) ศึกษารูปแบบผลิตภณัฑท่ี์ใกลเ้คียง 
3.4.1 พดัลมระบายอากาศภายในโรงงานอุตสาหกรรมและบา้นเรือน เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีไม่ใชไ้ฟฟ้า ทาํหนา้ท่ี

ไล่ความร้อน เพ่ือไม่ใหเ้กิดความร้อนสะสมใตห้ลงัคา ทาํจากวสัดุสแตนเลสทาํงานดว้ยระบบลูกปืน 
3.4.2 พดัลมระบายอากาศภายในโรงงานอุตสาหกรรมและบา้นเรือน ใชร้ะบบระบายความร้อนดว้ยมอเตอร์

ไฟฟ้า 
 
 
 
 
 
 
 
                                          รูปที ่3 ผลิตภณัฑร์ะบายอากาศ                 รูปที ่4 ผลิตภณัฑร์ะบายอากาศดว้ยมอเตอร์ไฟฟ้า 
 

3.5) แบบร่างความคิด (Sketch Design) จากแนวคิดท่ีไดท้ดลองทาํโมเดล ศึกษารูปแบบผลิตภณัฑ์ใกลเ้คียง
ในห้องตลาด เพ่ือกาํหนดขอบเขตรูปแบบในการออกแบบ และศึกษาระบบการช่วยรับแสงและระบบการถ่ายเท
อากาศดว้ยวิธีธรรมชาติ เนน้ความเรียบง่ายในการทาํความเขา้ใจในระบบของการทาํงาน และการออกแบบท่ีเนน้เร่ือง
การใชง้านไดดี้ 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่5 แบบร่างความคิด (Sketch Design) 

 

3.6) ศึกษาวสัดุและการผลิต ท่ีเหมาะสมกบัการใชง้านไดแ้ก่ ส่วนท่ี1 ทาํหนา้ท่ีคลา้ยหมวกเพื่อรับแสงและ
กนัฝน พลาสติก (Polypropylene) PP แสงสามารถส่องผา่นและกระจายแสงไดดี้ สามารถข้ึนรูปโดยใชค้วามร้อนซํ้ าๆ
ไดห้ลายคร้ัง มีความแข็ง ยืดหยุน่ ทนทานต่อการขีดข่วนคงตวัไม่เสียรูปง่าย ส่วนท่ี2 ทาํหน้าท่ีเป็นโครงหลกั ผูว้ิจยั
เลือกใช ้สแตนเลส (Stainless steel) เน่ืองจากสเเตนเลสมีคุณสมบติัทนทานต่อการกดักร่อน สามารถทนความร้อน
หรือ/และความเยน็ รวมถึงการเปล่ียนอุณหภูมิโดยฉับพลนัไดดี้ ส่วนท่ี3 ช่องรูรับแสง ผูว้ิจยัเลือกใช้ท่ออะคริลิก
พลาสติก (Acrylic plastic) เน่ืองจากมีคุณสมบติัโปร่งแสงนํ้ าหนักเบา โดยมีนํ้ าหนักเพียงคร่ึงหน่ึงของนํ้ าหนักแผ่น
กระจกขนาดเดียวกนั  
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         รูปที ่6 พลาสติก (Polypropylene)            รูปที ่7 สแตนเลส (Stainless steel)          รูปที ่8 ท่ออะคริลิกพลาสติก (Acrylic plastic) 
 

3.7) ทดสอบกบับา้นจาํลอง เพ่ือวดัค่าแสงและอากาศ โดยใชผ้ลิตภณัฑ์ 2 ขนาดเพ่ือทดสอบ คือ ผลิตภณัฑ ์
A มีขนาด ความกวา้ง 42 ซม. ยาว 42 ซม. และสูง 20 ซม. ขนาดรูรับแสง 20 ซม. ผลิตภณัฑ์ B มีขนาด ความกวา้ง         
36 ซม. ยาว 36 ซม. และสูง 16 ซม. ขนาดรูรับแสง 16 ซม. ทดสอบกบับา้นจาํลองซ่ึงมีขนาดของโครงสร้างของตวั
บา้น 2 เมตร x 1.4 เมตร x 1.6 เมตร ทาํจากวสัดุไม ้MDF (Medium Density Fiber Board) ซ่ึงผูว้ิจยัใชเ้ป็นวสัดุทดแทน 
เพ่ือจาํลองบา้นในชุมชนแออดั หลงัคาใชว้สัดุกระเบ้ืองลอนคู่ และสังกะสี 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่9 การทดสอบโมเดลกบับา้นจาํลองเพ่ือหาค่าแสงและการระบายอากาศ 
 

3.8) ทดสอบติดตั้งผลิตภณัฑใ์หแ้สงและระบายอากาศกบับา้นในชุมชนแออดั หมู่บา้นทีวีทอง2 ถ.เทพารักษ ์
ต.บางเมืองใหม่ อ. เมือง จ.สมุทรปราการ เพ่ือวดัค่าการส่องสว่างของแสงและการถ่ายเทอากาศ โดยใชผ้ลิตภณัฑ์ 2 
ขนาด ตวับา้นมีขนาด 4 เมตร x 4 เมตร x 2.5 เมตร ตวับา้นสร้างจากวสัดุสังกะสีทั้งหมด ดว้ยแสงธรรมชาติท่ีเขา้มา
ทางดา้นทิศตะวนัตกของบริเวณบา้น 

 
 
 
 
 
 

รูปที ่10 ติดตั้งผลิตภณัฑใ์หแ้สงและระบายอากาศกบับา้นในชุมชนแออดั 
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3.9) วธีิการติดตั้งผลิตภณัฑ ์ทาํการตดัหลงัคาสังกะสีใหเ้ป็นรูขนาด 20 ซม. และเจาะรูยดึตวัผลิตภณัฑเ์ขา้กบั
หลงัคาเพื่อทาํการติดตั้งผลิตภณัฑ ์อดัซิลิโคนเพื่อกนันํ้ าร่ัวซึม จากนั้นร้ือหลงัคาเดิมออกเพ่ือติดตั้งหลงัคาท่ีติดกบัตวั
ผลิตภณัฑ ์

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

รูปที ่11 ขั้นตอนการติดตั้งผลิตภณัฑ ์
 

3.10) ผลการทดสอบการกระจายแสงภายในบา้น  ผลิตภณัฑ์ A ขนาดรูรับแสง 20 ซม. และ ผลิตภณัฑ์ A 
ขนาดรูรับแสง 16 ซม. 
 

 
 
 
 
 

 
รูปที ่12 ผลการทดสอบการกระจายแสงของผลิตภณัฑ ์A และ B 
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 3.10.1 ผลการทดสอบการกระจายแสงและการส่องสวา่งภายในบา้น 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
รูปที ่13 ผลการทดสอบการกระจายแสงและการส่องสวา่งภายในบา้น 

 
 

3.10.2 การเก็บขอ้มูลจากงานวิจยัของแสงธรรมชาติผ่านผลิตภณัฑ์นาํแสงและระบายอากาศภายในบา้น 
ระหว่างช่วงเวลา 8:00 ถึง 17:00 น. (วนัท่ี 7 เดือน พฤษภาคม 2558 สภาพท้องฟ้าแบบมีเมฆ 30-70 เปอร์เซ็นต์) 
ผลิตภณัฑ ์a มีขนาด ความกวา้ง 42 ซม. ยาว 42 ซม. และสูง 20 ซม. ขนาดรูรับแสง 20 ซม. ความส่องสวา่งสูงสุดอยูท่ี่
อยูท่ี่ 260 ถึง 640 ลกัซ์ การถ่ายเทอากาศสูงสุดอยูท่ี่ 0.1 ถึง 0.6 m/s (เมตรต่อวนิาที) 
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รูปที ่14 ผลการทดสอบการวดัความส่องสวา่งของผลิตภณัฑ ์a                          รูปที ่15 ผลการทดสอบการวดัแรงลมของผลิตภณัฑ ์a 
 

3.10.3 การเก็บขอ้มูลจากงานวิจยัของแสงธรรมชาติผ่านผลิตภณัฑ์นาํแสงและระบายอากาศภายในบา้น 
ระหว่างช่วงเวลา 8:00 ถึง 17:00 น. (วนัท่ี 7 เดือน พฤษภาคม 2558 สภาพท้องฟ้าแบบมีเมฆ 30-70 เปอร์เซ็นต์) 
ผลิตภณัฑ์ b มีขนาด ความกวา้ง 36 ซม. ยาว 36 ซม. และสูง 16 ซม. ขนาดรูรับแสง 16 ซม. ความส่องสวา่งอยูท่ี่ 140 
ถึง 260 ลกัซ์ การถ่ายเทอากาศสูงสุดอยูท่ี่ 0.1 ถึง 0.4 m/s (เมตรต่อวนิาที) 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่16 ผลการทดสอบการวดัความส่องสวา่งของผลิตภณัฑ ์b                          รูปที ่17 ผลการทดสอบการวดัแรงลมของผลิตภณัฑ ์b 
 

การเปรียบเทียบผลวิเคราะห์ผลิตภณัฑ ์A และ B นาํแสงและระบายอากาศ พบวา่ ผลิตภณัฑA์ มีค่าความส่องสวา่งโดย
เฉล่ียอยูท่ี่ 80-180 ลกัซ์ ต่อช้ิน และผลิตภณัฑ ์B มีค่าความส่องสวา่งโดยเฉล่ียอยูท่ี่ 40 - 120 ลกัซ์ ต่อช้ิน 

 

4. ผลการวจิัย 
การทดลองเพ่ือหาผลความส่องสวา่งท่ีเกิดข้ึนภายในบา้นในชุมชนแออดั โดยการนาํแสงและระบายอากาศ

โดยธรรมชาติจากภายนอกบา้นผา่นผลิตภณัฑเ์ขา้มายงัภายในโดยการเจาะผา่นหลงัคาสังกะสีของบา้น ซ่ึงออกแบบมา
เสริมปริมาณความส่องสวา่งให้กบัระดบัพ้ืนท่ีอยูอ่าศยั เพ่ือใชป้ระโยชน์จากแสงธรรมชาติของการส่องสวา่งและการ
ระบายอากาศภายในบริเวณ ประกอบดว้ย 3 ส่วน ส่วนท่ี1 รูปทรงคลา้ยหมวกกนัฝน ทาํจากพลาสติก PP ชนิดขุ่น 
สามารถดูดแสงไดดี้ ส่วนท่ี 2 โครงหลกัทาํจากสแตนเลส ทาํหน้าท่ียึดช้ินส่วนทั้ งหมดเพ่ือยึดกบัหลงัคา ส่วนท่ี 3   
อะครีลิคทรงกรวย ทาํหนา้ท่ีนาํแสงและขยายแสงสวา่ง ผลิตภณัฑ์ให้แสงและระบายอากาศออกแบบมาเพ่ือให้ ราคา
ประหยดั ผลิตง่าย แขง็แรง ผูใ้ชส้ามารถประกอบเองได ้สามารถนาํแสงสวา่งเขา้มาภายในบา้นไดอ้ยา่งเหมาะสม และ
มีปริมาณความสวา่งตามมาตรฐานท่ีกาํหนดไว ้นอกจากน้ียงัทดลองผลิตภณัฑ ์และการคาํนวณการรับแสงและระบาย
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อากาศของแต่ละช่วงเวลา ในบา้นทดสอบมีพ้ืนท่ี 4x4 เมตร ผลิตภณัฑ์A มีค่าความส่องสว่างโดยเฉล่ียอยู่ท่ี 80-180 
ลกัซ์ ต่อช้ิน และผลิตภณัฑ ์B มีค่าความส่องสวา่งโดยเฉล่ียอยูท่ี่ 40 - 120 ลกัซ์ ต่อช้ิน  
 
 
 
 
 
 
 

            รูปที ่17 ความสวา่งของบา้นก่อนติดตั้งผลิตภณัฑ ์                  รูปที ่18 ความสวา่งของบา้นก่อนติดตั้งผลิตภณัฑ ์                     
 
5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

การออกแบบผลิตภณัฑ์ให้แสงและระบายอากาศ สามารถนาํแสงสวา่งเขา้มาภายในบา้นไดอ้ยา่งเหมาะสม 
และมีปริมาณความสวา่งตามมาตรฐานท่ีกาํหนดไว ้และสามารถทาํหนา้ท่ีไล่ความร้อน เพ่ือไม่ให้ความร้อนสะสมใต้
หลงัคาแลว้แผล่งมาสร้างความร้อนใหก้บับา้นไดอ้ยา่งเหมาะสม แต่ตอ้งคาํนึงถึงแรงลมและฝนท่ีจะปะทะยอ้นเขา้มา
ทางช่องระบายอากาศ และการใชซิ้ลิโคนอุดบริเวณหลงัคาท่ีเจาะเน่ืองจากซิลิโคนเส่ือมสภาพเร็ว จึงหาเลือกใชว้สัดุ
อ่ืนมาแทนท่ี เช่น ยาง 

 

6. บทสรุป 
การติดตั้งผลิตภณัฑใ์หแ้ละระบายอากาศสาํหรับสลมั สามารถนาํไปใชส้าํหรับบา้นท่ีมีพ้ืนท่ีตั้งแต่ 2x2 เมตร 

ข้ึนไป ไดอ้ย่างเหมาะสม แต่ตอ้งคาํนึงถึง ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางท่อนาํแสง ความ วสัดุท่ีใช ้ทิศทางการติดตั้ง แต่
อยา่งไรก็ตามค่าความส่องสว่างท่ีเกิดข้ึนจากผลิตภณัฑ์ข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศดว้ย ผลิตภณัฑ์ a มีค่าความส่องสว่าง
โดยเฉล่ียอยูท่ี่ 80-180 ลกัซ์ สามารถระบายอากาศและรับลมได ้0.1 m/s (เมตรต่อวินาที) ต่อช้ิน แสดงผลการทดสอบ
ดงัตารางท่ี 3 และผลิตภณัฑ์ b มีค่าความส่องสว่างโดยเฉล่ียอยูท่ี่ 40 - 120 ลกัซ์ สามารถระบายอากาศและรับลมได ้
0.1 m/s (เมตรต่อวนิาที) แต่ถา้ตอ้งการแสงสวา่งหรือการระบายอากาศท่ีมากกวา่น้ีสามารถติดตั้งผลิตภณัฑไ์ดห้ลายตวั 
การติดตั้งหลายตวัพบวา่ค่าความสวา่งจะอยูท่ี่ 80 – 600 ลกัซ์ ซ่ึงมาตรฐานของความส่องสวา่งท่ีเหมาะสมกบัห้องท่ีใช้
สายตาปานกลางมีค่าเท่ากบั 150 ถึง 500 ลกัซ์ ทาํใหช่้วยประหยดัพลงังานในส่วนของการใชพ้ลงังานไฟฟ้าแสงสวา่ง
ภายในบา้นได ้โดยคิดเป็นพลงังานไฟฟ้าท่ีประหยดัไดเ้ท่ากบั 188.54 กิโลวตัต-์ชัว่โมง/ปี เม่ือเทียบกบักรณีของการใช้
หลอดไฟแสงสวา่ง 

 
กติตกิรรมประกาศ  

ขอขอบพระคุณ ทุนชา้งเผือก ท่ีไดส้นับสนุนการศึกษา  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขา
ออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาราชมงคลลา้นนา ภาคพายพั (วิทยาเขตเจ็ดยอด)   ขอกราบขอบพระคุณครอบครัว ท่ี
คอยช่วยส่งเสริมผลกัดัน แนะนําในทุกๆเร่ือง ตลอดโดยตลอด ขอบคุณคณาจารยค์ณะศิลปะและการออกแบบ 
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สาขาวิชาการออกแบบ หลกัสูตรปริญญาโททุกท่าน และอาจารย  ์อรพรรณ สาระศาลิน-เชเฟอร์ ท่ีให้คาํปรึกษา 
แนะนาํแนวคิด และเทคนิคในการผลิตผลงานไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 
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โครงการออกแบบชุดเอาตัวรอดส่วนบุคคลสําหรับคนเมือง 
PERSONAL URBAN SURVIVAL KIT 

 
วชิระ แผลงด1ี ร.ศ.ไพจิตร อิง่ศิริวฒัน์2 และ DAVID MARE SCHAFER3 

 1นกัศึกษาปริญาโท  สาขาวชิาการออกแบบ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยท่ี์ปรึกษาประจาํ สาขาวชิาการออกแบบ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวทิยาลยัรังสิต 

3 อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมประจาํ สาขาวชิาการออกแบบ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวทิยาลยัรังสิต 

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

บทคดัย่อ      

 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา ปัญหามลภาวะและสภาพอากาศท่ีเป็นอนัตรายต่อผูค้นใน
สังคมเมือง เช่น มลภาวะทางอากาศ ฝุ่ นจากส่ิงก่อสร้าง ควนัจากท่อไปเสียรถยนต์ เป็นสาเหตุทาํให้เกิด โรคระบบ
ทางเดินหายใจ โรคภูมิแพ ้ มลภาวะทางรังสียวู ีจากแสงแดดเป็นสาเหตุใหเ้กิด โรคมะเร็งผวิหนงั และสภาพอากาศฝน 
จากการสะสมตวัของมลพิษในชั้นบรรยากาศ ทาํให้เกิดฝนกรดเป็นสาเหตุให้เกิด ผดผื่น  ซ่ึงปัญหาดงักล่าวส่งผล
กระทบต่อการดาํรงชีวิตของคนในสังคม จากปัญหาผูว้ิจยัไดศึ้กษาพฤติกรรมสัญชาตญานของมนุษยท่ี์มีการป้องกนั
ตวัจากมลสภาวะปัญหาท่ีพบเจอในสังคมเมือง ผา่นกระบวนการออกแบบชุดเอาตวัรอดส่วนบุคคล ท่ีมีรูปแบบทัว่ไป
สามารถสวมใส่ไดใ้นชีวิตประจาํวนัได ้ ไม่แปลกหรือแตกต่างจากผูอ่ื้นแต่มีการใชง้านท่ีจะสามารถป้องกนัปัญหา
มลภาวะและสภาพอากาศต่างๆ ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ได ้

คาํสาํคญั : สังคมเมือง, มลภาวะ, ชุดเอาตวัรอด 
 

Abstract 
 

 The study is intended to study problems, pollution and weather conditions that are harmful to the people 
in the residents such as air pollution, dust from the construction, the smoke from the tube to the car, this causes 
respiratory disease, Allergies. Pollution in the UV rays of the sun is the cause of the skin cancer and weather the 
rain from accumulation of pollutants in the atmosphere to cause the acid rain is causing the heal rashes this issue is 
affecting the lives of people in society. form the problem the Investigator Study behavior instinct of human beings 
that are protected from the ml condition the problems that are found in the residents. Through the process of 
designing a personal survival kit with the general format can be worn in daily life is not unusual or different from 
other people but used. To be able to prevent  problems pollution and a wide range of weather conditions. The 
above. 

Keywords : urban, pollution, survival kit 
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1. บทนํา 
 สังคมเมืองในปัจจุบนัมีประชากรหนาแน่นมากตามความเจริญของเมือง ส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ เช่น
อากาศ นํ้ า ดิน แสง เสียง ส่ิงปฏิกูล เปล่ียนแปลงไปขาดความสมดุลตามธรรมชาติเน่ืองจากมนุษยไ์ดส้ร้างตึก โรงงาน 
ถนน เคร่ืองจกัร เคร่ืองยนต ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชเ้พ่ือประกอบการและอาํนวยความสะดวกส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติถูก
ทาํลายดว้ยส่ิงท่ีมนุษยไ์ดส้ร้างข้ึนมาแทน ส่ิงแวดลอ้มในเมืองจึงเตม็ไปดว้ยรถ ส่ิงปลูกสร้าง และประชากรท่ีหนาแน่น
อากาศเต็มไปดว้ยฝุ่ นละออง  ท่อไอเสียจากรถยนต ์มลภาวะรังสีจากแสงแดดมีค่าSPF เพ่ิมมากข้ึนและสภาพอากาศ
จากฝน มีการสะสมตวัของมลพิษในชั้นบรรยากาศ ทาํให้เกิดฝนกรด เป็นตน้ สภาพ ส่ิงแวดลอ้มในเมืองกาํลงัจะเต็ม
ไปดว้ยส่ิงมีพิษและอนัตรายต่อชีวติ  

                   ปัญหามลภาวะในสังคมเมืองมีมากข้ึนและมีแนวโน้มท่ีจะเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงปัญหามลภาวะ และ 
ปัญหาดา้นสภาพแวดลอ้มนั้นมีหลากหลายรูปแบบ เช่น ปัญหามลภาวะทางอากาศ มลภาวะทางเสียง หากเราพิจารณา
ดูแลว้ ปัญหาสภาพแวดลอ้มมกัมีแหล่งท่ีมาท่ีคลา้ยคลึงกนัคือมีบ่อเกิดจากสังคมท่ีเป็นเมือง  เน่ืองมาจากในเมืองมี
ประชากรอาศยัอยูห่นาแน่น มีการผลิตการคา้ และความตอ้งการในการบริโภคกเ็พ่ิมข้ึนมาก ตามจาํนวนประชากร ผล
ท่ีตามมาคือทาํให้มี เกิดความแออดัของผูค้น เกิดข้ึนมากมาย  เพ่ือดาํเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและตอบสนองความ
ตอ้งการในการบริโภคของคนสังคมเมือง ในการผลิตแต่ละคร้ังมีการใชท้รัพยากรหรือวตัถุดิบในการผลิตมากเช่น ดิน 
นํ้า ทราย พืชหรือวตัถุดิบจากธรรมชาติมาก ผลท่ีตามมาคือทาํใหมี้การใชส้อยทรัพยากรต่างๆ เกิดมลพิษทางดา้นต่างๆ 
เช่นทางอากาศ ทางนํ้า เป็นตน้ Benephic (http://www.benephicfilters.com, 10 มกราคม 2558)  

ชุดเอาตวัรอดส่วนบุคคลสําหรับคนเมือง ( PERSONAL URBAN SURVIVAL KIT ) จากปัญหาดงักล่าว
ผูว้ิจยัไดเ้ล็งเห็นปัญหาหลกั3 ปัญหาคือ ปัญหามลภาวะทางอากาศ ปัญหามลภาวะทางรังสีและ ปัญหาดา้นสภาพ
อากาศ ผูว้ิจยัจึงไดเ้ลือกมา 3 ปัญหาเพ่ือศึกษาและออกแบบชุดสาํหรับเอาตวัรอดส่วนบุคคล สาํหรับคนเมือง โดยจาก
การสาํรวจดูพฤติกรรมสัญชาตญาณของมนุษยใ์นการป้องกนัมลภาวะต่างๆท่ีพบเจอในสังคมเมือง เพ่ือนาํมาออกแบบ
ชุดท่ีสามารถป้องกนัจากมลภาวะต่างๆในสังคมเมืองได ้โดยชุดท่ีผูส้วมใส่นั้นดูไม่แปลกหรือแตกต่างจากบุคคล
ทัว่ไปและยงัใชชี้วติประจาํวนัไดอ้ยา่งเหมือนเดิม 
 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

2.1  เพ่ือศึกษาปัญหามลภาวะและสภาพอากาศของคนในสังคมเมืองและนาํมาพฒันาเป็นผลิตภณัฑ ์

2.2  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมสัญชาตญาณของมนุษยใ์นการป้องกนัตนเองจากส่ิงรอบตวั 

                2.3  เพ่ือออกแบบชุดป้องกนัส่วนบุคลท่ีไดรั้บแรงบนัดาลใจจากปัญหามลพิษและสภาพอากาศจากสังคม
เมืองเพ่ือตอบสนองความตอ้งการทางพฤติกรรมของมนุษยใ์นรูปแบบของชุดแต่งกาย 
 
3. การดาํเนินการวจิัย 

3.1) ศึกษาปัญหามลภาวะและสภาพอากาศในสังคมเมืองโดยการศึกษาข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงปัญหาในสังคมเมืองมีอยูม่ากมายเช่น ปัญหาดา้นมลภาวะทางอากาศ 
จาก ฝุ่ น ควนัจากรถยนต ์กล่ินจากนํ้าเน่าเสีย ขยะมูลฝอย ปัญหาจากสภาพอากาศจาก เช่น ฝนกรด ปัญหามลภาวะทาง
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รังสี ท่ีเกิดจากแสงแดด  ปัญหาดา้นอ่ืนๆเช่น ปัญหาการจราจร นํ้ าขงัตามทางเทา้ ผูว้ิจยัจึงไดเ้ลือกมา 3 ปัญหาเพ่ือ
ศึกษาคือ ปัญหาดา้นมลภาวะทางอากาศ  มลภาวะทางรังสีและ ปัญหาดา้นสภาพอากาศ จากฝน เพ่ือนาํมากาํหนด
วตัถุประสงคแ์ละวเิคราะห์ในการทาํงาน 

 

              

 

 

                                           รูปที ่1  มลภาวะในสงัคมเมือง และปัญหาสภาพอากาศ (ซา้ยไปขวา) 

 

  3.2)  ศึกษาพฤติกรรมสัญชาตญาณของมนุษยใ์นการป้องกนัตนเองโดยวิธีการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ จาก
มลภาวะและสภาพอากาศแวดลอ้มรอบขา้ง โดยวิธีการลงพ้ืนท่ีถ่ายภาพในสังคมเมืองยา่น สีลม สุขุมวิท และอโศก 
เน่ืองจากมีกลุ่มเป้าหมายและสภาพแวดลอ้มท่ีมีมลภาวะตามท่ีผูว้ิจยัตอ้งการศึกษา โดยการลงพ้ืนท่ีทั้งหมด 3คร้ังใน3
ช่วงเวลา คือ 8.00น-10.00น. 12.00น.- 14.00น. และ16.00น.- 18.00น. เพราะในช่วงเวลาท่ีกล่าวมานั้นจากการท่ีสาํรวจ
ลงพ้ืนท่ีในช่วงเวลาน้ีเป็นเป็นช่วงท่ีมีความวุน่วายของคนในสังคมเมืองมากท่ีสุด 

รูปที ่2  พฤติกรรมของมนุษยใ์นการป้องกนัตนเองจากมลภาวะและสภาพแวดลอ้มรอบตวั  

 

จากรูปขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่ มนุษยมี์พฤติกรรมตอบสนองกบัสภาพแวดลอ้มและส่ิงท่ีอยูร่อบตวั โดยการใช้
อุปกรณ์ป้องกนัต่างๆ เช่น หมวก แวน่ตา ร่ม ผา้คลุมไหล่ ผา้พนัคอ หนา้กาก มาใชใ้นการป้องกนัตวัเอง  

 3.3)  ร่างแบบผลงานตน้แบบ จากการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดส้าํรวจจากการป้องกนัตวัเองจากเหตุการณ์เฉพาะ
หนา้ ท่ีใชส่ิ้งของท่ีอยูร่อบตวั นอกเหนือจากอุปกรณ์ป้องกนัต่าง โดยกาํหนดแนวคิดของชุดเอาตวัรอดในสังคมเมือง 
ให้สามารถสวมใส่ได้ในชีวิตประจาํวนัอย่างไม่แปลกหรือแตกต่างจากผูอ่ื้น แต่มีในการใช้งานโดยศึกษาจาก
พฤติกรรมมนุษยท่ี์ไดจ้ากการลงพ้ืนท่ีสาํรวจการป้องกนัตวัเองจากมลภาวะทางอากาศ ฝุ่ น ควนัท่ีเป็นพิษ มลภาวะทาง
รังสียวู ีแสงแดด และสภาพอากาศจากฝน สารตกคา้งในชั้นบรรยากาศ ฝนกรด 
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  3.3.1) การป้องกันจากมลภาวะทางอากาศ ฝุ่ น ควนัจากท่อไอเสียรถยนต์ โดยกาํหนดวิธีการ
ออกแบบจากการลงสํารวจพฤติกรรมของมนุษยใ์นการป้องกนัตวัเองโดยวิธีการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าจากการ
สังเกตุวิธีการป้องกนัพบว่า ผูค้นจะใชส่ิ้งของท่ีอยู่ในตวัและอวยัวะข้ึนมาใช ้เช่น ผา้เช็ดหน้า เส้ือแขนยาว คอเส้ือ 
ผา้พนัคอ ท่อนแขน และผา่มือ นาํข้ึนมาป้องกนั 

  3.3.2) การป้องกนัจากมลภาวะรังสียูวี โดยกาํหนดวิธีการออกแบบจากการลงสํารวจพฤติกรรม
ของมนุษยใ์นการป้องกนัตวัเองโดยวิธีการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ จากการสังเกตวิธีการป้องกนัพบวา่ ผูค้นจะใชใ้น
ส่วนของท่อนแขน ฝ่ามือ แต่ถา้เป็นผูห้ญิงจะนาํส่ิงของท่ีอยูใ่นมือเช่น กระเป๋า ถุง กระดาษข้ึนมาป้องกนัในส่วนของ
ใบหนา้ 

3.3.3)  การป้องกนัจากสภาพอากาศ ฝน โดยกาํหนดวธีิการออกแบบจากการลงสาํรวจพฤติกรรม 

ของมนุษยใ์นการป้องกนัตวัเองโดยวธีิการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ จากการสังเกตวธีิการป้องกนัพบวา่ วธีิการป้องกนั 
ส่วนมากจะใชส่ิ้งของท่ีอยูร่อบตวั ผา้พนัคอ ถุงพลาสติก กระเป๋า ข้ึนมาป้องกนัในส่วนของศีรษะและใบหนา้ 

รูปที ่3 แบบร่างผลงานท่ีไดจ้ากการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย ์

 

3.4) ศึกษาวสัดุท่ีมีความเหมาะสมในการออกแบบ วสัดุท่ีมีคุณสมบติัสามารถป้องกนัจากมลภาวะและ 

สภาพอากาศท่ีแตกต่างไดแ้ละยงัสามารถนาํมาใชร่้วมกบัเส้ือผา้ได ้

3.4.1) วัสดุท่ี เลือกใช้ ถ่านกัมมันต์อัดแท่งเป็นถ่านกัมมันต์ท่ีนําไปข้ึนรูปด้วยเคร่ืองอัดรีด 
(extruder) ทาํให้ไดถ้่านลกัษณะทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางประมาณ 0.8-4.5 มิลลิเมตร ถ่านประเภทน้ี
เหมาะกบัการกรองหรือดูดซับก๊าซ เน่ืองจากทาํให้ความดนัก๊าซตก (pressure drop) นอ้ยกวา่ถ่านกมัมนัตป์ระเภทอ่ืน 
นอกจากน้ีถ่านอดัแท่งยงัมีความแขง็แรงเชิงกลสูง อีกทั้งทาํให้เกิดละอองฝุ่ นนอ้ยและวสัดุอีกชนิดท่ีเลือกใชคื้อ กรอง
อากาศ- ใยสังเคราะห์ เพ่ือเพ่ิมคุณภาพของอากาศ และยืดอายกุารใชง้าน ของแผน่กรองอากาศขั้นท่ีสอง หรือช่วยลด
ปริมาณฝุ่ น เพ่ือยบัย ั้งการเจริญเติบโตของเช้ือราและแบคทีเรีย ทนต่ออุณหภูมิสูง ๆ ได ้จึงไดเ้ลือกใชถ้่านกมัมนัตอ์ดั
แท่งและกรองอากาศ-ใยสังเคราะห์เน่ืองจากมีคุณสมบติัท่ีตอ้งการในการใชง้าน 
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   3.4.2) วสัดุท่ีเลือกใชคื้อผา้ร่มกนันํ้ า ท่ีมีคุณสมบติัท่ีสามารถกนันํ้ าและกนัฝน เน้ือผา้มีความบาง
เบา อ่อนนุ่ม เช่นเดียวกบัผา้ชนิดอ่ืนๆ ทอจากเส้นดา้ยไนล่อนหรือเส้นดา้ยโพลีเอสเตอร์  ท่ีทอ ข้ึนให้เป็นผา้ท่ีมีความ
หนาแน่นเป็นพิเศษ ดา้นหลงัผา้เคลือบดว้ยโพลียเูรเทน (PU) หรือ พีวีซี (PVC)  ซ่ึงมีคุณสมบติักนันํ้า ส่วนผา้ดา้นหนา้
เคลือบดว้ยสารกนัเปียกซ่ึงให้คุณสมบติัช่วยไม่ให้นํ้ าซึมเขา้สู่เน้ือผา้ และวสัดุต่อมาท่ีเลือกใชคื้อ พลาสติก PVC ท่ีมี
ความหนา    0.09   มิลลิเมตร  เน่ืองจากเป็นวสัดุท่ีโปรงใสสามารถท่ีจะมองผา่นได ้ มีความบาง  เยบ็ดว้ยจกัรเยบ็ผา้ได ้
ดว้ยคุณสมบติักนันํ้ากนัเปียกของวสัดุทั้งสองชนิด จึงเหมาะท่ีจะนาํมาทาํเป็นเคร่ืองนุ่งห่มในงานน้ี 
  3.4.3) วสัดุท่ีเลือกใช ้ผา้ร่มเคลือบยวูี ท่ีมีคุณสมบติัสามารถป้องกนัยวูไีด ้โดยผา้ท่ีเลือกใชคื้อผา้ร่ม
เคลือบยวูี ท่ีมีค่าการป้องกนั - ดูดซับรังสียวูี การถกัทอท่ีแน่นรังสียวูีไม่สามารถผา่นไปได ้นํ้าหนกัเบา เยบ็ผสมผสาน
เป็นสารป้องกนัไดเ้ป็นอยา่งดี  
  3.5) ลงมือปฏิบติั และผลิตงานตน้แบบ เพ่ือใหไ้ดรู้ปแบบผลงานท่ีเป็นไปตามท่ีคิดไว ้รวมทั้งใหผู้เ้ช่ียวชาญ
ผลิตงานในกรณีท่ีไม่สามารถผลิตผลงานไดเ้อง ดว้ยขอ้จาํกดัต่างๆ ซ่ึงการผลิตนั้น ไดมี้การผลิตรูปแบบรวมทั้งใชว้สัดุ
ท่ีหลากหลาย เพ่ือใหแ้สดงออกถึงวธีิการใช ้ตามพฤติกรรมการใชชี้วติของมนุษย ์
  3.6) ทาํการทดสอบและรวบรวมผลการทดสอบ จากผลงานตน้แบบทั้งหมดเพ่ือสรุปและออกแบบปรับแก ้ 

 3.7) ปรับแกรู้ปแบบ วธีิการ เพ่ือใหผ้ลงานมีความสมบูรณ์มากท่ีสุด 
 

4. ผลการวจิัย 
 การออกแบบเคร่ืองแต่งกาย ชุดเอาตวัรอดส่วนบุคคลสาํหรับสังคมเมืองนั้นเพ่ือเป็นการช่วยป้องกนัมลภาวะ 
และส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นพิษต่อผูส้วมใส่ รวมถึงการช่วยปกป้องผูส้วมใส่จากสภาพอากาศท่ีมีการเปล่ียนแปลงในแต่ละ
วนั โดยผูส้วมใส่ไม่ตอ้งปรับเปล่ียนวิธีการใชชี้วิตเพ่ือส่ิงเหล่าน้ี แต่ผูส้วมใส่สามารถดาํเนินชีวิตไดต้ามปกติควบคู่ไป
กบัการป้องกนัเม่ือสวมใส่ชุดของผูว้จิยั 
 4.1)  ผลการวจิยัชุดป้องกนัจากมลภาวะทางอากาศ ถูกออกแบบและสร้างสรรคผ์ลงานเป็น  
เนคไท เส้ือเช้ิตแขนสั้น และเส้ือเช้ิตแขนยาว โดยทั้ง 3 ช้ินงานจะมีฟิลเตอร์คาร์บอนท่ีผูว้ิจยัไดอ้อกแบบมาซ่อนอยูใ่น
จุดต่างๆ โดยฟิลเตอร์มีส่วนประกอบดว้ยกนั 2 ชนิดคือ ถ่านกมัมนัต ์และ ผา้ใยสังเคราะห์ ท่ีมีการซอ้นตวักนั 3ชั้น ซ่ึง
ฟิลเตอร์ท่ีซ่อนอยูใ่นทั้ง 3 ชุด สามารถถอดออก เพ่ือสะดวกต่อการซกัลา้ง 
  4.1.1)  เนคไท สาํหรับตวักรองอากาศ อยูใ่นส่วนปลายของเนคไท และมีสายยางยดืซ่อน
อยูด่า้นหลงัเพ่ือนาํมาคลอ้งเขา้กบัหูในการใชง้าน  
 
   
  

 
 
 
 
 

รูปที ่4 เนคไทป้องกนัมลพิษทางอากาศ 
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  4.1.2) เส้ือเช้ิตแขนสั้ น จากผลสํารวจผูว้ิจัยได้พบว่า ผูค้นใช้ส่วนของปลายแขนเส้ือ 
นาํมาป้องกนัตวัเองจากฝุ่ นควนั ผูว้จิยัจึงไดอ้อกแบบใหต้วัฟิลเตอร์อยูบ่ริเวณปลายแขนเส้ือ เม่ือใชง้าน 
   

 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่5 เช้ิตแขนสั้นป้องกนัมลพิษทางอากาศ 
 

  4.1.3) เส้ือเช้ิตแขนยาวจากผลสาํรวจ ผูว้จิยัพบวา่ผูค้นใชใ้นส่วนของเส้ือผา้นาํมาป้องกนั 
ตวัเองจากฝุ่ นควนั จึงออกแบบใหต้วักรองอากาศจะอยูใ่นส่วนของขอ้ศอกดา้นในของแขนเส้ือ เพ่ือใหรั้บกบัใบหนา้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่6 เช้ิตแขนยาวป้องกนัมลพิษทางอากาศ 
 

 4.2) ผลการวิจัยชุดสําหรับป้องกันจากแสงแดด ถูกออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานเป็น 
กระเป๋าและเส้ือเช้ิตแขนยาว ท่ีสามารถใชง้านง่ายและเขา้กบัพฤติกรรมการป้องกนัโดยสัญชาตญาณของคน  
  4.2.1) กระเป๋า จากผลสาํรวจผูว้ิจยัไดพ้บวา่ ผูห้ญิงจะมีพฤติกรรมในการป้องกนัโดยกนั
ใชก้ระเป๋าหรือส่ิงของท่ีอยูใ่นมือข้ึนมาบงัในส่วนของใบหนา้ ผูว้ิจยัจึงไดอ้อกแบบให้กระเป๋ามี 2 ชั้น ชั้นนอกเป็นผา้ 
ชั้นในเป็นหนงั ในส่วนของผา้สามารถปรับเปล่ียนเป็นหมวกได ้ 
   

 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่7 กระเป๋าป้องกนัแสงแดด 
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  4.2.2) เส้ือเช้ิตแขนยาว จากผลสํารวจผูว้ิจยัไดพ้บว่าผูค้นส่วนมากใช ้ท่อนแขนหรือฝ่า
มือข้ึนมาบงัในส่วนของใบหนา้ ผูว้จิยัจึงออกแบบมาใหเ้ป็นเช้ิตแขนยาว ท่ีบริเวณปลายแขนเช้ิต มีการพนัผา้กนั ยวูีอยู่
ดา้นใน และสามารถดึงออกมาใชง้านไดอ้ยา่งสะดวก 
 

 

รูปที ่8 เช้ิตแขนยาวป้องกนัแสงแดด 
 

 4.3) ผลการวจิยัชุดสาํหรับป้องกนัจากฝน ถูกออกแบบและสร้างสรรคผ์ลงานเป็น ชุดเดรสและ
ผา้คลุมไหล่ ท่ีสามารถใชง้านง่ายและเขา้กบัพฤติกรรมการป้องกนัโดยสัญชาตญาณของคน    
  4.3.1) ชุดเดรส จากผลสาํรวจผูว้จิยัไดพ้บวา่ ผูห้ญิงใชส่ิ้งของท่ีหาไดง่้ายนาํข้ึนมาบงัฝน
ในส่วนของใบหนา้และส่วนศีรษะ ผูว้จิยัจึงออกแบบมาในชุดเดรส ส่วนดา้นหนา้ชุดมีพลาสติกใสและผา้ใบกนันํ้ามา
เป็นส่วนประกอบเพ่ิมเติม และมีการพบัเพ่ือความสวยงามของชุดและสะดวกต่อการใชง้าน 

 
รูปที ่9 เดรสป้องกนัฝน 

 

  4.3.2) ผา้คลุมไหล่ จากผลสํารวจผูว้ิจัยได้พบว่า ผูห้ญิงใช้ส่ิงของท่ีหาได้ง่ายอย่าง
ผา้พนัคอ ผา้คลุมไหล่ นาํข้ึนมาบงัฝนในส่วนของใบหน้าและส่วนศีรษะ แต่ผา้พนัคอนั้นไม่สามารถป้องกนันํ้ าได ้
ผูว้ิจยัไดอ้อกแบบผา้พนัคอ ท่ีประกอบดว้ยผา้ 2 ดา้น ดา้นแรกเป็น ผา้ฝ้าย 100% และอีกดา้นเป็นผา้ใบกนันํ้าโดยผูว้ิจยั
ไดคิ้ดวธีิการพบัใหใ้ชง้านไดง่้ายและติดกระดุมดา้นหลงัเขา้กบัเดรสเพ่ือกนัการหลุด 
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ภาพที ่10 ผา้คลุมไหล่ป้องกนัฝน 
 
5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

ชุดเอาตัวรอดส่วนบุคคลในสังคมเมือง ในรูปแบบของการออกแบบเส้ือผ้า ท่ีผู ้ใช้สามารถใช้ใน
ชีวิตประจาํวนัได ้ดูไม่แปลกหรือแตกต่างจากผูอ่ื้น ผูว้ิจยัคิดว่าการออกแบบ ข้ึนอยูก่บัพฤติกรรมของมนุษยใ์นการ
ป้องกนัตวัเองโดยวิธีการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ จากมลภาวะและสภาพแวดลอ้มต่างๆ ท่ีพบเจอในสังคมเมือง และ
ตวัเส้ือผา้ท่ีผูว้ิจยัไดอ้อกแบบยงัตอ้งปรับแกไ้ขและพฒันากระบวนการผลิต ให้สามารถถอดออกจากชุดเพ่ือท่ีจะ
นาํไปใชก้บัเส้ือผา้ตวัอ่ืนได ้เพ่ือใหผ้ลงานสามารถเป็นท่ียอมรับและผลิตในเชิงอุตสาหกรรมได ้

 

6. บทสรุป 
 ผูว้ิจยัผลิตชุดสําหรับป้องกนัมลภาวะและสภาพอากาศต่างๆในสังคมเมืองท่ีไดแ้นวความคิดจากการศึกษา
ผลกระทบและปัญหาดา้นมลภาวะและสภาพอากาศในสังคมเมือง จึงนาํมาประยกุตอ์อกแบบและผลิตเป็นช้ินงานจริง
อนัเป็นผลงานท่ีบูรณาการวตัถุประสงคก์ารวิจยัเป็นชุดเอาตวัรอดส่วนบุคลท่ีสามารถสวมใส่ไดใ้นชีวิตประจาํวนัได้
อยา่งไม่แปลกหรือแตกต่างจากผูอ่ื้นและยงัสามารถใชชี้วิตประจาํวนัไดอ้ยา่งปกติ รวมผลงานทั้งหมด 7 ช้ินงาน ไดแ้ก่ 
(1) เช้ิตแขนสั้ น (2) เช้ิตแขนยาวป้องกันมลภาวะทางอากศ  (3)  เช้ิตแขนยาวป้องกันมลภาวะแสงยูวี (4) เนคไท         
(5) กระเป๋าสะพาย  (6) ผา้พนัคอ (7) เดรส 
 
กติติกรรมประกาศ  
 ขอขอบคุณคณาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีแผนกต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิทยานิพนธ์  อาจารย ์David Marc Schafer ท่ี
ใหค้าํปรึกษาแนะนาํแนวคิดและเทคนิคในการผลิตผลงาน และเปิดโอกาสในการปรับปรุงงานวิจยัใหส้ามารถ สร้าง
ช้ินงาน ออกมาไดอ้ยา่งสมบูรณ์แบบท่ีสุด 
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โครงการออกแบบเคร่ืองสร้างสรรค์งานศิลปะจากเซรามิก 
INTERACTIVE EQUIPMENT FOR CREATING WORKS OF ART FROM CERAMIC 
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--------------------------------- 
 

บทคดัย่อ      

 เซรามิกเป็นงานศิลปะแขนงหน่ึงท่ีมีกระบวนการผลิตทั้งในระบบอุตสาหกรรมขนาดเลก็และขนาดใหญ่ ไป
จนถึงงานอดิเรก ของกลุ่มศิลปินผูท่ี้ช่ืนชอบงานศิลปะหลากหลายแขนง เน่ืองจากกระบวนการผลิตช้ินงานในแต่ละ
ขั้นตอนมีความสลบัซับซ้อนอีกทั้งยงัใชร้ะยะเวลาในการทาํค่อนขา้งนาน จึงทาํให้ไม่เป็นท่ีนิยมมากนัก อีกทั้งการ
คิดคน้กรรมวิธีผลิตช้ินงานรูปแบบใหม่ยงัมีไม่มากนกั  ผูว้ิจยัไดท้ดลองหากระบวนการผลิตช้ินงานท่ีเกิดจากการวาด
ลวดลาย โดยผูใ้ชไ้ม่สามารถคาดเดาล่วงหนา้ไดว้า่ลวดลายท่ีเกิดข้ึนเป็นรูปทรงแบบใด โดยใชห้ลกัการทาํงานของชุด
สร้างเส้นเรขาคณิต (Pintograph)  ในการผลิตเคร่ืองสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะโดยใช ้ดินดาํ (PBA) ซ่ึงเป็นดินพอร์ซเลน
ท่ีให้เน้ือดินสีขาวหลงัจากผา่นการเผาอุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส เป็นวตัถุดิบในการสร้างช้ินงาน ผลงานท่ีไดจ้าก
การวาดลวดลายจากเคร่ืองทาํให้ไดช้ิ้นงานเป็นรูปทรง 3 มิติท่ีมีลวดลายท่ีเกิดจากผูใ้ชเ้ป็นผูส้ร้างเพื่อให้เกิดลาย ซ่ึง
ช้ินงานท่ีไดจ้ากการสร้างผูใ้ชส้ามารถนาํไปประยุกต์ไดห้ลากหลาย เช่น โคมไฟ ชุดจานชาม เคร่ืองประดบั ตกแต่ง
ผนงัหอ้ง เป็นตน้ 
 

คาํสําคญั: เซรามิก, Pintograph, ดินดาํ (PBA) 
 

Abstract 
 Ceramic as an art form exists in both large and small industries and also as a passionate hobby for artists 
groups & art enthusiasts. However, it is increasingly becoming unpopular among the younger generations, because 
it is a long & complex production process which hasn’t evolved much in hundreds of years.  The researcher 
conducted many experiments and tried to develop a unique and creative way to revive the interest in ceramic art 
production. Inspired by the Pantograph, an electro-mechanical equipment was developed that allows works of art to 
be produced by extruding clay (PBA) or a type of white porcelain body onto a preformed surface or shape. The 
users could then, take this as a starting pint and develop the art piece further. 
 

KEYWORDS: Ceramic, Pintograph, Clay (PBA) 
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1. บทนํา 
 เซรามิกคือช้ินงานหรือส่ิงต่างท่ีทาํจากดินทั้ งหมด โดยข้ึนรูปผลิตภณัฑ์ต่างๆดว้ยหลากหลายวิธีการทั้ ง
วิธีการป้ันด้วยมือ ข้ึนรูปด้วยแป้นหมุน การหล่อช้ินงานด้วยแม่พิมพ์ เป็นตน้ โดยข้ึนรูปเป็นผลิตภณัฑ์ต่างๆทั้ ง
เคร่ืองใช้ เคร่ืองประดบั สุขภณัฑ์ งานประติมากรรมและอ่ืนๆอีกมากมาย จากนั้นจึงท้ิงไวใ้ห้แห้งแลว้นําไปเผาท่ี
อุณหภูมิความร้อน 2 รอบ เพ่ือใหไ้ดผ้ลงานท่ีออกมาสวยงามและสมบูรณ์  
 เน่ืองจากงานเซรามิกในประเทศไทยเป็นงานท่ีไดรั้บความนิยมไม่แพร่หลาย ส่วนตลาดดา้นงานศิลปะ
ประเภทเซรามิกของไทยยงัคงมีเพียงกลุ่มคนเล็กๆท่ียงัผลิตผลงานออกมาให้เห็นตามทอ้งตลาดบา้ง สาเหตุท่ีงาน
ศิลปะจากเซรามิกยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัอยา่งแพร่หลายนั่นเพราะกระบวนการผลิตท่ีซับซ้อนและใชเ้วลานาน อีกทั้งตอ้ง
อาศยัความรู้ความเช่ียวชาญดา้นเซรามิกในการผลิตช้ินงาน ดว้ยเหตุน้ีจึงเกิดแนวคิดท่ีจะสร้างเคร่ืองผลิตงานเซรามิก 
โดยผูว้ิจยัมีความมุ่งมัน่ท่ีจะเผยแพร่งานเซรามิกใหเ้ป็นท่ีรู้จกัอยา่งแพร่หลายมากข้ึนแก่คนทุกเพศทุกวยัท่ีมีความสนใจ 
สามารถเขา้ถึงงานเซรามิกไดม้ากข้ึน สามารถผลิตช้ินงานเป็นของตนเองไดโ้ดยไม่จาํเป็นตอ้งมีทกัษะความรู้ทางดา้น
เซรามิกและผา่นกระบวนการผลิตท่ีไม่ซบัซอ้น ผูว้ิจยัไดศึ้กษาหลกัการทาํงานของชุดสร้างเส้นเรขาคณิต (Pintograph) 
คือ วงลอ้ 2 วง วางในระดบัเด่ียวกนัหมุนดว้ยความเร็วท่ีแตกกนัหรือเท่ากนั แลว้ต่อเช่ือมแขนในรูปแบบ ส่ีเหล่ียมดา้น
ขนาน ร่วมกบัปากกาวาดภาพลงบนพื้นผิว ภาพท่ีเกิดข้ึนจะข้ึนอยูก่บัความเร็วในการหมุนของแผน่วงลอ้กลมทั้งสอง 
และระยะความยาวของแขนท่ีต่อเช่ือมกนัในระบบ รวมถึงตาํแหน่งจุดปลายแขนท่ีต่อเช่ือมกบัแผน่วงลอ้ นาํมาร่วมใช้
กบังานเซรามิก เพ่ือใหผู้ใ้ชส้ามารถนาํมาสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะไดโ้ดยท่ีทุกคนสามารถเขา้ใจและสร้างผลงานท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ เฉพาะบุคคลได ้
 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ผูว้จิยัจึงเกิดแนวคิดท่ีจะสร้างเคร่ืองสาํหรับสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะจากเซรามิก เพ่ือให้
ผูค้นท่ีสนใจในงานเซรามิกและช่ืนชอบทดลองกระบวนการสร้างสรรคง์านศิลปะแนวใหม่ ไดม้าผลิตผลงานท่ีเป็น
เฉพาะตวัของแต่ละบุคคลและสร้างกระบวนการทาํงานเซรามิกแบบใหม่ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัอยา่งแพร่หลายมากยิง่ข้ึน 
 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
 เพ่ือสร้างเคร่ืองออกแบบผลงานศิลปะจากเซรามิกให้แก่ผูท่ี้มีความสนใจการสร้างสรรคผ์ลงานในรูปแบบ
และกระบวนการใหม่ๆ รวมไปถึงบุคคลท่ีไม่มีพ้ืนฐานทางดา้นเซรามิก สามารถสร้างสรรคง์านเซรามิกได ้อีกทั้งเป็น
การต่อยอดและพฒันาเคร่ืองมือและช้ินงานให้มีความหลากหลายในการสร้างผลงานมากยิ่งข้ึน รวมถึงการเผยแพร่
งานเซรามิกใหเ้ป็นท่ีนิยมมากข้ึนเพ่ือเพ่ิมช่องทางให้แก่ผูท่ี้สนใจไดเ้ขา้มาศึกษา เรียนรู้ ควบคู่กบักระบวนการทาํงาน
เซรามิกได ้
 

3. การดาํเนินการวจิัย 
 3.1) การเกบ็รวบรวมขอ้มูลและวเิคราะห์ขอ้มูล 
  3.1.1) ศึกษารูปแบบการทอผา้ท่ีเกิดจากก่ีแจคการ์ด โดยผา่นบตัรเจาะรูท่ีทาํมาจากเหลก็ เจาะรูลงบตัร
ตามลวดลายท่ีออกแบบไวแ้ลว้จึงนาํเขา้เคร่ืองทอ เคร่ืองจะทาํงานโดยยงิเขม็ท่ีมีดา้ยวิง่ผา่นรูของบตัรเพ่ือทาํใหผ้า้เกิด
ลายนูนข้ึนมา ส่วนมากจะใชใ้นอุตสาหกรรมท่ีทอพรม ผูว้จิยัเห็นถึงความน่าสนใจของระบบบตัรเจาะรู จึงนาํมาต่อ
ยอดและพฒันาใหเ้ขา้กบังานเซรามิก 
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  3.1.2) ผูว้จิยัไดท้ดลองประดิษฐเ์คร่ืองสาํหรับยงิลายเซรามิก โดยการใชมื้อเป็นตวับงัคบัเพ่ือใหเ้กิด
ลวดลายผา่นรูบตัรวงกลม โดยใชย้างรัดของเป็นตวัร้ังเพ่ือใหบ้ตัรวงกลมสามารถหมุนได ้
  3.1.3) ผูว้จิยัไดค้น้ควา้ขอ้มูลของชุดสร้างภาพเส้นเรขาคณิต (Pintograph) โดยไดศึ้กษาหลกัการทาํงาน
หลกัของส่ิงท่ีทาํให้เกิดลาย โดยคน้พบการทาํงานหลกัของชุดสร้างภาพเส้นเรขาคณิต (Pintograph) คือ วงลอ้ 2 วง 
และแขนท่ีเช่ือมต่อวงลอ้ทั้งสอง โดยแขนจะเคล่ือนท่ีแบบยืดหดไดเ้หมือนประตูบานพบัและใชป้ากกาเสียบท่ีปลาย
แขนเพ่ือวาดภาพลงบนวตัถุ 
 3.2) การออกแบบผลิตภณัฑ ์ 
  3.2.1) กาํหนดแนวความคิดโดยทดลองทาํตน้แบบภายใตข้อ้มูลท่ีคน้ควา้มาเพ่ือทดลองหากระบวนการ
ท่ีดีท่ีสุดเพ่ือนาํมาประยกุตใ์ชก้บังานเซรามิก 
  3.2.2) สรุปงานออกแบบและทาํตน้แบบเพ่ือหาวิธีการสร้างลวดลายเพ่ือประยกุตใ์ชก้บัเซรามิกท่ีดีท่ีสุด   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 ต้นแบบตวัที ่1 
 

 ตน้แบบตวัท่ี1เป็นการนาํเอารูปแบบของบตัรเจาะรูมาสร้างเคร่ืองยิงนํ้ าดินเพ่ือให้เกิดลวดลายจากลาย บน
บตัรเจาะรู โดยยิงนํ้ าดินท่ีบรรจุใส่หลอดฉีดยาผ่านรูบตัร ซ่ึงตน้แบบตวัท่ี 1 มีปัญหาในการใชง้านในดา้นของระบบ
ของตวัเคร่ืองตอ้งใชก้ารบงัคบัเคร่ืองหลายคน ไม่สามารถใหค้นเพียงคนเดียวใชง้านเพ่ือสร้างลวดลายได ้
 
 
 

 

 
 
 

 
รูปที่ 2 ต้นแบบตวัที ่2 
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 ตน้แบบตวัท่ี 2 พฒันามาจากตวัท่ี 1 เป็นการยิงนํ้ าดินผ่านบตัรเจาะรูวงกลม โดยลวดลายท่ีเกิดข้ึนเกิดจาก
ผูใ้ชเ้ป็นผูส้ร้างลวดลายผา่นการบีบนํ้าดินท่ีบรรจุในหลอดฉีดยาลงในรูบตัร ในขณะท่ีกดหลอดฉีดยา ค่อยๆ หมุนบตัร
โดยใชห้ลอดในการบงัคบัการหมุน จากการทดลองพบวา่ตน้แบบท่ี 2 ยงัคงมีขั้นตอนในการทาํไม่ต่างจากการใชมื้อ
บีบแลว้สร้างลวดลายเอง จึงทาํใหต้น้แบบช้ินน้ียงัไม่เหมาะท่ีจะนาํมาใชง้าน 
 

 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 3 ต้นแบบตวัที ่3 
 

 ตน้แบบตวัท่ี 3 ต่างจาก 2แบบแรก โดยไดแ้รงบนัดาลใจมาจากชุดสร้างเส้นเรขาคณิต (Pantograph) ซ่ึงมี
ลกัษณะของการวาดภาพโดยใชป้ากกาวาดลงบนพ้ืนผิวทาํให้เกิดลวดลายออกมา เป็นเส้นโคง้ เส้นรี เส้นเกลียว เป็น
ตน้ โดยระบบการทาํงานประกอบไปดว้ยวงลอ้ 2 วง สําหรับหมุนบงัคงัเพ่ือสร้างลายเส้นและแขนท่ีเช่ือต่อกบัวงลอ้
ทั้ง 2 วง เพ่ือเป็นแกนหมุนให้เกิดลวดลายโดยท่ีแขนจะมีช่องสําหรับเสียบปากกาเพ่ือวาดภาพลายเส้นลงบนพ้ืนผิว 
ภาพลายเส้นท่ีเกิดข้ึนจะข้ึนอยูก่บัความเร็วในการหมุนของวงลอ้ทั้ง 2 วง 
 จากการทดลองขา้งตน้ทาํใหผู้ว้ิจยัเห็นถึงความเป็นไปไดข้องกระบวนการในการผลิตเคร่ืองสร้างสรรคง์าน
ศิลปะจากเซรามิก โดยสามารถยิงนํ้ าดินเพ่ือให้เกิดลวดลายท่ีมีมิติข้ึนมา รูปแบบของตวัเคร่ืองท่ีมีความเป็นไปไดใ้น
การสร้างจะอยูใ่นขั้นตอนต่อไปท่ีแสดงรายละเอียดและรูปแบบของการทาํงานต่างๆของเคร่ืองมือ 
 
4. ผลการวจิัย 
 ทางผูว้ิจยัไดท้ดลองสร้างเคร่ืองจาํลองระบบชุดสร้างเส้นเรขาคณิต (Pintograph) โดยมีวงลอ้  2 วงสําหรับ
เป็นตวัหมุนเพ่ือให้เกิดลวดลายแลว้ต่อเช่ือมดว้ยแขน ซ่ึงตวัแขนจะเช่ือมต่อกบัวงลอ้ทั้ง 2 วง โดยแขนของชุดสร้าง
เส้นเรขาคณิตเป็นแขนแบบยืดหดได ้ทางผูว้ิจยัจึงทดลองปรับเปล่ียนแขนให้ต่างออกไปจากเดิมท่ีเคยมี โดยทาํแขน
เป็นแกนแนวตรงซอ้น กนัและมีช่องตรงกลางของแขนสามารถสไลดส์าํหรับปรับตาํแหน่งในการวาดลาย โดยมีรหัส
ระบุตาํแหน่งแต่ละจุดท่ีผูใ้ชเ้ล่ือนทั้งตาํแหน่งของแขนและตาํแหน่งของวงลอ้ 2 วง เพ่ือให้ผูใ้ชส้ามารถจดจาํรหัสใน
การวาดลวดลายแต่ละอนัไวไ้ด ้เม่ือผูใ้ชอ้ยากวาดลวดลายเดิมซํ้ าอีกคร้ังผูใ้ชส้ามารถเล่ือนไปยงัรหัสตามตาํแหน่งท่ี
เลือกไว ้  ทางผูว้ิจยัไดท้ดลองสร้างเคร่ืองจาํลองระบบชุดสร้างเส้นเรขาคณิต (Pintograph) มาสร้างสรรคผ์ลงานเซรา
มิก โดยกระบวนการดงัต่อไปน้ี 
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 1. สร้างโครงไมส้าํหรับยดึกบัตวัวาดลาย ขนาดกวา้ง 85 เซนติเมตร ยาว 85 เซนติเมตร สูง 100 เซนติเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4 โครงไม้ของตัวเคร่ือง 
 

 2. กดัอลูมิเนียมเพ่ือทาํฐานสาํหรับใส่ วงลอ้ทั้ง 2 วงและแขนสาํหรับวาดลาย 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

รูปที่ 5 ฐานอลูมิเนียมสาํหรับใส่วงลอ้ทั้ง 2 วง 

 3. ติดตั้งวงลอ้ 2 วงและแขน เขา้กบัโครงไม ้พร้อมติดตั้งวงจรไฟฟ้าเขา้กบัตวัเคร่ือง 
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รูปที่ 6 ติดตั้งอลูมิเนียมกบัโครงไมพ้ร้อมติดตั้งวงจรไฟฟ้ากบัตวัเคร่ือง 
 4. ทดสอบตวัเคร่ืองและทดลองสร้างลวดลายจากตวัเคร่ือง โดยนํ้าดินจะออกเป็นเส้นผา่นท่อส่งนํ้าดิน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปที่ 7 ทดลองยงินํ้าดิน 
 
5. ส่วนประกอบต่างๆของเคร่ืองสร้างสรรคศิ์ลปะจากเซรามิก 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 8 โครงสร้างของเคร่ือง วงลอ้สาํหรับบงัคบัลวดลายและแขนสาํหรับเสียบท่อยงินํ้าดิน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 9 ท่ีเหยยีบสาํหรับปรับแผน่ไมร้องนํ้าดินใหข้ึ้น-ลง และ ท่ีบรรจุนํ้าดินสาํหรับยงิลาย 
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 6. ผลงานท่ีไดจ้ากการวาดลวยลายของเคร่ืองสร้างสรรคง์านศิลปะ 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 10 ผลงานท่ีเกิดจากการวาดลวดลายจากเคร่ืองโดยผูใ้ชเ้ป็นผูท้าํใหเ้กิดลวดลาย 
 
5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 การทดลองสร้างเคร่ืองสาํหรับสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะจากเซรามิกในคร้ังน้ีทาํใหเ้กิดลวดลายท่ีเป็นลายเส้น
และวงรีในรูปแบบงาน 3 มิติ โดยการวาดลวดลายจากการหมุนวงลอ้ทั้ง 2 วง ท่ีมีระดบัความเร็วในการหมุนท่ีเท่ากนั
หรือแตกต่างกนัและยิงนํ้ าดินผา่นท่อส่งนํ้ าดินโดยการหมุนของตวัแขนท่ีเช่ือมกบัวงลอ้ทั้งสองเพ่ือเกิดลวดลาย ทั้งน้ี
ยงัมีข้อจาํกัดจากปริมาณนํ้ าดินท่ีบรรจุได้ปริมาณน้อยทาํให้ได้จาํนวนช้ินงานในการวาดต่อการบรรจุนํ้ าดินใน
กระบอกไม่มากนักและแรงอดัของมอเตอร์ท่ีเกิดจากการปรับระดบัความช้า-เร็วส่งผลให้ลวดลายในการออกมา
แตกต่างกนั หากหมุนวงลอ้ดว้ยความเร็วมากในขณะท่ีปรับความเร็วของการยิงนํ้ าดินให้ชา้ทาํให้ เส้นดินท่ีออกจาก
ท่อยิงขาดออกจากกนั ไม่มีความต่อเน่ืองของลวดลายได ้อีกทั้ งการต่อยอดเพ่ือพฒันาตวัแขนให้มีขนาดท่ียาวข้ึน
เพ่ือใหเ้กิดลวดลายท่ีหลากหลายยิง่ข้ึนเน่ืองจากตวัแขนท่ีสั้นทาํใหล้วดลายท่ีไดมี้ขนาดเลก็   

 

6. บทสรุป 
 ผลจากการวิจยัในคร้ังน้ีทาํให้ผูว้ิจยัสามารถผลิตเคร่ืองสร้างสรรคง์านศิลปะจากเซรามิก โดยไดแ้รงบนัดาล
ใจจากระบบการสร้างเส้นเรขาคณิต (Pintograph) ท่ีมีการทาํงานหลกัคือ จะมีวงลอ้ 2 วงไวส้ําหรับบังคบัแขนให้
สามารถเคล่ือนท่ีได ้ซ่ึงลวดลายท่ีเกิดข้ึนจากการหมุนวงลอ้ทั้ง 2 วง จะเป็นการหมุนไปในทิศทางท่ีเหมือนกนัหรือ
ตรงขา้มกนัก็ได ้ประกอบกบัความเร็วในการหมุนวงลอ้ ทาํให้เกิดลวดลายท่ีหลากหลาย โดยผูใ้ชง้านเป็นผูบ้งัคบั จน
สามารถผลิตผลงานศิลปะจากเซรามิกไดจ้ริง ซ่ึงช้ินงานท่ีผลิตข้ึนสามารถนําไปพฒันาเป็นเคร่ืองประดบัตกแต่ง 
ภาชนะ เป็นตน้  
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การออกแบบอุปกรณ์สําหรับกาแฟ 
OBJECTS AND RITUALS FOR COFFEE 

 

ศิรัณยา ทวศัีกดิ์1  รศ.พศิประไพ สาระศาลนิ2 และอรพรรณ สาระศาลนิ เชเฟอร์3 
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3 อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมประจาํ สาขาวชิาการออกแบบ คณะศิลปะและการออกแบบ  มหาวทิยาลยัรังสิต 

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

บทคดัย่อ  

 การออกแบบอุปกรณ์สําหรับกาแฟไดรั้บแรงบนัดาลใจมาจากความหลากหลายของบุคคลท่ีช่ืนชอบใน
รสชาติของกาแฟท่ีแตกต่างกนัออกไป โดยวิธีการชงกาแฟดว้ยนํ้ าท่ีมีอุณหภูมิแตกต่างกนัสัมพนัธ์กบัระดบัการคัว่
เมล็ดกาแฟแต่ละสายพันธ์ุ นับเป็นปัจจัยท่ีสําคัญอย่างหน่ึงท่ีส่งผลต่อรสชาติท่ีได้รับ ผูว้ิจัยจึงมีแนวคิดในการ
ออกแบบเคร่ืองชงกาแฟแบบหยด (Dripper) ท่ีเปล่ียนแปลงอุณหภูมิไดต้ามรูปทรง โดยแบ่งออกเป็น 3 อุณหภูมิ ไดแ้ก่ 
อุณหภูมิสูง อุณหภูมิกลาง และอุณหภูมิตํ่า รวมทั้งออกแบบถว้ยและแท่นดริปกาแฟ เขา้มาผสมผสานเพ่ือสร้างความ
แตกต่างทั้ ง 3 ช้ินงานให้ทั้ งหมดมีความสัมพนัธ์กนั โดยผลท่ีไดรั้บคือ อุปกรณ์สําหรับกาแฟสามารถประกอบได้
ทั้งหมด 45 รูปแบบ โดยการชงดว้ยเคร่ืองชงกาแฟแบบหยด (Dripper) ท่ีรักษาอุณหภูมิสูงทาํใหไ้ดร้สชาติท่ีเบา การชง
ท่ีรักษาอุณหภูมิกลางทาํใหไ้ดร้สชาติท่ีเป็นมาตรฐาน และการชงท่ีรักษาอุณหภูมิตํ่าใหร้สชาติท่ีเขม้  

 

คาํสําคญั: กาแฟ, อุปกรณ์สาํหรับกาแฟ, ความหลากหลาย 
 

Abstract 

 This thesis study of designing various coffee brewing equipment was inspired by the huge variety in the 
types of coffee available, identities associated to various types of coffee bean, varying individual preference and 
various degrees of value associated to coffee by coffee lovers.   The researcher incorporated this vast range 
available to coffee lovers by varying the shape, size and surface patterns of a series of dripper, which by varying the 
temperature into three levels and the length of exposure of water to coffee powder varied the taste of brewed coffee. 
The result formed a complete set of coffee cups of dripper stands which able to transform into 45 different ways by 
high temperature one create light taste, the medium temperature one create standard taste and the low temperature 
create bold taste. 
  

KEYWORDS: COFFEE, OBJECTS FOR COFFEE, VARIETY 
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1. บทนํา 
 กาแฟ นับว่าเป็นเคร่ืองด่ืมชนิดหน่ึงท่ีมีความนิยมแพร่หลายทัว่โลก และไดเ้ขา้มามีบทบาทหรือเป็นส่วน
หน่ึงในชีวิตประจาํวนัของหลายๆคน เน่ืองจากในกาแฟมีสารคาเฟอีน (Caféine) จึงทาํให้เกิดความรู้สึกสดช่ืน และ
กระปร้ีกระเปร่า (พิชานนัท์ ลีแกว้, 2558) โดยส่วนใหญ่เรามกัจะนึกถึงการด่ืมกาแฟท่ีมาจากร้าน (Coffee café) ท่ีชง
โดยผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นกาแฟ (Barista) แต่จริงๆแลว้การด่ืมกาแฟนบัเป็นส่ิงท่ีอยูใ่กลต้วั โดยท่ีผูด่ื้มเองไม่ทนัสังเกต 
คือการด่ืมกาแฟในขณะปฏิบติังาน 
 การพกัด่ืมกาแฟ (Coffee Break) ในสถานท่ีทาํงานเป็นกิจกรรมท่ีใชผ้่อนคลายจากความเหน่ือยลา้จากการ
ทาํงาน อีกทั้งยงัเป็นการใชเ้วลาร่วมกนัของเพ่ือนร่วมงานเพ่ือพูดคุยและแลกเปล่ียนประสบการณ์ การพกัด่ืมกาแฟใน
ลกัษณะขา้งตน้น้ีเอง เป็นกิจกรรมท่ีสามารถมองเห็นไดถึ้งลกัษณะของผูด่ื้มกาแฟท่ีมีความช่ืนชอบในเร่ืองรสชาติท่ีไม่
เหมือนกนั ทั้งเร่ืองส่วนผสม วตัถุดิบและของชนิดกาแฟ ซ่ึงบ่งบอกถึงลกัษณะเฉพาะและรสนิยมของแต่ละบุคคล อีก
ทั้งความเป็นเอกลกัษณ์ท่ีแตกต่างของรูปทรงแกว้แต่ละใบท่ี รสชาติของกาแฟท่ีแตกต่างตั้งแต่สายพนัธ์ุของเมล็ด 
ระดับการคั่ว รวมไปถึงอุณหภูมิของนํ้ าท่ีใช้ในการชงกาแฟ  อุปกรณ์ท่ีใช้สําหรับกิจกรรมเหล่าน้ีต่างมีความ
หลากหลายอยูใ่นตวัเอง 
 หากแต่อุปกรณ์สาํหรับการชงกาแฟในสถานท่ีทาํงานเป็นส่ิงท่ีขาดความใส่ใจในการท่ีจะเลือกใชผ้ลิตภณัฑ ์
กล่าวคือ อุปกรณ์ท่ีไม่ไดถู้กสร้างและออกแบบใหใ้ชเ้ฉพาะในกิจกรรมดงักล่าว แต่เป็นการนาํอุปกรณ์ท่ีมีอยูแ่ลว้มาใช้
ประยุกต์ใช้สอย เช่น การใช้แกว้ประจาํตวัท่ีมีอยู่แลว้ รวมไปถึงอุปกรณ์ชงกาแฟมีขอ้จาํกดัท่ีสามารถสร้างกาแฟ
ออกมาไดเ้พียงแค่รสชาติเดียว  
 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ผูว้ิจยัจึงพิจารณาเห็นวา่ความหลากหลายของกาแฟ ในเร่ืองของอุณหภูมิท่ีสัมพนัธ์กบั
ระดบัการคัว่ของกาแฟ และการสร้างรสชาติท่ีหลากหลายเป็นส่ิงท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงตวัตนของผูท่ี้ด่ืมกาแฟ ก่อใหเ้กิด
เป็นแรงบนัดาลใจเพ่ือศึกษาวิจยัในงานออกแบบผลิตภณัฑ ์ชุดชงกาแฟ (Coffee Brewer) สาํหรับใชใ้นสถานท่ีทาํงาน 
เป็นการสร้างอุปกรณ์และกิจกรรมเพื่อตอบสนองความตอ้งการของแต่ละบุคคล 
 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

เพ่ือออกแบบผลิตภณัฑ์ ชุดชงกาแฟ ท่ีสามารถสะทอ้นความหลากหลายของแต่ละบุคคล โดยออกแบบ
เคร่ืองชงกาแฟแบบหยด (Dripper) ให้เป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถควบคุมอุณหภูมินํ้ าและรสชาติ และการออกแบบถว้ย
กาแฟรวมไปถึงแท่นดริปกาแฟ ท่ีสามารถสร้างความหมายไดด้ว้ยรูปทรง เอกลกัษณ์ และสัญญะ เพ่ือให้ผูใ้ชง้านได้
เลือกรสชาติกาแฟท่ีตนเองตอ้งการ 
 
3. การดาํเนินการวจิัย 
 การศึกษาวิจยัในการออกแบบอุปกรณ์สาํหรับกาแฟ ผูว้จิยัตอ้งการออกแบบอุปกรณ์สาํหรับกาแฟท่ีสามารถ
สร้างความแตกต่างในเร่ืองของอุณหภูมิและรสชาติท่ีเกิดข้ึนมาจากกรอบความคิดความหลากหลายของกาแฟ โดยเร่ิม
จากการศึกษาและเกบ็รวบรวมขอ้มูล  โดยการคน้หารูปทรง ลกัษณะ ของถว้ย อุปกรณ์ชงกาแฟท่ีใชใ้นการด่ืมกาแฟท่ี
มีอยู่ทัว่ไป ศึกษาคน้ควา้วิธีการสร้างความหลากหลายจากการชงกาแฟดว้ยเคร่ืองชงกาแฟแบบหยด (Dripper)  นาํ
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ขอ้มูลมาวิเคราะห์ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การศึกษาหารูปทรงและเอกลกัษณ์ของถว้ยกาแฟท่ีมีอยูท่ ัว่ไปเพ่ือคน้หา
สัญญะของถว้ยกาแฟแต่ละชนิด 

 
 

รูปที่ 1 จากรูปท่ี 1 พบวา่ถว้ยท่ีมีอยูท่ ัว่ไปสามารถจาํแนกเป็น 5 ประเภท ไดแ้ก่  
เอสเพรสโซ, อเมริกาโน, ลาเต, คาปูชิโน และ กาแฟไทย 

 และศึกษาเคร่ืองชงกาแฟแบบหยด (Dripper) แบบเดิมรวมทั้ งวิธีการชงเพ่ือค้นหาการสร้างรสชาติท่ี
หลากหลายของกาแฟ 

 
 

รูปที่ 2 จากภาพพบวา่รูปทรงและลวดลายท่ีเป็นร่อง (Rib) ของเคร่ืองชงกาแฟแบบหยด (Dripper) ส่งผลต่อรสชาติ
ของกาแฟ จากการศึกษาพบวา่อุณหภูมิของนํ้าเป็นส่วนหน่ึงท่ีสามารถสร้างความหลากหลายในเร่ืองรสชาติกาแฟ 
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 อุณหภูมิของนํ้ าท่ีใชใ้นการชงกาแฟมีความสัมพนัธ์ต่อการคัว่เมล็ดกาแฟ (Roast) คือ การใชเ้มล็ดกาแฟคัว่
ระดบัเขม้ชงกบันํ้าท่ีมีอุณหภูมิสูง จะทาํใหร้สชาติของกาแฟท่ีสกดัออกมามีความขม และมีรสชาติท่ีเขม้ และหากใช ้
เมล็ดกาแฟคัว่ระดบัอ่อนชงกบันํ้ าท่ีมีอุณหภูมิตํ่า จะทาํให้รสชาติของกาแฟท่ีสกดัออกมามีความเปร้ียวมากยิ่งข้ึน 
(Kaori Ezawa และคณะ, 2557) 
 จากการศึกษา คน้ควา้และวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัไดมี้แนวคิดในการออกแบบผลิตภณัฑอุ์ปกรณ์สาํหรับกาแฟ 
โดยกาํหนดใหช้ิ้นงานในส่วนของแกว้ ประกอบไปดว้ยรูปทรงท่ีสามารถบอกเอกลกัษณ์ของกาแฟแต่ละชนิดไดอ้ยา่ง
ชดัเจน และเคร่ืองชงกาแฟแบบหยด (Dripper) ให้มีรูปทรงท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการเก็บและกระจายอุณหภูมิของนํ้ า 
สามารถปรับเปล่ียนรูปแบบการใชง้านเพ่ือสร้างรสชาติท่ีหลากหลาย  
 ขั้นตอนต่อมาคือการสร้างงานตน้แบบและทาํการทดลองวสัดุโดยผูว้ิจยัไดเ้ลือกทั้งหมด 4 ประเภท คือ ไม,้ 
เซรามิค, ทองเหลือง และพลาสติก เพ่ือหาวสัดุและรูปทรงท่ีสามารถรักษาและกาํหนดอุณหภูมิท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการ
สร้างเคร่ืองชงกาแฟแบบหยด (Dripper) 

 

 
 

รูปที่ 3  ตน้แบบเคร่ืองชงกาแฟแบบหยด (Dripper)  ท่ีเลือกใชรู้ปทรงและท่ีหลากหลาย 
จากรูปท่ี 3 พบวา่ ไม ้และเซรามิค สามารถเกบ็และกระจายอุณหภูมิไดดี้กวา่ทองเหลือง และพลาสติก 

 
 การสร้างช้ินงานจริงโดยคาํนึงถึงรูปทรงของเคร่ืองชงกาแฟแบบหยด (Dripper) ให้มีสัญญะท่ีชัดเจน
สามารถบ่งบอกถึงประสิทธิภาพในดา้นการกกัเก็บและกระจายอุณหภูมิของนํ้ ากาแฟ ดว้ยรูปร่างและรูปทรงของ
ผลิตภณัฑ์ โดยทาํการทดลองใชง้าน วดัหาค่าเฉล่ียอุณหภูมิของนํ้ ากาแฟเพ่ือจาํแนกอุณหภูมิออกเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ 
อุณหภูมิสูง, อุณหภูมิกลาง และอุณหภูมิตํ่า  
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4. ผลการวจิัย 
 การออกแบบอุปกรณ์สาํหรับกาแฟ ภายใตก้รอบแนวคิดการสร้างความหลากหลายท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความ
แตกต่างของแต่ละบุคคล มีการออกแบบอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการชงกาแฟทั้งหมด 3 ชนิด ประกอบดว้ย ถว้ย  เคร่ืองชง
กาแฟแบบหยด (Dripper) และแท่นดริปกาแฟ โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 4.1 ถว้ยสําหรับใส่กาแฟ หลกัวิธีการออกแบบมีการใช้ขนาดของถว้ยเอสเพรสโซ่ (espresso) คือการชง
กาแฟโดยใชน้ํ้ าร้อนท่ีมีแรงดนัสูงอดัผา่นเมลด็กาแฟบด นํ้ากาแฟจะมีรสชาติเขม้ขน้ท่ีสกดักล่ิน รส ท่ีอยูใ่นเมลด็กาแฟ
ออกมา (ปิยชาติ ไตรถาวร, 2555) เป็นมาตรฐานสาํหรับถว้ย 5 ขนาดท่ีจะใชร่้วมกบัเคร่ืองชงกาแฟแบบหยด (Dripper) 
โดยมีรสชาติท่ีผู ้ใช้นํามาเพ่ิมรสชาติเทียบเคียงกับกาแฟ  5 ประเภท  คือ  เอสเพรสโซ่  (Espresso), อเมริกาโน 
(Americano), ลาเต (Latte), คาปูชิโน (Cappuccino) และกาแฟไทย ผูว้ิจัยได้เลือกใช้วสัดุในประเภทเซรามิค ท่ีมี
คุณสมบติัสามารถเก็บความร้อนและรักษาอุณหภูมิกาแฟไดดี้ เหมาะสมแก่การนาํมาใชอ้อกแบบถว้ยกาแฟ โดยตดัหู
จบัของแกว้เพ่ือใหผู้ใ้ชง้านไดมี้วธีิการด่ืมโดยใชมื้อโอบแกว้ทั้งสองขา้งใหเ้กิดการสัมผสักบัวสัดุท่ีเลือกใช ้
 

 
 

รูปที่ 4  ภาพร่างการออกแบบถว้ยกาแฟท่ีเทียบเคียง 5 รสชาติ 
จากรูปท่ี 4 เม่ือนาํมาผลิตแลว้สามารถเป็นดงัรูปท่ี 5 

 

 
 

 รูปที ่5 ถว้ยท่ีถูกออกแบบมาเพ่ือใชใ้นชุดอุปกรณ์การชงกาแฟ 
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 4.2 เคร่ืองชงกาแฟแบบหยด (Dripper) ถูกออกแบบใหรู้ปทรงและขนาด สัดส่วนมีความแตกต่างกนั เพ่ือให้
ไดร้สชาติกาแฟท่ีหลากหลายเม่ือใชง้านให้สัมพนัธ์กบัระดบัการคัว่ของเมลด็กาแฟ โดยจาํแนกอุณหภูมิไดท้ั้งหมด 3 
อุณหภูมิ คือ อุณหภูมิสูง, อุณหภูมิกลาง และอุณหภูมิตํ่า วสัดุเป็นไมส้ักข้ึนรูปโดยการกลึง 

 

 
 

 
 

 
 

รูปที่ 6 ภาพแสดงสัดส่วนของเคร่ืองชงกาแฟแบบหยด  (Dripper) 
 

จากภาพแสดงสัดส่วนนาํมาซ่ึงผลิตภณัฑจ์ริงดงัรูปท่ี 7 
 

 

 

 
 

รูปที่ 7 ช้ินงานเคร่ืองชงกาแฟแบบหยด (Dripper) ท่ีถูกผลิตแลว้  
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 โดยเคร่ืองชงกาแฟแบบหยด (Dripper) ท่ีรักษาอุณหภูมิสูง มีรูปทรงกรวยซ่ึงส่งผลต่อการไหลของนํ้ าไดดี้
ท่ีสุด ทาํให้ไดร้สชาติของกาแฟท่ีเบา กาํหนดให้ช้ินงานมีความหนาเพ่ือรักษาอุณหภูมิ สามารถรักษาอุณหภูมิของ
กาแฟมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 85 องศาเซลเซียสโดยประมาณ  
 เคร่ืองชงกาแฟแบบหยด (Dripper) ท่ีรักษาอุณหภูมิกลาง มีรูปทรงท่ีเป็นแบบมาตรฐานของผลิตภณัฑ์เดิม 
กาํหนดให้ช้ินงานมีความหนานอ้ยลงมาจากรูปแบบแรก โดยเพ่ิมลวดลายท่ีเป็นร่อง (Rib) เพ่ือชะลอการไหลของนํ้ า
ใหส้ามารถรักษาอุณหภูมิของกาแฟท่ีมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 76 องศาเซลเซียสโดยประมาณ  
 เคร่ืองชงกาแฟแบบหยด (Dripper) ท่ี รักษาอุณหภูมิตํ่ า มีรูปทรงท่ีมีลักษณะแบนและบางคล้ายชาม 
กาํหนดให้ช้ินงานมีความหนานอ้ยท่ีสุด โดยเพ่ิมลวดลายท่ีเป็นร่อง (Rib) เพ่ือชะลอการไหลของนํ้ า ทาํให้ไดร้สชาติ
กาแฟท่ีเขม้ อุณหภูมิของกาแฟมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 66 องศาเซลเซียสโดยประมาณ 
 4.3 แท่นดริปกาแฟ การออกแบบใชท้องเหลืองเป็นตวัเช่ือมโยงระหว่างอุปกรณ์ท่ีเป็นไม ้กบัเซรามิคเพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าใหก้บัผลิตภณัฑด์ว้ยการผสมผสานระหวา่ง 3 วสัดุเขา้ดว้ยกนั  

 
 รูปที ่10 แท่นดริปกาแฟจากวสัดุทองเหลือง 

 

จากรูปท่ี 10 เม่ือนาํช้ินงานทั้ง 3 ส่วนมาประกอบเขา้ดว้ยกนั จะไดด้งัรูปท่ี 11 

รูปที่ 11  การสร้างความแตกต่างดว้ยส่วนประกอบทั้ง 3 ช้ิน เพ่ือใหไ้ดอุ้ปกรณ์สาํหรับกาแฟ 45 รูปแบบ 
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5. บทสรุป 
 การออกแบบอุปกรณ์สําหรับกาแฟในคร้ังน้ีได้เคร่ืองชงกาแฟชนิดหยด (Dripper) ใช้ไม้สักเป็นวสัดุ 
เน่ืองจากไมส้ามารถเก็บรักษาอุณหภูมิไดดี้ โดยมีช้ินงานเคร่ืองชงกาแฟแบบหยด (Dripper) รักษาอุณหภูมิของนํ้ าได้
ทั้ งหมด 9 ช้ินงาน รวมไปถึงการสร้างสัญญะ เพ่ือให้ความหมายโดยตีความจากรูปทรงของถว้ยกาแฟเทียบเคียง
รสชาติ 5 ชนิด โดยมีแท่นดริปกาแฟเป็นตวัเช่ือมโยงงานทั้ งหมดเขา้ด้วยกัน กลายเป็นช้ินงานอุปกรณ์กาแฟ 45 
รูปแบบท่ีสามารถสร้างความหมายกบัรูปทรง เอกลกัษณ์ และสัญญะ รวมไปถึงการเลือกรสชาติกาแฟท่ีผูใ้ชต้อ้งการ 
เป็นการตอบสนองตามแนวคิดความตอ้งการของแต่ละบุคคล 
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การรับรู้พืน้ที ่และวตัถุ 
PERCEPTION OF SPACE AND OBJECT 
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--------------------------------- 
 

บทคดัย่อ      

โดยทัว่ไปการรับรู้ของมนุษยต์อ้งอาศยัประสาทสัมผสัทั้ง 5 เป็นเคร่ืองมือในการรับส่ิงเร้าต่างๆ การตีความ
ข้ึนอยู่กับประสบการณ์เดิมของแต่ละบุคคล การศึกษาวิจัยน้ีให้ความสนใจกับกระบวนการรับรู้ของมนุษยเ์ม่ือ
ประสาทสัมผสัหน่ึงไดข้าดหายไป ในกรณีน้ีคือการมองเห็น และพยายามทาํความเขา้ใจประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนขณะท่ี
คนสัมผสักบัวตัถุเม่ือความคิดรวบยอดต่อวตัถุนั้นแตกต่างจากส่ิงท่ีรับรู้ได ้ผูว้ิจยัทาํการศึกษาทฤษฏีเก่ียวกบัการรับรู้ 
และสัมผสักบัประสบการณ์การมองไม่เห็นผา่นทางร้านอาหาร DID: dine in the dark (Bangkok) ท่ีถูกสร้างข้ึนเพ่ือให้
คนทัว่ไปไดส้ัมผสักบัประสบการณ์ของคนตาบอดขณะอยูภ่ายใน ร้านถูกสร้างให้มืดสนิทไม่สามารถมองเห็นส่ิงท่ี
เกิดข้ึน ส่ิงท่ีอยูภ่ายในไดเ้ลย การดาํเนินกิจกรรมต่างๆ เป็นไปโดยปราศจากการมองเห็น จากประสบการณ์ดงักล่าว
ผ่านการตีความ และเช่ือมโยงเขา้กบัทฤษฏีการจดัระบบการรับรู้ สู่งานออกแบบของใชใ้นชีวิตประจาํวนัท่ีใกลต้วั
มนุษย ์และมีความคุน้ชินเป็นอยา่งดี 3 ช้ินคือ ประตู เกา้อ้ี และโตะ๊ 

 

คาํสําคญั: ไม่สามารถรับรู้ทางการมองเห็น, สร้างการรับรู้ใหม่,ของใชใ้นชีวติประจาํวนั 
 

Abstract 

 The human perception of the surroundings is based on the various stimuli received by the five senses and 
is interpreted with reference to previous experiences of the individual. This project focused on the perception 
processes of a person with one of the key senses missing, in this case vision, and tries to understand the experience 
of such a person who comes in contact with an object whose abstract notion of what it must be is different from 
what is perceived. The researcher studied relevant theories and experienced what it is to have vision missing by 
visiting the Dine in Dark (DID) restaurant in Bangkok. The interior of the restaurant was pitch dark but one is able 
to enjoy one’s meal by relying solely on the four senses of touch, smell, taste and sound.  
Based on this experience of dining in DID Bangkok, three familiar everyday objects were re-conceived; the door, 
the chair and a table.  
  

KEYWORDS: LOSS OF SIGHT, CREATE A NEW PERCEPTION, FAMILIER EVERYDAY OBJECTS 
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1. บทนํา 
โดยทัว่ไปการรับรู้ของมนุษยน์ั้นมีกระบวนการส่ือสารผ่านประสาทสัมผสัทั้ง 5 นั้นคือ ตา หู จมูก ล้ิน 

และผวิหนงั เม่ือใดกต็ามท่ีส่ิงเร้าปรากฏข้ึน กระทบเขา้กบัตวัรับสัมผสั (ตา หู จมูก ล้ิน ผวิหนงั) จะส่งกระแสประสาท
ไปยงัสมองเพ่ือทาํการแปลความหมายต่อไป ทั้งน้ีการตีความจะมีผลเป็นอยา่งไรข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ ภูมิหลงัเดิม 
ต่อส่ิงเร้านั้นๆ ของแต่ละบุคคล การรับรู้ผ่านประสาทสัมผสัทั้ง 5 ประมาณ 75% เป็นการรับรู้ผ่านทางการมองเห็น
ทั้งส้ิน (วชิระ ขินหนองจอก, 2552) 

บุคคลท่ีมีความบกพร่องในการมองเห็นสามารถแบ่งไดห้ลายระดบั เช่นการสูญเสียการมองเห็นบางส่วน 
เห็นเลือนราง จนถึงผูท่ี้สูญเสียการมองเห็นโดยส้ินเชิง ในท่ีน้ีจึงขอกล่าวถึงผูพิ้การทางการมองเห็นในลกัษณะของการ
สูญเสียการมองเห็นโดยส้ินเชิง เป็นท่ีน่าสนใจวา่ในสังคมปัจจุบนัมีการให้ความสนใจกบัผูพิ้การทางสายตามากข้ึน 
กิจกรรมต่างๆ ถูกจดัข้ึนเพ่ือให้คนทัว่ไปสามารถรับรู้หรือเขา้ใจ ในส่ิงท่ีผูพิ้การทางสายตาตอ้งเผชิญ ในลกัษณะของ
การจาํลองสถานการณ์เพ่ือสร้างประสบการณ์ ตาบอด แก่ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม ร้านอาหาร DID: Dine in the dark- 
(Bangkok) จาํลองบรรยากาศอนัมืดมิดให้แก่ผูท่ี้เขา้รับประทานอาหาร เม่ือเขา้สู่ภายในร้านสายตาจะไม่สามารถรับรู้
ถึงส่ิงใดได ้ไม่สามารถรับรู้ไดถึ้งคน วตัถุส่ิงของ อาหาร หรือแมแ้ต่ร่างกายของตนเอง จากประสบการณ์ท่ีผูว้ิจยัไดรั้บ 
สู่การออกแบบวตัถุ 3 ส่ิงคือ ประตู เกา้อ้ี โตะ๊ เพ่ือสร้างประสบการณ์ใหม่ท่ีคนไม่สามารถรับรู้ถึงวตัถุนั้นๆ ดว้ยสายตา
ไดอ้ยา่งสมบูรณ์ โดยใชท้ฤษฏีการจดัระบบการรับรู้ 

การรับรู้คือ การสัมผสัท่ีมีความหมาย การรับรู้เป็นการแปลงหรือตีความแห่งการสัมผสัท่ีไดรั้บออกเป็นส่ิง 
1 ส่ิงใดท่ีมีความหมายหรือท่ีรู้จกัเขา้ใจ ซ่ึงในการแปลหรือเขา้ใจนั้นจาํเป็นท่ีอินทรียจ์ะตอ้งใชป้ระสบการณ์เดิมหรือ
ความรู้เดิมหรือความจดัเจนท่ีเคยมีมาแต่หนหลงั ถา้ไม่มีความรู้เดิมก็ดีหรือลืมเร่ืองนั้นนั้นเสียแลว้ก็ดี ก็จะไม่มีการ
รับรู้กับส่ิงเร้านั้ นๆ จะมีก็แต่เพียงการสัมผสักับส่ิงเร้าเท่านั้ น ทฤษฏีการจัดระบบการรับรู้ ของนักจิตวิทยากลุ่ม
เกสตลัท ์กล่าววา่ เม่ือมนุษยพ์บส่ิงเร้า ไม่ไดรั้บรู้ตามท่ีส่ิงเร้านั้นปรากฏแต่จะนาํมาจดัระบบตามหลกัดงัน้ี 
  1) กฎแห่งความคล้ายคลึงกัน กฎข้อน้ีอธิบายธรรมชาติการรับรู้ของมนุษย์ว่าส่ิงใดท่ีมีลักษณะ
คลา้ยคลึงกนัมนุษยจ์ะรับรู้วา่เป็นเร่ืองเดียวกนัหรือมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั 
  2) กฎแห่งความใกลชิ้ด กฎขอ้น้ีอธิบายธรรมชาติการรับรู้ของมนุษยว์า่ส่ิงใดก็ตามท่ีมีความใกลชิ้ดกนั
ในเร่ืองของสถานท่ีหรือเกิดข้ึนใกลชิ้ดกนัในเร่ืองของเวลา ไม่วา่ส่ิงเหล่านั้นจะเป็นวตัถุส่ิงของบุคคลหรือเหตุการณ์ก็
ตามมนุษยจ์ะรับรู้วา่ส่ิงท่ีอยูใ่กลชิ้ดกนัหรือเกิดข้ึนใกลชิ้ดกนันั้นมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกนั 
  3) กฎแห่งความต่อเน่ืองกฎขอ้น้ีอธิบายธรรมชาติการรับรู้ของมนุษยว์า่ส่ิงใดก็ตามท่ีเกิดข้ึนมีลกัษณะ
ต่อเน่ืองหรือเป็นแบบแผนไปในทิศทางใดทิศทางหน่ึงดว้ยกนั มนุษยจ์ะ 
รับรู้วา่ส่ิงท่ีต่อเน่ืองกนันั้นมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัถุงเป็นเร่ืองเดียวกนั 
  4) กฎแห่งความสมบูรณ์กฎขอ้น้ีบางทีก็เรียกว่ากฎแห่งความส้ินสุดหรือการปิดซ่ึงเป็นการอธิบาย
ธรรมชาติการรับรู้ของมนุษยว์่า เม่ือมีส่ิงเร้าใดก็ตามท่ีมีลกัษณะขาดความสมบูรณ์ขาดความแน่นอนหรือยงัไม่มี
จุดหมายปลายทาง มนุษยจ์ะรับรู้ส่ิงนั้นเสมือนกบัวา่มีความสมบูรณ์มีจุดหมายปลายทางและมีจุดจบโดยท่ีมนุษยจ์ะใช้
ความรู้สึกหรือความคิดของตนเองไปแต่งเติมต่อส่วนท่ีขาดหายไปนั้นใหเ้กิดเป็นความสมบูรณ์ 
  5) การเกิดภาพลวงตา หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงว่าทศันะมายา เป็นการอธิบายธรรมชาติของมนุษยว์า่การ
รับรู้ของมนุษยส์ามารถเกิดความผิดพลาดข้ึนได ้โดยมีสาเหตุมาจากคุณสมบติัของส่ิงเร้าท่ีมีส่วนประกอบอ่ืนๆ เขา้มา
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เป็นตวัเสริม หรืออาจเกิดจากความเช่ือ ความคิดท่ีบุคคลมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงอยู่แต่เดิมแลว้ทาํให้การรับรู้เกิดความ
คลาดเคล่ือน หรือเกิดเป็นทศันะมายา 
 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

2.1) เพ่ือนาํเสนอการรับรู้ท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงผา่นทางการมองเห็นอยา่งไม่สมบูรณ์ 
2.2) เพ่ือสร้างความรู้สึกใหม่เม่ือสัมผสักบัส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีการมองเห็นไม่อาจรับรู้ไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

 
3. การดาํเนินการวจิัย 
 การศึกษาวิจยัในการออกแบบวตัถุ 3 ช้ิน เพ่ือนําเสนอการรับรู้ผ่านทางการมองเห็นไดอ้ย่างไม่สมบูรณ์ 
ผูว้ิจยัมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีประสบการณ์ของการสูญเสียการมองเห็น เพ่ือตีความประสบการณ์เหล่านั้น และเรียบ
เรียง พร้อมทั้งเช่ือมโยงเขา้กบัทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้ง ขั้นตอนการดาํเนินการศึกษาวจิยั มีดงัน้ี 

3.1) การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัตอ้งการสัมผสัประสบการณ์ของการสูญเสียการมองเห็น โดยไดเ้ลือก
ร้านอาหาร DID: Dine in the dark (Bangkok) เป็นสถานท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูล เน่ืองจากเอ้ือต่อกิจกรรมท่ีหลากหลาย 
เช่น การเดิน การนัง่ การพดูคุย การรับประทานอาหาร ซ่ึงแต่ละกิจกรรมมีตวัแปลในการรับรู้ท่ีแตกต่างกนัออกไป 

3.2) ศึกษาเอกสารเก่ียวกับกระบวนการรับรู้ ทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งกับการรับรู้ เพ่ือพยายามทาํความเข้าใจ
ประสบการณ์ท่ีไดส้ัมผสั 

3.3) ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัเรียบเรียงประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนทาํการตีความ เช่ือมโยงเขา้กบัทฤษฏีท่ี
เก่ียวขอ้ง นาํมาสู่กรอบความคิดในงานออกแบบ ส่ิงท่ีคุน้เคยในชีวติประจาํวนั เพ่ือนาํเสนอความรู้สึกใหม่ต่อวตัถุท่ีคุน้
ชินเม่ือการรับรู้ทางการมองเห็นไม่สมบูรณ์เพียงพอ จากกรอบความคิดในงานออกแบบ ผูว้ิจยัทาํการเลือกวตัถุ 3 ช้ิน 
โดยคดัเลือกจากส่ิงท่ีคาดวา่ มนุษยทุ์กคนมีความคุน้เคย และมีประสบการณ์กบัวตัถุทั้งหมดเป็นภูมิเดิม นั้นคือ ประตู 
เกา้อ้ี โตะ๊ 

3.4) ออกแบบ วตัถุทั้ง 3 ช้ิน โดยอาศยัทฤษฏีกระบวนการรับรู้เป็นหลกัในการออกแบบ ทาํการคดัเลือกวสัดุ
ท่ีใชใ้นการผลิต และทดสอบ เม่ือไดว้สัดุท่ีเหมาะสมจึงทาํการผลิตจริง ทาํการทดสอบการใชง้านของวตัถุทั้ง 3 และ
ปรับแกอี้กคร้ัง 
 

4. ผลการวจิัย 
จากประสบการท่ีผูว้ิจยัไดรั้บภายในร้านอาหาร DID: Dine in the dark (Bangkok) ทาํให้ผูว้ิจยัไดมี้โอกาส

สัมผสักบัความรู้สึกท่ีแตกต่างออกไปเม่ือสัมผสักบัวตัถุท่ีคุน้ชินในชีวิตประจาํวนั จึงกลายมาเป็นกรอบความคิดใน
งานออกแบบ ส่ิงท่ีคุน้เคยในชีวิตประจาํวนั เพ่ือนาํเสนอความรู้สึกใหม่ต่อวตัถุท่ีคุน้ชินเม่ือการรับรู้ทางการมองเห็น
ไม่สมบูรณ์เพียงพอ วตัถุทั้ง 3 ช้ินไดแ้ก่ 

4.1) ประตู 
4.2) เกา้อ้ี 
4.3) โตะ๊ 
โดยแต่ละช้ินมีรูปแบบการนาํเสนอท่ีแตกต่างกนัออกไปดงัน้ี 
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4.1) ประตู โดยทัว่ไปท่ีพบเห็นจะมีลกัษณะคลา้ยกนัคือ เป็นบานส่ีเหล่ียมผืนผา้ อาศยัอุปกรณ์จาํพวกบาน
พบั และแกนหมุนในการท่ีจะทาํใหป้ระตูเปิด-ปิดได ้ผูว้จิยัสร้างกรอบความคิดในการออกแบบประตู คือ เม่ือผูใ้ชรั้บรู้
ประตูทางการมองเห็น กระบวนการทางความคิดของผูใ้ชจ้ะกระตุน้ภูมิหลงัเดิมท่ีเคยรับรู้เก่ียวกบัประตู และตามหลกั
แห่งความคลา้ยคลึง (Principle of similarity) จะส่งผลใหเ้กิดความคิดรวบยอด วา่ประตูท่ีเห็นอยูน้ี่ เป็นพวกเดียว หรือ 
เหมือนกบัประตูท่ีพบเห็นทัว่ไป จนกระทั้งเม่ือผูใ้ชส้ัมผสั(เปิดประตู) การรับรู้เก่ียวกบัประตูจึงจะสมบูรณ์ ผูว้ิจยัทาํ
การออกแบบบานประตู ท่ีสามารถโคง้ไดเ้ม่ือเปิด ซ่ึงต่างจากประตูทัว่ไปท่ีจะเปิด-ปิด ทั้งบาน เป็นการวางเง่ือนไขท่ี
ผูใ้ชจ้ะสามารถรับรู้ไดอ้ยา่งสมบูรณ์ต่อเม่ือสัมผสั และรับรู้ดว้ยการมองเห็นควบคู่ไป  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

รูปท่ี 2 บานประตูเม่ือมองจากดา้นหนา้ และ บานประตูเม่ือมองจากดา้นขา้งขณะถูกผลกั       
 

 
 

รูปท่ี 3 บานประตูขณะโคง้เม่ือมองจากดา้นบน 
 

 จากรูปท่ี 2, 3 บานประตูผลิตข้ึนจากไมอ้ดั MDF หนา 19 มิลลิเมตร กวา้ง 1 เมตร สูง 2 เมตร เน่ืองจากการ
เรียงตวัของเยือ่ไมท่ี้ถูกอดัไม่แน่นอน เส้นใยมีการทบัซ้อนเรียงตวักนัอยา่งไม่มีระเบียบ ทาํให้มีความยดืหยนุของการ
โคง้งอมากกวา่ไมจ้ริงท่ีมีแนวการเรียงตวัของเยือ่ไมช้ดัเจน และเป็นระเบียบเม่ือถูกแรงกระทาํจะหักตามแนวการเรียง
ตัวของเน้ือไม้ ผูว้ิจัยทําการเซาะร่องไม้ ขนาด 2 มิลลิเมตร ลึก 17 มิลลิเมตร แต่ละเส้นห่างกันโดยประมาณ 5 
มิลลิเมตร ไปตามแนวยาวของ พ้ืนท่ีของการเซาะร่องทั้งหมดในแนวกวา้ง 40 เซนติเมตร เพ่ือใหป้ระตูสามารถโคง้ได้
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โดยไม่หักและยงัสามารถพยงุตวัอยูไ่ด ้ตวัไมท่ี้อยูร่ะหวา่งเส้นเซาะร่องเป็นจุดในการคานแรง และกระจายแรงไปยงั
จุดอ่ืน  ทําให้ความเค้นในเน้ือไม้ไม่กระจุกตัวอยู่เพียงศูนย์กลาง ความถ่ีในการเซาะร่องไม้แปรผันตรงกับ
ความสามารถในการโคง้ของบานประตู กล่าวคือ ยิ่งจาํนวนการเซาะร่องมากความสามารถในการโคง้จะมากข้ึนตาม
ไปดว้ย ตรงขา้มกบัระยะห่างระหวา่งแนวเซาะร่อง ยิง่ระยะห่างมากข้ึนความสามารถในการโคง้กจ็ะนอ้ยลง การติดผา้
ดาํท่ีบานประตูเพ่ือปิดบงัลายระเอียดของบานประตูก่อนท่ีผูใ้ชจ้ะไดส้ัมผสั 

4.2) เกา้อ้ี เป็นวตัถุชนิดหน่ึงท่ีมีความหลากหลายของรูปร่าง ในรูปแบบท่ีคุน้เคยท่ีสุด ท่ีสามารถพบเห็นได้
ทัว่ไป คือเกา้อ้ี ส่ีขา ขาเกา้อ้ี และพนักพิง ตรง หรือเอนเล็กน้อย วสัดุท่ีใชผ้ลิตมีความหลากหลา ผูว้ิจยัสร้างกรอบ
ความคิดในการออกแบบเกา้อ้ี คือ เม่ือผูใ้ชรั้บรู้เกา้อ้ีทางการมองเห็น กระบวนการทางความคิดของผูใ้ชจ้ะกระตุน้ภูมิ
หลงัเดิมท่ีเคยรับรู้เก่ียวกบัเกา้อ้ี และหลกัแห่งความคลา้ยคลึง (Principle of similarity) จะส่งผลให้เกิดความคิดรวบ
ยอด วา่เกา้อ้ีท่ีเห็นอยูน้ี่ เป็นพวกเดียว หรือ เหมือนกบัเกา้อ้ีท่ีพบเห็นทัว่ไป จนกระทั้งเม่ือสัมผสั(นัง่) การรับรู้เก่ียวกบั
เกา้อ้ีจึงจะสมบูรณ์ ผูว้ิจยัทาํการออกแบบเกา้อ้ี ท่ีสามารถยบุตวัลงไดเ้ม่ือนัง่ เป็นการวางเง่ือนไขท่ีผูใ้ชจ้ะสามารถรับรู้
ไดอ้ยา่งสมบูรณ์ต่อเม่ือสัมผสั และไม่สามารถรับรู้ดว้ยการมองเห็นควบคู่ไปดว้ยได ้ 

 

    
 

รูปท่ี 5 เกา้อ้ีเม่ือมองจากดา้นหนา้และดา้นขา้ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 6 การยบุตวัของเกา้อ้ีเม่ือถูกนัง่ 
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รูปท่ี 7 การยบุตวัของเกา้อ้ีเม่ือถูกพิง 
 

จากรูปท่ี 5, 6, 7 จะเห็นไดว้่าโครงเกา้อ้ีเลือกใชเ้หล็กเป็นวสัดุในการผลิต บริเวณท่ีนั่งและท่ีพิงเลือกใชไ้ม้
เน่ืองจากให้ความรู้สึกขณะสัมผสัท่ีดีกว่าการใชเ้หล็ก กลไกการยุบตวัของเกา้อ้ีบริเวณท่ีนั่ง ผูว้ิจยัเลือกใช ้Memory 
Foam ท่ีมีการยุบ และคืนตวัชา้กว่า Foam ทัว่ไปเพ่ือสร้างความรู้สึกของผูใ้ชใ้ห้ชดัเจนข้ึน และหาก Foam ยุบตวัเร็ว
เกินไปจะทาํให้ผูใ้ช้เกิดความรู้สึกตกใจ สําหรับท่ีพิงดา้นหลงั ผูว้ิจยัเลือกใช้ Foam ทาํเบาะทั่วไป เน่ืองจากแรงท่ี
กระทาํต่อท่ีพิงหลงันอ้ยกวา่จุดท่ีนัง่หากใช ้Memory Foam ท่ีมีการยุบตวัยากกวา่จะไม่สามารถพิงแลว้ทาํให้ยบุได ้ท่ี
พิงดา้นหลงัเอนลง 8 องศา และท่ีนัง่เม่ือท้ิงนํ้าหนกัลงจะทาํมุม 5 องศา เม่ือนัง่จึงรองรับกบัสะรีระร่างกายของมนุษย ์ 

4.3) โตะ๊ ผูว้จิยัสร้างกรอบความคิดในการออกแบบโตะ๊ คือ เม่ือผูใ้ชรั้บรู้โตะ๊ทางการมองเห็น กระบวนการ
ทางความคิดของผูใ้ชจ้ะกระตุน้ภูมิหลงัเดิมท่ีเคยรับรู้เก่ียวกบัประตู และเกา้อ้ี และหลกัแห่งความใกลชิ้ด (Principle of 
proximity) จะส่งผลใหเ้กิดความคิดรวบยอด วา่โตะ๊ท่ีเห็นอยูน้ี่ เป็นพวกเดียว กบัประตู และเกา้อ้ีท่ีไดส้ัมผสัก่อนหนา้
น้ี ทาํใหผู้ใ้ชง้านเป็นฝ่ายเร่ิมคน้หาวา่ส่ิงใดท่ีซอ้นอยูภ่ายในโต๊ะ การรับรู้ท่ีมีต่อโต๊ะจะสมบูรณ์ไดเ้ม่ือผูใ้ชเ้ร่ิมสัมผสั
และคน้พบส่ิงท่ีถูกเกบ็ซ่อนออกจากการมองเห็น ผูว้จิยัทาํการออกแบบโตะ๊ ท่ียงัคงเกบ็ปีกไมไ้ว ้ซ่อนไวด้า้นล่าง เป็น
การวางเง่ือนไขท่ีผูใ้ชจ้ะสามารถรับรู้โตะ๊ไดอ้ยา่งสมบูรณ์ต่อเม่ือสัมผสั 

 

    
 

รูปท่ี 8 โตะ๊เม่ือมองจากดา้นหนา้ตรงโตะ๊และเม่ือมองจากมุมบนดา้นบนหนา้ตรง 
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รูปท่ี 9 โตะ๊เม่ือมองจากมุมล่าง 
 

จากรูปท่ี 9 จะเห็นว่าโครงโต๊ะเลือกใช้เหล็กเป็นวสัดุในการผลิต เพ่ือให้มีขนาดเล็ก และยงัสามารถรับ
นํ้ าหนกัของไมท่ี้ใชเ้ป็นหนา้โต๊ะได ้ในการผลิตหนา้โต๊ะเลือกใชไ้มส้ักทอง เน่ืองจากมีปลูกในหลายพ้ืนท่ี ทาํให้การ
หาไมท่ี้ยงัคงติดปีกไม้อยู่ทาํไดง่้ายกว่าไม้ชนิดอ่ืน การคดัเลือกไมท่ี้มีความหนาเท่าๆ กันทาํไดย้าก เน่ืองจากการ
เจริญเติบโตท่ีเป็นไปตามธรรมชาติ ทาํให้ตน้ไมมี้ก่ิง หรือตาไม ้ท่ียื่นออกมาในลกัษณะต่างๆ กนั เม่ือนาํมาประกอบ
จะไม่มีส่วนใดยืนออกมาจนทาํให้ผูใ้ชส้ามารถมองเห็นไดก่้อนการสัมผสั เน่ืองจากไมมี้รอยแตกและร่องลึก ตาม
ธรรมชาติซ่ึงเป็นการรบกวนช้ินงานท่ีผูว้ิจยัตอ้งการใหเ้ห็นแลว้รู้สึกเรียบท่ีสุด จึงมีการอุดตามร่องต่างๆ และยอ้มสีไม้
เพ่ือใหดู้เป็นสีเดียวกนัทั้งหมด 
 
5. บทสรุป 

จากการศึกษาวิจยัพบว่า วตัถุทั้ ง 3 ช้ิน ท่ีออกแบบโดยอา้งอิงทฤษฏีการรับรู้สามารถสร้างการรับรู้ท่ีไม่
สมบูรณ์ผา่นทางการมองเห็นได ้กล่าวคือเม่ือผูใ้ชรั้บสัมผสัเก่ียวกบัวตัถุผา่นทางการมองเห็น จะสามารถรับรู้ไดเ้พียง
รูปร่างภายนอกและสร้างความคิดรวบยอดท่ีมีต่อวตัถุข้ึนมา จนกระทั้งเม่ือสัมผสักบัวตัถุจึงจะทราบวา่ความคิดรวบ
ยอดท่ีตนเองมีต่อวตัถุน้ีนั้นไม่ถูกตอ้งหรือไม่สมบูรณ์ ครบถว้นตามท่ีวตัถุนั้นเป็น เปรียบเหมือนผูใ้ชเ้ป็นคนตาบอดท่ี
จะสามารถรับรู้ไดส้มบูรณ์ต่อเม่ือสัมผสัเท่านั้น และเกา้อ้ี เป็นวตัถุท่ีสามารถสร้างความรู้สึกใหม่ให้แก่ผูใ้ชไ้ดม้าก
ท่ีสุด อาจเน่ืองมาจากการท่ีกลไกการทาํงานของเกา้อ้ีไม่สามารถรับรู้ดว้ยการมองเห็นไดเ้ลยทั้งขณะท่ีสัมผสั และ
ไม่ไดส้ัมผสั โต๊ะเป็นวตัถุท่ียากแก่การสัมผสัมากท่ีสุด เน่ืองจากโดยทัว่ไปไม่คุย้ชินกบัการสัมผสัดา้นล่างของโต๊ะ 
และสําหรับประตูความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนของผูส้ัมผสันั้นจะพุ่งความสนใจไปยงัวิธีการท่ีทาํให้ประตูสามารถโคง้ ทั้งน้ี
ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนของแต่ละบุคคลอาจมีความแตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บัแนวคิด และมุมมองของแต่ละคน 
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การออกแบบจากความผดิพลาดทีเ่กดิขึน้ในการทดลอง 
FABRICATION FLAWS 

 

ศุภิสรา เลศิศิริ1 รศ.ไพจิตร อิง่ศิริวฒัน์2  อ.อรพรรณ สาระศาลนิ เชเฟอร์3 
1 นกัศึกษาปริญญาโท  หลกัสูตรศิลปมหาบณัฑิต สาขาวชิาการออกแบบ  มหาวทิยาลยัรังสิต 

2 อาจารยป์ระจาํ สาขาวชิาการออกแบบ คณะศิลปะและการออกแบบ  มหาวทิยาลยัรังสิต 
3 อาจารยป์ระจาํ สาขาวชิาการออกแบบ คณะศิลปะและการออกแบบ  มหาวทิยาลยัรังสิต 

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

บทคดัย่อ      

การออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีไดแ้รงบนัดาลใจมาจากความผิดพลาดท่ีเกิดจากการผลิตสินคา้สแตนเลส เห็นถึง
ความสวยงามและเสน่ห์ในความผิดพลาดนั้น โดยนํามาทดลอง วิเคราะห์ เพ่ือคน้หาความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนจาก
เคร่ืองจกัรต่างๆในโรงงาน เช่น เคร่ืองพบั เคร่ืองดดัท่อ เคร่ืองกลึง เป็นตน้ โดยนาํมาออกแบบเป็นผลิตภณัฑท่ี์เกิดจาก
ความผดิพลาดนั้น 

โดยผูว้ิจัยต้องการนําเสนอความผิดพลาดท่ีเกิดจากการผลิตสินค้าสแตนเลสผ่านกการออกแบบชุด
เฟอร์นิเจอร์ ไดแ้ก่ เกา้อ้ี โต๊ะ และราวแขวน โดยไดน้าํเอาเทคนิคการกดจากเคร่ืองพบัให้เป็นวิธีการเช่ือมของวสัดุ 2 
ชนิดเขา้ดว้ยกนั คือ สแตนเลสและไม ้จากการทดลองจึงนาํมาพฒันาสร้างสรรคแ์ละออกแบบผลิตภณัฑใ์หท้นัสมยัข้ึน
อีกทั้งยงันาํส่ิงท่ีไดท้ดลองอ่ืนๆไปต่อยอดทางธุรกิจไดอี้กดว้ย  

 

คาํสําคญั: สแตนเลส, ความผดิพลาด, ทดลอง, การเช่ือม 
 

Abstract 

 The products that evolved out of this project were inspired by the trial and error arising from the 
fabrication processes of a metal working factory. Limited by the production processes of machines such as the 
lathe, pipe bending machine, sheet folding machine etc., the beauty and charm in a failed process became the 
starting point for this project. 
 The researcher wants to present the mistake from producing stainless steel through the series products, 
furniture, including chairs, tables, and the hanger. By the technique of pressing from folding machine as a method 
of 2 type welding material together, is a stainless steel and wood. From there playful explorations, many creative 
possibilition emerged for designing product for modern lifestyle. This also led to other experiments to further 
expand the business. 
 
KEYWORDS: STAINLESS STEEL, MISTAKES, FABRICATION, WELDING 
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1. บทนํา 
ปัจจุบนัโรงงานสแตนเลสส่วนใหญ่มกัผลิตช้ินงานออกมาในเชิงอุตสาหกรรม การใชง้านเคร่ืองจกัรหรือ

เคร่ืองมือต่างๆ ในโรงงานเม่ือช่างเกิดการทาํงานผิดพลาดจึงทาํให้เกิดเศษสแตนเลสและเศษเหล็กกลายเป็นวสัดุ
เหลือใช ้ซ่ึงนอ้ยมากท่ีจะนาํกลบัมาใชไ้ดอี้ก จากความผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนกลบัมองเห็นถึงเสน่ห์และความสวยงามของ
เศษสแตนเลส จึงไดน้าํเศษวสัดุมาวิเคราะห์หาความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน และทดลองหาความผิดพลาดจากเคร่ืองจกัร
ชนิดต่างๆ เช่น เคร่ืองดดัท่อโคง้ เคร่ืองพบั เคร่ืองกลึง เคร่ืองมิลล่ิง เคร่ืองพน่ทราย เป็นตน้ 

คุณสมบติัของสแตนเลสท่ียากต่อการข้ึนสนิม ค่าบาํรุงรักษาตํ่า ง่ายต่อการเช่ือมและการข้ึนรูป ระยะเวลา
การใชง้านคุม้ค่ากบัราคา และสามารถนาํกลบัมาใชไ้ดใ้หม่ทั้งหมด จึงทาํใหแ้ตนเลสเป็นโลหะท่ีทรงคุณค่าคุณสมบติั
และประโยชน์ใชส้อยท่ีไร้ขีดจาํกดัจึงเหมาะสมท่ีจะนาํมาทดลอง 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ผูว้ิจยัจึงพิจารณาว่าเทคนิคการกดจากเคร่ืองพบัสามารถนาํมาใชเ้ป็นวิธีการเช่ือม
ของวสัดุสองส่ิงให้ติดกนัโดยไม่ใชต้วัยึด เช่น น็อต สกรู ตะปู เป็นตน้ เป็นเทคนิคท่ีน่าสนใจและสามารถนาํไป
พฒันาต่อไดอี้กจึงเกิดเป็นแรงบนัดาลใจในการศึกษาวจิยัเพ่ือการออกแบบผลิตภณัฑ ์
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
 2.1 เพ่ือทดลองการใชง้านเคร่ืองจกัรต่างๆ 
 2.2 เพ่ือนาํเอาเทคนิคท่ีไดท้ดลองมาออกแบบเป็นผลิตภณัฑ ์
 2.3 เพ่ือนาํความผดิพลาดท่ีเกิดจากการทดลองไปใชพ้ฒันาและต่อยอดในการออกแบบผลิตภณัฑ ์

 
3. การดาํเนินการวจิัย 

3.1 การเกบ็รวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูล 

3.1.1 ศึกษาการใชง้านเคร่ืองจกัรต่างๆในโรงงาน 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที1่ เคร่ืองจกัรต่างๆ ในโรงงาน 
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3.1.2 นาํท่อสแตนเลสไปทดลองใชก้บัเคร่ืองจกัรต่างๆ และวเิคราะห์ท่อสแตนเลสท่ีเกิดความผดิพลาด

จากเคร่ืองจกัรวา่การทดลองแบบไหนสามารถนาํไปพฒันาต่อได ้มี 3 แบบ ตามรูป ดงัน้ี 

 
 
 
 
 

 
 
 
           รอยยน่ ท่ีเกิดจากเคร่ือดดัท่อโคง้    รอยกด ท่ีเกิดจากเคร่ืองพบัเลก็    รอยแหวง่ ท่ีเกิดจากเคร่ืองเจียร 

 
รูปที ่2 เทคนิคท่ีไดจ้ากเคร่ืองจกัร 

 

จากการวเิคราะห์และทดลองความผดิพลาดของเคร่ืองจกัร รอยยน่ท่ีไดม้าจากความผดิพลาดของ
เคร่ืองดดัท่อโคง้ รอยกดไดม้าจากเคร่ืองพบั และรอยเจียรไดม้าจากเคร่ืองเจียร ทาํใหไ้ดเ้ห็นถึงเสน่ห์และความ
สวยงามจากความผดิพลาดท่ีเกิดจากเคร่ืองจกัร 

 
3.1.3 นาํเทคนิคท่ีไดจ้ากการทดลองมาออกแบบเป็นผลิตภณัฑ ์เลือกมา 2 แบบ คือ รอยยน่ท่ีเกิดจาก

เคร่ืองดดัท่อโคง้ และรอยกดท่ีเกิดจากเคร่ืองพบั 
 

 

 
 
 
 
 
 

รูปที ่5 เกา้อ้ี 
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รูปที ่6 เกา้อ้ีออกแบบจากรอยยน่ 
 

 
 
 
 
 

 
รูปที ่7 เกา้อ้ีออกแบบจากรอยยน่ 

 
 
 
 

 
 
 

รูปที ่8 เกา้อ้ีออกแบบจากรอยยน่3 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

รูปที ่9 เกา้อ้ีออกแบบจากรอยยน่4 
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รูปที ่10 โต๊ะวางของออกแบบจากรอยกด 
 

จากการทดลองนาํรอยยน่มาออกแบบเป็นผลิตภณัฑ ์ทาํใหเ้ห็นวา่เม่ือนาํรอยยน่มาใชร่้วมกบัผลิตภณัฑก์ลบั
ไม่มีความโดดเด่น หากนาํมาใชใ้นปริมาณจะทาํใหรู้้สึกวา่ดูเยอะเกินไปและถา้นาํมาใชน้อ้ยไปกม็องไม่เห็นถึงความ
สวยงามของรอยยน่ และจากการทดลองนาํรอยกดมาออกแบบเป็นผลิตภณัฑ ์รายละเอียดของรอยกดดูน่าสนใจแต่เม่ือ
กดไปแลว้เห็นวา่ความแขง็แรงของสแตนเลสกลบัหายไป จึงคิดวา่ควรจะทดลองคู่กบัวสัดุอ่ืนๆ เช่น ไม ้และทาํให้
เห็นวา่รอยกดสามารถนาํไปพฒันาต่อไดอี้ก 

 
 3.1.4 ทดลองใชว้ธีิการกดกบัไม ้

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่11 การกดท่อสแตนเลสเขา้กบัไม ้
 

 จากการทดลองใชว้ธีิการกดท่อสแตนเลสเขา้กบัไม ้พบวา่เป็นการสร้างเทคนิคท่ีน่าสนใจและสามารถใช้
การกดเป็นวธีิการเช่ือมของวสัดุสองชนิดเขา้ดว้ยกนัโดยไม่ใชต้วัยดึอ่ืนมาเสริม 

 

3.2 การออกแบบผลิตภณัฑ ์
3.2.1 ศึกษาการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ สัดส่วนของเกา้อ้ี โตะ๊และราวแขวนแบบต่างๆตามมาตรฐานการ

ออกแบบสากล เพ่ือสัดส่วนท่ีเหมาะสมกบัร่างกายผูใ้ชง้าน ใหใ้ชง้านไดส้ะดวกสบายท่ีเป็น
มาตรฐาน ตามหลกัสัดส่วนระยะร่างกายของมนุษย ์
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3.2.2 ศึกษาการออกแบบเฟอร์นิเจอร์แบบเรียบง่าย ( Simple Style) เพ่ือนาํไปออกแบบผลิตภณัฑใ์หเ้ขา้
กบัรอยกด ตามแนวความคิดในการตกแต่งภายในแบบ Make It Simple But Significant “การตกแต่งท่ีเรียบง่าย แต่
เป่ียมดว้ยความสง่างามและมีคุณค่า” ของคาซา พาโกดา บริษทัเฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองเรือน 

3.2.3 ร่างแบบความคิด โดยนาํรอยกดมาใชใ้นการออกแบบเป็นผลิตภณัฑ ์ 

 

 

 

 

 

 
รูปที1่2 ข้ึนแบบร่าง3มิติ 

 

4. ผลการวจิัย 
 การออกแบบผลิตภณัฑ์จากรายละเอียดท่ีไดก้ารจากการกดเป็นเทคนิคใหม่ในการเช่ือมต่อของวสัดุสอง
อย่างเขา้ด้วยกัน โดยทาํให้เกิดทั้ งความสวยงามและประโยชน์ในตัวเอง ซ่ึงได้พฒันาแนวความคิดมาจากความ
ผดิพลาดในการผลิตสินคา้และไดส้ร้างสรรคผ์ลงานจากเทคนิคการกดของเคร่ืองจกัรเพ่ือเช่ือมวตัถุ 2 ชนิด เขา้ดว้ยกนั 
เป็นชุดผลิตภณัฑ ์4 ช้ิน ประกอบดว้ย 
 
 4.1 เกา้อ้ีตวัท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่13 เกา้อ้ีตวัท่ี 1 

 
 การออกแบบเกา้อ้ีตวัท่ี 1 ทาํมาจากไมท้ั้งดา้นนัง่และขาเกา้อ้ี ส่วนปลายขาเกา้อ้ีจะใชว้ธีิการกดลงไปให ้
สแตนเลสกบัไมเ้ช่ือมกนั เป็นการเพิ่มความแขง็แรงใหก้บัขาเกา้อ้ี ผิวของสแตนเลสใชเ้ทคนิคการพน่ทรายแกว้เพ่ือไม่
เป็นปัญหาเร่ืองรอยน้ิวมือ แบบของเกา้อ้ีจะทาํลกัษณะเรียบง่ายเพ่ือตอ้งการให้รายละเอียดท่ีนาํมาใชมี้ความโดดเด่น
และน่าสนใจ  
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 4.2 เกา้อ้ีตวัท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่14 เกา้อ้ีตวัท่ี 2 
 

 การออกแบบเกา้อ้ีตวัท่ี 2  ดา้นท่ีนั่งทาํมาจากไม ้และเจาะรูส่ีดา้นเพ่ือเป็นท่ีเสียบขาของเกา้อ้ี ขาของ
เกา้อ้ีทาํมาจากสแตนเลสตรงปลายเป็นไม ้ใชว้ิธีการกดเช่นเดียวกบัเกา้อ้ีตวัแรก ส่วนวิธีการต่อดา้นท่ีนัง่กบัขาเกา้อ้ีจะ
ใชว้ิธีตรงดา้นบนของขาเกา้อ้ีทาํเป็นลกัษณะคลา้ยฟันปลาเพ่ือท่ีเวลาเสียบขาเกา้อ้ีเขา้ไปตรงรูท่ีเจาะไวส้ามารถลอ็คใน
ตวัเองได ้และผวิของสแตนเลสใชเ้ทคนิคการพน่ทรายแกว้ 
 
 4.3 โตะ๊ 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่15 โต๊ะ 

 
 การออกแบบโต๊ะ ขาโต๊ะทั้ง 4 ดา้นใชว้ิธีการดดัโคง้ท่อสแตนเลสให้ไดต้ามองศาท่ีตอ้งการ ตรงปลาย
ของท่อสแตนเลสดา้นบนใชว้ิธีการกดใหแ้บน เพ่ือสามารถเสียบสแตนเลสใหล้อ็คเขา้กบัตวัไมท่ี้เซาะร่องไวแ้บบพอดี 
แต่เทคนิคการกดจะเปล่ียนตวัโมกดใหมี้ลกัษณะแบนเป็นเหล่ียม และผวิของสแตนเลสใชเ้ทคนิคการพน่ทรายแกว้ 
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 4.4 ราวแขวน 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่16 ราวแขวน 

 
 การออกแบบราวแขวน รอยกดท่ีเช่ือมระหว่างไมก้บัท่อสแตนเลสเป็นรอยกดท่ีเพ่ิมลวดลายเขา้ไป 
โดยนาํโมไปสร้างปลายแหลมเพ่ือเวลากดจะเป็นรอยคลา้ยกบัเราตอกตะปูเขา้ไปเหมือนกบัเราตั้งใจกด รูปแบบของ
ราวแขวนจะเป็นลกัษณะเรียบง่ายเพ่ือตอ้งการใหร้อยกดดึงดูดผูเ้ห็น และอนาคตรอยกดอาจจะเป็นตวัป้ัมท่ีมีโลโกห้รือ
ลวดลายอ่ืนๆ ไดอี้ก และผวิของสแตนเลสใชเ้ทคนิคการพน่ทรายแกว้ 
 
5. บทสรุป 
 จากการวิจัยคร้ังน้ีวสัดุท่ีได้จากการผิดพลาดในการทํางานของช่างนํามาเป็นเสน่ห์ของการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนเรายงัสามารถควบคุมเองได้ ใช้เทคนิคและคุณสมบัติของเคร่ืองจักรให้เกิด
ประโยชน์ ทาํให้เกิดเทคนิคการเช่ือมต่อของวสัดุใหม่ๆ ข้ึนมา และเทคนิคอ่ืนๆท่ีไดท้ดลองแต่ไม่ไดน้าํมาสร้างเป็น
ผลิตภณัฑ์ในงานวิจยัน้ียงัมาสามารถนาํไปพฒันาดา้นการออกแบบไดอี้ก สามารถนาํไปต่อยอดธุรกิจไดห้ลายหลาย 
เป็นการเปิดโอกาสใหเ้ราไดท้ดลอง  พฒันา  และเรียนรู้เพ่ิมข้ึนในการออกแบบผลิตภณัฑใ์หท้นัสมยัข้ึนไดใ้นอนาคต  
 

กติติกรรมประกาศ  
ขอขอบคุณอาจารย ์อรพรรณ สาระศาลิน เชเฟอร์ ท่ีเป็นท่ีปรึกษาเร่ืองการทดลอง ให้ความรู้ คาํสั่งสอน

พฒันาประสบการณ์ แนวทางการทาํงานท่ีดี ให้คาํปรึกษาแนะนาํและเปิดโอกาสในการปรับปรุงงานวิจยัให้สามารถ
สร้างผลงานออกมาไดอ้ยา่งสมบูรณ์แบบท่ีสุด 
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การออกแบบอุปกรณ์บนโต๊ะอาหารเพ่ือสร้างปฏิสัมพนัธ์ให้กบัผู้ใช้งาน 
 TABLEWARE  DESIGN FOR INTERACTING WITH USER 

 
ยศกร ตุ้มสกุล1 รศ.สุวทิย์ รัตนานันท์2 และ Sridhar Ryalie3 

  1นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวชิาการออกแบบ คณะศิลปะและการออกแบบ  มหาวทิยาลยัรังสิต 
2อาจารยท่ี์ปรึกษาประจาํ สาขาวชิาการออกแบบ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวทิยาลยัรังสิต 

3อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมประจาํ สาขาวชิาการออกแบบ คณะศิลปะและการออกแบบ  มหาวทิยาลยัรังสิต 

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

บทคดัย่อ 

ท่ามกลางสภาพสังคมท่ีรีบเร่งในปัจจุบนั ส่งผลให้ผูค้นมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงต่างๆ รอบตวัลดน้อยลงทุกที 
วฒันธรรมการกินอาหารจานด่วน ไดเ้ขา้มามีบทบาทและแทรกซึมอยูใ่นสังคมอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ในขณะเดียวกนัมี
ผูค้นอีกกลุ่มหน่ึงท่ีให้ความสาํคญักบัสุขภาพ วตัถุดิบ และขั้นตอนการปรุงอาหารดว้ยวิธีการแบบดั้งเดิม นบัเป็นการ
เพ่ิมระยะเวลาเพ่ือสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูค้นให้มีสติจดจ่ออยูก่บัส่ิงท่ีทาํอยูต่รงหนา้ เพ่ือตระหนกัถึงการมีอยูข่อง
ส่ิงต่างๆ รอบกาย เหล่าน้ีนบัเป็นวถีิการดาํเนินชีวติแบบเนิบชา้ ท่ีเรียกวา่ สโลวไ์ลฟ์ (Slow Life)  
 จากวิถีดาํเนินชีวิตแบบเนิบช้า (Slow Life) ผูว้ิจัยจึงได้นําแรงบันดาลใจจากแนวคิดสโลว์ดีไซน์ (Slow 
Design) มาใชใ้นการออกแบบอุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร ผา่นท่ีคั้นนํ้าส้มจากวสัดุธรรมชาติประเภทไมแ้ละเซรามิค ท่ีตอ้ง
อาศยัสมดุลระหวา่งร่างกายและจิตใจในขณะใชผ้ลิตภณัฑ ์เพ่ือสร้างปฏิสัมพนัธ์ให้กบัผูใ้ชง้าน เช้ือเชิญใหผู้ค้นหนัมา
สนใจเร่ืองสุขภาพ เปิดประสบการณ์ให้ผูใ้ชด้ว้ยมุมมองใหม่ๆ โดยจะตอ้งคาํนึงถึงกระบวนการท่ีไดม้าซ่ึงผลิตภณัฑ ์
และความสัมพนัธ์ระหวา่งผูใ้ชง้านกบัส่ิงของเม่ือระยะเวลาผา่นไป 
 

คาํสําคญั: สโลวดี์ไซน์, ปฏิสัมพนัธ์, อุปกรณ์บนโตะ๊อาหาร  
 

Abstract 

The present day need for speed in modern urban living has greatly affected human lives, and the 
interaction between people and the objects around them has greatly decreased. Fast food culture has inevitably 
permeated modern living. However at the same time, a growing but small group of people are rejecting their fast 
food culture and giving preference to their health. By increasing the time of interaction between people and the 
object around them and compelling them to consciously focus on what they are doing. These are the key principle 
of Slow Design. Researchers has taken inspiration from the concept of Slow Design to re-interpret tableware design 
that enhances the interaction between the users and objects thereby persuading people to take care their heath. Of 
Couse the principle of slow design must take into consideration the process of making the product and  
ensue the relationship between the user and the objects are echinus as time passes. 

KEYWORDS: SLOW DESIGN, INTERACTING, TABLEWARE 
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1. บทนํา 
 ความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีสังคม และเศรษฐกิจนั้น ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดาํรงชีวิตของผูค้น
ในยคุปัจจุบนั ในขณะท่ีเราต่างตอ้งวิง่ใหท้นัเทคโนโลยท่ีีหมุนเร็วข้ึนทุกขณะ ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูค้นกบัส่ิงต่างๆท่ี
อยูร่อบตวักลบัถูกลดความสาํคญัลง ความรีบเร่งทาํใหเ้ราหลงลืมรายละเอียดต่างๆในชีวติประจาํวนั ความเร็วนอกจาก
เป็นตวัการสําคญัท่ีบัน่ทอนสุขภาพทางใจแลว้ ยงัส่งผลกระทบต่อสุขภาพทางกายของผูค้นไดด้ว้ยเช่นกนั เราต่างใช้
เวลาในแต่ละวนัดว้ยความรีบเร่ง ไม่วา่จะเป็นการนอนหลบั เพ่ือต่ืนข้ึนมาใชชี้วิตในแต่ละชัว่โมงให้ทนัเวลา รวมไป
ถึงวถีิการกินท่ีแปรเปล่ียนไป วฒันธรรมอาหารจานด่วน ท่ีเนน้ความรวดเร็วทนัใจ จึงไดเ้ขา้มามีบทบาทและแทรกซึม
อยูใ่นชีวติประจาํวนัของสังคม 
 ท่ามกลางจงัหวะชีวิตท่ีรีบเร่งนั้น ผูค้นอีกกลุ่มหน่ึงกลบัให้ความสําคญักบัสุขภาพ ใส่ใจตั้งแต่การคดัเลือก
วตัถุดิบจากธรรมชาติ รวมไปถึงสุนทรียะในการปรุงอาหารดว้ยวธีิการแบบดั้งเดิม นบัเป็นการเพิ่มระยะเวลาเพ่ือสร้าง
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูค้นให้มีสติจดจ่ออยูก่บัส่ิงท่ีทาํอยูต่รงหนา้ เป็นการหยดุ เพ่ือใชเ้วลาอยูก่บับางส่ิงบางอยา่ง และ
ตระหนักถึงการมีอยู่ของส่ิงนั้น นับเป็นแนวคิดท่ีสําคญัของ สโลวดี์ไซน์ (Slow Design) ท่ีมุ่งหวงัจะลดระยะห่าง
ระหวา่งผูค้นกบัส่ิงของในชีวติประจาํวนัท่ีเราต่างมองขา้มไป 
 จากปัจจยัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงเกิดแนวคิดท่ีจะนาํไปใชใ้นการออกแบบอุปกรณ์บนโต๊ะอาหารท่ีสร้าง
ปฏิสัมพนัธ์ให้กบัผูใ้ชง้าน เช้ือเชิญให้ผูค้นหันมาสนใจเร่ืองสุขภาพ เปิดประสบการณ์ให้ผูใ้ชด้ว้ยวิธีการใหม่ๆ ท่ี
แตกต่างไปจากเดิม กระตุน้ให้ผูใ้ชไ้ดมี้สติ ให้เวลา และตระหนกัถึงการมีอยูข่องส่ิงท่ีทาํตรงหนา้ เป็นการพ่ึงพาและ
เติมเต็มซ่ึงกนัและกนัระหว่างผูค้นกบัของใชใ้นชีวิตประจาํวนั โดยตอ้งคาํนึงถึงกระบวนการท่ีไดม้าซ่ึงผลิตภณัฑ์
เพ่ือใหส้อดรับและสัมพนัธ์กบัหลกัการแนวคิด สโลวดี์ไซน์ (Slow Design) 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
 2.1) เพ่ือออกแบบอุปกรณ์บนโต๊ะอาหารท่ีสร้างปฏิสัมพนัธ์ให้กบัผูใ้ชง้าน ใหผู้ใ้ชไ้ดช้ะลอความเร็วในชีวิต
ลง ใส่ใจและซึมซบัสุนทรียะในระหวา่งขั้นตอนการใชง้าน โดยไดรั้บแรงบนัดาลใจจากหลกัการแนวคิดสโลวดี์ไซน์ 
(Slow Design) 
  2.2) เพ่ือเปิดประสบการณ์ให้กบัผูใ้ชอุ้ปกรณ์บนโต๊ะอาหารดว้ยวิธีการใหม่ๆ อนัส่งผลดีต่อสุขภาพทาง
จิตใจ และร่างกายต่อผูใ้ชง้านเม่ือระยะเวลาผา่นไป 
 
3. การดาํเนินการวจิัย 
  3.1) การเกบ็รวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูล 
 3.1.1) ศึกษาวิธีการคั้นนํ้ าส้มในรูปแบบต่างๆ โดยผูว้ิจยัไดท้าํการทดลองใชผ้ลิตภณัฑ์เดิมท่ีมีอยูแ่ลว้ 
นาํขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์พบว่าทิศทางการไหลของนํ้ าส้มถูกควบคุมดว้ยรูปทรงท่ีออกแบบโดยสําเร็จแลว้ในตวั
ผลิตภณัฑ์ เพ่ือช่วยอาํนวยความสะดวกสบายให้กบัผูใ้ช้งาน และลดระยะเวลาการคั้นให้สั้ นลง ทาํให้ผูใ้ช้ไม่เกิด
ปฏิสัมพันธ์ใดๆในระหว่างท่ีใช้ผลิตภัณฑ์ และการคั้นโดยการกดแรงด้วยมือข้างเดียวในท่าทางเดิมเป็นระยะ
เวลานานๆ ส่งผลใหเ้กิดความเม่ือยลา้ของกลา้มเน้ือในระยะยาว 
 3.1.2) ศึกษาคน้ควา้ดา้นทฤษฎีและหลกัการ สโลวดี์ไซน์ (Slow Design) โดยผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ สรุป 
และหยิบยกหลกัการแนวคิดท่ีน่าสนใจเพ่ือนาํมาปรับใชใ้ห้สอดรับกบัการออกแบบอุปกรณ์บนโต๊ะอาหารเพื่อสร้าง
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ปฏิสัมพนัธ์ให้กบัผูใ้ชง้าน ประกอบดว้ย การเปิดเผย (Reveal) โดยการกระตุน้ให้ผูค้นตระหนักถึงคุณค่า ความงาม 
การมีอยูข่องกบัส่ิงต่างๆรอบกาย คาํนึงถึงทุกขั้นตอนของการไดม้าซ่ึงผลิตภณัฑ,์ การผกูพนั (Engage) ผลิตภณัฑต์อ้ง
ทาํหน้าท่ีเป็นตวักระตุน้ให้ผูค้นมีปฏิสัมพนัธ์ตั้งแต่คร้ังแรกท่ีพบเห็น เช้ือเชิญให้ผูค้นหยิบจบั และใชง้านดว้ยความ
ระมดัระวงั โดยมีเวลาเป็นตวัสร้างความสัมพนัธ์ และการมีส่วนร่วม (Participate) โดยการให้ผูใ้ชเ้ขา้มามีส่วนร่วม 
เพ่ือเติมเต็ม  และพึ่ งพากันระหว่างผู ้ใช้งานกับส่ิงของในชีวิตประจําว ัน  (Slowlab, http://www.slowlab.net, 24 
กมุภาพนัธ์ 2558) 
 3.1 .3) ศึกษาข้อมูลด้านขนาดสัดส่วนของส้มแต่ละสายพันธ์ุ  เพ่ือออกแบบท่ีคั้ นนํ้ าส้มให้ มี
ความสัมพนัธ์กบัผลส้ม จากการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัไดเ้ลือกผลส้มเปลือกล่อนท่ีมีค่าเฉล่ียท่ี 60-65 มิลลิเมตร ซ่ึงตรง
กบัรหัสส้มเขียวหวานเบอร์ 1 ในระบบการคา้ของประเทศไทย เน่ืองจากเป็นขนาดมาตรฐานและเป็นท่ีนิยมนาํมา
รับประทานมาก (สาํนกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ, www.acfs.go.th, 6 กมุภาพนัธ์ 2558) 
 3.1.4) ศึกษาขอ้มูลดา้นวสัดุและกรรมวิธีการผลิต โดยผูว้ิจยัไดศึ้กษาคุณสมบติัของวสัดุต่างๆ เพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัแนวคิด สโลวดี์ไซน์ (Slow Design) และเลือกใชว้สัดุธรรมชาติ ท่ีมีคุณสมบติัและเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 
ไดแ้ก่ไมส้ัก ท่ีมีคุณสมบติัเป็นไมเ้น้ือแขง็ ยดืหยุน่ เหมาะแก่การนาํมาแกะสลกัเพ่ือใหไ้ดท่ี้ยดึผลส้ม โดยกรรมวิธีการ
แกะสลกัไมข้องฝีมือของช่างผูเ้ช่ียวชาญในทอ้งถ่ิน, ไมแ้อช ลายไมท้ิ้งตวัเป็นเส้นตรง ใหค้วามรู้สึกแขง็แรง เหมาะแก่
การนาํมาเซาะร่องเพ่ือใชเ้ป็นท่ีจบัท่ีรับกบัฝ่ามือของผูใ้ชง้าน เพ่ือสะดวกในการหยิบใช ้ และเซรามิค วสัดุท่ีมาจาก
ธรรมชาติ ผ่านกรรมวิธีการเผาทาํให้ดินมีความแข็งแกร่ง เหมาะแก่การนาํมาผลิตเป็นหัวคั้นนํ้ าส้ม ท่ีตอ้งรับแรงกด
โดยตรง ง่ายต่อการทาํความสะอาด อีกทั้งยงัเป็นวสัดุท่ีส่งผลดีการใชง้านในระยะยาวอีกดว้ย  
 3.2 การออกแบบผลิตภณัฑ ์
 3.2.1) กาํหนดกรอบแนวคิดการออกแบบภายใตห้ลกัการสโลวดี์ไซน์ (Slow Design) โดยหยิบยกเอา
ทฤษฎีท่ีน่าสนใจ นํามาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบอุปกรณ์บนโต๊ะอาหารท่ีสร้างปฏิสัมพนัธ์ให้กบัผูใ้ช้งาน 
คน้ควา้และทดลองเพ่ือนาํเสนอมุมมองใหม่ๆผา่นการออกแบบท่ีคั้นนํ้าส้มจากวสัดุธรรมชาติ  
 3.2.2) กระบวนการออกแบบผลิตภณัฑง์านตน้แบบ (Prototype) 
 3.2.3) คน้ควา้งานออกแบบ โดยศึกษาจากผลิตภณัฑเ์ดิมและผลิตภณัฑใ์กลเ้คียงเพ่ือนาํมาวิเคราะห์ทั้ง
ในดา้นของรูปทรง (Form) และการใชง้าน (Function) 
 

 
 

รูปที่ 1 ภาพร่างจากผลิตภณัฑเ์ดิมและผลิตภณัฑท่ี์ใกลเ้คียง 
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 จากรูปท่ี 1 พบว่าท่ีคั้นนํ้ าส้ม ประกอบไปดว้ย 2 ส่วนสําคญัคือ หัวคั้นนํ้ าส้มท่ีตอ้งสัมพนัธ์กบัผลส้ม และ
ถว้ยกกัเก็บนํ้ าส้มท่ีช่วยแยกเมล็ดออกจากนํ้ าส้มเพ่ือยน่ระยะเวลาในการใชง้าน โดยลกัษณะทัว่ไปของผลิตภณัฑ์มี
รูปแบบท่ีเป็นอุปกรณ์ (Tools) และเคร่ืองคั้นนํ้าส้มท่ีมีระบบกลไก (Machine)  
 3.2.4) ค้นหารูปแบบ เพ่ือกาํหนดทิศทางในการออกแบบท่ีคั้นนํ้ าส้มเพ่ือสร้างปฏิสัมพนัธ์ให้กับ
ผูใ้ชง้าน โดยคาํนึงถึงวธีิการคั้นนํ้าส้มดว้ยวธีิการใหม่ๆ  
 

 
 

รูปที่ 2  การคน้หาแนวทางในการคั้นนํ้าส้มในรูปแบบใหม่  
 

 จากรูปท่ี 2 พบวา่วิธีการคั้นของตน้แบบแรก(จากซา้ยไปขวา) มีความน่าสนใจ เหมาะสมในการพฒันาเป็นท่ี
คั้นนํ้าส้ม ดว้ยรูปทรงและขนาดมีความสัมพนัธ์กบัฝ่ามือของผูใ้ชง้าน  
 3.2.5) ร่างแบบผลงาน ตน้แบบงาน โดยคาํนึงถึงความสัมพนัธ์ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบท่ีคั้น
นํ้าส้ม สามารถจาํแนกออกเป็น 2 ส่วนประกอบกนั ดงัน้ี  
 3.2.5.1)  ส่วนประกอบภายนอกผลิตภณัฑ ์(Outside) ท่ีตอ้งสัมผสัและรับกบัฝ่ามือของผูใ้ชง้าน
โดยตรง โดยตอ้งคาํนึงถึงขนาดของท่ีคั้นให้สัมพนัธ์และกบัขนาดของฝ่ามือของผูใ้ชง้าน รูปแบบของตวัจบั  เพ่ือให้
สะดวกต่อการหยิบจบั โดยปัจจยัต่างๆเหล่าน้ีส่งผลต่อแรงกดของฝ่ามือทั้งสองขา้งท่ีตอ้งสมดุลกนั โดยตอ้งคาํนึงถึง
ลกัษณะการเคล่ือนไหวและขอ้จาํกดัการเคล่ือนไหวส่วนต่างๆของร่างกายตามหลกัการยศาสตร์  
(ธวชัชานนท ์สิปปภากลุ, 2548 : 143-146) 
 3 .2 .5.2) ส่วนประกอบภายในผลิตภัณฑ์  (Inside)ท่ีต้องสัมพันธ์กับผลส้มเพ่ือให้ได้
ประสิทธิภาพท่ีดีในการคั้นผลส้มขนาด 60-65 มิลลิเมตร คาํนึงถึงขนาดความกวา้งและความสูง ความหนาของเปลือก 
รวมไปถึงขนาดของเมลด็ส้มตามมาตรฐาน 
 

 
 

รูปที่ 3 ขนาดสัดส่วนของผลิตภณัฑท่ี์สัมพนัธ์กบัขนาดของผลส้ม 
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 3.2.6) ลงมือปฏิบัติและผลิตต้นแบบงานด้วยตัวเอง เพ่ือเป็นการเรียนรู้และทําความเข้าใจใน
กระบวนการและคุณสมบติัของแต่ละวสัดุ ให้ไดรู้ปแบบผลงานเป็นไปตามท่ีกาํหนดไว ้รวมทั้งให้ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ
ดา้นของวสัดุนั้นๆ ผลิตผลงานบางช้ินท่ีไม่สามารถทาํไดเ้องดว้ยขอ้จาํกดัต่างๆ  
 3.2.7) ทาํการทดสอบ โดยรวบรวมช้ินงานแต่ละส่วนนาํมาประกอบกนัเพ่ือใชใ้นการทดลองคั้นนํ้าส้ม 
วเิคราะห์ปัญหา ขอ้ดีขอ้เสียท่ีปรากฏ  
 
 

 
 
 
 

รูปที่ 4 ทดลองการคั้นนํ้าส้มเพ่ือวเิคราะห์รูปแบบของท่ีดกัเมลด็ส้มท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนัออกไป  
 

 จากรูปท่ี 4 การทดลองคั้นนํ้ าส้มหารูปแบบปากท่ีใชก้รองเมล็ดส้มบางส่วนในขณะใชง้าน โดยอาศยัความ
ร่วมมือกนัระหวา่งผลิตภณัฑแ์ละผูใ้ชง้าน พบวา่การเพิ่มร่องดกัเมลด็ส้มบริเวณขอบปากท่ีคั้น ส่งผลใหน้ํ้ าส้มบางส่วน
ถูกเก็บกกัไวไ้วใ้นตวัผลิตภณัฑ์หากร่องมีความลึกเกินไป ยากต่อการทาํความสะอาด และส่งผลให้นํ้ าส้มท่ีไดรั้บมี
ปริมาณนอ้ยกวา่มาตรฐาน นาํมาซ่ึงการพฒันารูปแบบปากท่ีดกัเมลด็ส้มในขั้นต่อไป โดยคาํนึงถึงปริมาณของนํ้าส้มท่ี
ไดรั้บเป็นสาํคญั 
 

  
 

รูปที่ 5 ช้ินงานท่ีนาํมาประกอบการทดลองเพื่อหารูปแบบท่ีสัมพนัธ์กนั 
 
 จากรูปท่ี 5 พบวา่การคดัเลือกช้ินส่วนหลกัในแต่ละช้ินนั้น ตอ้งคาํนึงถึงขนาดและสัดส่วนเม่ือนาํมาประกอบ
กัน  ผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กัน  ไม่ว่าด้วยรูปทรง (Form) ท่ี เป็นธรรมชาติ  และการใช้งาน  (Function) ท่ี มี
ประสิทธิภาพ 
 3.2.8) ปรับแกรู้ปแบบ วธีิการ เพ่ือใหง้านมีความสมบูรณ์มากท่ีสุด  
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4. ผลการวจิัย 
 การออกแบบผลิตภณัฑบ์นโต๊ะอาหารท่ีสร้างปฏิสัมพนัธ์ให้กบัผูใ้ชง้าน ตอ้งคาํนึงถึงความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ปัจจยัหลายอยา่งภายใตก้รอบแนวคิด สโลวดี์ไซน์ (Slow Design) โดยสามารถจาํแนกออกเป็น 3 ส่วนประกอบกนั 
ดงัน้ี 
 4.1) รูปแบบและวิธีการคั้นนํ้ าส้ม ท่ีตอ้งอาศยัแรงบิดของฝ่ามือทั้ง 2 ขา้ง เพ่ือสร้างสมดุลให้กบัร่างกายและ
จิตใจในขณะใชง้าน  
 

 
 

รูปที่ 6 สาธิตวธีิการคั้นนํ้าส้ม โดยตอ้งอาศยัความสมดุลระหวา่งมือทั้ง 2 ขา้ง 
 

  จากรูปท่ี 6 พบวา่การคั้นนํ้ าส้มดว้ยวิธีน้ีเป็นการพ่ึงพาซ่ึงกนัและกนัระหวา่งผูใ้ชก้บัผลิตภณัฑ์ โดยผูใ้ชง้าน
ตอ้งเป็นผูก้าํหนดและควบคุมนํ้ าส้มให้ไหลไปในทิศทางท่ีตอ้งการ ชะลอความเร็วเพ่ือซึมซับสุนทรียะในระหว่าง
ขั้นตอนกระบวนการใชง้าน หลีกหนีจากวธีิการคั้นนํ้าส้มแบบเดิมๆ เพ่ิมมุมมองและสะทอ้นความเป็นไปไดใ้หม่ๆ 
  4.2) ช้ินงานท่ีเป็นส่วนประกอบภายนอกของตวัคั้น (Outside) ท่ีตอ้งสัมผสัและรับกบัฝ่ามือของผูใ้ชง้าน
โดยตรง ดว้ยคุณสมบติัของไมซ่ึ้งนับว่าเป็นวสัดุธรรมชาติท่ีให้ความรู้สึกอบอุ่น ซ่ือสัตย ์และเป็นมิตร และพื้นผิว
สัมผสั ท่ีช่วยดึงใหผู้ใ้ชไ้ดรู้้สึกใกลชิ้ดและเช่ือมโยงกบัธรรมชาติมากยิง่ข้ึน 
 

    
 

รูปที่ 7 ความงามของลวดลายตามธรรมชาติบนวสัดุท่ีถูกดึงมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ดา้นการใชง้าน 
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 จากรูปท่ี 7 พบว่าความเหมาะสมของท่ีจับ (Grip) สัมพนัธ์และรับกับฝ่ามือของผูใ้ช้งาน โดยได้รับแรง
บันดาลใจมาจากลวดลายท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติของไม้มาใช้ในการออกแบบร่องท่ีจับให้รับกับน้ิวมือ ผูว้ิจัย
กาํหนดให้มีปากอยูร่อบๆตวัคั้น เพ่ือช่วยถ่ายเททิศทางการไหลของนํ้ าส้มในระนาบการคั้นแบบแนวนอน ลดการ
กระจายตวัของนํ้ าส้มตามแรงหมุนของฝ่ามือ เพ่ิมร่องไมร้อบๆท่ีจบัช่วยชะลอการไหลของนํ้ าส้ม ไม่ให้ไหลเป้ือนฝ่า
มือของผูค้ ั้นในขณะใชง้าน 
 4.3) ช้ินงานท่ีเป็นส่วนประกอบภายในของตวัคั้น (Inside) ท่ีตอ้งสัมพนัธ์กบัผลส้มขนาด 60-65 มิลลิเมตร
เพ่ือให้ไดป้ระสิทธิภาพในการคั้นสูงสุด โดยนาํผลส้มมาแยกส่วนประกอบออกเป็น 3 ส่วน จาํแนกออกตามขนาด
ความกวา้งและความสูงของผลส้มท่ีตอ้งสัมพนัธ์กบัหัวคั้นนํ้ าส้ม ขนาดความหนาของเปลือกส้มท่ีตอ้งสัมพนัธ์กบั
ความสูงของท่ียดึส้ม เพ่ือไม่ใหค้วามสูงของท่ียดึส้มแทงทะลุเขา้ไปยงัเปลือกส้ม ซ่ึงจะส่งผลต่อรสชาติของนํ้าส้มท่ีคั้น
ออกมานั้นจะทาํใหมี้รสขม ไม่น่ารับประทาน  
 

 
 

รูปที่ 8 หวัคั้นนํ้าส้มจากเซรามิคท่ีไดรั้บแรงบนัดาลใจจากรูปทรงของเมลด็ส้ม 
  
 จากรูปท่ี 8 หัวคั้นนํ้ าส้มจากเซรามิคท่ีนาํไปเผาเคลือบในอุณหภูมิสูง เพ่ือใหไ้ดช้ิ้นงานท่ีคงทนแขง็แรง และ
สามารถรับแรงบดจากการคั้นนํ้ าส้มโดยตรงได ้โดยการแกะหัวคั้นนํ้ าส้มให้มีร่องลึกลงไป ให้ผลในการคั้นเทียบเท่า
หัวคั้นท่ีมีปลายแหลมยื่นออกมาซ่ึงเป็นรูปแบบปกติท่ีเราสามารถพบเห็นไดท้ัว่ไป เพราะผูว้ิจยัตอ้งการคน้หาวิธีการ
ออกแบบใหม่ๆ โดยหวัคั้นนํ้าส้มน้ีไดรั้บแรงบนัดาลใจดา้นรูปทรงมาจากเมลด็ส้ม 
 

 
 

รูปที่ 9 เทคนิคการแกะสลกัไมข้องช่างในทอ้งถ่ิน นาํมาใชใ้นการยดึผลส้ม 
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 จากรูปท่ี 9 แสดงท่ียดึผลส้มท่ีมีขนาดสัมพนัธ์กบัผลส้ม โดยออกแบบใหมี้ลวดลายนูนข้ึนมาในถว้ย ลกัษณะ
คลา้ยหนาม ไดรั้บแรงบนัดาลใจมาจากพ้ืนผิวท่ีขรุขระของผลส้มดา้นนอก โดยกาํหนดใหข้นาดของลายนั้นมีความสูง 
2 มิลลิเมตร เพ่ือใชใ้นการยดึจบัผลส้มเพ่ือใหส้ัมพนัธ์กบัเปลือกส้มท่ีมีความหนา 2-3 มิลลิเมตร  
 หากลวดลายมีความนูนท่ีสูงจนเกินไปจะทาํให้หนามแทงทะลุเปลือกจนส้มคลายนํ้ ามนัออกมา ส่งผลต่อ
รสชาติของนํ้าส้มท่ีไดรั้บ ดว้ยกรรมวธีิการแกะสลกัไมท่ี้สร้างสรรคโ์ดยช่างผูช้าํนาญในทอ้งถ่ิน ผสมผสานกบัวสัดุไม้
สักท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั นบัเป็นการเพ่ิมเสน่ห์ในช้ินงาน เชิดชูภูมิปัญญา และเพ่ิมมูลค่าใหก้บัผลิตภณัฑ ์
 
5. บทสรุป 

 ออกแบบอุปกรณ์บนโต๊ะอาหารท่ีสร้างปฏิสัมพนัธ์ให้กบัผูใ้ชง้านภายใตแ้รงบนัดาลใจจากแนวคิด สโลว์
ดีไซน์ (Slow Design) ผลของการวิจยัไดเ้ป็นไปตามจุดประสงค์ และสอดคลอ้งกบักรอบแนวคิดในการออกแบบ 
ส่ิงของท่ีอยู่ในชีวิตประจาํวนัหากถูกนาํเสนอดว้ยรูปแบบท่ีแตกต่างจากไปจากเดิม จะส่งผลต่อการเรียนรู้ และเปิด
ประสบการณ์ใหม่ๆใหก้บัผูใ้ชง้าน รวมไปถึงการตีความคุณค่าของส่ิงของส่ิงนั้นเม่ือระยะเวลาผา่นไป  

 โดยผูว้ิจยัไดอ้อกแบบท่ีคั้นนํ้ าส้มโดยอาศยัพลงังานของมนุษยไ์ม่พ่ึงพากระแสไฟฟ้าหรือเทคโนโลยีใดๆ 
นาํมาซ่ึงการพ่ึงพากนัระหวา่งผูใ้ชง้านและผลิตภณัฑ์ ดว้ยวิธีการคั้นท่ีตอ้งอาศยัสมดุลระหวา่งร่างกายและจิตใจ  ให้
ผูค้นไดห้ันมาใส่ใจเร่ืองสุขภาพ กระตุน้ให้ผูค้นในยุคปัจจุบนัเกิดพฤติกรรมใหม่ๆ ใชเ้วลาจดจ่ออยูก่บัส่ิงใดส่ิงหน่ึง
มากข้ึน เพ่ือชะลอความเร่งรีบในชีวิตประจาํวนั ให้ไดใ้ชส้ติกบัส่ิงท่ีทาํอยูต่รงหนา้ พินิจพิเคราะห์ถึงสุนทรียะในทุก
ขั้นตอนของการใชง้าน ก่อให้เกิดมูลค่าทางจิตใจต่อผูใ้ชเ้ม่ือระยะเวลาผา่นไป ทั้งยงัส่งผลดีต่อสุขภาพในระยะยาวอีก
ดว้ย 
 

กติติกรรมประกาศ  
ขอขอบพระคุณอาจารย ์Sridhar Ryalie ท่ีให้คาํปรึกษาแนะนําแนวความคิด เปิดโอกาสให้เรียนรู้และทาํ

ความเขา้ใจในกระบวนการต่างๆ รวมไปถึงเทคนิคและวิธีในการผลิตผลงาน คณาจารย ์และเจา้หน้าท่ีแผนกต่างๆ 
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การออกแบบเคร่ืองสวมใส่เพ่ือป้องกนัร่างกายโดยใช้วสัดุธรรมชาต ิ
PROTECTIVE WEAR FROM NATURAL MATERIAL 
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--------------------------------- 
 

บทคดัย่อ      

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือออกแบบเคร่ืองสวมใส่เพ่ือป้องกนัร่างกายโดยใชว้สัดุธรรมชาติในการลด
อันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนขณะทํางาน  โดยคาํนึงถึงความแข็งแรงแต่ยืดหยุ่นได้ดี ไม่เกิดความอับช้ืนขณะสวมใส่ 
นอกจากน้ี การนาํวสัดุธรรมชาติมาใชย้งัเป็นการเพ่ิมมูลค่าวสัดุ และลดมลพิษท่ีเกิดข้ึนกบัส่ิงแวดลอ้ม ตามแนวคิด
ผลิตภณัฑสี์เขียว หรือ Green product คือ การผลิตโดยกรรมวิธีธรรมชาติ ไม่มีสารพิษและสารเคมีเจือปน ทั้งน้ีรวมถึง
การเปล่ียนวตัถุดิบ การใชซ้ํ้ า และการนาํกลบัมาใชใ้หม่ ซ่ึงเป็นการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มและลดตน้ทุนโดยทาํให้เกิด
ของเสียหรือการปล่อยมลพิษน้อยลง (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, http://siweb.dss.go.th, 20 พฤษภาคม 
2558) ในกระบวนการวิจยัไดท้ดลองออกแบบควบคู่ไปกบัการทดลองใชง้านจริงเพ่ือหาแนวทางพฒันาการออกแบบ
ใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั 

ผลการวิจยัพบวา่ การออกแบบเคร่ืองสวมใส่เพ่ือป้องกนัร่างกาย แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 1. ส่วนท่ีเป็น 
ตวัเส้ือ 2. ส่วนท่ีรองรับบริเวณไหล่ ส่วนท่ีเป็นตวัเส้ือใชผ้กัตบชวาตีทอเกลียวร่วมกบัเส้นฝ้ายแลว้นาํมาตดัเยบ็เป็น 
ตวัเส้ือในลกัษณะเปิดไหล่ไวข้า้งหน่ึง ส่วนท่ีรองรับบริเวณไหล่ใชย้างในรถจกัรยาน และยางในรถบรรทุกมาถกัสาน
เพ่ือทาํหนา้ท่ีรองรับนํ้ าหนกัจากการแบกหาม การนาํทั้งสองส่วนมาใชร่้วมกนัมีความน่าสนใจสําหรับกลุ่มผูท้าํงาน
แบกหาม สามารถลดอาการเจ็บปวดบริเวณไหล่ บ่า คอ ได ้ซ่ึงผูป้ระกอบการหรือผูท้าํงานแบกหามสามารถนาํไป
ขยายผลต่อในการออกแบบเคร่ืองสวมใส่เพ่ือป้องกนัร่างกายต่อไป  

 

คาํสําคญั: วสัดุธรรมชาติ, ผลิตภณัฑสี์เขียว, การแบกหาม, เคร่ืองป้องกนัร่างกาย 
 

Abstract 

 This research focused on safety at workplaces such as industries and construction sites. The researcher 
found that there are many protective wear, based on international standards, for parts of the human body, like 
helmets, gloves, shoes, protective eyewear etc. but there were none available to protect a worker who needs to carry 
heavy loads on their shoulders over short distances.  
 In order to make the final product inexpensive as well as meaningful to the worker; the design concept 
was to make an eco-friendly, easy to produce, with recyclable and easy to source local materials. Many prototypes were 
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developed with various materials and tested with the actual user, the workers. The final version was tested and was 
found to be very comfortable to wear and also offered the right amount of protection for the workers.  
 

KEYWORDS: NATURAL MATERIAL, WASTE, CARRYING, PEOTECTIVE WEAR 
 

1. บทนํา 
ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีกาํลงัพฒันาดา้นอุตสาหกรรม มีความตอ้งการใชแ้รงงานเป็นจาํนวนมาก สถิติท่ี

คนงานตอ้งประสบอุบติัเหตุ บาดเจ็บจากการประกอบอาชีพมีแนวโนม้จะสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง เพราะลกัษณะของงาน
มีความซับซ้อน เร่งรีบ งานบางอย่างอาจมีความเส่ียงสูง (วิทยา อยู่สุข, ม.ป.ป.: บทนํา) หรือเจ้าของกิจการมุ่งแต่
ผลผลิตแต่ไม่สนใจความปลอดภยัโดยเฉพาะอุปกรณ์ท่ีใชป้้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล สาํหรับอุปกรณ์ป้องกนัอนัตราย
ส่วนบุคคลในปัจจุบัน มักใช้ป้องกันตั้ งแต่บริเวณศีรษะลงไป และมักใช้กับแรงงานในโรงงานขนาดใหญ่ ส่วน
โรงงานขนาดเลก็อาจขาดความใส่ใจจากเจา้ของกิจการ 

อุบติัเหตุในการทาํงานเป็นส่ิงท่ีป้องกนัไดด้ว้ยการสร้างอุปกรณ์ท่ีใชป้้องกนัอวยัวะสําคญัของร่างกาย เช่น 
ตา หู มือ เทา้ วสัดุท่ีนาํมาใชป้ระดิษฐ์อุปกรณ์เหล่าน้ีมีหลากหลาย เช่น ยาง หนงั พลาสติก อลูมิเนียม ผา้ขนสัตว ์เป็น
ตน้ การสร้างเน้นความแข็งแรง ทนทาน จึงผลิตออกมาในลกัษณะแข็ง หนา ไม่ยืดหยุ่นเท่าท่ีควร ขณะสวมใส่เกิด
ความอับช้ืนได้ง่าย การเลือกใช้วสัดุธรรมชาติท่ีมีคุณสมบัติยืดหยุ่นและถ่ายเทอากาศได้ดี มาออกแบบเป็น 
เคร่ืองสวมใส่จะช่วยลดการอับช้ืนอันเกิดจากเหง่ือไคลขณะทํางาน ซ่ึงช่วยให้การทํางานมีประสิทธิภาพดีข้ึน 
ขณะเดียวกนั การนาํวสัดุเหลือใชป้ระเภทยางในรถ ซ่ึงมีคุณสมบติัยืดหยุน่ แข็งแรง สามารถรับนํ้ าหนักไดดี้ มาใช้
รองรับนํ้ าหนกัในการแบกหาม เป็นการช่วยลดอาการบาดเจ็บบริเวณ ไหล่ บ่า และคอ นอกจากน้ี ยงัเป็นการลดการ
สะสมขยะอนัก่อใหเ้กิดปัญหามลพิษ ทั้งยงัเป็นการนาํวสัดุเหล่าน้ีมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ เป็นการเพิ่มมูลค่าใหก้บัวสัดุ
ดว้ยการออกแบบ 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัตอ้งการนาํวสัดุธรรมชาติและวสัดุเหลือใชม้าเป็นวสัดุหลกัเพ่ือนาํมาทดลองใชใ้นการ

แบกรับนํ้ าหนกัของการแบกหามขณะก่อสร้างเพ่ือลดอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนโดยคาํนึงถึงความแขง็แรงแต่ยืดหยุน่ไดดี้ 
นอกจากน้ีการนาํวสัดุธรรมชาติและวสัดุเหลือใชม้าออกแบบเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้แก่ตวัวสัดุ และช่วยลดมลพิษอนั
เกิดจากวสัดุเหลือใชไ้ดอี้กดว้ย 
 

3. การดาํเนินการวจิัย 
3.1 การสาํรวจ บนัทึกภาพ และขอ้มูลของผูป้ฏิบติังานในสถานท่ีก่อสร้างโดยมุ่งเนน้เร่ืองการแบกหาม 

 
 

 
 

 
รูปที ่1 ภาพถ่ายขั้นตอนการสาํรวจผูป้ฏิบติังานในสถานท่ีก่อสร้าง 
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จากรูปท่ี 1 ช้ีให้เห็นวา่ แมผู้ป้ฏิบติังานแต่งกายในสถานท่ีปฏิบติังานไดอ้ยา่งเหมาะสม แต่ก็ไม่มีเคร่ืองสวม
ใส่สาํหรับการแบกหาม 

3.2 บนัทึกภาพตวัอยา่ง สังเกตรายละเอียดต่างๆ ของเคร่ืองป้องกนัร่างกายท่ีใชใ้นปัจจุบนัจากส่ือต่างๆ และ
จากสถานท่ีใชง้านจริง  

3.3 การเลือกวสัดุธรรมชาติและวสัดุเหลือใช ้
      3.3.1 ผูว้จิยัไดพิ้จารณาวสัดุธรรมชาติหลายประเภท โดยเนน้คุณสมบติัท่ีคงทนแขง็แรง ยดืหยุน่ไดดี้ เช่น 

ป่านศรนารายณ์ ตน้กญัชง หวาย ผกัตบชวา พบว่า ผกัตบชวา ต่างจากวสัดุธรรมชาติอ่ืนๆ เพราะเป็นวชัพืชท่ีสร้าง
มลภาวะทางนํ้ า ขยายพนัธ์ุไดเ้ร็ว ทาํให้เกิดปัญหาต่อแหล่งท่ีอยู่อาศยัในชุมชน ผูว้ิจยัจึงไดค้ดัเลือกผกัตบชวา ซ่ึง
นอกจากจะเป็นการใชว้สัดุท่ีมีอยูใ่นธรรมชาติโดยไม่ทาํลายธรรมชาติแลว้ ยงัเป็นการช่วยบรรเทาปัญหาส่ิงแวดลอ้ม
ในชุมชนไปพร้อมกนั  เม่ือนาํผกัตบชวามาตีเกลียวทอร่วมกบัเส้นฝ้าย จะระบายความช้ืนไดดี้ มีความยืดหยุ่นและ
แขง็แรงในระดบัหน่ึง จึงเหมาะสมในการใชอ้อกแบบเป็นตวัเส้ือ 

 
 
 
 
 
 

รูปที ่2 ผา้ทอผกัตบชวาท่ีเกิดจากการนาํผกัตบชวามาตีเกลียวทอร่วมกบัเส้นฝ้าย 
 

      3.3.2 วสัดุเหลือใช ้คือ ยางในรถ โดยเลือกใชย้างในรถจกัรยาน และ ยางในรถบรรทุก 
 

 
 
 
 
 

รูปที ่3 ยางในรถจกัรยาน (ซา้ย), ยางในรถบรรทุก (ขวา) 
 

3.4 การทดลองเก่ียวกบัคุณสมบติัของวสัดุทั้งสองชนิด เช่น การทดลอง ตดั เจาะ กรีด มว้น ชุบนํ้ า เป็นตน้ 
รวมถึงการทดลองถกัสานซ่ึงไดศึ้กษาการสานผกัตบชวาจากคุณบุญน้อม บุญญาพิชิตเดโช กลุ่มจกัสานผกัตบชวา 
ศรีมหาโพธ์ิ อาํเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม (สัมภาษณ์, 2 มกราคม 2558) 

3.5 นาํวสัดุท่ีไดท้ดลองเร่ืองคุณสมบติัมาออกแบบ 
      3.5.1 การออกแบบเคร่ืองสวมใส่ จาํแนกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ีเป็นตวัเส้ือ และส่วนท่ีรองรับบริเวณ

ไหล่ โดยมีเป้าหมายเพ่ือการใชง้านท่ีง่าย และสะดวก 



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 10 ปีการศกึษา 2558 

 

วนัองัคารที ่11 สงิหาคม พ.ศ.2558 หน้า  195 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

      3.5.2 การสานยางในเพ่ือเพ่ิมความแขง็แรงโดยใชล้ายสานตามแบบฉบบัพ้ืนบา้น เป็นลายท่ีไม่ซับซ้อน 
คือ ลายขดั เน่ืองจากผูใ้ชง้านสามารถทาํไดเ้อง จากนั้นนาํไปทดสอบการใชง้าน และนาํขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงใน
การออกแบบคร้ังต่อไป โดยพบวา่ลายขดัมีความแขง็แรง ยดึติดกนัแน่น แต่การสานลายในทิศทางท่ีตดักนัทาํใหเ้ป็น 
อุปสรรคในการปรับเล่ือนวสัดุท่ีแบกหาม แต่ผูใ้ชง้านพึงพอใจในความนุ่มของแผน่รองรับขา้งตน้ และเห็นสมควรวา่
ตอ้งเพ่ิมความหนาและลดขนาดความยาว 
 
 
 
 
 

รูปที ่4 การถกัสานลายขดัโดยการใชย้างในรถจกัรยาน 
 

การใชว้สัดุเหลือใชอ่ื้นๆ มาผนวกร่วมดว้ย เช่น ท่อยาง ท่ีถูกคดัท้ิงเพราะความผิดพลาดของกระบวนการ
ผลิตจากโรงงานผลิตยาง ผลคือ ไดเ้รียนรู้วา่คุณสมบติัของอากาศในท่อยางจะช่วยพยงุนํ้ าหนกัไดดี้ เหมือนอากาศใน
ปุ่มกนักระแทกท่ีใชใ้นการป้องกนัส่ิงของแตกหัก แต่ผูว้ิจยัมีความเห็นว่าท่อยางดงักล่าวไม่ใช่วสัดุเหลือใชท่ี้มีอยู่
ทัว่ไป เพราะตอ้งติดต่อโรงงานอยา่งเป็นระบบต่างจากยางในท่ีหาไดง่้าย 

 
 
 
 
 

 
รูปที ่5 การถกัสานลายขดัโดยการใชย้างในรถจกัรยานร่วมกบัท่อยาง 

 

การทดลองถดัมา ใชย้างในรถจกัรยานควบคู่กบัยางในรถบรรทุก โดยใชย้างในรถจกัรยานมว้นเป็นท่อ เพ่ือ
ลดขนาดใหเ้ลก็ลง นาํยางในรถบรรทุกซ่ึงมีความล่ืนกวา่ยางในจกัรยาน ตดัเป็นเส้น แลว้ถกัสาน เร่ิมสังเกตเห็นปัญหา
ท่ีเกิดจากขนาดยางท่ีแตกต่างกนั 

 
 
 
 
 

รูปที ่6 การถกัสานลายขดัโดยการใชย้างในรถจกัรยานมว้นเป็นท่อร่วมกบัยางในรถบรรทุก 
 

จากนั้ นมีการเปล่ียนรูปแบบการถกัสานหลายแบบ พบว่าลายรวงขา้วและลายเมล็ดข้าว เป็นรูปแบบท่ี
น่าสนใจ โดยยงัคงใชท่้อยางมว้นเป็นฐานหลกั แลว้ใชย้างในรถบรรทุกท่ีตดัเป็นเส้นขนาด 0.3 เซนติเมตรเป็นตวัถกั 
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พบวา่เป็นท่ีน่าพอใจ เพราะไดพ้ื้นผวิท่ีล่ืน ทิศทางของลายสานไม่เป็นอุปสรรคในการปรับเล่ือนวสัดุท่ีแบกหาม และมี
การแกไ้ขในเร่ืองรายละเอียดอ่ืนๆ เช่น การประกอบแผ่นรองรับ การเยบ็ขอบ การเพ่ิมแผ่นป้องกนัการเสียดสีขา้ง
ลาํคอ เป็นตน้ ตวัแผน่รองรับน้ียดึติดกบับริเวณบ่าของตวัเส้ือดว้ยตีนตุก๊แก 

 
 
 
 

 
 

รูปที ่7 การถกัสานลายรวงขา้วโดยการใชย้างในรถบรรทุกขนาด 0.3 เซนติเมตร (ซา้ย) 
และแผน่รองรับบริเวณไหล่ท่ีเสร็จสมบูรณ์ (ขวา) 

 

      3.5.3 การตดัเยบ็ตวัเส้ือ เร่ิมจากร่างตน้แบบ แลว้ตดัตามแบบ แกไ้ขปัญหาเส้นเกลียวผกัตบชวาหลุดลุ่ย
เม่ือถูกตดั ด้วยการดามขอบด้วยผา้บาง ใช้อุปกรณ์เยบ็ขอบพิเศษทาํให้การเก็บขอบเรียบ กวา้งเสมอกันทั้ งหมด 
จากนั้นจึงติดส่วนประกอบอ่ืนๆ เช่น กระเป๋า ท่ีเสียบปากกา ท่ีแขวนกญุแจ บนตวัเส้ือ 

3.6 การทดลองใชง้านจริงเพ่ือแกไ้ขและพฒันารูปแบบช้ินงาน 
3.7 การนาํเสนอต่อคณะกรรมการ 
3.8 การพฒันาและสรุปผลการวิจยั 

 

4. ผลการวจิัย 
ผลการวิจยัเร่ือง เคร่ืองสวมใส่เพ่ือป้องกนัร่างกายโดยใชว้สัดุธรรมชาติ ไดบ้รรลุตามวตัถุประสงค ์คือ การ

นาํวสัดุธรรมชาติ และวสัดุเหลือใช ้ซ่ึงหาไดง่้ายตามทอ้งถ่ิน มาเป็นวสัดุหลกัในการผลิตเคร่ืองสวมใส่เพ่ือป้องกนั
ร่างกายสําหรับงานแบกหามตามแนวคิดผลิตภณัฑ์สีเขียว โดยคาํนึงถึงความแข็งแรงแต่ยืดหยุน่ไดดี้ ซ่ึงการนาํวสัดุ
ธรรมชาติ และวสัดุเหลือใชม้าออกแบบเป็นการเพ่ิมมูลค่าใหแ้ก่ตวัวสัดุ และช่วยลดมลพิษอนัเกิดจากวสัดุเหลือใชไ้ด ้

ผกัตบชวาท่ีนาํมาออกแบบเป็นตวัเส้ือไดผ้า่นขั้นตอนอยา่งละเอียดประณีตจนไดเ้ส้นเกลียวท่ีแขง็แรงเหนียว
แน่น นาํมาทอร่วมกบัเส้นฝ้ายจนไดผ้ืนผา้ท่ีมีลกัษณะเฉพาะ มีกล่ินอายของงานฝีมือซ่ึงให้คุณค่าทางดา้นจิตใจ ผา้ทอ
ผกัตบชวามีคุณสมบติัถ่ายเทอากาศไดดี้ แหง้เร็ว สามารถซกัลา้งทาํความสะอาดได ้ไม่ข้ึนรา มีความทนทานต่อการใช้
งานไดใ้นระดบัหน่ึง ประการสําคญั คือ เป็นวสัดุธรรมชาติ เป็นทางเลือกหน่ึงท่ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดการบรรเทา
ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม และถือเป็นการกาํจดัวชัพืชท่ีสร้างปัญหาทางนํ้าดว้ยเช่นกนั 

ส่วนท่ีรองรับบริเวณไหล่ทาํจากยางในรถจกัรยาน และยางในรถบรรทุก ใชเ้ทคนิคการถกัสานลายรวงขา้ว 
และลายเมลด็ขา้ว พบวา่มีความแน่นหนา คงทนแขง็แรง แต่อ่อนนุ่ม และยดืหยุน่ไดดี้ตามคุณสมบติัของยาง การสาน
ลายรวงขา้วและลายเมล็ดขา้ว เป็นการแสดงถึงงานฝีมือจากภูมิปัญญาชาวบา้น จึงเรียกไดว้่าเป็นช้ินงานตน้แบบท่ีมี
เอกลกัษณ์ ในขณะเดียวกนั กย็งัเป็นช้ินงานท่ีมีส่วนช่วยในการบรรเทาปัญหาส่ิงลอ้มอีกดว้ย 

ผลงานท่ีได ้เป็นเคร่ืองสวมใส่ 1 ชุด ซ่ึงประกอบไปดว้ยตวัเส้ือ และแผน่รองรับบริเวณไหล่ ช้ินงานเบ้ืองตน้
ถูกออกแบบสาํหรับผูท่ี้ถนดัขวา และมีส่วนประกอบอ่ืนๆ เพ่ิมเติม ไดแ้ก่ ท่ีเสียบปากกา กระเป๋า และท่ีหอ้ยพวงกญุแจ 
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รูปที ่8 ช้ินงานท่ีเสร็จสมบูรณ์ 
 

เม่ือตอ้งการใชง้านให้ประกบแผน่รองรับลงบนบ่า ตีนตุ๊กแกจะยดึเกาะกนัอยา่งเหนียวแน่น เม่ือแผน่รองรับ
ดดัโคง้ไปตามแนวไหล่ แผงกนัคอจะถูกดดัตั้งข้ึนมาอตัโนมติั ตวัเส้ือสวมใส่ง่าย ถอดออกง่าย สามารถแยกทาํความ
สะอาดได ้บริเวณท่ียึดประกบกนัขา้งลาํตวัมีความเหนียวแน่น และสามารถปรับระดบัให้พอดีกบัขนาดร่างกายของผู ้
สวมใส่ได ้

 

5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
การวิจยัคร้ังน้ีทาํให้เกิดการเรียนรู้กระบวนการในการออกแบบมากข้ึน โดยเฉพาะผูท่ี้ไม่มีพ้ืนฐานความรู้

ดา้นการออกแบบ เม่ือออกแบบช้ินงาน ส่ิงท่ีนกัออกแบบตอ้งคาํนึงถึงเป็นประการแรก คือ การออกแบบอยา่งไรให้
เกิดประโยชน์และไม่สร้างขยะจากการออกแบบ จึงนํามาซ่ึงแนวคิดการใช้วสัดุธรรมชาติท่ีไม่เป็นการทําลาย
ธรรมชาติ และการใชว้สัดุเหลือใชเ้พ่ือเพ่ิมมูลค่า อยา่งไรก็ตาม ช้ินงานอาจมีราคาสูงสาํหรับผูใ้ชแ้รงงานทัว่ไป ผูว้ิจยั
จึงขอเสนอแนวทางดงัน้ี 

 1. บริษทัท่ีรับผดิชอบเป็นผูด้าํเนินการจดัหาใหก้บัพนกังาน 
2. อุปกรณ์น้ีเป็นทางเลือกหน่ึงท่ีสามารถนาํไปปรับปรุง พฒันาร่วมกบัวสัดุอ่ืนๆ เพ่ือผลิตข้ึนใชเ้องใหเ้หมาะ

กบัตน้ทุนการผลิตของแต่ละบุคคล 
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
1. ควรศึกษารูปแบบการสานเพ่ิมเติม เพ่ือปรับปรุงใหก้ารรองรับนํ้าหนกัมีประสิทธิภาพดียิง่ข้ึน 
2. ควรศึกษาวจิยัออกแบบช้ินงานอ่ืนๆ โดยใชว้สัดุเหลือใชป้ระเภทอ่ืนร่วมกบัแนวคิดผลิตภณัฑสี์เขียว 
3. ควรศึกษาวิธีการจดัเก็บผลิตภณัฑ ์เช่น การออกแบบใหผ้ลิตภณัฑมี์การใชบ้รรจุภณัฑน์อ้ยท่ีสุด หรือการ

ออกแบบใหผ้ลิตภณัฑส์ามารถเป็นบรรจุภณัฑใ์นตวัเองได ้
4. ผูป้ระกอบการต่างๆ ควรศึกษาการนาํเอาวสัดุธรรมชาติและวสัดุเหลือใช้มาต่อยอดให้เกิดประโยชน์

สูงสุดโดยคาํนึงถึงการออกแบบท่ีไม่สร้างปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
ผูว้จิยัหวงัวา่ผลงานช้ินน้ีจะช่วยใหเ้กิดแรงบนัดาลใจ โดยเฉพาะผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานท่ีตอ้งเส่ียงกบั

อาการบาดเจบ็จากการแบกหาม และกระตุน้ใหต้ระหนกัถึงปัญหาส่ิงแวดลอ้มมากยิง่ข้ึน 
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6. บทสรุป 
ผลงานเหล่าน้ีไดช่้วยให้ผูป้ฏิบติังานในเขตก่อสร้างตระหนักถึงความสําคญัในการป้องกนัร่างกายขณะ

ปฏิบติังาน อยา่งไรกดี็ บริษทัผูด้าํเนินงานควรดูแลความปลอดภยัของลูกจา้ง เพราะการก่อสร้างในประเทศไทย แมจ้ะ
มีอุปกรณ์ป้องกนัร่างกายบางส่วนแต่ไม่มีอุปกรณ์บรรเทาอาการบาดเจ็บจากการแบกหาม ผูป้ฏิบติังานบางคนตอ้ง
ประดิษฐ์ข้ึนใช้เอง ดงันั้น ผลงานช้ินน้ีจึงเกิดข้ึนจากการสังเกตการปฏิบัติงานของช่าง ผนวกรวมกบัแนวคิดการ
ออกแบบท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงผูว้ิจยัคาดวา่ผลท่ีไดรั้บนั้นจะเกิดประโยชน์ในการปฏิบติังาน ลดอนัตราย และ
บรรเทาการบาดเจบ็ท่ีอาจเกิดข้ึนได ้
 

กติติกรรมประกาศ  
ขอขอบพระคุณอาจารย ์Sridhar Ryalie ท่ีให้ความช่วยเหลือ ให้คาํปรึกษาท่ีดี แนะนาํแนวคิดในการทาํวิจยั 

อาจารยท่ี์ปรึกษารองศาสตราจารยสุ์วิทย  ์รัตนานันท์ อาจารยอ์รพรรณ สาระศาลิน อาจารยธี์รนพ หวงัศิลปะคุณ 
อาจารยจ์กัรพนัธ์ ชรินรัตนา อาจารย ์David Marc Schafer ท่ีไดใ้ห้โอกาสและช่วยเหลือให้งานวิจยัดาํเนินมาไดจ้น
เสร็จส้ิน กลุ่มจกัสานผกัตบชวาศรีมหาโพธ์ิ อาํเภอนครชัยศรี จงัหวดันครปฐม ท่ีให้ความรู้เร่ืองรูปแบบการสาน
ผกัตบชวา วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมบา้นบางหวาย อาํเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม ท่ีช่วยเหลือและให้คาํแนะนาํ
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โครงการการออกแบบจากการเคล่ือนไหวของศิลปะป้องกนัตัวยูโด 
THE RESEARCH FORM THE MOVEMENT OF THE MARTIAL ARTS JUDO 

 
เกวลนิ ฤกษ์เสริมสุข1 รศ.สุวทิย์ รัตนานันท์2 และ อ.จักรพนัธ์ ชรินรัตนา3 

1 นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวชิาการออกแบบ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวทิยาลงัรังสิต 

2 อาจารยท่ี์ปรึกษาประจาํ สาขาวชิาการออกแบบ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวทิยาลงัรังสิต 

3 อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมประจาํ สาขาวชิาการออกแบบ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวทิยาลงัรังสิต 

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

บทคดัย่อ      
ยโูด คือ ศิลปะป้องกนัตวัท่ีถือกาํเนิดท่ีประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงเป็นวิชาการต่อสู้ดว้ยมือเปล่า ท่ีมีการสืบทอดกนัมา

อยา่งยาวนาน จนกระทัง่ในปัจจุบนัน้ีกีฬายโูดถือเป็นกีฬาสากลประเภทบุคคล ซ่ึงมีหลกัการและวตัถุประสงคคื์อ มุ่ง
บริหารร่างกายและจิตใจให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้ความพยายามน้อยท่ีสุด (Maximum Efficiency with 
minimum Effort and Mutual Welfare and Benefit) เป็นหลกัปรัชญาท่ีนาํไปสู่เทคนิคการทุ่มของผูท่ี้มีรูปร่างเล็ก แต่
สามารถทุ่มผูท่ี้มีรูปร่างใหญ่ได ้เทคนิคการเคล่ือนไหวในเร่ืองของการทุ่มยูโด ท่ีส่งผลให้กบัการออกแรงไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพตามหลกัการแบบฟิสิกส์ ในเร่ืองของโมเมนต ์และความสมดุล คือการออกแรงเคล่ือนท่ีจุดศูนยถ์่วงให้
เคล่ือนออกจากฐานท่ีตั้ง อีกทั้ง ยโูด เป็นกีฬาท่ีมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูก้ระทาํและผูถู้กกระทาํ  กลไกจะเกิดข้ึนไดเ้ม่ือมี
แรงตอบโตก้นั จากแรงบนัดาลใจของกีฬายโูด ผูว้ิจยัยงัจึงไดแ้นวคิดในการออกแบบผา่นผลิตภณัฑ ์ชุดเกา้อ้ีโยก ตาม
ระบบเทคนิคการเคล่ือนไหวของยโูด เพ่ือเกิดความผอ่นคลายเป็นการบริหารดา้นร่างกายและจิตใจของผูใ้ชง้าน 

 

คาํสําคญั: ยโูด, การเคล่ือนไหว, เกา้อ้ีโยก 
 

Abstract 
 Judo is a relatively modern martial art of Japan based on the principles of maximum efficiency with 
minimum effort while maintaining the object of mutual welfare and benefit. Using fundamental principles of 
physics, the momentum and balance of the opponent is used to shift the center of gravity, and as a result a smaller 
person can topple a larger person with relative case. Every action creative an equal and opposing reaction and Judo 
uses this principle very efficiently.  These principles became the starting point to research and design the rocking 
chair set with an objective to relax the body and mind. 
 

KEYWORDS: JUDO, MOVEMENT, ROCKING CHAIR 
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1. บทนํา 
ศิลปะป้องกนัตวั ยูโด เป็นกีฬาต่อสู้ท่ีถือกาํเนิดท่ีประเทศญ่ีปุ่นซ่ึงเป็นวิชาการต่อสู้ดว้ยมือเปล่าท่ีมีการสืบ

ทอดกันมาอย่างยาวนาน  จนกระทั่งในปัจจุบันน้ีกีฬายูโดถือเป็นกีฬาสากลประเภทบุคคล ซ่ึงมีหลักการและ
วตัถุประสงคคื์อ มุ่งบริหารร่างกายและจิตใจให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยใชแ้รงให้นอ้ยท่ีสุด (Maximum Efficiency 
with minimum Effort and Mutual Welfare and Benefit) เป็นหลกัปรัชญาท่ีนาํไปสู่เทคนิคการทุ่มเกิดจากผูคิ้ดคน้ท่ีมี
รูปร่างเล็ก ศึกษาคน้ควา้ศิลปะการต่อสู้แขนงต่างๆเทคนิคท่ีใชแ้รงในการกระทาํน้อยแต่ไดผ้ลลพัธ์มาก จึงทาํให้ผูมี้
รูปร่างเลก็สามารถทุ่มคนตวัใหญ่ไดต้ามอุดมคติของท่าน คะโน จิโงะโร ผูคิ้ดคน้กีฬายโูด (หาญ เลิศทววีทิย,์ 2545) 
 เทคนิคการเคล่ือนไหวของยโูดใชห้ลกัการเดียวกนักบักลไกทางดา้นฟิสิกส์ในเร่ืองของโมเมนต ์และความ
สมดุล ลกัษณะกลไกรูปแบบเดียวกนักบัคานกระดก คือเป็นการเปล่ียนตาํแหน่งของแรงกระทาํ เม่ือแรงกระทาํห่าง
จากจุดหมุนมาก การออกแรงจะใช้แรงน้อยลง การเคล่ือนไหวนํ้ าหนักของร่างกายเพ่ือเคล่ือนท่ีจุดศูนยถ์่วงของ
ร่างกาย ให้ออกจากฐานของการทรงตวั จึงเกิดการทุ่ม เป็นปฏิสัมพนัธ์ร่วมกนัระหว่างผูก้ระทาํและผูถู้กกระทาํ เม่ือ
แรงกระทาํเกิดข้ึนจึงทาํใหเ้กิดการเคล่ือนไหวเกิดข้ึนกบัผูถู้กกระทาํ 
 ขา้พเจา้ไดต้ระหนกัถึงประสิทธิภาพของเทคนิคดงักล่าวมาขั้นตน้ นาํมาพฒันาในระบบการออกแบบของ
กลไกเฟอร์นิเจอร์ ท่ีมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูใ้ชก้บัตวัเฟอร์นิเจอร์แบบพ่ึงพากนั เกา้อ้ีโยกจะสมบูรณ์เม่ือมีแรงของผูใ้ช้
ร่วมดว้ย การออกแบบตวัโครงสร้างผูว้ิจยัไดค้าํนวณจุดศูนยถ์่วงท่ีเหมาะสมกบัสัดส่วนของเกา้อ้ีโยกแต่ละตวั คือ 
กาํหนดจุดศูนยถ์่วงของนํ้ าหนักคือฐานท่ีนั่งกาํหนดจุดศูนยถ์่วงท่ีสมดุล ไม่หลุดออกจากกรอบของฐานการทรงตวั 
เพ่ือให้อยู่ในตาํแหน่งท่ีปลอดภยัในการใช้งาน และการออกแบบลายต่อส่วนฐานโคง้ของเกา้อ้ี ออกแบบโดยใช้
หลกัการออกแบบเดียวกนัของลูกฟุตบอลเพ่ือทาํฐานให้ไดรู้ปทรงโคง้ โดยเพ่ิมรายละเอียดของลายข้ึนเพ่ือเพ่ิมแรง
เสียดทานไม่ใหเ้คล่ือนไหวเร็วเกินไป ผูว้ิจยัตอ้งการใชฐ้านเกา้อ้ีไม่เรียบโคง้ เพ่ือใหผู้ใ้ชง้านเคล่ือนไหวขณะนัง่อยูจ่ะ
รู้สึกถึงลวดลายในส่วนฐานท่ีกระดกไปทีละระดบั เพ่ือชะลอการเคล่ือนไหวให้ชา้ลง ลดการเกิดอุบติัเหติเหตุได ้เป็น
ความรู้สึกถึงลวดลายท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการใชง้านเกา้อ้ีไม่ใช่แค่ตาเห็น แต่เป็นความรู้สึกระหวา่งการใชง้านจริง แต่ชุด
เก้าอ้ีโยกน้ีไม่ใช้เก้าอ้ีท่ีสามารถนั่งสบาย นั่งใช้งานได้เป็นเวลานานๆ ประเด็นสําคญัของชุดเก้าอ้ีโยกน้ีอยู่ท่ีการ
เคล่ือนไหวของผูใ้ชง้าน เกา้อ้ีน้ีจึงเหมาะสาํหรับนัง่พกัผอ่นร่างกายและจิตใจ จากกิจกรรมท่าเดิมนานๆ อยา่งเช่น ผูท่ี้
เป็นโรคออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) ไดผ้อ่นคลายและเพลิดเพลินกนัการใชง้านร่วมกนั 

ผูว้ิจยั ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ท่ีเนน้ในเร่ืองกลไกทางเทคนิคการเคล่ือนไหวของยโูด และปฏิสัมพนัธ์ในการ
พ่ึงพาแรงแบบยูโด เพ่ือเป็นแนวทางในการออกแบบกลไกการทาํงานร่วมกนัระหว่างผูใ้ชก้บัเฟอร์นิเจอร์เกา้อ้ีโยก 
โดยผูว้ิจยัทาํเป็นชุดเกา้อ้ีโยกท่ีใชห้ลกัการการออกแบบเดียวกนั เพ่ือนาํประโยชน์สําหรับผูใ้ชท่ี้เหมาะสมกบัความ
ตอ้งการ การขยบัร่างการไดบ่้อยๆและสร้างความเพลิดเพลินใหแ้ก่ผูใ้ชง้าน 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
2.1 เพ่ือศึกษาการใชแ้รงอยา่งมีประสิทธิภาพ ของศิลปะป้องกนัตวัยโูด  
2.2 เพ่ือใหเ้ขา้ใจในเทคนิคการทุ่มของยโูด โดยใชห้ลกัการแบบฟิสิกส์  
2.3 เพ่ือนาํกลไกการทาํงานของโมเมนตม์าเป็นแนวคิด และประยกุตใ์ชก้บัการออกแบบเฟอร์นิเจอร์  
2.4 เพ่ือออกแบบเฟอร์นิเจอร์ท่ีสร้างปฏิสัมพนัธ์แบบพ่ึงพากนัระหวา่งผูใ้ชง้านกบัเฟอร์นิเจอร์  
2.5 เพ่ือศึกษาประโยชน์ของการเคล่ือนไหว และศึกษาผูท่ี้เหมาะสมกบัเฟอร์นิเจอร์ช้ินน้ี 
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3. การดาํเนินการวจิัย 
การศึกษาวิจยัการเคล่ือนไหวของศิลปะป้องกนัตวัยโูด เพ่ือนาํแนวคิดการปฏิบติัทางดา้นเทคนิคและปรัชญา

ของยโูด ซ่ึงมีหลกัการดา้นเทคนิคทางฟิสิกส์ หลกัการดาํเนินเชิงนามธรรมท่ีสัมพนัธ์กบัการปฏิบติั และนาํมาประยกุต์
เข้ากับงานออกแบบ เพ่ือใช้ประโยชน์ของระบบและประมีปฏิสัมพันธ์ร่วมแบบพ่ึงพากันระหว่างผูใ้ช้งานกับ
เฟอร์นิเจอร์ เป็นการสร้างความน่าสนใจให้กบังานออกแบบ สร้างเสน่ห์และรายละเอียดท่ีสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม
ใหก้บัตวัผลงาน 

3.1) ศึกษาหลกัการและปรัชญาการรูปแบบการดาํเนินวถีิทางและกฎเกณฑก์ารวางตวัมารยาทการอยูร่่วมกนั
ของยโูด ขั้นพ้ืนฐาน ยโูด มีหลกัการและวตัถุประสงค ์คือมุ่งบริหารร่างกายและจิตใจให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้
แรงให้นอ้ยท่ีสุด เพ่ือสวสัดิภาพและประโยชน์สุขร่วมกนั การฝึกยโูดตอ้งมีการฝึกการต่อสู้และป้องกนัตวั ก็เพ่ือให้ผู ้
เขา้รับการฝึกไดอ้อกแรง ซ่ึงเป็นหนทางก่อใหเ้กิดสมรรถภาพทางกายตามอุดมคติของท่านคะโน จิโงะโร ผูใ้ห้กาํเนิด
กีฬาประเภทน้ีว่า "Maximum Efficiency with minimum Effort and Mutual Welfare and Benefit" คือยูโดใช้วิธีการ
โอนอ่อนผ่อนตาม หรือท่ีเรียกว่า "ทางแห่งความสุภาพ" "Gentleness or soft way" (หาญ เลิศทวีวิทย,์ 2545) ทาํให้
ไดเ้ปรียบแก่ผูท่ี้มีกาํลงัมากกวา่เป็นวิธีการท่ีทาํใหค้นตวัเลก็กวา่นํ้ าหนกันอ้ยกวา่และกาํลงัดอ้ยกวา่ สามารถต่อสู้กบัผู ้
ท่ีอยูใ่นลกัษณะเหนือกวา่ได ้ศิลปะป้องกนัตวัยโูดเป็นกีฬาท่ีตอ้งฝึกฝนกนัเป็นคู่ผลดักนัเขา้กระทาํและถูกกระทาํ การ
ใหค้วามเคารพกบัคู่ของการฝึกซอ้ม สาํคญัเสมือนกบัอาจารยท่ี์สอน 

3.2) ศึกษาและเฝ้าสังเกตการฝึกซ้อมของนักกีฬายูโดมหาวิทยาลยัรังสิต ท่ีศูนยกี์ฬาและสุขภาพ โดยการ
บันทึกภาพเคล่ือนไหว สังเกตการเคล่ือนไหวจากการทุ่มของนักกีฬายูโดด้วยท่าทางตามหมวดการทุ่มท่ีต่างกัน
ออกไป ไดแ้ก่ 1. การทุ่มดว้ยสะโพก 2. การปัดขา 3. การทุ่มดว้ยไหล่ 4. การทุ่มดว้ยสีขา้งและหลงั และทาํภาพให้ชา้
ลงเพื่อสังเกตความเหมือนกนัในดา้นเทคนิคของแต่ละท่าทุ่มท่ีแตกต่างกนั อีกทั้งคน้ควา้จากขอ้มูลภาพเคล่ือนไหว
สาํหรับสอนทฤษฏีหลกัในกีฬายโูด ดว้ยหลกัการฟิสิกส์ 

 
 
 
 
 
 
                 รูปที ่1 การทุ่มดว้ยสะโพก               รูปที ่2 การปัดขา 

 
 
 
 
 
 

 
                  รูปที่ 3 การทุ่มดว้ยไหล่                   รูปที ่4 การทุ่มดว้ยสีขา้งและหลงั 
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        รูปที ่5 ภาพเคล่ือนไหวแบบการเคล่ือนท่ีหยดุ (Stop Motion) 

 
3.3) ศึกษาทฤษฏีฟิสิกส์เร่ืองโมเมนต ์และความสมดุล ท่ีสัมพนัธ์กบัการทุ่มแต่ละท่าของยโูด วเิคราะห์กลไก

เทคนิคหลกั ท่ีสัมพนัธ์กนัทั้งหมด และทาํภาพเคล่ือนไหวส่ือผสมกราฟฟิคเคล่ือนไหว เพ่ือให้ง่ายต่อการเขา้ใจใน
เทคนิคยโูด และกลไกดา้นฟิสิกส์ วิเคราะห์หาประโยชน์ท่ีสามารถต่อยอดไดใ้นทางการออกแบบ เช่น การออกแบบ
เคร่ืองทุ่นแรง ออกแบบผลิตภณัฑ์ ออกแบบของใช้ภายในบ้าน และเฟอร์นิเจอร์ ซ่ึงผูว้ิจัยได้เลือกการออกแบบ
เฟอร์นิเจอร์ เพราะเป็นส่ิงท่ีถูกใชทุ้กวนัโดยไม่รู้ตวั การมีปฏิสัมพนัธ์ในการใชง้านแบบท่ีเฟอร์นิเจอร์ถูกใชเ้พียงอยา่ง
เดียว จึงเกิดแรงบนัดาลใจในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ท่ีผูใ้ชแ้ละตวัเฟอร์นิเจอร์ไดพ่ึ้งพากนั ซ่ึงเป็นการสร้างคุณค่า
ใหแ้ก่เฟอร์นิเจอร์ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

รูปที ่6 กลไกโมเมนต ์และความสมดุล เปรียบเทียบกบัท่าทุ่มยโูด 
 

 3.4) ศึกษาทฤษฏีโมเมนต์ และความสมดุล เพ่ือนาํมาประยุกต์กบัการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ คาํนวณตาม
ทฤษฏีเพ่ือออกแบบ โดยการทดลองทาํโมเดลให้เห็นภาพของการเคล่ือนไหวโดยพ่ึงพาแรงผูใ้ชง้าน ในรูปแบบต่างๆ
ท่ีสามารถนาํมาเป็นแนวทางสาํหรับการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ 
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รูปที ่7 แบบโมเดลทดลองกลไก 
 

 3.5) ร่างแบบความคิด (Sketch design) จากแนวทางท่ีไดท้ดลองทาํโมเดล ศึกษางานเกา้อ้ีโยกท่ีถูกผลิตมา
ก่อนหนา้แลว้ เพ่ือกาํหนดขอบเขตรูปแบบในการออกแบบ และศึกษาระบบของเกา้อ้ีโยก คน้พบรูปแบบของกลไกท่ี
สอดคลอ้งกนักบัเทคนิคยโูด และเลง็เห็นถึงความเรียบง่ายในการทาํความเขา้ใจระบบ และงานออกแบบท่ีเนน้ในเร่ือง
ของการใชง้านไดดี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่8 ร่างแบบความคิด (Sketch design) 
 

3.6) หลกัการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ (Furniture Design) คือการออกแบบเคร่ืองเรือน เคร่ืองตกแต่งภายใน
อาคารท่ีคาํนึงถึงประโยชน์ใชส้อย ความสวยงาม ความสะดวกในการใชง้านมากท่ีสุด โดยเนน้ดา้นประโยชน์ใชส้อย
ก่อนความ ดงันั้น การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ คือการออกแบบเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค ไดใ้ชง้านกบั
เฟอร์นิเจอร์ ท่ีเหมาะสมกันตนเองและใช้งานไดอ้ย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้ งด้านประโยชน์การใช้สอย และความ
สวยงาม (วรรณี สหสมโชค, 2549 : 2) 

 
 

รูปที ่9 แสดงลกัษณะการนัง่และจุดกดรับนํ้าหนกั 
ท่ีมา : วรรณี สหสมโชค, 2549 
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รูปที ่10 แบบร่างของการออกแบบ ชุดเกา้อ้ีโยก 3 แบบ 

 

 3.7) ศึกษาวสัดุและการผลิต ท่ีเหมาะสมกบัการรับแรงกดและเคล่ือนไหวของเฟอร์นิเจอร์ท่ีเคล่ือนไหวดว้ย
แรงของผูใ้ชง้าน มีวสัดุท่ีเลือกมาไดแ้ก่ ไมท่้อน เส้นใยแกว้ (Fiberglass) เหล็กเส้น โดยไดค้าํแนะนาํจากอาจารยท่ี์
ปรึกษาใหใ้ชเ้หลก็เส้นในการทาํตวัทดลองขนาดเท่าจริงเพ่ือให้สามารถทดลองนัง่ได ้ดว้ยราคาประหยดัและเป็นวสัดุ
ท่ีสามารถดดัไดท่ี้แขง็แรงทนทาน และเร่ิมผลิตตวัทดลองตน้แบบ 
 

 
รูปที ่11 เกา้อ้ีตวัทดลอง 

 
3.8) การปรับปรุงตน้แบบ ผูว้ิจยันาํคาํแนะนาํจากคณะกรรมการในการนาํเสนอมาปรับปรุงมาพฒันาในส่วน

ของรายละเอียดต่างๆให้ช้ินงามสมบูรณ์มากข้ึน คือ ปรับปรุงในเร่ืองของความสบายในการนัง่ และความปลอดภยัใน
การใชง้าน และประโยชน์ท่ีผูใ้ชง้านจะไดรั้บ จึงไดค้น้ควา้หาขอ้มูลท่ีสัมพนัธ์กบัลกัษณะเคล่ือนไหวของผูใ้ชง้านเกา้อ้ี 
คือผูท่ี้ไม่ได้เปล่ียนอิริยาบถเป็นระยะเวลานานจนทําให้เกิดการเจ็บป่วยข้ึน คือ โรคออฟฟิศซินโดรม (Office 
Syndrome) ซ่ึงโรคน้ีจะเกิดข้ึนในปัจจุบนัมาก ส่วนใหญ่อยูใ่นวยัทาํงานผูป่้วยจะมีอาการปวดเม่ือยเร่ือรัง จากการไม่
เปล่ียนอิริยาบถเป็นเวลานานๆ โดยการบริหารร่างกายและท่าโยคะต่างๆตามตาํแหน่งของอาการท่ีเจ็บปวด  (ฉัตริษา 
ศรีสานติวงศ,์ 2553) จึงออกมาเป็นชุดเกา้อ้ีโยกท่ีเหมาะสาํหรับผูท่ี้ไม่ไดเ้ปล่ียนอิริยาบถท่ีตอ้งการเคล่ือนไหวร่างกาย
ของตวัเองเพ่ือใหไ้ดบ้ริหารร่างกาย และพกัผอ่น ผอ่นคลายจากอาการของออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) 
 3.9) การผลิตเฟอร์นิเจอร์ท่ีไดรั้บแรงบนัดาลใจจากการเคล่ือนไหวทางเทคนิคของยูโด เพ่ือเป็นการสร้าง
ปฏิสัมพนัธ์แบบพึ่งพากนัระหวา่งผูใ้ชง้านกบัเฟอร์นิเจอร์ เป็นการสร้างคุณค่าใหก้บัของใช ้อีกทั้งเกา้อ้ีโยกเม่ือเกิดการ
เคล่ือนไหวตลอดเม่ือเกิดแรงจากผูใ้ชง้าน ทาํใหผู้ใ้ชง้านท่ีเป็นผูท่ี้อยูท่่าทางในกิจกรรมเดิมนานๆไดเ้ปล่ียนอิริยาบถใน
ท่าทางท่ีผอ่นคลายกลา้มเน้ือหลงั และสรุปผลงานวจิยั 
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รูปที ่12 การผลิตชุดเกา้อ้ีโยก ส่วนโครง เบาะ และยางกนัล่ืนท่ีส่วนฐาน 

 
4. ผลการวจิัย 

การออกแบบผลิตภณัฑ ์ชุดเกา้อ้ีโยก เพ่ือเป็นเฟอร์นิเจอร์ท่ีพ่ึงพากบัแรงผูใ้ชง้าน เม่ือเกา้อ้ีถูกวางกลไกแบบ
โมเมนต์ท่ีถูกออกแบบจะไม่เกิดข้ึนหากไม่มีแรงกระทาํจากผูใ้ชง้านเขา้มามีปฏิสัมพนัธ์ เม่ือมีนํ้ าหนักและแรงการ
เคล่ือนไหวจากตวัผูใ้ชง้านกลไกการเคล่ือนไหวเป็นเกา้อ้ีโยกจึงจะสมบูรณ์ การออกแบบดงักล่าวเพ่ือให้เกา้อ้ีโยกไม่
เกิดการลม้ตามหลกัการ การเคล่ือนท่ีของจุดศูนยถ์่วงให้อยูก่รอบของฐานท่ีตั้ง อีกทั้งขา้พเจา้ไดอ้อกแบบฐานโคง้ท่ี
โยก ให้สามารถเคล่ือนท่ีแบบเป็นระดบั เพ่ือให้การเคล่ือนไหวของเก้าอ้ีช้าลงลดการเกิดอุบัติเหตุ วสัดุท่ีใช้เป็น
โครงสร้างเกา้อ้ีเป็นเหลก็เพลาเส้นกลม เพ่ือความแขง็แรงในการรับนา้หนกัและการรับแรง บิดกดจากการเคล่ือนไหว
ของผูใ้ชง้านและเป็นการง่ายต่อการผลิตท่ีมีความละเอียดของการกาํหนดมุมองศาแต่ละเหล่ียมของฐานเกา้อ้ีโยกได้
อยา่งอิสระ และรายละเอียดในการผลิตในการทาเบาะนัง่จากหนงัฟอกฝาดท่ีมีคุณสมบติัอยูท่รงเขา้กบั เพ่ือไดรู้ปพอดี
เขา้กบัมุมเกา้อ้ีท่ีเป็นเหล่ียมแข็งอยูท่รง ส่วนฐานของเกา้อ้ีไดติ้ดซิลิโคนครอบคลุมส่วนฐานเพ่ือไม่ทาํให้เกิดการล่ืน
และร่องรอยการทาํลายผิวของพ้ืนท่ีนาํเฟอร์นิเจอร์ไปวางใชง้าน และกาํหนดผูใ้ชง้านท่ีเหมาะสม เพ่ือหาคุณสมบติัท่ี
แทจ้ริงของเกา้อ้ีโยกชุดน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่13 แสดงผล นาํไปทดลอง 
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5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ชุดเกา้อ้ีโยก ไดส้ร้างปฏิสัมพนัธ์กบัผูใ้ชง้านให้ผอ่นคลายไปกบัการเคล่ือนไหวเขา้

ร่วมกบักลไกลท่ีสอดแทรกอยู่ หากว่าในเร่ืองของการผลิตตวัเฟอร์นิเจอร์ซ่ึงมีความไม่เรียบร้อยอยูใ่นบางส่วน คือ 
รายละเอียดของเบาะท่ีนั่ง และซิลิโคนท่ียึดเกาะกนัล่ืนบริเวณฐานท่ีโยก ควรตอ้งมีการศึกษาในความต่างของแต่ละ
บุคคลและวยัท่ีเหมาะสมกบัเฟอร์นิเจอร์เกา้อ้ีโยกช้ินน้ีเพ่ือกาํหนดแนวทางการตลาดใหต้รงจุดกบัผูใ้ชง้านไดม้ากข้ึน 

 

6. บทสรุป 
 การศึกษาวิจยัการเคล่ือนไหวของศิลปะป้องกนัตวัยโูด เพ่ือเป็นแรงบนัดาลใจในการออกแบบ แนวความคิด
ในการนาํมาเป็นแรงบนัดาลใจคือเทคนิคกลไกการทุ่ม ซ่ึงเป็นหลกัฟิสิกส์ท่ีมีความเรียบง่าย แต่มีประสิทธิภาพมาก
และท่ีมาของการออกแบบ ชุดเกา้อ้ีโยกน้ีเพ่ือสร้างประสบการณ์ใหม่ท่ีต่างออกไปจากการนัง่เกา้อ้ีโยกธรรมดา ดว้ย
การออกแบบลายเช่ือมต่อของเหล็ก และการสร้างพ้ืนผิวของลายท่ีสามารถสัมผสัได้จากความรู้สึกท่ีกระทบกัน
ระหว่างนั่งโยก เก้าอ้ีโยกชุดน้ีออกแบบมาเพ่ือเล็งเห็นถึงความสําคัญของปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูใ้ช้งานกับตัว
เฟอร์นิเจอร์และความรู้สึกระหวา่งการใชง้าน ดัง่เทคนิคของศิลปะป้องกนัตวัยโูดท่ีจะฝึกฝนไม่ไดห้ากไม่มีผูก้ระทา
และผูถู้กกระทาร่วมกนัฝึกฝน หากแต่ว่าเกา้อ้ีน้ีไม่ไดอ้อกแบบมาเพ่ือนัง่สบาย ใชง้านไดเ้ป็นเวลานานๆ แต่ประเด็น
สําคญัคือการเคล่ือนไหวเร่ือยๆของผูใ้ชง้าน จึงทาํให้ชุดเกา้อ้ีโยกน้ีเป็นเกา้อ้ีนั่งพกัผ่อนจากการทากิจกรรมท่าเดิม
นานๆอยา่งเช่นผูท่ี้เป็นโรคออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) ควรไดรั้บการเคล่ือนไหวร่างการเปล่ียนท่าทางเพ่ือ
เป็นการผ่อนคลายกลา้มเน้ือและพกัผ่อนบา้ง อีกทั้งกลไกลการเคล่ือนไหวน้ียงัสามารถนามาต่อยอดพฒันาในการ
ออกแบบในหลายๆแขนงไดอี้ก 
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 โครงการศึกษาการเยบ็เพ่ือพฒันาสู่การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ 
THE STUDY OF SEWING FOR DEVELOPMENT TO FURNITURE DESIGN 

 

เตชิด เตชดุลยเลศิ1 จักรพนัธ์ ชรินรัตนา2 และ รศ.ไพจิตร อิง่ศิริวัฒน์3 
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บทคดัย่อ      

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาเทคนิคการเยบ็ด้วยมือและกระบวนการเยบ็ เพ่ือพฒันาและ
ออกแบบเฟอร์นิเจอร์กบัวสัดุท่ีเป็นไปไดย้ากต่อการเยบ็ งานวิจยัน้ีไดศึ้กษาคุณสมบติัของวสัดุควบคู่กนัไป เพ่ือหา
แนวทางในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน รวมทั้งการศึกษารูปทรงของเฟอร์นิเจอร์ เพ่ือให้
สะดวกต่อการเยบ็ นาํเสนอวิธีการเยบ็ควบคู่กบัการใชง้านจริง งานวิจยัน้ีผูว้ิจยัไดเ้ลือกออกแบบเกา้อ้ีเป็นกรณีศึกษา
โดยใชเ้ทคนิคการเยบ็ ให้เกิดความประณีตความแขง็แรง สร้างความแตกต่างและน่าสนใจกวา่เกา้อ้ีแบบอ่ืน ทาํให้การ
เยบ็ไม่ไดอ้ยูเ่พียงแต่บนเส้ือผา้ เคร่ืองหนงั เฟอร์นิเจอร์ แต่จะใหก้ารเยบ็สามารถอยูไ่ดใ้นทุกท่ีท่ีเป็นงานออกแบบ 
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Abstract 

 The study is intended to learn the binding and the process to develop and design furniture with the 
material that is difficult to staple this research study the properties of the material together to find the guidelines in 
the design furniture, more effective as well as the study the shape of the furniture to provide easy access to staple 
how to staple along with the actual. This research the investigator select Design Chair by using a technique of the 
binding to the sophisticated the strength to create the different and more interesting chair with another make the 
binding is not only on the garment leather furniture but the staple can be located anywhere in a design. 
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 1. บทนํา 
การเยบ็เป็นศาสตร์และศิลปะอีกแขนงหน่ึง ซ่ึงเป็นวิธีท่ีใชก้นัทัว่ไปและใชก้นัมาตั้งแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบนัเป็นวิธีการประดิษฐ์เพ่ือทาํของใชใ้นครัวเรือนจนถึงงานอุตสาหกรรม การเยบ็สะทอ้นถึงศิลปะของการ
เช่ือมต่อในแบบต่างๆมีเทคนิคในการเยบ็หลากหลายแบบ การเยบ็ท่ีให้ความแข็งแรงในการเช่ือมต่อในแบบ
ต่างๆ การประกอบรูปร่างของแบบ ความประณีตในการบรรจงเยบ็ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเส้นดา้ย  
รวมถึง ลวดลายท่ีมีความสวยงาม เพ่ือให้เหมาะกบัการใชง้านของผลิตภณัฑ์ช้ินนั้น และประโยชน์การใชส้อย
สะท้อนให้เห็นองค์ประกอบต่างๆ ท่ีผลงานออกมาไม่เหมือนกันเพราะการเย็บแต่ละแบบจะใช้วิธีเย็บไม่
เหมือนกนั 

 การเยบ็มีทั้งเยบ็ดว้ยมือและการเยบ็ดว้ยจกัรกบัวสัดุท่ีแตกต่างกนัออกไป เช่น ผา้  กระดาษ หนงั จึง
ทาํให้งานออกมาหลากหลายและมีความน่าสนใจยิ่งข้ึน  วิธีการเยบ็ท่ีแตกต่างกนัออกไปหลากหลายรูปแบบยงั
บ่งบอกถึงการใชง้านของส่ิงนั้นรวมถึงการเพ่ิมมูลค่าของส่ิงนั้น 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้น ผูว้ิจัยจึงพิจารณาเทคนิคในการเย็บหลากหลายรูปแบบ เพ่ือนํามาเป็นวิธี
เช่ือมต่อของวสัดุมากกวา่หน่ึงช้ินให้ติดกนันอกเหนือจากการใชว้สัดุเดิมๆ ท่ีเคยใชก้นัมา โดยผา่นกระบวนการ
ทดลองท่ีหลากหลายรูปแบบจนเกิดเป็นผลิตภณัฑท่ี์สามารถต่อยอดได ้

 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
 เพ่ือศึกษารูปแบบคุณสมบติั และลกัษณะการใชง้าน เทคนิคในการเยบ็ดว้ยมือในหลายรูปแบบ รวมถึงการ
เลือกใชช้นิดและ ขนาดของเส้นดา้ยท่ีมีความเหมาะสมกบัวสัดุ เพ่ือนาํมาออกแบบเฟอร์นิเจอร์จากเหลก็ตะแกรง 
 
3. การดาํเนินการวจิัย 

3.1 ศึกษารูปแบบเทคนิคการเยบ็แบบต่างเพ่ือไดรู้้คุณสมบติัของการเยบ็ 
3.2 ศึกษาและทดลองเยบ็วสัดุเพ่ือเขา้ใจคุณสมบติัของวสัดุ 
3.3 ทดลองเยบ็วสัดุท่ีมากกวา่หน่ึงอยา่งเพื่อเลือกเส้นดา้ยท่ีเหมาะสมกบัการเยบ็ 
3.4 ศึกษารูปทรงและขนาดของตวัเฟอร์นิเจอร์เพ่ือนาํมาออกแบบการเยบ็เพ่ือใหไ้ดค้วามแขง็แรงมากท่ีสุด 
3.5 เกบ็รวบรวมขอ้มูจากการทดลอง นาํไปวเิคราะห์ 
3.6 การวิเคราะห์ขอ้มูล โดยสรุปขอ้มูลจากการทดลองทั้งหมดท่ีไดท้ดลอง มาตั้งแต่ตน้เพ่ือนาํมาออกแบบ

เฟอร์นิเจอร์ 
 

4. ผลการวจิัย 
               จากการศึกษาผูว้ิจยัไดท้ดลอง และออกแบบเกา้อ้ีเป็นกรณีศึกษาท่ีไดแ้รงบนัดาลใจมาจากเร่ืองของการเยบ็ 
เป็นการหาวิธีการเช่ือมต่อเหล็กแบบใหม่ โดยใชว้ิธีการเยบ็เป็นหลกั ซ่ึงเป็นตวักาํหนดการออกแบบเฟอร์นิเจอร์
โดยตรง  เพราะในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ตอ้งคาํนึงถึงหลกัของการเยบ็ ความแขง็แรง และการใชส้อย  ดงันั้นผลท่ี
ออกมากจ็ะไดว้ธีิการเยบ็แบบต่างๆ ท่ีอยูใ่นเฟอร์นิเจอร์ประกอบดว้ย 
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               4.1 ผลของการศึกษาวธีิการเยบ็ดว้ยมือบนผา้ 

 
รูปท่ี 1 การเยบ็ผา้ดว้ยมือแบบต่างๆ 

 

                    4.2 ผลการวจิยัคุณสมบติัและชนิดของการเยบ็ผา้ดว้ยมือมีดงัต่อไปน้ี 
                 4.2.1 การชุนผา้  เป็นการซ่อมแซมเส้ือหรือผา้ชาํรุด ท่ีเน้ือผา้ขาดหายไป เหมาะกบัรอยขาดท่ีไม่กวา้งมาก 
ใชค้วามประณีต ทาํให้รอยชุนกลมกลืนกบัผา้รอบรอยขาด โดยใชด้า้ยหรือไหมสีเดียวกนักบัผา้ หรือใกลเ้คียงกนั มา
ถกัหรือสานปิดรอยขาด 
               4.2.2 การสอยผ้า เป็นการเย็บด้วยมือท่ีมองเห็นรอยเย็บทางด้านนอกน้อยท่ีสุด นิยมใช้สอยชายเส้ือ
ชายกระโปรงชายขากางเกงหรือชายผา้อ่ืนๆ ท่ีตอ้งการความสวยงามประณีต 
               4.2.3 การดน้ถอยหลงั เป็นการเยบ็ผา้2ชนิดให้ติดกนัโดยแทงเขม็ข้ึนและยอ้นกลบัไป แทงเขม็ดา้นหลงัให้ฝี
เขม็มีความยาวเพียงคร่ึงของฝีเขม็แทงเขม็ลงแลว้ดึงดา้ยข้ึนทาํเช่นน้ีไปจนส้ินสุดตะเขบ็ ตะเขบ็ชนิดน้ีมีความทนทาน
มาก ดา้นหน้าจะมีลกัษณะฝีเข็มเหมือนการเยบ็ดว้ยจกัร ส่วนดา้นหลงัดา้ยเยบ็ซ้อนกนัแน่น เหมาะสําหรับเยบ็ผา้
โดยทัว่ไปท่ีตอ้งการความทนทาน 
               4.2.4  การเนาผา้ เป็นการเยบ็ผา้ดว้ยมือใหติ้ดกนัชัว่คราวเพ่ือการเยบ็ถาวรหรือการสอย เช่นการเนาตะเขบ็
การเนาชายเส้ือ และชายกระโปรง เนากระเป๋าใหติ้ดกบัตวัเส้ือ เป็นตน้  
               4.2.5 การสอยฟันปลา เป็นการสอยท่ีมองเห็นเส้นดา้ยทางดา้นผิดมากกว่าทางดา้นถูก โดยแทงเข็มสะกิด
เน้ือผา้ดา้นบนและดา้นล่างแลว้ดึงเขม็ดึงดา้ยตามทาํเช่นน้ีไปจนส้ินสุดการเยบ็ การสอยชนิดน้ีเป็นการสอยท่ีให้ความ
ทนทานนิยมใชส้อยชายกางเกงทัว่ไป 
               4.3 ผูว้จิยัไดค้ดัเลือกวสัดุชนิดต่างๆ ไดแ้ก่ สังกะสี ซ๊ิงค ์ หนงั และเส้นดา้ยชนิดต่างๆ ผลจากการทดลองมี
ดงัน้ี 
               4.3.1 ผลการเยบ็สังกะสีกบัเชือกเทียน สังกะสีท่ีเยบ็กบัเชือกเทียนท้ิงรอยคมไวไ้ม่สามารถนาํไปใชง้านได้
เพราะรอยคมจะทาํใหผู้ใ้ชง้านเกิดการบาดเจบ็ได ้
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รูปท่ี 2 การเยบ็หนงักบัสงักะสีโดยใชเ้ชือกเทียน 

 
               4.3.2 ผลการเยบ็หนงักบัสังกะสีโดยใชเ้ชือกเทียน ซ่ึงตวัสังกะสีมีนํ้ าหนกัเบา และบางเม่ือนาํมาตดัเป็นช้ินๆ
แลว้ถา้ประกอบโดยไม่มีการเก็บขอบ สังกะสียงัคงท้ิงรอยความคมอยู ่ผูว้ิจยัจึงเลือกวิธีการเอาหนังมาเยบ็เก็บขอบ
ความคม 

 
ภาพท่ี 3 การเยบ็หนงักบัสงักะสีโดยใชเ้ชือกเทียน 

 

               4.3.3 ผลการเยบ็ซ๊ิงคก์บัเชือกเทียน ซ๊ิงคเ์ป็นวสัดุท่ีมีความหนาและนํ้าหนกัเบาเม่ือเยบ็กบัเชือกเทียนแลว้กไ็ด้
รูปร่างและรูปทรงท่ีสามารถนัง่ไดแ้ต่จะยากต่อการเยบ็ เพราะวสัดุชนิดน้ีเป็นวสัดุท่ีหนา และไม่มีรู ยากต่อการเยบ็ 
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รูปท่ี 4 การเยบ็วสัดุซ๊ิงคก์บัเชือกเทียน 

 

               4.3.4 การเยบ็ซ๊ิงคก์บัเชือกเทียนและหนงั  พบวา่ ซ๊ิงคถ์า้มีการเจาะรูแลว้  บริเวณขอบรู จะทาํใหเ้ชือกขาด 
จึงทดลองใชห้นงัมาเป็นตวักนัคมระหวา่งเชือกกบัซ๊ิงค ์ผลท่ีไดคื้อ ดูสวยงาม  แต่หนา้ท่ีของการเยบ็จะดอ้ยลงดูเป็น
การตกแต่งมากเกินไป 

 
 

               4.3.5 การเยบ็เหลก็ตะแกรงท่ีมีรูอยูแ่ลว้  เหมาะสาํหรับการเยบ็ ขนาดความหนาของเหลก็ตะแกรง  2 มม.     
ไม่หนาไม่บางจนเกินไป  ทาํใหก้ารข้ึนรูปเวลาประกอบแบบในการเยบ็มีความแขง็แรง 
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รูปท่ี 5 การเยบ็เหลก็ตะแกรงกบัเชือกเทียน 

 

               4.3.6 ทดลองข้ึนแบบเกา้อ้ีโมเดลกระดาษก่อนข้ึนงานเหลก็จริงโดยคาํนึงถึงขนาดการใชง้านของเฟอร์นิเจอร์
และขนาดหนา้กวา้งของเหลก็ตะแกรง 1 แผน่ท่ีมีขนาด 1.2 เมตร X  2.4  เมตร ใชเ้หลก็ 1 แผน่ใหเ้หลือเศษนอ้ยท่ีสุด
โดยใชห้ลกั  zero waste 
 

 
รูปท่ี 6 การทดลองข้ึนโมเดลเกา้อ้ี 

 

               4.3.7 การเกบ็ขอบเลือกใชว้ธีิการชุนผา้ ออกแบบการปิดขอบเหลก็เพ่ือกนัความคมของเหลก็ป้องกนัผูใ้ชง้าน 
 

 
รูปท่ี 7 การชุนผา้นาํมาใชเ้กบ็ขอบตะแกรงเหลก็ 



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 10 ปีการศกึษา 2558 

 

วนัองัคารที ่11 สงิหาคม พ.ศ.2558 หน้า  213 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

               4.3.8การเช่ือมต่อช้ินงานเลือกใชว้ธีิ 2 วิธีคือ การสอยฟันปลา  หรือตะเขบ็สอยหกัมุมไขว้กลบั นิยมใชส้าํหรับ
การสอยตะเขบ็ชายกระโปรง หรือสอยสาบเส้ือ เป็นตะเขบ็สอยอยา่งหลวมท่ียดึใหอ้ยูต่ามแนวท่ีตอ้งการ จึงนาํเทคนิค
น้ีมาใชแ้ทนการเช่ือมเหลก็ เพราะจากการทดลองเยบ็แลว้เทคนิคน้ีจะใหค้วามแขง็แรงกบัตวัเฟอร์นิเจอร์มากท่ีสุด 
 

 
รูปท่ี 8 การสอยฟันปลานาํมาเยบ็ตะเขบ็เหลก็ 

 

               4.3.9 การเช่ือมดว้ยการเนา เป็นขั้นตอนแรกของการเยบ็ผา้  เพราะการเนาจะทาํใหช้ิ้นส่วน ติดกนัชัว่คราว
ก่อนการเยบ็จริง  การเนามีส่วนดีคือ ทาํใหผ้า้ไม่เคล่ือนจึงนาํเทคนิคน้ีเป็นตวัเช่ือมโยงดา้นล่างเฟอร์นิเจอร์ไม่ไห้
เฟอร์นิเจอร์เคล่ือนตวั 
 

 
รูปท่ี 9 การเนานาํมาเยบ็เช่ือมเหลก็สองแผน่ 

 

 ดงันั้นเม่ือนาํเทคนิคการเยบ็ต่างๆมาเยบ็ข้ึนรูป กบัเฟอร์นิเจอร์ตวัจริงจึงออกมาเป็นเฟอร์นิเจอร์ท่ีสามารถใช้
งานไดจ้ริง  ซ่ึงการเยบ็เขา้ไปช่วยโชวศ์กัยภาพของความสวยงามความเป็นระเบียบเรียบร้อย การเก็บขอบกนัคมของ
เหลก็ตะแกรง การเช่ือมต่อตะเขบ็ท่ีมีความแขง็แรงและทนทานต่อการใชง้าน 
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รูปท่ี 10 การประกอบช้ินส่วนเหลก็ตะแกรงดว้ยการเยบ็วธีิต่างๆ 

 

5. บทสรุป 
 จากการวิจยัคร้ังน้ีผลท่ีไดน้ั้นสอดคลอ้งกบัส่ิงท่ีผูว้ิจยัไดน้าํวิธีการเยบ็แบบต่างๆ นาํมาออกแบบเฟอร์นิเจอร์
และเยบ็ลงบนเหลก็ ซ่ึงเป็นการดึงศกัยภาพของการเยบ็และเส้นดา้ยท่ีเลือกมาเยบ็ให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งข้ึน ทั้งน้ี
เทคนิคในการเย็บยงัสามารถต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ และยงัสามารถคิดต่อยอดการเย็บวสัดุอ่ืนได้เพ่ือสร้าง
ผลิตภณัฑใ์หม่ๆในอนาคต 
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โครงการศึกษากระบวนการทีไ่ด้จากของเหลวและปฎสัิมพนัธ์เพ่ือประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลติภัณฑ์ 
THE PROCESS OF THE LIQUID AND INTERACTED 

APPLIED FOR PRODUCT DESIGN 

 

ฤธวฐัร์ ครีีภาส1 อ.ธีรนพ หวงัศิลปะคุณ2 รศ.สุวทิย์ รัตนานันท์3 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรคณะศิลปะและการออกแบบ สาขาวชิาการออกแบบ มหาวทิยาลยัรังสิต 

2 อาจารยป์ระจา สาขาวชิาการออกแบบ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวทิยาลยัรังสิต 
3 อาจารยท่ี์ปรึกษาประจาํ สาขาวชิาการออกแบบ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวทิยาลยัรังสิต 

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

บทคดัย่อ 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาโครงสร้างลวดลาย และกระบวนการปฎิสัมพนัธ์ระหวา่ของเหลว 
สาํหรับนาํมาออกแบบเป็นลวดลาย (Pattern) ในการประยุกตใ์ชก้บัผลิตภณัฑ์ต่างๆ โดยตดัทอนออกมาในรูปแบบท่ี
ร่วมสมยัเพ่ือคน้หาเทคนิคต่างๆในการสร้างรูปแบบลวดลายใหม่ๆ นาํมาพฒันากบัผลิตภณัฑ์ต่างๆ ในกระบวนการ
ศึกษาไดศึ้กษาไปพร้อมกบัรูปแบบทางวิทยาศาสตร์ของสารชนิดต่างๆ รวมทั้งการศึกษาการออกแบบลวดลาย และ
การออกแบบสามมิติพร้อมวิเคราะห์ร่วมกบัลายผา้มีอยูเ่พ่ือหาแนวทางการออกแบบลวดลายใหม่จากกระบวนการ
ทดลองเพ่ือพฒันาใหส้อดคลอ้งกบัผลิตภณัฑ ์

ผลจากการวิจยัและการออกแบบลวดลายเชิงทดลองได ้แบ่งชนิดของเหลวท่ีนาํมาทดลอง ท่ีแบ่งเป็นการ
รวมตวัของของเหลว 2 ชนิดท่ีมีโมเลกุลแตกต่างกนัเป็น 3 กลุ่มใหญ่คือ (1) การรวมโมเลกุลของนํ้ากบันํ้า (2) การรวม
โมเลกุลฟองของอากาศกบันํ้า (3) การรวมโมเลกุลของ นํ้า กบันํ้ามนั และนาํลวดลายท่ีเกิดจากการทดลอง นาํมาตดัใน
รูปแบบกราฟิกสองมิตินําไปสู่ลวดลายบน (1) ชุดปลอกหมอน (2) ผา้พนัคอ (3) ชุดกระดาษ (4) Live wallpaper 
สาํหรับโทรศพัทมื์อถือ ไดอ้ยา่งสวยงามและ มีรูปลกัษณ์ท่ีใหม่ อีกทั้งยงันาํ ขยายผลเพ่ือการพฒันาผลิตภณัฑป์ระเภท
อ่ืนๆ ไดอี้กมากมาย 

 

คาํสําคญั: ลวดลายจากของเหลว, การออกแบบจากการทดลอง 
 

Abstract 

 This study aimed to identify the structural motifs. And the interaction between the liquid.  For these 
design patterns on the application of various products. The cutdown come in the form of modern techniques in the 
creation of a new pattern to develop various products. In the process of studying with the scientific model of 
various substances. The study design patterns. And three-dimensional design Along with analyzing the pattern is to 
propose a new design motifs from the audition process to develop in line with the product. 

The results of the research and design motifs experimental divided liquid used to try to break the 
combination of fluid two kinds of molecules are different, as the three major groups: (1) the water molecules with 
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water (2) the molecules of air bubbles with water (3) a combination of oil and water molecules. The pattern of trials 
used to cut fabric to form a two-dimensional graphics to finish on the (1) set of pillowcases (2) Scarves (3) Paper 
(4) Live wallpaper for cell phone and beautifully. A new look It also extends to the development of many other 
products. 
 

KEYWORDS : LIQUID PATTERN, EXPERIMENTAL DESIGN 
 
1. บทนํา 

นํ้ า เป็นส่ิงท่ีแปลกประหลาดอยา่งยิ่งแต่คนส่วนใหญ่กลบัไม่ค่อยรู้สึกถึง ความ "พิเศษ" ของนํ้ า เท่าใดนัก
อาจเป็นเพราะวิถีชีวิตของเราเก่ียวขอ้งกบันํ้ า มาโดยตลอด เราด่ืมนํ้ า ใชน้ํ้ า สัมผสัอยูก่บันํ้ า ทุกวนั เราจึงเห็นนา้ เป็น
ของธรรมดาท่ีพบเห็นไดท้ัว่ไปและไม่ตระหนกัถึงความสําคญัมนัมากนกั สําหรับนกัวิทยาศาสตร์ นํ้ าเป็นสารเคมีท่ี
แสนประหลาดสารเคมีท่ีมีสูตรวา่ H2O อนัแสนเรียบง่ายน้ี กลบัมีคุณสมบติัท่ีน่าพิศวงมากมายคุณสมบติับางอยา่งเรา
พบเห็นอยู่บ่อยๆ แต่ไม่ค่อยทราบว่านั่นเป็นคุณสมบติัท่ีพบเห็นไดย้ากยิ่ง ตวัอย่างเช่น แมดู้เป็นเร่ืองธรรมดาท่ีเรา
สามารถพบนํ้ า ท่ีเป็นเหลว นํ้ าแข็ง และไอนํ้ า ไดพ้ร้อมๆ กนั แต่สสารส่วนใหญ่ในโลกมกัอยู่ในสถานะใดสถานะ
หน่ึง ตามอุณหภูมิและปัจจยัอ่ืนๆ เช่น เหลก็เป็นของแข็ง ปรอทเป็นของเหลว ออกซิเจนเป็นก๊าซมีเพียงนํ้ า เท่านั้นท่ี
ปรากฏทั้ ง 3 สถานะ อยู่ด้วยกนัในธรรมชาติ  นํ้ ามีปริมาตรเพ่ิมข้ึนเม่ือกลายเป็นของแข็ง, นํ้ าเป็นตวัทาํละลายได้
สารพดั นํ้ามีแรงตึงผวิสูงมาก 

การออกแบบปัจจุบนัมีการนาํเอาศาสตร์ต่างๆ มากข้ึนทาํใหมี้ความสนใจในการแสวงหาแนวทางใหม่ๆ ใน
การออกแบบและทดลองในเร่ืองของนา้ และสารเคมี โดยความสาํคญัคือนา้ เป็นส่ิงท่ี เราพบในชีวติประจาํวนัสามารถ
จบัตอ้งไดแ้ละควบคุมไม่ไดน้อกจากการใส่ภาชนะทาํ ให้มีความสนใจในการควบคุมหรือทาํให้เกิดมุมมองท่ีต่าง
ออกไปโดยใช ้สารเคมี นาํมาทดลองเพ่ือทา ให้เกิดความสัมพนัธ์ท่ีแปลกใหม่ ดว้ยท่ีสารเคมีมีหลากหลายชนิดซ่ึง
สามารถแตกแยกเป็นการทดลองเพ่ือการออกแบบในส่ิงต่างๆไดม้าก เพ่ือเรียนรู้กระบวนการทดลอง และการนํา
ผลลพัธ์มาประยุกต์ใชก้บังานออกแบบ โดยแบ่งองค์ความรู้ท่ีตอ้งศึกษาเป็นดา้นกระบวนการ และการทดลองการ
ออกแบบประสบการณ์เพ่ือนาํ เสนอกระบวนการความคิดและการทา งานในช่วงระหว่างกระบวนการทดลอง ดึง 
แตก และจดัเร่ืองให้มีรูปแบบท่ีน่าสนใจ เพ่ือนาํ เสนอแนวทางใหม่ และสามารถทาํ ให้คนดูรู้สึกถึงประสบการณ์
ใหม่ๆ จากการนําเสนอจากความน่าสนใจดังกล่าว ผูว้ิจัยจึงนํา เอามาทดลองเพ่ือต่อยอดความคิด และพฒันาให้
ผลลพัธ์สามารถส่ือสารกบัคนดู หรือสามารถนาํ การวิจยัไปพฒันาต่อไปได ้และผูว้ิจยัหวงัว่าจะมีคนสนใจในการ
ออกแบบเชิงทดลองมากข้ึน 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1) เพ่ือศึกษาลกัษณะกระบวนการท่ีไดร้ะหวา่งการทดลองเพ่ือใหไ้ดรู้ปแบบท่ีน่าสนใจและเป็นประโยชน์

กบังานกราฟิก 
2) ศึกษากระบวนการและแกปั้ญหาความเป็นไปไดเ้พ่ือนาํมาพฒันาได ้
3) ออกแบบกราฟิกท่ีไดผ้ลลพัธ์จากการทดลองระหวา่งนํ้า และสารเคมี 
4) นาํองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการวจิยัและทดลองนา มาพฒันาต่อได ้
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3. การดาํเนินการวจิัย 
การดาํเนินงานวิจยัช้ินน้ีไดเ้ร่ิมจากการศึกษาเร่ืองราวเก่ียวกบัโมเลกุลของของเหลวในรูปแบบต่างๆ ซ่ึง

ขั้นตอนการศึกษา ไดมี้การทดลองในรูปแบบต่างๆเช่น (1) การทดลองในภาชนะต้ืนและลึก (2) ทดลองกบัสารใน
หลายโมเลกุล (3) การทดลองของเหลวผา่นเสียงและแสง (4) เพ่ือหาโครงสร้างจากรูปแบบของสารแต่ละชนิดโดยดึง
ลกัษณะเฉพาะตวัจากปฎิสัมพนัธ์จากโมเลกุลระหวา่ง 2 สสารเพ่ือนา มาตดัทอนเป็นกราฟิกในรูปแบบ 2 มิติ 
 

4. ผลการวจิัย 
1) ผลจากการทดลองวิจยัปฏิกิริยา ของนํ้ ากบันํ้ ามนัสาํหรับการออกแบบผลิตภณัฑ ์มีลกัษณะท่ีเฉพาะตวัคือ

การไม่รวมตวักันของนํ้ า และนํ้ า มันมีการแยกออกชัดเจนและ มวลนํ้ า หนักของนํ้ า มันทีแยกตัวออกมา การท่ี
ของเหลว 2 ชนิด จะสามารถผสมกลมกลืนเขา้หากนัเป็นสารผสมไดน้ั้นของเหลว 2 ชนิดนั้นตอ้งมีคุณสมบติัเหมือนๆ 
กนั นํ้ า กบั นํ้ ามนัไม่สามารถผสมกนัไดก้็เพราะ แรงดึงดูดระหวา่งโมเลกุลของนํ้ า กบัแรงดึงดูดระหวา่งโมเลกุลของ
นํ้ ามนัแตกต่างกนั แรงดึงดูดระหวา่งโมเลกุลของนํ้ า มนัมีระยะห่างและใหญ่กวา่นํ้ ามนัจึงไม่สามารถผสมกนัได ้และ
การนาํหลกัการทางวิทยาศาสตร์ METABALL นาํมาใชเ้ป็นขอ้มูลในการออกแบบเพ่ิมเติม จึงเป็นลกัษณะสําคญัใน
การนํามาตดัทอนเป็นภาพ 2 มิติ โดยการวิจัยและทดลองมีการนําสีผสมกนัในหลายแบบเพ่ือสังเกตวิเคราะห์นา
ขอ้มูลภาพท่ีไดม้าตดัทอนมาออกเป็นลวดลายโดยเร่ิมจากการสเก็ตในรูปแบบต่างๆกนัไป เป็นการผสมผสานกนั 
ระหวา่ง เทคนิคการผลิต และ ความคิดสร้างสรรค ์ใหต้รงกบั ความตอ้งการ ของผูบ้ริโภคการออกแบบ เร่ิมตน้จากการ
พิจารณาวตัถุดิบการปฏิบติังานแต่ละขั้นตอน เพ่ือให้ผลิตภณัฑ์นั้นๆ เป็นท่ีตอ้งการของผูบ้ริโภควสัดุแต่ละชนิดมี
ประโยชน์ใชส้อยแตกต่างกนั ผูบ้ริโภคสามารถเลือกซ้ือตามวตัถุประสงคท่ี์จะนาํไปใชง้านการเลือกซ้ือ และพิจารณา
ทั้ง คุณสมบติัของวสัดุ ความสวยงาม เหมาะสม กบัประโยชน์ใชส้อย และกาํลงัซ้ือ 

  

 
รูปท่ี 1 ถ่ายภาพจากการทดลองระหวา่งนํ้า และนํ้ามนั 
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รูปท่ี 2 ภาพสเกต็ศึกษารูปของสารและการตดัทอน 
 
 

 

รูปท่ี 3 ลวดลาย (Pattern) ท่ีถูกตดัทอนและนาํมาใชง้านจริง 
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                   2) ผลจากการทดลองวิจยัปฏิกิริยา ของฟองอากาศสาํหรับการออกแบบผลิตภณัฑ์ มีลกัษณะเฉพาะตวัคือ
การท่ีฟองนั้นมีโครงสร้างของมันเองท่ีเรียบง่ายไม่อิสระเท่านํ้ า จึงทดลองจากการถ่ายรูปและวิเคราะห์หาขอ้มูล
เพ่ิมเติมโดยจากการวิจัยนั้ นลกัษณะของโครงสร้างนั้ นเหมาะท่ีจะนํา มาตดัทอนเป็นภาพกราฟิกแบบเรขาคณิต
(Geometric) ท่ีดูเรียบง่ายโดยใชส่ี้เหล่ียมสามเหล่ียมเส้นนาํมาจดัองคป์ระกอบเป็นลวดลายซ่ึงมีความเช่ือมโยงกนัโดย
ใชห้ลกัการของ voronoi diagram ซ่ึงสามารถเช่ือมโยงโครงสร้างของฟองอากาศไดอ้ยา่งชดัเจน โดยแต่ละพ้ืนท่ีของ
รูปทรงหลายเหล่ียมจะลอ้มรอบจุดต่อเพียงจุดเดียว ซ่ึงจะทาํให้ระยะห่างตั้งฉากจากจุดต่อไปยงัขอบของรูปทรงหลาย
เหล่ียมจะเป็นระยะทางท่ีสั้นท่ีสุด เม่ือเทียบกบัระยะห่างจากจุดต่อของพื้นท่ีของรูปทรงหลายเหล่ียมท่ีลากมายงัขอบ
ของรูปทรงหลาย จากรูปแบบท่ีเรียบง่ายและเป็นโครงสร้าง 
                 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดในการออกแบบและตกแต่งภายใน เน่ืองจากความตอ้งการของผูบ้ริโภคในตลาดมี
ความสนใจท่ีจะตกแต่งมาข้ึนไม่วา่จะเป็นการตกแต่งผนงัหรือกระเบ้ือง ดว้ยคุณค่าของลวดลายท่ีไดรั้บการออกแบบท่ี
วิจิตร บรรจง สร้างสรรค์ ลวดลายทาให้วอลเปเปอร์เกิดคุณค่า โดยเฉพาะทางจิตใจ ช่วยเพ่ิมความสวยงามตามการ
ตกแต่งไดอ้ยา่งหลากหลาย วอลเปเปอร์ติดผนงัในปัจจุบนัมีมากมายหลายแบบใหเ้ลือกไม่วา่จะเป็นเร่ืองสี ดีไซน์ วสัดุ
ท่ีใช ้เทคโนโลยีกบัคุณสมบติัพิเศษท่ีมีมากข้ึน การติดตั้งท่ีรวดเร็ว สามารถเขา้อยูห่ลงัการติดตั้งไดท้นัที ไม่มีปัญหา
เร่ืองกล่ิน และอายุการใช้งานท่ียาวนาน หรือการปรับเปล่ียนเพ่ือการตกแต่งก็ทา ได้อย่างง่ายดาย อีกทั้ งยงัสร้าง
บรรยากาศให้รู้สึกเหมือนสถานท่ีใหม่ในเวลาท่ีรวดเร็ว เป็นการสร้างแรงบนัดาลใจให้ความรู้สึกกระฉับกระเฉง มี
ชีวติชีวาไดเ้ป็นอยา่งดี 
 

 
 

รูปท่ี 4 สเกต็และโครงสร้างของฟองอากาศ 
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รูปท่ี 5 ลวดลาย (Pattern) ท่ีถูกตดัทอนและนาํมาใชง้านจริง 
 
                 3) ผลจากการทดลองวิจยัปฏิกิริยา ของนํ้า กบันํ้าสาํหรับการออกแบบผลิตภณัฑ ์โดยสารมีลกัษณะเฉพาะ
คือ การท่ีของเหลวมีความหนาแน่นเหมือนกนัและเกิดการผสมเขา้ดว้ยกนัทา ใหเ้กิดการผสมกนัระหวา่งสี สีของงาน
ท่ีหลากหลายการไหลของมวลท่ีรวมกนัไม่รู้จบ ความเช่ือมโยงของการรวมตวัท่ีไม่รู้จบมีความเช่ือมโยงกบัลวดลายท่ี 
ซบัซอ้นและไม่รู้จบการใชสี้ท่ีผสมกนัทา ใหล้ายมีความโดดเด่น ความเช่ือมโยงและการประยกุตใ์ชก้บัผลิตภณัฑเ์พ่ือ 
ตอบสนองรูปลกัษณะแบบใหม่ๆ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 6 ภาพถ่ายนํ้าสองสีท่ีผสมกนั 
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รูปท่ี 7 ลวดลาย (Pattern) ท่ีถูกตดัทอนและนาํมาใชง้านจริง 
 

 
 

รูปท่ี 8 รูปผลงานท่ีนาํมาจดัแสดง 
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               นักออกแบบและนักศึกษาสามารถนาํแรงบนัดาลใจจากส่ิงแวดลอ้มท่ีอยู่ในชีวิตประจาํวนัสามารถนาํมา
พฒันาและสามารถสร้างเป็นงานไดห้ลากหลายตามความสนใจโดยอาศยัหลกัการคิดวิเคราะห์และศึกษาโครงสร้าง
เพ่ือนาํมาพฒันาและตอบสนองความตอ้งการในตลาดไดผู้ท่ี้สนใจศึกษางานสามารถนาํกระบวนการศึกษาไปพฒันา
เพ่ือออกแบบใหเ้กิดประโยชน์ท่ีแทจ้ริงตามลกัษณะและกระบวนการของแต่ละช้ินงานการนาํเทคโนโลยอ่ืีนเพ่ือนาํมา
เป็นส่วนร่วมในการทาํให้ผูบ้ริโภคเข้าถึงลายผา้ก็เป็นส่วนสําคัญในการเข้าถึงเช่นการออกแบบลวดลายเผื่อให้
ผูบ้ริโภคจดัวางองคป์ระกอบเองไดห้น่วยงานและผูป้ระกอบการควรให้ความสําคญักบักระบวนการออกแบบซ่ึงทาํ
ให้รู้ถึงท่ีมาท่ีไปและสร้างมูลค่าให้กบังานอยา่งย ัง่ยืนขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไปศึกษาและวิจยัตลาดก่อนเพ่ือ
ความพึงพอใจและตอบสนองผูใ้ชง้านศึกษาผลิตภณัฑ์หรือเทคโนโลยีอ่ืนๆเพื่อตอบสนองกระบวนการท่ีไดว้ิจยัให้ดี
ยิง่ข้ึนศึกษาวิธีการนาํเสนอท่ีตอบสนองและเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดม้ากข้ึนศึกษาและวิจยังานเพิ่มเติมเพ่ือแตกยอดความคิด
เพ่ือนาํมาประยกุตแ์ละพฒันาใชก้บัผลิตภณัฑ ์
 

6. บทสรุป 
 ผูว้ิจยัไดน้ําลวดลายท่ีไดน้าํมาประยุกต์ใช้กบัผลิตภณัฑ์ต่างๆโดยงานไดแ้รงบนัดาลใจจากกระบวนการ
ทดลองและศึกษาการปฎิสัมพนัธ์ของเหลวโดยใชว้สัดุต่างๆนา มาพิมพล์วดลาย ออกแบบ และผลิตเป็นงานจริงอนั
เป็นผลท่ีไดจ้ากการศึกษาทั้งส้ิน โดยงานท่ีไดพิ้มพแ์ละนาํเสนอออกมาไดแ้ก่ (1) ชุดปลอกหมอน (2) ผา้พนัคอ (3) ชุด
กระดาษ (4) Live wallpaper สําหรับโทรศพัท์มือถือ จากงานท่ีเป็นผลสําเร็จออกมาทาํให้เขา้ใจกระบวนการและ
ปัญหาท่ีเกิดจากช้ินงานซ่ึงในอนาคตสามารถนาํ ไปพฒันาและเป็นแรงบนัดาลใจในการศึกษาให้กบัผูส้นใจไดอ้ยา่ง
ชดัเจน 
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คณะศิลปะและการออกแบบท่ีไดก้รุณาสละเวลาช่วยแนะนาํและให้ขอ้คิดเห็น ตลอดจนแกไ้ขปรับปรุงขอ้บกพร่อง
ต่าง ๆด้วยความเอาใจใส่  ผู ้วิจัยด้วยดีเสมอมา ผูว้ิจัยรู้สึกซาบซ้ึงในความกรุณาท่ีอาจารย์มอบให้ตลอดมา จึง
ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 
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การศึกษาการผูกเง่ือนเพ่ือประยุกต์ใช้ในการออกแบบตัวอกัษร 
THE STUDY OF KNOT FOR APPLYING TO TYPOGRAPHY DESIGN 

 

พรพชิา เพชรแก้วกลุ1   รศ.สุวทิย์ รัตนานันท์2  และ อ.ธีรนพ หวังศิลปคุณ2 
1 นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวชิาการออกแบบ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวทิยาลยัรังสิต 

2 อาจารยป์ระจาํ สาขาวชิาการออกแบบ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํ สาขาวชิาการออกแบบ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลยัรังสิต 

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

บทคดัย่อ      

งานศิลปะท่ีทาํดว้ยมือ (craft) ประเภทผกูและถกั ปัจจุบนัมีอยูใ่นหลากหลายบริบท เช่น การผกูเง่ือนเพื่อทาํ
เปล ,การผกูเพ่ือห่อของ, การผกูเชือกลูกเสือ เป็นตน้ จะเห็นไดว้า่การผกูส่วนใหญ่ลว้นมีจุดประสงคใ์นทางการใชง้าน
คือ การยึดติดกนัแน่นและการต่อปลายเชือก ในการศึกษาน้ีผูว้ิจยัไดป้ระยุกต์นาํเอาเสน่ห์ของการผูกเง่ือนดว้ยมือ 
(craft) ซ่ึงมีการพลิก สอด และซ้อนทับของเชือกมาใช้ในงาน 2 มิติโดยเลือกนําเสนอผ่านการออกแบบตวัอกัษร 
ภายใตก้รอบท่ีกาํหนดให้เป็นชุดตวัอกัษรท่ีสามารถพิมพใ์ชง้านไดจ้ริง เป็นเน้ือความไม่เป็นเพียงแค่ตวัอกัษรสาํหรับ
หวัหนงัสือ (headline) เท่านั้น อีกทั้งยงัเป็นการคน้หาแนวทางใหม่ในการออกแบบตวัอกัษรอีกดว้ย ผลการวิจยัพบวา่ 
การทดลองออกแบบตวัอกัษรดว้ยการผูก/มดัดว้ยเชือกหรือวสัดุอ่ืนๆ สามารถพฒันารูปแบบการเช่ือมติดกนัของ
ตวัเขียนภาษาองักฤษ (cursive) และพฒันารูปแบบอกัษรภาษาองักฤษโบราณ (old  English or blackletter)ให้สามารถ
อ่านง่ายข้ึน คงเอกลกัษณ์เดิมไว ้และใชง้านในบริบทใหม่ๆท่ีต่างออกไปจากเดิมได ้

 

คาํสําคญั: การผกู, ออกแบบตวัอกัษร 
 

Abstract 

 The art of hand-made made knotting and tying varies considerably based on content and purpose such as 
tying knots to a crib, the knot of tie or the knot of a wrap. The majority of knots were to join or extend the length of 
a rope. In this study the researcher, inspired by the charm of a knot tied by hand, interpreted the intricate details of 
knots, and translated them to 2D representations as a starting point for typography design. A series of characters for 
various applications were developed while at the same time searching for a new approach to typography design. 
The final results showed that the new typography developed when linked to English cursive and Old English font 
format (old English or blackletter) can be easier to read, while at the same time retaining some elements of the 
originals and potentially use them in other contents in the future. 
 

KEYWORDS: CRAFT, KNOT, TYPOGRAPHY 
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1. บทนํา 
จากการศึกษาวิธีและขั้นตอนในการผูกเง่ือนหลากหลายรูปแบบ ไดน้าํไปสู่ความคิดเชิงคอนเซปต์การ

รวมเขา้ดว้ยกนั ประสานกนัให้เป็นหน่ึงเดียว เม่ือรวมตวักนัทาํให้ตวัมนักลายเป็นส่ิงใหม่ท่ีมีความหมายต่างไปจาก
เดิม เช่น จากเดิมท่ีเคยใชเ้ง่ือนหน่ึงหน่วยเพื่อต่อปลายเชือกหรือทาํใหติ้ดกนั เม่ือนาํวธีิการผกูนั้นมาจดัเรียงและทาํซํ้ าๆ
รวมกนัหลายๆหน่วยจะเกิดเป็นผืน ทาํใหไ้ดผ้ืนผา้ซ่ึงมีการใชง้านใหม่คือ คลุม ห่อ ปกปิด หรือตกแต่ง  จากลกัษณะน้ี
เช่นเดียวกนักบัการทาํตวัอกัษร อกัษรหน่ึงตวัใชเ้พ่ือเป็นสัญลกัษณ์หน่ึงในการแทนความหมาย (ภายใตข้อ้ตกลง
ร่วมกนั) ซ่ึงเป็นการใชง้านในการส่ือสาร และเม่ืออกัษรถูกนาํมารวมกนัก็ทาํให้เกิดคาํ  ซ่ึงจะอยูใ่นรูปลกัษณ์ใหม่ท่ีมี
ส่ือความหมายใหม่อีกอยา่งหน่ึง และดาํเนินต่อไปไดอี้กในการรวมเป็นประโยคต่อไป 

ความเช่ือมโยงของการรวมกนัดงักล่าว ไดเ้กิดเป็นโจทยข์องผูว้ิจยัในการออกแบบและพฒันาตวัอกัษรใน
แนวทางใหม่ ภายใตก้ารทดลองจากเชือกและวสัดุอ่ืนๆท่ีมีการผกู/มดัรวมเขา้ดว้ยกนัและทาํใหเ้กิดรูปร่างเป็นตวัอกัษร
ท่ีมีลกัษณะการสอดทบัและรูปร่างของเง่ือน ภายใตก้รอบท่ีตอ้งการใหเ้ป็นชุดตวัอกัษรท่ีสามารถพิมพใ์ชง้านไดจ้ริง 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
2.1  เพ่ือคน้หาแนวทางใหม่ในการออกแบบตวัพิมพ ์จาก 3D สู่ 2D 
2.2  เพ่ือใหไ้ดชุ้ดตวัอกัษรท่ีสามารถพิมพใ์ชง้านได ้และคงความเป็นศิลปะการทาํมือ (craft) 
2.3  เพ่ือการนาํชุดตวัอกัษรท่ีไปใชก้ารออกแบบกราฟิกในบริบทต่างๆในอนาคต 

 

3. การดาํเนินการวจิัย 
การศึกษาวธีิและการใชง้านการผกูเง่ือนในรูปแบบต่างๆ  และคน้ควา้ขอ้มูลการออกแบบตวัอกัษร 

( Typography) ไดแ้บ่งการทดลองออกเป็นชุดตวัอกัษร 2 ชุด ดงัต่อไปน้ี 
 

3.1  Banjongknot Font : เร่ิมทดลองจากการนําเชือกไนล่อน 2 เส้นมาผูกด้วยเง่ือนโดยบังคบัทิศทางให้
เป็นไปตามรูปร่างตวัอกัษรใหญ่ A-Z (uppercase) 26 ตวั และตวัเลข 10 ตวั ร่างตวัอกัษรชุดแรกข้ึนจากลกัษณะท่ี
ปรากฏข้ึน เส้นทั้ง 2 ใน 1 ตวัอกัษรมีรายละเอียดโคง้งอ ซอ้นทบัและมว้นตามเส้นเชือกจริง ดงัรูปท่ี 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รูปที่ 1 Banjongknot font การทาํรูปร่างตวัอกัษรโดยนาํเชือก2 เส้นมาผกูรวมกนัดว้ยเง่ือนหลากชนิด 
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ต่อมาไดมี้การพฒันารูปแบบให้ตวัอกัษรสามารถเช่ือมติดกนัได ้โดยลดทอนส่วนท่ีมีเส้นซ้อนทบักนัมาก
เกินไป และนาํมาผสมกบัวิธีการติดของตวัเขียนภาษาองักฤษ (cursive) ดงัรูปท่ี 2 ซ่ึงมีเส้นในการเช่ือมติดบน-ล่าง 
เพ่ือใหส้ะดวกในการเขียนแบบไม่ตอ้งยกมือลากเสน้ใหม่ โดยไดชุ้ดอกัษร ดงัน้ี (ดงัรูปท่ี 3) 

3.1.1  ชุดตวัอกัษรท่ีสร้างรูปร่างแต่ละตวัข้ึนจากเส้นท่ีเขียนข้ึนโดยไม่ยกมือ 
3.1.2 ชุดตวัอกัษรท่ีเช่ือมต่อกนัดว้ยเส้นท่ีอยูด่า้นบนตวัอกัษร 
3.1.3  ชุดตวัอกัษรท่ีเช่ือมต่อกนัดว้ยเส้นท่ีอยูต่รงกลางตวัอกัษร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากการทดลองดูความเป็นไปไดใ้นการทาํตวัพิมพ ์จึงเลือกชุดตวัอกัษรท่ีเช่ือมต่อกนัดว้ยเส้นตรงกลาง แลว้
นาํไปออกแบบต่อในโปรแกรม Illustrator และ โปรแกรม Fontlab เพ่ือปรับแต่งรูปร่าง การล่ืนไหล การเช่ือมติดกนั
ของเส้นกลาง และระยะห่างระหวา่งตวัอกัษร 

รูปที่ 2 ตวัเขียนภาษาองักฤษ (cursive) : Edwardian Script ITC Font 

รูปที่ 3 Banjongknot font ชุดตวัอกัษรท่ีไดจ้ากการลดทอนรูปท่ี 1 และการผสมผสานกบัตวัเขียน (cursive) 
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3.2  Calliknot Font : เร่ิมจากการฝึกเขียนตวัอกัษรโบราณ (old  English or blackletter)  ดว้ยปากกาหวัตดั  
Calligraphy ทั้งตวัใหญ่ (uppercase) และตวัเลก็ (lowercase) เพ่ือฝึกฝนและเรียนรู้ท่ีมาของการออกแบบตวัอกัษรก่อน
จะเร่ิมพฒันา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากการศึกษาต่อมาไดน้าํการผกูเง่ือนมาใชใ้นการพฒันาอกัษร โดยแทนค่าการใชไ้มซ่ี้เลก็เป็นเส้นบางท่ีลาก
ลงดว้ยสันปากกา และใชผ้า้เป็นเส้นหนาท่ีลากตามแนวขวาง ใชผ้า้ผูก/มดักบัไมไ้ปตามรูปร่างตวัอกัษร A-Z สังเกต
ตาํแหน่งของเง่ือนและรูปร่างตวัอกัษรท่ีได ้จากนั้นร่างชุดตวัอกัษรข้ึนจากลกัษณะท่ีปรากฏข้ึน ดงัรูปท่ี 6 

 
 

รูปที่ 4 ตวัอกัษรโบราณ Old English Text MT Font 

รูปที่ 5 การฝึกการใชป้ากหวัตดัเพ่ือศึกษารูปแบบของเส้น 
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จะเห็นว่าร่างชุดอกัษรในรูปท่ี 6 ยงัไม่มีกฎในการออกแบบ จึงไดมี้การปรับแกแ้ละกาํหนดกฎให้เส้นตรง
และเส้นเฉียงทางไปขวาเป็นเส้นบาง นอกนั้นใชเ้ป็นเส้นหนาทั้งหมด ทาํอกัษรตวัเล็ก (lowercase) เพ่ิม และนาํไป
ออกแบบต่อในโปรแกรม Illustrator และ โปรแกรม Fontlab เพ่ือปรับแต่งรูปร่าง การตวดัของเส้น และระยะห่าง
ระหวา่งตวัอกัษรในการรวมคาํ  จะไดด้งัรูปท่ี 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เม่ือไดต้วัอกัษร Calliknot Font ท่ีเป็นตวัพิมพชุ์ดแรก ต่อมาไดมี้เพ่ิมเส้นท่ีปลายตวัเลก็ (lowercase) คือ f, h, 
m, n, q, u ใหเ้ส้นมีลกัษณะการตวดัของปลายปากกาหวัตดั และปรับขนาดเส้นโดยภาพรวมให้มีความหนาข้ึน แต่เม่ือ
ทาํเสร็จครบทุกตวัอกัษรพบว่า เส้นดูทึบ มีขนาดใกลเ้คียงกนัมากเกินไป ไม่เห็นความแตกต่างระหว่างเส้นบางและ
เส้นหนา จึงไดก้ลบัไปพฒันาชุดเดิมใหม่อีกคร้ังโดยเพ่ิมความหนาข้ึนเพียงเล็กน้อย และปรับเส้นตวดัของตวัใหญ่
(uppercase) ใหมี้รูปแบบไปในทิศทางเดียวกนั 

 

รูปที่ 6 Calliknot Font การพฒันารูปร่างตวัอกัษรโบราณจากการมดัผา้และไมเ้ขา้ดว้ยกนั 

รูปที่ 7 Calliknot Font ท่ีมีการปรับปรุงรูปแบบแลว้ 
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4. ผลการวจิัย 
4.1 Banjongknot Font : ไดชุ้ดอกัษรพิมพ ์(ไฟล ์.ttf) ท่ีเม่ือพิมพอ์กัษรแต่ละตวัออกมาจะสามารถเช่ือมต่อกนั 

ไดด้ว้ยเส้นกลางตวัอกัษร มีรูปร่างท่ีคงความเป็นเชือกท่ีพนัอยูด่ว้ยกนั ภายในชุดประกอบดว้ย ตวัใหญ่ (uppercase) 26 
ตวั และตวัเลก็ (lowercase) 26 ตวั ดงัรูปท่ี 8 และ 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือชุดอกัษร Banjongknot Font มาจากการสร้างตวัอกัษรในโปรแกรม  Fontlab ท่ีตอ้งค่อยๆขยบัแขน 
ตวัอกัษรท่ีตอ้งมีการลากเส้นใหเ้ช่ือมติดกนัในทุกๆตวั การกระทาํท่ีค่อยๆปรับแต่ง เรียกวา่ บรรจง (Banjong) ดงันั้น 
Banjongknot จึงหมายถึง เง่ือนท่ีเกิดจากการบรรจงใหติ้ดกนั  

4.2 Calliknot Font : ไดชุ้ดตวัอกัษรพิมพ ์(ไฟล ์.ttf) ท่ีมีลกัษณะของ calligraphy และการผกูเง่ือน จาํนวน  
228 ตวั ซ่ึงประกอบดว้ย  (ดงัรูปท่ี 10)  

รูปที่ 8  Banjongknot Font รวม 52 ตวั /แสดงการเปรียบเทียบเส้นหวักลมและเส้นหวัตดั 

รูปที่ 9  ตวัอยา่งประโยค Banjongknot Font /แสดงการเปรียบเทียบเส้นหวักลมและเส้นหวัตดั 
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Basic Latin       94  ตวั    Alphabetic Presentation Forms   2  ตวั 
Latin-1 Supplement     94  ตวั  General Punctuation        16  ตวั   
Latin Extended-A       10  ตวั  Currency Symbols          1   ตวั 
Latin Extended-B         1  ตวั Letterlike Symbols          1  ตวั 
Spacing Modifier Letters        8  ตวั  Mathematical Operators         1  ตวั 

 
จะเห็นไดว้า่ตวัอกัษรสามารถอ่านง่ายข้ึน คงเอกลกัษณ์เดิมบางส่วนของ Blackletter ไว ้และใชง้านใน

รูปแบบท่ีต่างออกไปจากเดิมได ้ ดงัรูปท่ี 10 และ 11 
ช่ือชุดอกัษร Calliknot Font มาจากการนาํเอาคาํวา่ Calli ท่ีหมายถึง ความสวยงาม จากคาํวา่ Calligraphy 

(การเขียนท่ีงดงาม) รวมกบัคาํวา่ Knot ท่ีแปลวา่ เง่ือน ดงันั้น  Calliknot จึงหมายความวา่ เง่ือนท่ีสวยงาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 10   Calliknot Font  รวม  227 ตวั 

รูปที่ 11   ตวัอยา่งการใชง้าน Calliknot Font  
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5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
การออกแบบตวัอกัษรท่ีเป็นตวัพิมพต์อ้งคาํนึงถึงการใชง้านท่ีเป็นขอ้ความ การจดัวางโดยภาพรวม การท่ีจะ

ดึงเอาลกัษณะของการผกูเง่ือนมาใชจึ้งตอ้งลดทอนรายละเอียดบางส่วนออกไป เห็นไดจ้ากการพฒันาตวัอกัษรในช่วง
การดาํเนินงานวิจยัของทั้ง 2 ชุดตวัอกัษร Banjongknot Font และ Calliknot Font  เป็นไปไดว้า่ในอนาคตอาจจะมีการ
พฒันาตวัพิมพท่ี์มีคุณสมบติัทั้งอ่านออกง่ายและสามารถดึงเสน่ห์ของการผกูเง่ือนออกมาใชใ้หม้ากข้ึน 

 

6. บทสรุป 
 การผูกเง่ือนดว้ยเชือกหรือวสัดุอ่ืนๆ เป็นอีกหน่ึงแนวทางการออกแบบท่ีสามารถนาํมาพฒันารูปแบบการ
เช่ือมติดกนัของตวัเขียนภาษาองักฤษ (cursive) และพฒันารูปแบบอกัษรภาษาองักฤษโบราณ (old  English or black 
letter) ให้สามารถอ่านง่ายข้ึน  มีเสน่ห์ของศิลปะการทํามือ (craft) ยงัคงเอกลักษณ์เดิมไว  ้และใช้งานในส่ือท่ี
หลากหลายมากข้ึนได ้
 

กติติกรรมประกาศ  
ขอขอบพระคุณทุนบุคลากร มหาวิทยาลยัรังสิต ท่ีไดส้นับสนุนการศึกษาในระดบัปริญญาโท  คณาจารย ์

หลกัสูตรศิลปมหาบณัฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลยัรังสิต ท่ีให้คาํแนะนาํและคอยช่วยเหลือ         
รศ.สุวิทย  ์รัตนานันท์  และอาจารยธี์รนพ หวงัศิลปคุณ ท่ีให้คาํปรึกษา ผลกัดัน ช้ีแนะแนวทางท่ีเป็นประโยชน์ 
ตลอดจนช่วยแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ จนงานสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี   
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การออกแบบส่ิงของทีป่รับเปลีย่นได้สําหรับวยั 0-18 ปี 
0-18 OBJECTS THAT GROW UP 

 

สุนิษา จันทรานนท์1 รศ.สุวทิย์ รัตนานันท์2 และ DAVID MARC SCHAFER3 
1 นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวชิาการออกแบบ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวทิยาลยัรังสิต 

2 อาจารยป์ระจาํ สาขาวชิาการออกแบบ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลยัรังสิต 
3 อาจารยป์ระจาํ สาขาวชิาการออกแบบ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลยัรังสิต 

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

บทคดัย่อ      

เน่ืองจากการเจริญเติบโตของเด็กเป็นไปอย่างรวดเร็ว ผลิตภัณฑ์สําหรับเด็กส่วนใหญ่จึงใช้งานได้ใน
ระยะเวลาอนัสั้ น และขา้วของเคร่ืองใช้บางอย่างจะหมดคุณค่าลงไปอย่างง่ายดาย ผูว้ิจัยเช่ือว่าเม่ือเด็กเติบโตข้ึน
ความคิดและมุมมองต่อส่ิงรอบตวัจะเปล่ียนไปจึงไดอ้อกแบบชุดเคร่ืองมือท่ีสามารถปรับเปล่ียนไปไดห้ลายอยา่ง โดย
ใชไ้มเ้ป็นวสัดุหลกัท่ีมีอายกุารใชง้านยาวนาน เป็นการรักษาคุณค่าและร่องรอยทางจิตใจให้ไดห้วนรําลึกถึงวยัเดก็ไว้
ไดด้ว้ย งานออกแบบน้ีเป็นชุดเคร่ืองมือไมท่ี้สามารถรองรับโอกาสท่ีอาจเกิดข้ึนไดอ้ย่างหลากหลาย โดยเล่ียงการ
ออกแบบในเชิงสัญลกัษณ์จึงไม่มีกรอบท่ีกาํหนดหรือปิดกั้นจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์สามารถยดืหยุน่และ
ปรับเปล่ียนเป็นอะไรก็ไดต้ามพฒันาการของเด็กช่วงอายุ 0-18 ปี เช่น เป็นตวัต่อของเล่นในวยัเด็ก เป็นสเก็ตบอร์ด 
เป็นหน้าผาจาํลองและสามารถกลายเป็นเฟอร์นิเจอร์เม่ือโตข้ึน ซ่ึงเติบโตสอดคลอ้งไปพร้อมๆ กบัพฒันาการทาง
ร่างกายและพฒันาการทางดา้นจิตวิทยา และกิจกรรมท่ีปรับเปล่ียนไปอยา่งเหมาะสมในช่วงพฒันาการท่ีสําคญัน้ีจะ
ส่งผลใหเ้ดก็ไดเ้ติบโตไปอยา่งมีคุณภาพ 

 

คาํสําคญั : การออกแบบสาํหรับเดก็, การออกแบบท่ีปรับเปล่ียนได,้ 0-18 ปี 
 

Abstract 

 Most children’s products are used for a short span of time and become redundant very quickly as the child 
growth.“Overtime, as the child develops, perspective and the experience of thing around changes.” The researcher 
wanted to develop a system that transform and evolve over time while still retaining traces of memory and 
nostalgia. The design Wooden kit principles were based on maintaining flexibility, no rules to limit imagination and 
creativity, to enhance cognition, knowledge and physical development of child 0-18 year old. For example be a 
puzzle for babies, skateboard for kids and furniture for teenagers. The product would have to be adjustable, and 
could be used from the day the child is born until the late teens, evolving and growing with the child. 
 

KEY WORD : KIDS’ DESIGN, DESIGN ADJUSTED, 0-18 YEAR OLD  
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1. บทนํา 
ผลิตภณัฑ์สําหรับเด็กส่วนใหญ่จะใชง้านไดใ้นระยะเวลาอนัสั้ น เน่ืองจากการเจริญเติบโตของเด็กเป็นไป

อยา่งรวดเร็วโดยเฉพาะในช่วงแรกของชีวิต ไม่วา่จะเป็นทางดา้นร่างกายหรือทางดา้นความคิด ของท่ีมีคุณสมบติัเพียง
อยา่งเดียวมกัหมดคุณค่าลงไปอยา่งง่ายดาย ตวัอยา่งเช่นตวัต่อของเล่นของเด็กวยั 1 ปี เม่ืออายุ 2 ปี เด็กก็ไม่สามารถ
เล่นของช้ินเดิมได้อีก เน่ืองจากของเล่นนั้นไม่เหมาะสมกบัพฒันาการของเด็ก ดว้ยลกัษณะการเล่นท่ีง่ายเกินไป
สาํหรับวยั 2 ปี จึงเกิดความเบ่ือหน่าย 

ผูว้ิจยัจึงตอ้งการสร้างผลิตภณัฑท่ี์สามารถปรับเปล่ียนได ้สามารถใชง้านไดต้ั้งแต่แรกเกิดจนเขา้สู่ช่วงวยัรุ่น
ก่อนท่ีจะกลายเป็นผูใ้หญ่ หรือเรียกอีกอยา่งนึงวา่ผลิตภณัฑน์ั้นสามารถเติบโตไปพร้อมกบัเดก็ได ้

งานวจิยัน้ีจะศึกษาเก่ียวกบัพฒันาการของมนุษยช่์วงอาย ุ0 ถึง 18 ปี โดยจะศึกษา 3 หวัขอ้หลกัไดแ้ก่  
1. Physical Development เน่ืองจากกายภาพของมนุษยแ์ต่ละช่วงวยันั้นมีพฒันาการท่ีแตกต่างกนั เช่นการ

พฒันากลา้มเน้ือมดัใหญ่ การพฒันากลา้มเน้ือมดัเลก็ การยดืขยายของสรีระมนุษย ์
2. Psychology Development พฒันาการทางดา้นจิตวิทยาเป็นเร่ืองท่ีมีผลการทดลองกนัอย่างยาวนานและ

ต่อเน่ือง ซ่ึงลว้นแลว้แต่บ่งบอกถึงผลกระทบในระยะยาวของมนุษย ์ไม่วา่จะเป็นเร่ืองพฤติกรรมท่ีควรส่งเสริม ความ
สนใจ และความตอ้งการของแต่ละช่วงวยั เป็นตน้ 

3. Activity Development มนุษยแ์ต่ละช่วงวยัมีความตอ้งการและความสนใจแตกต่างกนั กิจกรรมท่ีช่ืนชอบ
และกิจกรรมกรรมท่ีควรส่งเสริมจึงตอ้งแปรผนัไปตามอายแุละปัจจยัรอบขา้ง  

ทั้งน้ีเพ่ือนาํไปสู่การออกแบบส่ิงของท่ีเติบโตไปพร้อมกบัมนุษยท่ี์มีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
เพ่ือศึกษาและออกแบบส่ิงของสาํหรับเดก็ท่ีสามารถปรับเปล่ียนเพ่ือการใชง้านสาํหรับช่วงวยัตั้งแต่ 0-18 ปี

ได ้สามารถใชง้านไดย้ืนยาว โดยตอ้งสอดคลอ้งกบัพฒันาการทางกายภาพ พฒันาการทางดา้นจิตวิทยา และกิจกรรม
ส่งเสริมพฒันาการ 
 

3. การดาํเนินการวจิัย 
3.1) ศึกษาขอ้มูลเร่ืองพฒันาการทางร่างกาย พฒันาการทางจิตวิทยา และขอ้มูลเร่ืองกิจกรรมท่ีสัมพนัธ์กบั

พฒันาการตั้งแต่วยัแรกเกิดจนถึงช่วงวยัรุ่นตอนตน้และศึกษาขอ้มูลและตวัอยา่งผลงานการออกแบบสาํหรับเดก็ และ
การออกแบบท่ีปรับเปล่ียนได ้

3.2) นาํรูปทรงพื้นฐานจากสินคา้ท่ีมีในทอ้งตลาดไปใหเ้ดก็ทดลอง เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย  
3.3) ออกแบบช้ินงานจริงโดยเน้นการออกแบบท่ีเสริมสร้างจิตนาการ หลีกเล่ียงการออกแบบในเชิง

สัญลกัษณ์ท่ีจะเป็นการจาํกดัจินตนาการของเดก็ เนน้การออกแบบโอกาสมากกวา่ออกแบบการใชง้าน 
3.4) ร่างแบบและสร้างตน้แบบในโปรแกรมสามมิติ เพ่ือมองภาพรวม และตรวจสอบความผิดพลาดก่อน

การผลิตจริง 
3.5) ทาํตน้แบบจากไมย้างประสานและปรับปรุงขอ้บกพร่องท่ีพบ ในขั้นตอนน้ีจะไดท้ราบถึงวิธีการผลิต

และ เทคนิคการผลิตท่ีเหมาะสม รวมทั้งระยะเวลาในการผลิต ความยากง่ายในการผลิต เพ่ือวางแผนก่อนทาํช้ินงาน
จริง และสูญเสียวสัดุจากการผลิตไปนอ้ยท่ีสุด 
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3.6) นาํเสนอความคืบหนา้แก่คณะกรรมการ พร้อมนาํคาํช้ีแนะมาปรับปรุงแกไ้ข  
3.7) คัดเลือกแบบโดยคาํแนะนําจากผูเ้ช่ียวชาญ  เป็นการออกแบบชุดเคร่ืองมือสําหรับการใช้งานท่ี

ปรับเปล่ียนได ้ 
3.8) ผลิตและแก้ไขช้ินงานจริงรวมทั้ งเก็บรายละเอียดเพ่ือความเรียบร้อยสวยงามและความปลอดภัย

การศึกษาวธีิและการใชง้านการผกูเง่ือนในรูปแบบต่างๆ  และคน้ควา้ขอ้มูลการออกแบบตวัอกัษร 
( Typography) ไดแ้บ่งการทดลองออกเป็นชุดตวัอกัษร 2 ชุด ดงัต่อไปน้ี 

 

4. ผลการวจิัย 
จากการศึกษาเอกสารและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งผูว้ิจยัไดพ้บวา่การสร้างลกัษณะนิสัยจากการเล้ียงดูส่งผลต่อชีวิต

และความสําเร็จของมนุษย ์(Paul Tough, 2557) อีกทั้งกิจกรรมท่ีส่งเสริมและเหมาะสมกบัช่วงวยัของเด็กจะนาํมาสู่
พฒันาการท่ีดี (Holly Homer & Rachel Miller, 2557)  จึงไดน้าํหลกัความรู้มากาํหนดรูปแบบของงานออกแบบ โดย
ไดท้าํการออกแบบชุดส่ิงของใหมี้ความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกบัการพฒันาการ และศึกษาขอ้มูลเร่ืองการออกแบบสาํหรับ
เด็กท่่ีคาํนึงถึงความต้องการของเด็กเป็นหลัก เช่นโต๊ะเขียนหนังสือชุด Bienvenida Mini Desk ของ Krethaus ท่ี
ออกแบบให้มีช่องใตโ้ต๊ะขนาดใหญ่เพ่ือเก็บของเล่นเพ่ือสร้างพ้ืนท่ีให้เด็กไดเ้ล่นและสร้างสรรค ์(Michelle Galindo, 
2557) รวมทั้งขอ้มูลตวัอย่างผลงานในการออกแบบของเล่นท่ีประสบความสําเร็จ เช่น Lego Bricks ท่ีโดดเด่นเร่ือง
ระบบการต่อท่ีเรียบง่ายแต่สามารถสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ ไดอ้ยา่งหลากหลาย (Chris van Uffelen, 2553) 

จากการนาํรูปทรงพื้นฐานไปทดลองกบักลุ่มเป้าหมายช่วงอาย ุ0-18 ปี ประกอบไปดว้ยเดก็ชายและเดก็หญิง
คละจาํนวน 10 คน อาย ุ1 ปี 3 ปี 5 ปี 7 ปี 13 ปี และ 17 ปี พบวา่เดก็เลก็ส่วนใหญ่จะชอบรูปทรงกลมมากท่ีสุดและเด็ก
เลก็มีการเช่ือมโยงรูปร่างรูปทรงจากส่ิงท่ีเคยไดเ้รียนรู้ไปแลว้เม่ือเห็นรูปทรงกลมกจ็ะสนใจเป็นพิเศษ และในขณะ 
เดียวกนัรูปทรงอ่ืนๆ ท่ีมีลกัษณะคลา้ยทรงกลมเดก็เลก็จะเรียกวา่บอลเช่นกนัเน่ืองจากเดก็เลก็ยงัแยกรายละเอียดของ
ส่ิงท่ีเห็นไดไ้ม่ดีนกันัน่เอง ส่วนเดก็ท่ีโตจะสังเกตรายละเอียดและมีความสนใจท่ีหลากหลายแตกต่างกนั จากการร่าง
แบบและคดัเลือกตน้แบบ ผูเ้ช่ียวชาญไดใ้หค้าํแนะนาํเร่ืองการปรับปรุงในส่วนของการจดัการระบบการเปิดกล่อง ท่ี
ควบคุมความปลอดภยัดว้ยตวัเอง แต่ไม่เป็นการจาํกดัการใชง้านจนมากเกินไป 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 1 การข้ึนตน้แบบดว้ยโปรแกรมสามมิติ 

 
จากรูปท่ี 1 ไดผ้ลออกมาเป็นชุดเคร่ืองมือท่ี่ีแยกและจดัประเภทออกเป็นส่วนๆ โดยออกแบบใหมี้วธีิการ

เขา้ถึงท่ีแตกต่างกนัสัมพนัธ์สอดคลอ้งตามส่ิงของแต่ละชนิดซ่ึงเรียงลาํดบัตามพฒันาการ โดยแบ่งออกเป็น 8 ส่วน
ดงัน้ี 
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4.1) กล่องสาํหรับบรรจุ เป็นกล่องไมท่ี้ออกแบบและผลิตอยา่งประณีต มีระบบกลไกการเปิดกล่องท่ี
ออกแบบมาใหส้ัมพนัธ์กบัพฒันาการของเดก็ แบ่งออกเป็น 4 ช่อง 4 กลไกการเปิด 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2 กล่องสาํหรับบรรจุ 
 

จากรูปท่ี 2 เป็นภาพกล่องท่ีไดแ้บ่งช่องและกลไกการเปิดไว ้4 รูปแบบ ซ่ึงสามารถอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
4.1.1) ช่องท่ี 1  เม่ือกลา้มเน้ือมดัใหญ่พฒันาเดก็จะเร่ิมเรียนรู้การผลกัและออกแรงดนัฝากล่องใหเ้ปิดออกได ้

โดยภายในช่องแรกน้ีจะเป็น BASIC SET เป็นของเล่นพ้ืนฐานท่ีใหเ้ดก็ไดห้ดัออกแรงหยบิจบัและแยกแยะอยา่งง่าย 
4.1.2) ช่องท่ี 2 เม่ือกลา้มเน้ือมดัเลก็ของเดก็เร่ิมพฒันา เดก็มีความสามารถในการใชมื้อไดดี้ข้ึน การหมุนปุ่ม

ขา้งๆ กล่องกจ็ะเป็นการปลดลอ็คใหส้ามารถเปิดออกได ้โดยภายในช่องน้ีจะเป็น BALL TRAP SET ใหเ้ดก็ไดฝึ้กและ
บริหารการใชมื้อและน้ิวใหดี้ยิง่ข้ึน 

4.1.3) ช่องท่ี 3 ช่องสาํหรับเกบ็ BALANCE SET ของเล่นท่ีตอ้งใชส้มาธิและการวางแผน ช่องเกบ็น้ีจึง
ออกแบบใหส้ามารถเปิดออกไดด้ว้ยการคิดใหม้ากข้ึน และสามารถอยูใ่นช่วงพฒันาการท่ีสามารถทาํสองส่ิงในเวลา
เดียวกนัได ้โดยการกดปุ่มดา้นขา้งลงคา้งไว ้พร้อมๆ กบัการเล่ือนฝาเพื่อเปิดออกในเวลาเดียวกนั 

4.1.4) ช่องท่ี 4 ในช่องน้ีจะบรรจุ CONNECTING TOOL ซ่ึงเป็นช้ินส่วนเลก็ๆ การปลดลอ็คจึงออกแบบให้
มีการใชค้วามคิดวเิคราะห์มากข้ึนดว้ยการเปิดฝากล่องในช่องท่ีสาม แลว้ใชน้ิ้วกดปุ่มท่ีแผงกนัลงทั้งสองอนั พร้อมกบั
เปิดฝาดว้ยน้ิวมืออ่ืนในเวลาเดียวกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 3 ภาพแสดงการเปิดกล่องตามกลไกทั้ง 4 ช่อง 
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4.2) ของเล่นชุด BASIC SET เป็นของเล่นท่ีใหเ้ดก็ไดเ้ร่ิมแยกแยะรูปทรงพื้นฐานต่างๆ ช่องท่ีเม่ือเร่ิมรู้จกั
การหยบิจบัดว้ยมือ สนใจและทดลองส่ิงใหม่ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4 ของเล่นชุด BASIC SET 
 

4.3) ของเล่นชุด BALL TRAP SET ใหเ้ดก็ไดส้นุกสนานกบัการหมุนวตัถุ และเรียนรู้ถึงความแตกต่างของ
สัมผสัจากวสัดุ จากบอล ไม ้หินอ่อน และสเตนเลส 
 
 
 
 

รูปท่ี 5 ของเล่นชุด BALL TRAP SET 
 

4.4) ของเล่นชุด BALANCE SET ของเล่นท่ีฝึกสมาธิและเรียนรู้เร่ืองความสมดุล 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 6 ของเล่นชุด BALANCE SET 
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4.5) CONNECTING TOOL ซ่ึงเป็นช้ินส่วนเลก็ๆ ท่ีสามารถทาํใหส่ิ้งของทุกช้ินในกล่องสามารถนาํมา
ประยกุตใ์ชง้านไดอ้ยา่งหลากหลาย 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 7 CONNECTING TOOL 
 

4.6) TWO SIDES BOARD บอร์ดติดผนงัแบบท่ีสามารถเล่ือนเขา้ออกได ้ดา้นหน่ึงคือกระดานดาํท่ีสามารถ
เขียนและใชเ้ป็นบอร์ดสาํหรับติดแม่เหลก็และเม่ือพลิกอีกดา้นจะสามารถใชง้านเป็นคอ๊กบอร์ดไดท้นัที 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 8 TWO SIDE BOARD 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 9 ภาพการใชง้านกระดานสองดา้น 
 

4.7) WALL BOARD ช้ินส่วนสาํหรับติดผนงั เป็นส่วนถาวรท่ียดึอยา่งแขง็แรงดว้ยสกรูมีรูพร้อมสาํหรับการ
ประยกุตใ์ชง้านต่างๆ 
 
 
 
 

รูปท่ี 10 WALL BOARD 
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รูปท่ี 11 ตวัอยา่งการประยกุตใ์ชง้าน WALL BOARD 
 

4.8) DIVIDE BOARD ตวัแผงกั้นท่ีออกแบบมาใหส้ามารถถอดออกไดจ้าํนวน 3 ช้ิน ซ่ึงสามารถนาํมา
ประยกุตใ์ชง้านกบัของทุกช้ินในกล่องไดเ้ช่นกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 12 DIVIDE BOARD 
 

จากรูปท่ี 1-12 ส่ิงของในชุดน้ีทุกช้ิน ไม่ไดก้าํหนดหรือจาํกดัขอบเขตในการใชง้าน สามารถนาํมาประยกุต ์
ใชง้านร่วมกนัไดต้ามแต่ความคิดสร้างสรรคข์องผูใ้ชง้านท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไม่ส้ินสุด ของในชุดเดียวกนัสามารถนาํมา
ปรับเปล่ียนการใชง้านไปตามความตอ้งการและพฒันาการของเดก็ไดต้ามช่วงวยั 
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รูปท่ี 13 ตวัอยา่งการประยกุตใ์ชง้านเป็นของเล่นสาํหรับเดก็เลก็ 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 14 ตวัอยา่งการประยกุตใ์ชง้านเป็นของเล่นสาํหรับเดก็โต 

 
 

 
 
 
 

รูปท่ี 15 ตวัอยา่งการประยกุตใ์ชง้านเป็นของใชส้าํหรับวยัรุ่น 
 

5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
การออกแบบส่ิงของท่ีปรับเปล่ียนไดน้ี้ ไม่ไดเ้ป็นเพียงการปรับเปล่ียนส่ิงของให้ไดต้ามตอ้งการเท่านั้น แต่

เป็นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรคแ์ละสร้างคุณค่าให้แก่ส่ิงของ ให้ผูใ้ชไ้ดเ้กิดความผูกพนัธ์และเห็นคุณค่าของส่ิง
ต่างๆ เน่ืองจากช้ินส่วนในงานออกแบบน้ีสามารถนาํมาประยุกต์ใชไ้ดอ้ย่างไม่จาํกดั ของท่ีเคยผูกพนัในวยัเด็กท่ีมี
ร่องรอยการใชง้าน มีรอยเป้ือนเลก็ๆ มีรอยฟันแทะ วนัหน่ึงกส็ามารถกลายมาเป็นของใชท่ี้อยูบ่นโต๊ะทาํงาน หรือเป็น
ของท่ีพกติดตวัไวเ้ล่นยามท่ีตอ้งการความผอ่นคลาย นอกจากการใชง้านท่ีตอ้งการแลว้นั้นผูใ้ชย้งัไดรั้บบรรยากาศของ
อดีตกลบัมาอีกดว้ย 

งานออกแบบน้ีสามารถต่อยอด สร้างสรรคแ์ละพฒันาไปไดอ้ยา่งไม่ส้ินสุด เช่นเดียวกบัแนวคิดขา้งตน้ท่ีได้
กล่าวไวว้่า “เม่ือเด็กโตข้ึนมุมมองต่อส่ิงเดิมย่อมเปล่ียนไป” เช่นเดียวกบัการออกแบบท่ีสามารถพฒันาและต่อยอด
ออกไปไดเ้ร่ือยๆ เม่ือไดป้รับเปล่ียนมุมมองต่อของส่ิงเดิมๆ 
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6. บทสรุป 
 การศึกษาพฒันาการเพ่ือไปสู่การออกแบบท่ีปรับเปล่ียนได ้เป็นการออกแบบเพ่ือรองรับโอกาสท่ีผูใ้ชง้าน 
สามารถทาํให้เกิดข้ึนได ้ไม่ไดก้าํหนดหรือมีแบบแผนท่ีตายตวัในการปรับใช ้ไม่ไดจ้าํกดัความคิดดว้ยสัญลกัษณ์ใดๆ 
ทั้งหมดน้ีข้ึนอยูก่บัความตอ้งการ จินตนาการ ความสามารถและทกัษะของผูใ้ชง้านโดยสัมพนัธ์กบัพฒันาการของผู ้
ใช ้ซ่ึงผูว้ิจยัเช่ือวา่หากผูใ้ชไ้ดอ้ยูก่บัอุปกรณ์เหล่าน้ีมากเพียงพอ ก็จะสามารถสร้างสรรคส่ิ์งต่างๆ เพ่ิมข้ึนไดอ้ยา่งไม่มี 
ท่ีส้ินสุด และกิจกรรมเหล่าน้ีนั่นเองท่ีจะเป็นการกระตุน้และสนับสนุนพฒันาการท่ีเหมาะสมของมนุษย ์เม่ือไดรั้บ 
การส่งเสริมอยา่งถูกตอ้งและสมํ่าเสมอแลว้ กจ็ะทาํใหเ้ดก็ท่ีใชง้านเติบโตไปไดอ้ยา่งมีคุณภาพมากยิง่ข้ึน 
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บทคดัย่อ      

โครงการน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการเคล่ือนท่ีของวตัถุให้มีชีวิตแนวคอมเมด้ี (Comedy) เพ่ือกลุ่มเป้าหมาย
เด็กและเยาวชนให้สนใจงานแอนิเมชนัฝีมือคนไทยมากข้ึน กระบวนการทาํงานไดศึ้กษาการเคล่ือนท่ีของสัตวโ์ดย
อาศยัปัจจยัทางโครงสร้างของสัตว ์ และใชว้ิธีศึกษาจากภาพยนตร์ Animation แนวคอมเมด้ี (Comedy) รวมไปถึงกฎ
ในการเคล่ือนไหวของวอลท์ ดิสนีย ์(Walt Disney) โดยเน้นศึกษาเวลาท่ีใชใ้นการเคล่ือนท่ี (Timing , Spacing) และ
ท่าทาง (Acting) เป็นส่วนใหญ่ จนกระทัง่ศึกษาจากผูมี้ประสบการณ์ในสตูดิโอของประเทศไทย เพ่ือนาํมาวิเคราะห์
การเคล่ือนไหว ภายใตก้ระบวนการทาํงานจนไดผ้ลสําเร็จเป็นแอนิเมชนัขนาดสั้น  ความยาวประมาณ 3 นาที พบว่า
ช่วงเวลาของการเคล่ือนไหว (Timing) และท่าทางการเคล่ือนท่ี (Acting) มีส่วนทาํให้งานแอนิเมชนัดูสนุกมากข้ึน ผล
การดําเนินงานสามารถผลิตแอนิเมชันแนวคอมเมด้ี (Comedy) ได้บางส่วน  ไม่สามารถถ่ายทอดแนวคอมเมด้ี 
(Comedy) ไดค้รบทั้งหมด 

 

คาํสําคญั: Comedy, Timing, Spacing, Acting 
 

Abstract 

 This research aims to study the movement of the objects in order to make them look and feel comical. The 
target audiences are kids and teenagers who are interested in Thai’s animations. The process includes (1) studying 
the movement of animals body’s structures, (2) studying comedy animation movies including the rules of Walt 
Disney’s movement focusing on timing, spacing and acting and (3) interviewing many experts form Thai’s Studio. 
This helps gathering information to be analyzed and consequently, producing the short animation movie with the 
length of 3 minutes. The study can be concluded that the timing, spacing and acting help increasing more fun in 
animation movie significantly. However, it is to be cautioned that this process study and produce only partly a 
comedy animation movie and cannot represent the whole concept of comedy animation movies. 
 

KEYWORDS: COMEDY, TIMING, SPACING, ACTING 
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1. บทนํา 
ภาพยนตร์แอนิเมชนัในประเทศไทยในปัจจุบนันั้น มีกระแสตอบรับท่ีดีแต่กลบัสวนทางกบัรายไดท่ี้อยูใ่น

เกณฑ์ไม่สูงมากนัก ทาํให้วงการแอนิเมชนัค่ายยกัษ์ใหญ่หลายๆค่ายปิดตวัลงไปอย่างน่าเสียดายแมว้่าคนไทยจะมี
ศกัยภาพในการผลิตแอนิเมชนัไดท้ดัเทียมต่างประเทศก็ตาม ท่ีน่าสนใจคือในประเทศไทยนั้น ภาพยนตร์แอนิเมชนั
ต่างประเทศกลบัมีรายไดม้ากกวา่แอนิเมชนัของคนไทย  จึงมีคาํถามวา่ ทาํไมค่านิยมการดูแอนิเมชนัของวยัรุ่นไทยจึง
ยอมเสียเงินเพ่ือดูแอนิเมชันต่างประเทศมากกว่า จากการค้นควา้ในงานวิจัยของชแรมม์,ไลน์ และปาร์คเกอร์
(Schramm ; Lyle ; & Parker, 1960) พบว่า “เด็กวยัรุ่นดูส่ือเพ่ือความบันเทิงและลดความน่าเบ่ือหน่ายของชีวิต 
ตลอดจนเพ่ือความรู้และใชเ้ป็นเคร่ืองมือทางสังคม”  และยงัรวมไปถึง คุณลกัษณ์ เตชะวนัชยั รองประธานสมาคม
ดิจิทลัคอนเทนต์บนัเทิงไทยไดก้ล่าวไวว้่า “วยัรุ่นเขา้ไปดูแอนิเมชนัต่างประเทศเพราะมุขตลก” นั่นเป็นสาเหตุท่ีว่า
ทาํไมเดก็วยัรุ่นไทยจึงนิยมดูแอนิเมชนัต่างประเทศ ความบนัเทิงจึงเป็นสาเหตุสาํคญัสาเหตุหน่ึงท่ีเป็นแรงจูงใจในการ
รับชมภาพยนตร์แอนิเมชนั ตวัอยา่ง ภาพยนตร์แอนิเมชนัแนว Adventure Comedy เร่ือง Frozen ท่ีสร้างรายไดม้ากถึง 
$1,274,219,009 (box office mojo, 2013) รวมไปถึงแอนิเมชนัแนว Adventure Comedy เร่ือง Toy story 3 สร้างรายได้
มากถึง $1,063,171,911 (box office mojo, 2010) เช่นกนั จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ ภาพยนตร์แอนิเมชนัแนวคอมเมด้ี 
(Comedy) จึงมีแนวทางท่ีสามารถช่วยเพ่ิมความน่าสนใจและดึงดูดเด็กวยัรุ่นไทยให้หันมาดูภาพยนตร์แอนิเมชนัฝีมือ
คนไทยมากข้ึน ในการศึกษาคร้ังน้ีจึงทดลองนาํตวัละครท่ีเป็นวตัถุมาสร้างให้มีชีวิตผสมผสานมุขตลกเขา้ไปในงาน
แอนิเมชนั และผลิตงานภายใตก้รอบแนวคิดการผลิตภาพยนตร์แนวคอมเมด้ี (Comedy) ดว้ยเทคนิคแอนิเมชนั3 มิติ  

 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

เพ่ือสร้างการเคล่ือนท่ีของวตัถุใหมี้ชีวิต แนวคอมเมด้ี (Comedy) ได ้
โดยไดต้ั้ งคาํถามเก่ียวกบังานวิจยัช้ินน้ีว่า การสร้างวตัถุให้มีการเคล่ือนไหวแบบส่ิงมีชีวิตแนวคอมเมด้ี

(Comedy) นั้นจะสร้างความสนุกสนานในงานแอนิเมชนัไดห้รือไม่ ? อยา่งไร?  เป็นผลให้ไดมี้การคิดกรอบแนวคิด
ในงานวิจัย เพ่ือแสดงทิศทางการศึกษาของงานวิจัยช้ินน้ี ต่อแนวคิดในการสร้างงานแอนิเมชัน กล่าวคือ การ
เคล่ือนไหวแนว Comedy อาศัยปัจจัยในการทํางานหลายข้อ ทั้ ง Arcs, Squash Stretch, slow in slow out, Appeal 
Anticipation, Follow Through and overlapping, secondary Action เป็นต้น  หัวใจสําคัญของงานแอนิ เมชันแนว 
Comedy คือ Timing (Francis Glebas, 2013) ดงันั้นการแอนิเมทแนว Comedy นั้น ตอ้งอาศยัความเช่ียวชาญในการ
กาํหนด Timing เม่ือทาํงานทางดา้นภาพยนตร์หรือ Film จะถูกกาํหนดไวท่ี้ 24F/s ส่วนงานแอนิเมชนัสาํหรับโทรทศัน์
นั้นกาํหนดไวท่ี้ 25F/s จากกรอบแนวคิดในงานวิจัยนั้นแสดงการกาํหนด Timing สําหรับแอนิเมชันแนวคอมเมด้ี 
(Comedy) ไวคื้อ หากกาํหนด frame rate นอ้ยกวา่ 12F/s งานออกมาจะไม่สนุกเน่ืองจาก การเคล่ือนไหวท่ีเร็วเกินไป
จนดูไม่ทนั  ส่วนกาํหนด มากกวา่ 16 F/s ข้ึนไปจะเป็นการเคล่ือนไหวอีกอารมณ์หน่ึง เพราะมีการเคล่ือนไหวท่ีชา้ลง 
กลายเป็นแนว Drama ไป ดังนั้ น frame rate ท่ีเหมาะสมต่องานแนวคอมเมด้ี (Comedy) อยู่ราวๆ 12-16 F/s (Chis 
Webster, 2012)  แต่ส่ิงเหล่าน้ีลว้นข้ึนอยู่กบัประสบการณ์ของแอนิเมเตอร์เป็นสําคญั และยงัรวมถึง Acting ในการ
เคล่ือนไหวอีกดว้ย ซ่ึงในงานวิจยัช้ินน้ี จะแสดงท่าทาง Acting ท่ีอิงกบัการเคล่ือนไหวของสัตว ์4 ประเภท ไดแ้ก่  
แมงกะพรุน หนอน กบ นก เพื่อเป็นตน้แบบในการเคล่ือนไหวให้กบัวตัถุท่ีเป็นหมวก ส่ิงท่ีกล่าวมาน้ีช่วยทาํให้
งานวจิยัมีทิศทางในการทาํงานไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน ดงัแสดงในรูปท่ี 1 



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 10 ปีการศกึษา 2558 

 

วนัองัคารที ่11 สงิหาคม พ.ศ.2558 หน้า  242 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 1 กรอบแนวคิดในงานวจิยั 
 
3. การดาํเนินการวจิัย 

รายละเอียดวธีิการดาํเนินการวจิยัมีดงัน้ี 
การดาํเนินการคร้ังน้ีไดศึ้กษาปัจจยัในการเคล่ือนท่ีของสัตว ์4 ชนิด ไดแ้ก่ แมงกะพรุน, หนอน, กบ และนก 

เน่ืองจาก สัตวท์ั้ ง 4 ชนิดมีโครงสร้างท่ีสามารถนาํมาดดัแปลงเพ่ือสร้างการเคล่ือนไหวให้กบัวตัถุท่ีเป็นหมวกได ้
ยกตวัอย่างเช่น แมงกะพรุนนั้นมีลกัษณะเหมือนระฆงัคว ํ่า และหมวกก็มีลกัษณะเหมือนระฆงัคว ํ่าเช่นกนั เม่ือวาด
กระดูกตามโครงสร้างของแมงกะพรุนใหก้บัหมวก ทาํใหห้มวกสามารถเคล่ือนท่ีแบบแมงกะพรุนได ้ เป็นตน้ แต่สัตว์
ทั้ ง 4 ชนิดมีลกัษณะโครงสร้างท่ีแตกต่างกนั ผูว้ิจยัจึงตอ้งแยกโครงสร้างกระดูกของสัตวแ์ต่ละประเภทออกมา 4 
ลกัษณะ แลว้นาํกระดูกนั้นๆแยกใส่ให้กบัหมวกแบ่งออกมา 4 ใบ เพ่ือดดัแปลงให้หมวกสามารถเคล่ือนท่ีไดต้าม
โครงสร้างของสัตวใ์นแต่ละชนิด 

3.1 ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลทางเอกสาร 
 ดาํเนินการศึกษาคน้ควา้จากหนงัสือ โดยศึกษาการเคล่ือนท่ีของสัตว ์4 ประเภท ไดแ้ก่ แมงกะพรุน, หนอน ,
กบ และนก  จากการศึกษาแมงกะพรุนนั้น พบว่า แมงกะพรุนหลายชนิดว่ายนํ้ าไดดี้โดยการยืดหดกลา้มเน้ือภายใต้
ดา้นบนของตวัมนัท่ีเป็นรูประฆงัคว ํา่หรือรูปร่ม การหดตวัแต่ละคร้ังของกลา้มเน้ือจะทาํใหมี้ลาํนํ้ าพุง่เป็นสายออกจาก
ตวัช่วยขบัเคล่ือนไหแ้มงกะพรุนวา่ยไปในทางตรงกนัขา้ม (รองศาสตราจารยณ์ฏัฐารัตน์ ปภาวสิทธ์ิ, 2538) 

ผูว้ิจยัไดน้าํหลกัการเคล่ือนท่ีน้ี มาทดสอบกบัหมวกท่ีออกแบบให้มีโครงสร้างเป็นรูประฆงัคว ํา่เช่นเดียวกบั
แมงกะพรุน ทาํให้สามารถเคล่ือนไหวแบบแมงกะพรุนไดโ้ดยใชก้ระดูกตามโครงสร้างของแมงกะพรุน ดงัแสดงใน
รูปท่ี2 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2 ภาพแสดงการเคล่ือนท่ีของแมงกะพรุน 
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จากการศึกษาการเคล่ือนไหวของกบนั้น พบวา่ กบเป็นสัตวท่ี์มีกระดูกสันหลงัมีระยะทางการเคล่ือนท่ีสั้ น
แต่โครงสร้างของขาหลงัท่ียาวและแขง็แรงช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการเคล่ือนท่ีของกบโดยการกระโดดและการยืดขา
หลงัออกไปอย่างแรง ทาํให้ระยะการเคล่ือนท่ีของกบไปไดไ้กลมากข้ึน (พจน์ แสงมณี และขวญัสุดา ประวะภูโต, 
2552) ดงัแสดงในรูปท่ี 3 

 
 
 

 
รูปท่ี 3 ภาพแสดงการเคล่ือนท่ีของกบ 

 
จากการศึกษาการเคล่ือนท่ีของนก นั้ น พบว่า นกใช้ขนท่ีปลายปีกทาํหน้าท่ีเหมือนใบพดัเป็นหลกัขั้น

พ้ืนฐานเช่นเดียวกบัเคร่ืองบิน โดยอาศยัอากาศเป็นตวัประกอบสาํคญั แรงท่ีช่วยในการบินข้ึนของนกเร่ิมโดยกระพือ
ปีกลง ในขณะท่ีปีกดึงตํ่าลงปะทะกบัอากาศท่ีอยูร่อบตวั ขนท่ีอยูป่ลายปีกจะโบกเอนไปทางดา้นบนแลว้บิดไปตาม
ทิศทางเดียวกบัปีก ในตาํแหน่งของการกระพือปีกเช่นน้ีทาํใหอ้ากาศพุง่แหวกไปขา้งหลงั เป็นผลทาํใหต้วันกเคล่ือนท่ี
ไปทางดา้นหนา้ (โรเจอร์ ทอรี ปีเตอร์สัน, 2526) ดงัแสดงในรูปท่ี 4 
 
 
 
 

รูปท่ี 4 ภาพแสดงการเคล่ือนท่ีของนก 
 

3.2 แหล่งขอ้มูล 
3.2.1 ศึกษาจากแอนิเมชนัขนาดสั้นแนวคอมเมด้ี (Comedy) เร่ือง Larva  

 โดยเนน้ลกัษณะการแสดงออก (Acting) และเวลาในการเคล่ือนท่ี (Timing, Spacing) ของตวัละคร ดงัแสดง
ในรูปท่ี 5 
 
 

 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 5 โปสเตอร์แอนิเมชนัขนาดสั้นเร่ือง Larva 
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3.2.2 ศึกษาจากภาพยนตร์แอนิเมชนัขนาดสั้นแนวคอมเมด้ี (Comedy) เร่ือง Oktapodi  
 โดยเนน้ศึกษาจากมุขตลกของเน้ือเร่ืองและจงัหวะท่ีใชใ้นแอนิเมชนั ดงัแสดงในรูปท่ี 6 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 6 แอนิเมชนัขนาดสั้นเร่ือง Oktapodi 
 

จากการศึกษาขอ้มูลรวมถึงทฤษฏีต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยั จึงนาํความรู้ท่ีไดม้าทดลองสร้างภาพยนตร์
แอนิเมชนั 3 มิติ ความยาวประมาณ 3 นาที โดยโครงเร่ืองเล่าถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในห้องของเด็กผูห้ญิงคนหน่ึง ซ่ึง
ไดห้มวกใบใหม่สีชมพูมา เดก็ผูห้ญิงวางหมวกไวริ้มหนา้ต่างแลว้ออกไปจากหอ้ง หลงัจากนั้นเกิดลมแรงพดัหมวกใบ
นั้นตกลงสู่อีกฝ่ังของถนนท่ีเต็มไปดว้ยความวุ่นวายของรถยนต์ทาํให้หมวกตอ้งออกไปเผชิญโลกกวา้งอย่างไม่ได้
ตั้งใจ หมวกจึงทาํทุกวิถีทางเพ่ือท่ีจะกลบัข้ึนไปบนห้องอีกคร้ัง เป็นการนาํเสนอแนวคิดเชิงสัญญะของเด็กวยัรุ่นใน
ปัจจุบนัเม่ือตอ้งออกไปเผชิญโลกกวา้งดว้ยตวัเอง ทาํให้เขาสูญเสียความเป็นตวัเองในบางคร้ัง แต่นั้นทาํให้ไดเ้รียนรู้
ประสบการณ์ และความผิดพลาดในชีวิต  และส่ิงน้ีจะเป็นเกราะป้องกนัท่ีทาํให้เขาเติบโตในอนาคต หลงัจากท่ีไดบ้ท
แลว้ จึงนาํบทมาออกแบบตวัละคร ดา้นการออกแบบตวัละครผูว้ิจยัไดน้าํหลกัการออกแบบมาจากสัตวป์ระเภทต่างๆ 
และเนน้รูปทรงท่ีไม่ซบัซอ้นเพ่ือเขา้ถึงคนดูไดง่้าย ดงัแสดงรูปท่ี 7 

 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 7 การออกแบบตวัละคร 
 

ขั้นตอนต่อมาคือ การนาํบทมาเขียนเป็น storyboard หรือบทภาพ ในบทภาพนั้นจะแสดงรายละเอียดของ
เร่ืองราวทั้ งหมดในงานแอนิเมชัน และการกาํหนดมุมกลอ้ง เช่น long shot, medium shot เป็นตน้ เพ่ือให้มองเห็น
ภาพรวมทั้งหมดของงานแอนิเมชนั หลงัจากนั้นจึงนาํบทภาพมาเรียงต่อกนัเป็นไฟลว์ิดีโอ เพ่ือกาํหนดเวลาในแต่ละ
ฉากของงานแอนิเมชนั ดงัแสดงในรูปท่ี 8 
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รูปท่ี 8 บทภาพ 
 

หลงัจากนั้นจะเป็นขั้นตอนการผลิต ผูว้ิจยันาํตวัละครและฉากท่ีออกแบบบนกระดาษ มาป้ันเป็นการ์ตูน 3 
มิติ ในโปรแกรม Autodesk Maya 2014 โดยนาํภาพท่ีออกแบบเขา้มาและข้ึนโมเดลตามรายละเอียดท่ีไดอ้อกแบบไว ้
เพ่ือให้ไดรู้ปทรงท่ีตรงกบัตน้แบบ หลงัจากท่ีป้ันโมเดลเสร็จแลว้ทาํการสร้างพ้ืนผิวให้กบัตวัละครการแกะ UV และ
ใส่ Texture การใชโ้ทนสีสดใส เป็นสีท่ีเด็กชอบเหมือนสีขนมเป็นหลกั เม่ือไดโ้มเดลท่ีเสร็จสมบูรณ์แลว้ขั้นตอน
ต่อไปคือการใส่กระดูกใหก้บัตวัละคร การใส่กระดูกนั้นใส่ตามลกัษณะท่าทางท่ีตอ้งการใหต้วัละครมีการเคล่ือนไหว
ไปในทิศทางท่ีตอ้งการ ดงัรูปท่ี 9 

 
 

 
 

รูปท่ี9 โมเดล 
 
เม่ือไดต้วัละครเสร็จสมบูรณ์แลว้ จึงนาํมาเคล่ือนไหว โดยใชห้ลกัการท่ีไดศึ้กษามา โดยการเคล่ือนไหวแนว

คอมเมด้ี (Comedy) นั้นจะอาศยัเวลา (Timing,Spacing) ท่ีรวดเร็วเพ่ือเนน้การเคล่ือนไหวท่ีดูไม่น่าเบ่ือ รวมถึง Acting 
ของตวัละครให้เหมาะสมกบับทบาทตามเน้ือเร่ือง ขั้นตอนต่อมาคือการจดัแสง โดยใช ้ Mental Ray ในการจดัไฟ
เพ่ือใหแ้สงมีความนุ่มนวล โดยเนน้จดัแสงโทนสีฟ้า รวมถึงใช ้HDRI คุมเพ่ือควบคุมบรรยากาศของภาพ โดยคาํนึงถึง 
แสงหลกั (key light) ท่ีใชแ้ทนแสงจากพระอาทิตย ์โดยวางไวด้า้ยซา้ยหรือขวามือของตวัละคร ต่อมาคือ แสงรอง (fill 
light )  ใชเ้พ่ือลบเงาท่ีมืดเกินไปของตวัละคร และแสงส่องจากดา้นหลงัตวัละคร (back light) มีไวเ้พ่ือให้ตวัละครไม่
กลืนไปกบัฉาก  ดงัรูปท่ี 10 

 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 10 การเคล่ือนไหวและการจดัแสง 
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ขั้นตอนสุดทา้ยคือการตดัต่อ นาํภาพทั้งหมด import เขา้โปรแกรม  Adobe After Effect  ปรับจูนสีของภาพ 
การใส่เบลอหลงั เบลอหนา้ โดยใชสี้ท่ีสดใสเพื่อใหค้นดูรู้สึกเป็นมิตรและมีความสุขกบังานแอนิเมชนั ดงัแสดงในรูป
ท่ี 11 

 
 

 
 
 
 

รูปท่ี 11 การเรนเดอร์และการตดัต่อ 
 

4. ผลการวจิัย 
การออกแบบไดผ้ลสาํเร็จเป็นภาพยนตร์แอนิเมชนั 3 มิติ แนวคอมเมด้ี (Comedy) ขนาดสั้น 1 เร่ือง โดยเนน้

ศึกษาการเคล่ือนไหวของวตัถุให้มีชีวิต ความยาวไม่เกิน 5 นาทีนั้น ผูว้ิจยัไดใ้ช ้Timing และ Acting ท่ีสอดคลอ้งกบั
งานแอนิเมชนัแนว คอมเมด้ี (Comedy) เพ่ือส่ือใหง้านออกมาดูสนุกสนาน ดงัแสดงในรูปท่ี 12  
 
 
 
 

 
 

 
รูปท่ี 12 ผลการออกแบบภาพยนตร์แนวคอมเมด้ี (Comedy) 

  
จากงานแอนิเมชันขนาดสั้ นเร่ืองน้ี ผูว้ิจัยได้สํารวจความพึงพอใจต่อการรับชมแอนิเมชันแนวคอมเมด้ี 

(Comedy) โดยวเิคราะห์จากกลุ่มเป้าหมายจาํนวน 70 คน เพศชาย 21 คน เพศหญิง 49 คน แสดงตารางดงัน้ี 
 

ตารางท่ี 1 แสดงผลในดา้น Timing ต่องานแอนิเมชนัแนวคอมเมด้ี (Comedy) 

เวลาในการเคล่ือนไหวท่ีสร้างความสนุก (Timing) จาํนวน 70 คน ร้อยละ 

มีจงัหวะท่ีรวดเร็ว กระชบั ไม่เช่ืองชา้ 34 48.6% 

เหมือนจริง 32 45.7% 

เช่ืองชา้ 1 1.4% 

อ่ืนๆ 3 4.3% 
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จากตารางท่ี 1 พบว่า ร้อยละ 48.6 สนใจ Timing ท่ีมีจังหวะท่ีรวดเร็ว รองลงมาคือร้อยละ 45.7การใช ้
Timing ท่ีเหมือนจริง อนัดบัสามร้อยละ 1.4 การใช ้Timing ท่ีเช่ืองชา้ และอ่ืนๆ อีกร้อยละ 4.3 

 
ตารางท่ี 2 แสดงผลในดา้น Acting ต่องานแอนิเมชนัแนวคอมเมด้ี (Comedy) 

ท่าทางการเคล่ือนไหวท่ีสร้างความสนุก (Acting) จาํนวน 70 คน ร้อยละ 

ท่าทางเกินจริง 37 52.8% 

ท่าทางเหมือนจริง 27 38.6% 

ไม่เนน้ท่าทางในการเคล่ือนไหว 4 5.7% 

อ่ืนๆ 2 2.9% 

จากตารางท่ี 2 พบว่า ร้อยละ 52.8 สนใจท่าทางท่ีเกินจริง รองลงมาร้อยละ 38.6 สนใจท่าทางท่ีเหมือนจริง 
อนัดบัสาม 5.7 ไม่เนน้ท่าทางในการเคล่ือนไหว และอ่ืนๆ อีกร้อยละ 2.9 
 
ตารางท่ี 3 แสดงผลต่อความบนัเทิงท่ีไดรั้บหลงัจากชมแอนิเมชนัขนาดสั้นแนวคอมเมด้ี (Comedy) 

ความบนัเทิงท่ีไดรั้บ (Comedy) จาํนวน 70 คน ร้อยละ 

มาก 47 67.1% 

ปานกลาง 21 30.0% 

นอ้ย 2 2.9% 

ไม่มี 0 0.0% 

จากตารางท่ี 3 พบวา่ ผูรั้บชมไดรั้บความบนัเทิงมาก คิดเป็นร้อยละ 67.1 รองลงมาคือผูรั้บชมมีความบนัเทิง
ในระดบัปานกลาง ร้อยละ 30 และมีความบนัเทิงนอ้ย ร้อยละ 2.9 

 
ตารางท่ี 4 แสดงผลดา้นความสนใจต่องานแอนิเมชนัแนวคอมเมด้ี (Comedy) ในอนาคต 

สรุปผลความสนใจต่อในอนาคต จาํนวน 70 คน ร้อยละ 

สนใจ 41 58.6% 

ถา้มีโอกาสกจ็ะดู 25 35.7% 

ไม่สนใจ 4 5.7% 

จากตารางท่ี 4 สรุปความสนใจของผูรั้บชมต่องานแอนิเมชนัแนวคอมเมด้ี (Comedy) ในอนาคต พบวา่ร้อย
ละ 58.6 มีความสนใจ รองลงมาคือ ร้อยละ 35.7 พบวา่ถา้มีโอกาสกจ็ะดู และอนัดบัสามร้อยละ 5.7 ไม่สนใจ 
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5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
การอภิปรายผล 

 จากการศึกษาภาพยนตร์แนวคอมเมด้ี  (Comedy) โดยศึกษาการเคล่ือนไหวของวัตถุให้มีชีวิต   เพ่ือ
กลุ่มเป้าหมายเดก็และเยาวชน สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

5.1 ดา้นเวลา 
 เด็กผูช้ายให้ความเห็นว่า เน้ือเร่ืองมีขนาดสั้ นเกินไป แต่เน่ืองจากเวลาในการทาํงานท่ีจาํกดัผูจ้ดัทาํจึงผลิต
แอนิเมชนัขนาดสั้นเร่ืองน้ีไดไ้ม่เกิน 5 นาที 

5.2 ดา้นการผลิต 
 ในส่วนของสีสันของภาพนั้น ผูช้ายให้ความเห็นวา่  สีภาพบางฉากนั้นยงัดูมืดไป และพ้ืนผิวยืดในบางฉาก
ในขณะท่ีผูห้ญิงใหค้วามเห็นวา่ สีอยูใ่นระดบัท่ีดี มีสีสันท่ีสดใส 

5.3 ดา้นเน้ือเร่ือง 
 ผูช้ายและผูห้ญิงให้ความเห็นวา่ มีช่วงท่ีน่าเบ่ือบา้งเน่ืองจากมีการใช ้Slow Motion ในงาน แต่โดยรวมแลว้
เน้ือเร่ืองดูเพลิน และสนุก 

5.4 ดา้นการออกแบบ 
 เดก็ผูช้ายจะชอบการ์ตูนแนว 2D มากกวา่ 3D และชอบแนวต่อสู้ ผจญภยัรวมถึงแนวสยองขวญัมากกวา่แนว
คอมเมด้ี (Comedy) ส่วนเด็กผูห้ญิงนั้นจะชอบแนวสนุกนานและแนวแฟนตาซีเป็นส่วนใหญ่ในส่วนของคาแรคเตอร์
นั้น เด็กผูช้ายให้ความเห็นว่าคาแรคเตอร์ดูน่ารักเกินไปทาํให้งานดูไม่น่าสนใจเท่ากบัตวัละครท่ีเป็นหุ่นยนต์ ส่วน
เดก็ผูห้ญิงชอบคาแรคเตอร์แนวน่ารักสดใสเป็นส่วนใหญ่ 

 

6. บทสรุป 
 จากผลวิจยัพบวา่ ผูรั้บชมรู้สึกสนุกสนานกบัการเคล่ือนไหวท่ีมี Timing ท่ีรวดเร็ว กระชบั มีจงัหวะหรือบีท
ในการเคล่ือนไหวคลา้ยกบัไดนามิคในการร้องเพลง สร้างความบนัเทิงมากกวา่ Timing ท่ีเช่ืองชา้ เน่ืองจาก Timing  ท่ี
เช่ืองชา้นั้นเหมาะกบังานแอนิเมชนัแนวดราม่า (Drama) มากกวา่แนวคอมเมด้ี (Comedy) รวมไปถึงการเคล่ือนไหวท่ีดู
เหมือนจริงหรือเคล่ือนไหวตามธรรมชาติ (Realistic) ก็มีส่วนทาํให้ผูรั้บชมได้รับความบันเทิงในงานแอนิเมชัน
รองลงมาเช่นเดียวกนั นอกจากน้ีผลการวิจยัยงัพบวา่ Acting ท่ีเกินจริงของตวัละครมีผลต่อความบนัเทิงของผูรั้บชม 
เน่ืองจาก ฉากท่ีมี Acting ท่ีเกินจริงนั้ น ทาํให้ผูรั้บชมสนุกกับท่าทางของตวัละคร เช่นเดียวกับฉากท่ีมี Acting ท่ี
เหมือนธรรมชาตินั้นก็สามารถสร้างความบนัเทิงให้กบัผูรั้บชมไดเ้ช่นเดียวกนั  ส่วนฉากท่ีไม่เน้น Acting นั้นยงัไม่
ช่วยทาํใหผู้รั้บชมรู้สึกสนุกนานกบังานแอนิเมชนัมากนกั   

การเคล่ือนไหวแนวคอมเมด้ี (Comedy) ท่ีอาศยั Timing และ Acting จึงสามารถสร้างความสนุกสนานและ
เพลิดเพลินใหก้บัผูรั้บชมได ้  
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การสร้างสรรค์ส่ือแอนิเมชัน 3 มิติแนวแฟนตาซี 
เพ่ือออกแบบตัวละครกระต่ายในเคร่ืองแต่งกายแบบไทย 

THE 3D ANIMATION PROJECT FOR RABBIT CHARACTER DESIGN 
 WITH THAI COSTUME IN FANTASY THEME 
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บทคดัย่อ      

 โครงการน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาและออกแบบภาพยนตร์แอนิเมชนัสามมิติ โดยเน้นไปท่ีการนาํเสนอ
ออกแบบตวัละครท่ีเป็นกระต่ายในเคร่ืองแต่งกายแบบไทยแต่ผสมผสานความเป็นแฟนตาซี มีเน้ือหาส่งเสริมให้
กลุ่มเป้าหมายวยัรุ่นอายรุะหวา่ง  15-20  ปี มีความสนใจการออกแบบตวัละครกระต่ายและวฒันธรรมไทย ทฤษฎีท่ีใช้
ศึกษาประกอบดว้ยการศึกษาขอ้มูลดา้นหลกัทางกายภาพภายนอกของกระต่ายและศึกษาแนวทางการออกแบบตวั
ละครท่ีเป็นกระต่ายในลกัษณะต่างๆท่ีมีช่ือเสียง รวมทั้ งศึกษาเคร่ืองแต่งกายแบบไทยประยุกต์ วิเคราะห์จากกลุ่ม
ตวัอยา่ง ตลอดจนทฤษฎีการออกแบบแอนิเมชนัสามมิติ  
 การศึกษาวิจยัดงักล่าวไดอ้อกแบบเน้ือหาเร่ืองราวของแอนิเมชนัท่ีสอดแทรกความรู้เก่ียวกบัวิธีการเล้ียง
กระต่ายพ้ืนฐานเพื่อเสริมความรู้ ภายในระยะเวลาไม่เกิน3-5 นาที โดยอาศยัเร่ืองราวและเนน้การออกแบบตวัละครใน
ชุดเคร่ืองแต่งกายแบบไทยแก่ผูรั้บชม  

 

คาํสําคญั: แอนิเมชนั, กระต่าย, เคร่ืองแต่งกายแบบไทยประยกุต,์ แฟนตาซี   
 

Abstract 

 The objectives of the study were to examine and create 3D animation which aimed at developing 
character design using rabbit and Thai costume in fantasy’ theme.  The participants consisted of 15-20 years old 
teenagers who interested in design and Thai cultures. Research instruments included rabbit’ anatomy research, the 
design of famous rabbit and data collection of Thai costume. A participant survey was used for data analysis. 
 The results of the Study were as follow the 3D animation with 3-5 minutes length, presenting a rabbit care 
story which to explore the character design using Thai costume to the audiences   
 

KEYWORDS: ANIMATION, RABIIT, THAI COSTUME, FANTASY 
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1. บทนํา 
เม่ือกล่าวถึงภาพยนตร์หรือแอนิเมชนัแนวแฟนตาซี โดยทัว่มกัมีความเหนือจริงพร้อมฉากท่ีต่ืนเตน้กบัส่ิง

แปลกใหม่ ดว้ยตวัละครและเน้ือเร่ืองแตกต่างหลายมุม ทั้งยงัใหค้วามสนุกสนาน ความลึกลบั ปัจจุบนั ภาพยนตร์และ
แอนิเมชนัจาํนวนมากท่ีสร้างสรรคอ์อกมาในรูปแบบแฟนตาซี แต่ละเร่ืองมีจุดเด่นและขอ้จาํกดัท่ีแตกต่างกนัออกไป
ตามกลุ่มเป้าหมาย แต่ส่ิงท่ีน่าสนใจคือการออกแบบแอนิเมชันท่ีสามารถสอดแทรกความเป็นเอกลกัษณ์ในด้าน
วฒันธรรมของประเทศนั้นๆเอาไวด้ว้ย (นิพนธ์ คุณารักษ,์ 2551: 42) 

ประเทศไทยก็เป็นหน่ึงในประเทศท่ีมีความงดงามทางดา้นวฒันธรรม เม่ือกล่าวถึงการออกแบบสัตวแ์ฟน
ตาซีประเทศไทย โดยพ้ืนฐานท่ีคนรู้จกักนัคือ ชา้ง แต่ทวา่สัตวช์นิดอ่ืนๆนั้นยงัไม่ไดรั้บความนิยมมากเท่าชา้ง จึงไม่ได้
มีการสร้างเร่ืองราวและการออกแบบท่ีน่าสนใจเทียบเท่า นอกจากน้ีไดอิ้ทธิพลการออกแบบมาจากตะวนัตกตามยุค
สมยั เม่ือเป็นเช่นน้ีต่อไป อาจทาํใหน้กัออกแบบไทยท่ีให้ความสนใจในความเป็นไทยมีนอ้ยลงเร่ือยๆ การออกแบบก็
มีจาํนวนน้อย ไม่สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ ด้วยเหตุน้ีผูว้ิจัยจึงมีความเห็นว่าหากสามารถสร้างสรรค์
แอนิเมชนัท่ีสอดแทรกการออกแบบท่ีมีลกัษณะความเป็นไทยในตวัละครอ่ืนๆบา้งจะเพิ่มความน่าสนใจและสร้าง
เร่ืองราวใหก้บัการออกแบบตวัละครข้ึนไม่นอ้ยโดยเฉพาะดา้นเคร่ืองแต่งกายท่ีเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน  
 กระต่าย เป็นสัตวท่ี์มีความน่ารัก มีสวยงามทางโครงสร้างและเป็นท่ีคุน้เคยในฐานะของสัตวเ์ล้ียงท่ีมีผูนิ้ยม
เล้ียงเป็นวงกวา้ง(ผศ.สมศกัด์ิ บณัฑุขยั, 2530) ปัจจุบนัมีแอนิเมชนัท่ีใชก้ระต่ายมีส่วนช่วยดาํเนินเร่ืองหลายเร่ืองและมี
การออกแบบในลกัษณะต่างๆ เช่น ในเร่ือง Rise of the Guardians ท่ีใช้ความเช่ือเร่ืองกระต่ายอีสเตอร์ แต่สําหรับ
ประเทศไทยไม่ไดมี้ความเช่ือหรือสร้างเร่ืองราวใหแ้ก่กระต่ายมากนกัจึงนบัวา่เป็นขอ้จาํกดัอยา่งหน่ึง  เม่ือออกแบบจึง
เป็นแบบพ้ืนฐานทัว่ไป ไม่มีการผสมแนวคิดของความเป็นไทย ทาํให้เพราะโอกาสท่ีการออกแบบแบบไทยจะไปตี
ตลาดต่างประเทศได้นั้ นลดน้อยลง ด้วยเหตุน้ีผูว้ิจัยได้สังเกตเห็นถึงความน่าสนใจของกระต่ายทั้ งในด้านความ
สวยงาม สรีระของกระต่าย และขอ้จาํกดัของการออกแบบสัตวอ่ื์นๆท่ีไม่เป็นท่ีนิยมในลกัษณะไทย ผูว้ิจยัจึงมีความ
สนใจท่ีจะศึกษาและนาํมาเป็นตวัละครท่ีใชใ้นการการออกแบบ รวมทั้งเพ่ือเป็นการขยายแนวคิดของการออกแบบ
กระต่ายในประเทศไทยอีกดว้ย 

ดงันั้นผูว้ิจัยจึงทาํการศึกษารวบรวมแนวคิด วิธีการการพฒันาตวัละครกระต่ายท่ีมีช่ือเสียง แลว้นํามา
สร้างสรรคเ์ป็นผลงานท่ีเนน้ในดา้นการออกแบบตวัละครกระต่ายให้มีความพิเศษข้ึนโดยควบคู่ไปกบัการสอดแทรก
วฒันธรรมไทยคือ การแต่งกายในชุดไทยประยุกต์ โดยนําเสนอผ่านทางแอนิเมชันท่ีมีความเหนือจริง อันเป็น
องคป์ระกอบของความแฟนตาซีเพ่ือเพ่ิมความน่าสนใจและหวงัวา่การรวบรวมศึกษาการออกแบบกระต่ายเพื่อนาํมา
พฒันาในคร้ังน้ี จะมีประโยชน์ในการออกแบบอ่ืนๆต่อไป 

 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
 1. การวจิยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาถึงเทคนิคการออกแบบภาพยนตร์แอนิเมชนั 3 มิติแนวแฟนตาซี
โดยศึกษาการออกแบบตวัละครท่ีมาจากกระต่ายในเคร่ืองแต่งกายแบบไทย 
 2. เพ่ือเป็นการเผยแพร่และใหผู้ช้มหนัมาสนใจการออกแบบตวัละครท่ีมีพ้ืนฐานของวฒันธรรมไทยมากข้ึน 
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3. การดาํเนินการวจิัย 
 รายละเอียดวธีิการดาํเนินการวจิยัดงัน้ี 
 3.1  ตั้งเป้าหมายและวตัถุประสงคข์องโครงการและคาํถามการวจิยั 
  - คาํถามของการวจิยั 
 หากออกแบบตวัละครกระต่ายดว้ยการศึกษาลกัษณะของการออกแบบสัตวช์นิดต่างๆในวรรณคดี ลวดลาย
ไทย และลกัษณะของเคร่ืองแต่งกายไทย ผูว้จิยัคาดวา่จะสามารถออกแบบตวัละครกระต่ายในเคร่ืองแต่งกายแบบ
ไทยได ้
 3.2 การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
 3.2.1 การวจิยัขั้นปฐมภูมิ  :   
  - เกบ็รวมรวมขอ้มูลภาพถ่าย ภาพเคล่ือนไหวของกระต่าย 

3.2.2 การวจิยัขั้นทุติยภูมิ   :  
- ศึกษาเอกสารเก่ียวกบัหลกัทางกายภาพ การเคล่ือนไหว อิริยาบถต่างๆของกระต่าย  
- ศึกษาแนวทางการออกแบบตวัละครท่ีเป็นกระต่ายในลกัษณะต่างๆ ท่ีเพ่ือนาํมาเป็นแรงบนัดาลใจ

ทั้งจากภาพยนตร์  แอนิเมชนั เกมส์ และหนงัสือ 
 3.3  ขั้นตอนดาํเนินการ 

 3.3.1 ศึกษาจากการคน้ควา้ขอ้มูล วเิคราะห์ขอ้มูลเพ่ือนาํมาออกแบบ 
3.3.2 ทดลองออกแบบ ไดแ้ก่ character design, movement design, storyboard, concept art  
3.3.3 นาํผลท่ีไดไ้ปทดสอบกบักลุ่มตวัอยา่ง คือ กลุ่มท่ีมีความสนใจในกระต่ายและกลุ่มท่ีมีความสนใจใน

การออกแบบตวัละคร 
          3.4. วเิคราะห์และสรุปขอ้มูลทั้งหมด เป็นแนวทางการออกแบบแอนิเมชนั  
 กรอบแนวความคิดท่ีใชใ้นงานวิจยัท่ีศึกษาและครอบคลุมไปถึงทฤษฏีท่ีใชแ้ลว้นาํมามีส่วนในการออกแบบ
งานวจิยัในคร้ังน้ี ดงัภาพท่ี 1 
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ภาพท่ี 1 กรอบแนวความคิดการวจิยั 
 

          3.5  ขั้นตอนการผลิต 
 3.5.1 เขียนบทภาพยนตร์แอนิเมชนั 
 หลงัจากผูว้จิยัไดศึ้กษาขอ้มูลและทฤษฎีวจิยัต่าง ๆ ผูว้จิยัจึงรวบรวมความคิดในการพฒันาบท เพ่ือใหก้าร
ดาํเนินเร่ืองภายในระยะเวลาท่ีจาํกดัในระยะเวลา 3-5 นาที เพ่ือตอ้งการใหผู้ช้มเขา้ใจเร่ืองราวท่ีผูว้ิจยัตอ้งการจะ
นาํเสนอ โดยจะบอกเร่ืองราววธีิการเล้ียงกระต่ายโดยนาํกระต่ายท่ีไดรั้บการออกแบบในลกัษณะไทยและกระต่ายท่ี
แต่งกายชุดไทยประยกุตม์าเป็นตวัเล่าเร่ืองราว เพ่ือใหดู้น่าสนใจ ดงัในภาพตวัอยา่งท่ี 2 
 

 
ภาพท่ี 2 บทภาพ (story board) 
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 3.5.2 ออกแบบตวัละครและฉาก 
                ผูว้ิจยัศึกษาแนวคิดการออกแบบกระต่ายจากภาพยนตร์และแอนิเมชนัท่ีมีช่ือเสียงอาทิ  Bugbunny  กระต่าย
ขาว Alice in wonderland  กระต่ายอีสเตอร์จากภาพยนตร์ Rise of guardian เป็นตน้ มาวิเคราะห์แลว้นาํมาออกแบบ
เป็นตวัละครในแนวทางของผูว้ิจยัเองเพ่ือสร้างความหลากหลายและแตกต่างอยา่งชดัเจน ทั้งตวัละครลกัษณะเรียบง่าย
และตวัละครหลกัท่ีเน้นในเร่ืองของการออกแบบเป็นพิเศษในเร่ืองของเคร่ืองแต่งกายและลกัษณะท่ีเป็นวฒันธรรม
ไทย โดยแบ่งตวัละครเป็น 3 ประเภท คือแบบธรรมชาติดงัภาพท่ี 3 แบบหุ่นยนตท่ี์สอดแทรกลกัษณะไทยเลก็ๆ นอ้ยๆ
ดงัภาพท่ี 4 และแบบแต่งกายแบบไทยชดัเจนในภาพท่ี 5 แต่ยงัคงในขอบเขตของธีมแฟนตาซี ทั้งน้ีการออกแบบตวั
ละครนั้นยงัคงความให้มีความน่ารัก น่าสนใจ เพ่ือท่ีจะให้คนดูท่ีต่างวยัยงัคงมีความเพลินเพลิน สนุกสนานและจดจาํ
ไดง่้าย ส่วนฉากออกแบบใหดู้เรียบง่าย เพ่ือใหผู้ช้มสนใจไปท่ีตวัละครมากกวา่ 

 
ภาพท่ี 3 ตวัละครแบบเรียบง่ายธรรมชาติ 

 
ภาพท่ี 4 ตวัละครเแบบหุ่นยนตท่ี์สอดแทรกลกัษณะไทยเลก็ๆนอ้ยๆ 

 
ภาพท่ี 5 ตวัละครท่ีแต่งกายแบบไทยประยกุตช์ดัเจน 
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 3.5.3 ออกแบบแอนิเมติกและบทพากย ์ 
 นําบทภาพยนตร์ท่ีสมบูรณ์และตวัละครมาทาํเป็นแอนิเมติดเพ่ือให้เห็นโครงร่าง มุมกลอ้งและกาํหนด
ระยะเวลาก่อนทาํแอนิเมชนัจริงเพ่ือนาํมาปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํของท่ีปรึกษา รวมทั้งกาํหนดบทพากยแ์ละเสียง
ประกอบพ้ืนหลงัสาํหรับใชใ้นแอนิเมชนัจริง 
 3.5.4 สร้างโมเดลตวัละครและฉาก 
               ในส่วนขั้นตอนการผลิต ผูว้จิยัไดโ้ปรแกรม Autodesk Maya 2014 สาํหรับการสร้างสรรคผ์ลงาน โดยทาํ
การข้ึนโมเดลตามแบบท่ีไดป้รับปรุงแกไ้ขแลว้นาํโครงสร้างโมเดลมาใส่กระดูกใหต้วัละคร ดงัภาพท่ี 6 รวมทั้งสร้าง
การขยบัของใบหนา้เพ่ือสร้างอารมณ์ต่างๆ และใชส้าํหรับบทพดูเพ่ือทาํใหก้ารสร้างแอนิเมชนัสมจริงยิง่ข้ึน หลงัจาก
นั้นจึงสร้างฉากตามบทของตวัละครและเพิ่มแสงเงาเป็นขั้นตอนสุดทา้ยดงัภาพท่ี 7 
 

 
 

ภาพท่ี 6 โมเดลตวัละครทั้งหมด 
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ภาพท่ี 7 ฉากท่ีทดลองใส่แสงและเงา 
 

 3.5.6 การสร้างภาพเคล่ือนไหว 
 หลงัจากข้ึนโมเดลและใส่กระดูกเพ่ือทาํตวัละครให้พร้อมสําหรับการเคล่ือนไหวในโปรแกรม Autodesk 
Maya 2014 โดยระบบขอ้ต่อของกระดูก จากนั้นจึงนาํตวัละครมาแอนิเมทหรือการเคล่ือนไหวตวัละครตามบทบาทท่ี
วางไวใ้นบทภาพ แมง้านวิจยัช้ินน้ีจะไม่ไดเ้น้นในเร่ืองการเคล่ือนไหวก็ตาม แต่ก็ยงัตอ้งคาํนึงถึงการขยบัให้เป็น
ธรรมชาติไม่ขดัสายตาดว้ย 
 3.5.7 การจดัแสงและการประมวลภาพ 
                ผูว้ิจยัตอ้งการสร้างแสงใหมี้บรรยากาศท่ีสวยงาม อบอุ่น แต่คงทิศทางของแสงให้ชดัเจน เพ่ือให้ไดภ้าพท่ีมี
แสง เงา สวยงาม ตอ้งมีทิศทางของแสงท่ีถูกตอ้ง รวมทั้งใชก้ารคาํนวนของการเรนเดอร์แบบ Mental ray ควบคู่กบั 
Final Gather เพ่ือให้เกิดเป็นแสงสว่างและเงาสะทอ้นดูสมจริง จากนั้นก็จะเป็นขั้นตอนการประมวลผลออกมาเป็ร
ภาพน่ิงเพ่ือรอสาํหรับขั้นตอนต่อไป 
 3.5.8 ขั้นตอนหลงัการผลิต 
 เป็นการนาํลาํดบัภาพจากขั้นตอนท่ีแลว้มาตดัต่อซอ้นภาพผา่นโปรแกรม Adobe After Effects แลว้ปรับแต่ง
เพ่ิมเติมอาทิใส่ตวัอกัษร ปรับสี แสงเงา เอฟเฟค เพ่ือให้ไดช้ิ้นงานตรงตามท่ีออกแบบไว ้ขั้นตอนลาํดบัสุดทา้ยจึงใส่
เสียงพากย ์เสียงเอฟเฟคและเสียงดนตรีพ้ืนหลงัเพ่ือความสมบูรณ์สูงสุดของผลงาน 

 
4. ผลการวจิัย 
               จากผลการนาํผลงานใหก้ลุ่มเป้าหมายรับชมแลว้วเิคราะห์จากแบบสอบถาม ไดพ้บวา่ จากกลุ่มแบบสอบถาม
ชาย-หญิงจาํนวน 55 คน จากกลุ่มคนรักกระต่าย โดยมีค่าเฉล่ียอายมุากท่ีสุดคือ 20-25 คิดเป็นจาํนวน 50.9% หลงัจาก
ไดรั้บชมส่ือแอนิเมชนั 3 มิติเพ่ือออกแบบตวัละครกระต่ายในชุดแต่งกายแบบไทยผสมผสานความแฟนตาซี พบว่า
แอนิเมชนันบัไดว้า่เป็นส่ืออีกประเภทหน่ึงท่ีถ่ายทอดอารมณ์ไดดี้เช่นเดียวกบัภาพยนตร์ เม่ือพิจารณาในดา้นการผลิด 
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พบว่า ผูช้มมีความพึงพอใจแอนิเมชนัแบบตอนสั้ นๆแต่มีหลายตอนมากกว่าเร่ืองยาว ถึง 45% หากผูว้ิจยัจะนาํไป
ปรับปรุงในแง่ของการแบ่งเน้ือหาเป็นตอนๆ และเวลาต่อไป 
 

 
ภาพท่ี 8  ผลสรุปในแง่ระยะเวลา 

 

ส่วนผลสรุปในดา้นของการออกแบบตวัละครท่ีแต่งกาบแบบไทยแต่ผสมผสานความแฟนตาซีไดผ้ลท่ีน่าพึง
พอใจวา่กลุ่มเป้าหมายมีความสนใจถึง 83.3% เม่ือเทียบกบัเปอร์เซนตข์องชุดไทยดั้งเดิมหรือชุดสมยัใหม่ 
 
 

 
ภาพท่ี 9 ผลสรุปในดา้นการออกแบบ 

 

 การสอบถามในดา้นของความสนใจหลงัจากไดรั้บชมแอนิเมชนัและการนาํไปพฒันาต่อในอนาคตไดผ้ลวา่
กลุ่มเป้าหมายแสดงความเห็นไปในทิศทางเดียวกนัคือ มีความสนใจและหากมีโอกาสกจ็ะไปรับชมต่อในอนาคต  
 

 
ภาพท่ี 10 ผลสรุปในดา้นความสนใจอนาคต 
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5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
จากการวจิยัและผลิตส่ือแอนิเมชนั3มิติแนวแฟนตาซีเพ่ือออกแบบตวัละครกระต่ายในเคร่ืองแต่งกายแบบไทย

เพ่ือกลุ่มเป้าหมายท่ีอายรุะหวา่ง  15-20  ปี  สรุปไดว้า่ 
5.1 ดา้นระยะเวลา 
ในการผลิตแอนิเมชนัสามมิตินั้น เน่ืองจากผูว้จิยัไดด้าํเนินการคนเดียวจึงทาํใหต้อ้งใชเ้วลาทั้งในการเตรียมการ

ผลิตและกระบวนการหลงัการผลิตใชเ้วลานาน เช่น การท่ีตอ้งข้ึนโมเดลตวัละครจาํนวนหลายตวั การใส่โครงสร้าง
กระดูกตวัละครและการเคล่ือนไหวซ่ึงกระบวนการบางอยา่งตอ้งอาศยัประสบการณ์และความชาํนาญเป็นอยา่งมาก 
รวมไปถึงขอ้จาํกดัของอุปกรณ์ท่ีใชท่ี้มีประสิทธิภาพไม่สูงพอ จากขอ้จาํกดัขา้งตน้จึงทาํให้ผูว้ิจยัไม่สามารถผลิต
ภาพยนตร์แอนิเมชนัท่ีมีความละเอียดสูงและความยาวมากได ้จาํตอ้งลดและปรับเปล่ียนขั้นตอนในการผลิตงานใน
บางส่วน และเพ่ิมในส่วนของการตรวจสอบงานเพ่ือใหเ้กิดความผดิพลาดนอ้ยลงท่ีสุด  
 5.2 ดา้นการผลิต  
 พบว่าเกิดปัญหาการจัดการเร่ืองการเพน้นํ้ าหนักของกระดูกและการขยบัตวัละครเน่ืองมาจากความไม่
ชาํนาญของผูว้ิจยัทางดา้นน้ี จึงทาํให้ในส่วนการเคล่ือนไหวบางคร้ังไม่เป็นไปตามธรรมชาติอย่างท่ีควร อาทิ การ
กระโดดของกระต่าย การวิ่ง ผูว้ิจัยจึงใช้มุมกลอ้งต่างๆ เขา้มาทดแทนเพ่ือลดขอ้ผิดพลาดและให้การประมวลผล
ออกมาไดส้วยงาม ทนัตามเวลาท่ีกาํหนดส่ง ในดา้นของแสง สี ฉาก บรรยากาศผูว้ิจยัไดอ้า้งอิงแนวทางจากภาพยนตร์
แอนิเมชนัเร่ือง Monster Inc. แมจ้ะพยายามผลิตใหไ้ดใ้กลเ้คียง แต่กไ็ม่สามารถผลิตไดดี้กวา่หรือเทียบเท่าได ้
 5.3 ดา้นเน้ือเร่ืองและการออกแบบ  
 จากขอ้เสนอแนะของผูช้ม เน้ือเร่ืองมีขอ้มูลท่ีค่อนขา้งเยอะ หากเป็นไปไดใ้นอนาคตมีการนาํไปพฒันาต่อ มี
ขอ้เสนอใหแ้บ่งเป็นตอนสั้นๆ ตอนละหัวขอ้ไป เพ่ือความละเอียดและไม่ดูเร่งรัดจนเกินไป อาจจะตอ้งมีการปรับปรุง
ทางดา้นเวลาและเน้ือหาให้กระชบัเขา้มาอีกในอนาคต  รวมทั้งมีขอ้เสนอให้เพ่ืมความเป็นไทยไดม้ากกวา่น้ีอีกในแง่
อ่ืนๆนอกเหนือจากเคร่ืองแต่งกาย อาทิ การเคล่ือนไหว ฉาก เป็นตน้ 

 
6. บทสรุป 
 การสร้างสรรคส่ื์อแอนิเมชนั 3 มิติแนวแฟนตาซีเพ่ือออกแบบตวัละครกระต่ายในเคร่ืองแต่งกายแบบไทย
เพ่ือกลุ่มเป้าหมายท่ีอายรุะหวา่ง  15-20 ไดน้าํเสนอเร่ืองราวของเด็กสาวอวดดีท่ีเล้ียงกระต่ายไม่เป็น  แต่ดึงดนัจะเล้ียง
จนไดพ้บกบัเทพเจา้กระต่ายท่ีช้ีนาํเธอใหใ้ส่ใจกบัการเล้ียงใหม้ากข้ึน     
 แอนิเมชนัเร่ืองน้ีผูว้ิจยัไดเ้นน้ไปท่ีการออกแบบตวัละครกระต่ายในท่ีสอดแทรกลกัษณะวฒัรธรรมไทยและ
การแต่งกายแบบไทยประยกุต ์โดยศึกษาแนวคิดจากการออกแบบตวัละครกระต่ายต่างๆ ท่ีเป็นท่ีรู้จกั เช่น Bugbunny 
และศึกษาการสร้างแสงสี บรรยากาศจากภาพยนตร์แอนิเมชนัเร่ือง Monster Inc. เพ่ือใหผู้ช้มหนัมาสนใจการออกแบบ
ท่ีมีพ้ืนฐานของวฒันธรรมไทยมากข้ึน 
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โครงการศึกษาออกแบบการเปลีย่นแปลงรูปร่างของโมเดลประเภท Hard Surface  
จากรูปแบบหน่ึงไปเป็นอกีรูปแบบหน่ึง 
THE 3D ANIMATION PROJECT  

FOR STUDY HARD SURFACE MODEL ‘S TRANSFORMATION  
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บทคดัย่อ      

 โครงการน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาและออกแบบภาพยนตร์แอนิเมชนัสามมิติ เนน้การศึกษาการออกแบบ
การเปล่ียนแปลงรูปร่างของโมเดลประเภท Hard Surface จากรูปแบบหน่ึงไปเป็นอีกรูปแบบหน่ึง โดยใชเ้ทคนิคการ
พบัซ่อนช้ินส่วนโพลิกอน ซ่ึงเทคนิคน้ีมีความสอดคลอ้งในการนาํมาใชใ้นภาพยนตร์แอนิเมชนัสามมิติท่ีมีการใช้
รูปทรงของเคร่ืองจกัรกล โดยมีเน้ือหารณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงการประหยดัไฟฟ้า เขา้ใจถึงระบบการใช้
ไฟฟ้าของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและตระหนักถึงความสําคญัในการประหยดัไฟฟ้า เพ่ือลดการสูญเสียไฟฟ้าโดยไม่จาํเป็น
และช่วยลดสภาวะโลกร้อนดว้ย 
  

คาํสําคญั: แอนิเมชนั, Hard Surface, การประหยดัไฟฟ้า 
 

Abstract 

 This project is aimed to study and design a 3D animated movie. It focuses on designing the transformation 
of a hard-surface model into the other form using a hidden polygon removal technique. The 3D animated movie 
will raise people’s awareness of saving electricity and enable them to understand the electric power system within 
electronic devices; the target group will be aged from eight. This awareness will help them not to waste electricity 
without realizing it as well as reduce the global warming effects. 

 

KEYWORDS: Animation, Hard Surface, Saving Electricity 
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1. บทนํา 
เร่ิมจากในปี ค.ศ. 1973 ไดมี้การใชค้อมพิวเตอร์จาํลองภาพเอามาใส่ในภาพยนตร์เร่ือง West world 

ส่ิงนั้นถูกเรียกว่า Computer Generated Imagery (CGI) จากนั้น ก็ไดแ้พร่หลายมาในภาพยนตร์อีกหลาย ๆ เร่ือง
จนมาถึงปี ค.ศ. 1995 ไดมี้การสร้างภาพยนตร์มาจากคอมพิวเตอร์ทั้งเร่ืองเป็นคร้ังแรก คือเร่ือง Toy Story ของ 
Pixar โดยใช ้3D Computer Graphics Software ในการสร้างข้ึนมา (Anne Thompson, 2005) 

 Hard Surface Models คือวตัถุพ้ืนผิวแข็งมีลกัษณะเป็นเหล่ียมสัน มีความแข็งกระดา้ง รูปทรงเป็น
ระเบียบแบบแผน ตวัอยา่งเช่น โครงสร้างทางสถาปัตยกรรม ยานพาหนะ หุ่นยนตแ์ละเคร่ืองจกัรกล เป็นตน้ 

ในปี ค.ศ. 2005 สตูดิโอ Industrial Light and magic (ILM) ไดอ้อกแบบการเปล่ียนแปลงรูปแบบของ
โมเดลประเภท Hard Surface (โมเดลรถ) ในตอนแรกการเปล่ียนแปลงรูปร่างถูกออกแบบให้เป็นไปตามกฏ
ฟิสิกส์ แต่กไ็ม่ไดมี้ลกัษณะท่ีน่าต่ืนเตน้มากพอและถูกเปล่ียนใหเ้ป็นของเหลว ไมเคิล เบยไ์ม่ชอบผิวโลหะเหลว
สําหรับใบหน้าของตวัละคร จึงให้แทนท่ีด้วยรูปแบบการสร้างแบบจาํลองของ Rubik ‘s Cube เขาต้องการ
ช้ินส่วนเคร่ืองจกัรกลจาํนวนมากเพ่ือให้หุ่นยนตมี์ลกัษณะท่ีน่าสนใจ มีความสมจริง มีชีวิตชีวาและรวดเร็ว เขา
สั่งให้แอนิเมเตอร์ศึกษาและสังเกตภาพยนตร์เก่ียวกบัศิลปะการต่อสู้ป้องกนัตวัแบบผสม เพ่ือสร้างการต่อสู้ท่ีดู
สง่างาม 

จากการท่ีผูว้ิจยัไดรั้บชมภาพยนตร์เร่ือง Transformers จึงเกิดความสนใจในการเปล่ียนแปลงรูปร่าง
ของโมเดลประเภท Hard Surface ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบจากรถไปเป็นหุ่นยนต ์ผูว้จิยัจึงอยากทาํการศึกษา
เก่ียวกบักระบวนการคิด ขั้นตอนในการเปล่ียนแปลงรูปร่างโดยการพบัซ่อนช้ินส่วนโพลิกอน โดยเทคนิดน้ีจะ
เนน้ถึงความคิดสร้างสรรคใ์นการพบัซ่อนช้ินส่วนและใชค้วามเร็วเขา้มาช่วย ทาํให้ให้การเปล่ียนแปลงรูปร่าง
ของโทเดลดูต่อเน่ืองและสมจริง และนาํไปสร้างภาพยนตร์แอนิเมชนั เพ่ือแสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นระบบ ความ
ซบัซอ้นของการเปล่ียนแปลงรูปร่างโมเดลประเภท Hard Surface 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
 เพ่ือศึกษาการเปล่ียนแปลงรูปร่างของโมเดลประเภท Hard Surface จากรูปแบบหน่ึงไปเป็นอีกรูปแบบหน่ึง 
โดยใชเ้ทคนิคการพบัซ่อนช้ินส่วนโพลิกอน 
 
3. การดาํเนินการวจิัย 

 รายละเอียดวธีิการดาํเนินการวจิยัดงัน้ี 
 3.1. ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลจากเอกสาร 

ศึกษาถึงเน้ือหา แนวความคิดและสาระสําคญัท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองการเปล่ียนแปลงรูปร่างของโมเดล
ประเภท Hard Surface จากรูปแบบหน่ึงไปเป็นอีกรูปแบบหน่ึง โดยใชเ้ทคนิคการพบัซ่อนช้ินส่วนโพลิกอน 

 3.2 แหล่งขอ้มูล 
3.2.1 ศึกษาและรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัโมเดลประเภท Hard Surface ในงานแอนิเมชนัสาม

มิติ จากงานวจิยั วารสาร ส่ือส่ิงพิมพ ์และส่ือออนไลน์ 
 3.2.2 ศึกษาการเปล่ียนแปลงรูปร่างของโมเดลประเภท Hard Surface จากรูปแบบหน่ึงไปเป็นอีก

รูปแบบหน่ึง โดยใชเ้ทคนิคการพบัซ่อนช้ินส่วนโพลิกอน 
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3.2.3 ศึกษาและสังเกตจากภาพยนตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง 
  3.2.4 ศึกษาเก่ียวกบั Material และ Texture จากหนงัสือท่ีเก่ียวขอ้ง 
 3.2.5 ศึกษาการจดัแสงและเรนเดอร์ จากหนงัสือท่ีเก่ียวขอ้ง 

       3.3 การเกบ็รวบรวมขอ้มูล  
 ทาํการเกบ็รวบรวมขอ้มูล เอกสาร ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงาน เพ่ือใช้

เป็นพ้ืนฐานขอ้มูลและการอา้งอิงในการออกแบบงานแอนิเมชนัสามมิติ 
        3.4 วเิคราะห์และสรุปขอ้มูลทั้งหมด  
 นาํขอ้มูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ เพ่ือนาํไปใชเ้ป็นแนวทางการออกแบบตวัละคร มุมกลอ้ง แสง ฉาก

และการตดัต่อ เพ่ือใหเ้หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย 
       3.5 ขั้นตอนการศึกษาขอ้มูล 
 3.5.1 แนวคิดในการออกแบบโมเดลประเภท Hard Surface  
 3.5.2 การวางเน้ือเร่ืองท่ีไดจ้ากการรวบรวมขอ้มูลต่างๆ เพ่ือใหก้ารดาํเนินเร่ืองราวอยูใ่นขอบเขต

 เน้ือหาและสามารถถ่ายทอดใจความสาํคญัของเร่ืองได ้ 
 3.5.3 การออกแบบตวัละคร ตวัละครหลกัมีอตัรา 3 ส่วน เพ่ือใหดู้น่ารักและลดความสมจริง 

 สามารถดึงดูดเป้าหมายใหมี้ความสนใจในงานแอนิเมชนัได ้
3.6 ขั้นตอนเตรียมการผลิต 
 3.6.1 เขียนบทภาพยนตร์แอนิเมชนั 
 3.6.2 เขียนกระดานภาพ (Storyboard) จากบทภาพยนตร์ เพ่ือกาํหนดการลาํดบัภาพและมุมกลอ้ง

 ของแต่ละฉาก 
3.6.3 นาํ Storyboard มาจดัเรียง ตดัต่อและใส่เสียงประกอบ ทาํเป็นแอนิเมติก (Animatic) เพ่ือ

กาํหนดระยะเวลาของงานและเห็นถึงภาพรวมของงานทั้งหมด 
 3.6.4 ออกแบบภาพวาดตวัละครและฉาก 
3.7 ขั้นตอนการผลิต 

  3.7.1 การสร้างโมเดลตวัละครจากแบบท่ีร่างไว ้ทาํการใส่สีและพ้ืนผิว จากนั้นทาํการใส่กระดูก
เพ่ือใหต้วัละครสามารถขยบัหรือเคล่ือนไหวได ้ ซ่ึงตวัละครหลกัจะมีดว้ยกนั 2 ตวั คือ เดก็และหุ่นยนตโ์ทรทศัน์ โดย
ตวัละครเด็ก ออกแบบให้เป็นแบบ SD Model ท่ีมีหัวโต ตวัเล็ก แขนขาสั้ น แต่น่ารัก ทาํให้เกิดความน่าสนใจ ส่วน
หุ่นยนต์โทรทัศน์นั้นออกแบบให้เป็นโทรทัศน์แบบสมัยเก่าท่ีมีขนาดใหญ่ มีความหนา ไม่บางเหมือนในสมยัน้ี 
เน่ืองจากเป็นการง่ายในการเปล่ียนแปลงรูปร่างของโมเดลประเภท Hard Surface 
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รูปท่ี 1 การออกแบบตวัละคร 
 

 

 
 

รูปท่ี 2 โมเดลตวัละคร 3 มิติ 
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  3.7.2 การสร้างโมเดลฉากจากแบบท่ีร่างไว ้ทาํการใส่สีและพื้นผิว เพ่ือใหมี้ฉากมีรายละเอียดและมี
 ความเสมือนจริง 
 

 
 

รูปท่ี 3 โมเดลฉากหอ้งนัง่เล่นและหอ้งครัว 
 

  3.7.3 จดัวางมุมกลอ้งตาม Storyboard และนาํตวัละครเขา้มาในฉาก เพ่ือเตรียมการเคล่ือนไหว 
  3.7.4 สร้างการเคล่ือนไหวใหก้บัตวัละครตามท่ีกาํหนดไวใ้นแอนิเมติก เพ่ือทาํตวัละครใหพ้ร้อม 
  3.7.5 การจดัแสงเงาและเรนเดอร์ กาํหนดทิศทางของแสงเงาโดยคาํนึงถึงแสงเงาหลกั แสงรอง 
แสงบรรยากาศ เพ่ือทาํใหง้านมีมิติมากข้ึน โดยแสงเงาจะออกไปทางสวา่งเพ่ือใหบ้รรยากาศดูสดใส จากนั้นนาํทุกฉาก
ท่ีเราจดัแสงและทาํการเคล่ือนไหวตวัละครแลว้ มาทาํการเรนเดอร์ประมวลผลภาพออกมาเพื่อนาํไปปรับแต่งภาพและ
ตดัต่อในขั้นตอนต่อไป 
 3.8 ขั้นตอนหลงัการผลิต 
  นาํภาพท่ีไดจ้ากการเรนเดอร์มาเรียงลาํดบัและซ้อนภาพผ่านโปรแกรม Adobe After Effects ทาํ
การปรับแต่งแสง สี แสงเงา เอฟเฟค เพ่ือใหไ้ดช้ิ้นงานตรงตามท่ีออกแบบไว ้ลาํดบัสุดทา้ยจึงใส่เสียงบรรยาย เสียงเอฟ 
เฟคและเสียงดนตรีพ้ืนหลงั เพ่ือความสมบูรณ์ของผลงาน 

 
4. ผลการวจิัย 
               การออกแบบแอนิเมชนัสามมิติในหัวขอ้ดงักล่าวท่ีมีความยาว 3 นาที โดยเน้นไปท่ีการศึกษาการเปล่ียน 
แปลงรูปร่างของโมเดลประเภท Hard Surface จากรูปแบบหน่ึงไปเป็นอีกรูปแบบหน่ึง โดยใชเ้ทคนิคการพบัซ่อน
ช้ินส่วนโพลิกอน ซ่ึงการจะพบัซ่อนช้ินส่วนโพลิกอน จะพบัซ่อนอยา่งไรนั้นข้ึนอยูก่บัผูว้ิจยัวา่อยากจะให้ส่วนไหน
แยกไปทางใด ซ่อนตรงไหน พบัไปอยา่งไร ขั้นตอนน้ีถือวา่สาํคญัท่ีสุดแลว้ เน่ืองจากเป็นส่วนท่ีมีผลต่อตวังานวา่งาน
นั้นจะออกน่าสนใจมากนอ้ยเพียงใด ผลจากงานช้ินน้ีผูว้จิยัสามารถนาํไปต่อยอดผลิตผลงานท่ีมีความละเอียด ซบัซอ้น
และน่าสนใจยิ่งข้ึนไดใ้นอนาคต ตวังานสามารถถ่ายทอดความรู้และปลูกผงัจิตสํานึกท่ีดีให้กบักลุ่มเป้าหมาย และ
สร้างความบนัเทิง 
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5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 จากการวจิยั และผลิตส่ือแอนิเมชนั 3 มิติเพ่ือศึกษาการเปล่ียนแปลงรูปร่างของโมเดลประเภท Hard Surface 
จากรูปแบบหน่ึงไปเป็นอีกรูปแบบหน่ึง โดยใชเ้ทคนิคการพบัซ่อนช้ินส่วนโพลิกอน สรุปไดด้งัน้ี 
 5.1 ดา้นระยะเวลา 
  เน่ืองจากขวัขอ้การศึกษาการเปล่ียนแปลงรูปร่างของโมเดลประเภท Hard Surface จากรูปแบบ
หน่ึงไปเป็นอีกรูปแบบหน่ึง โดยใชเ้ทคนิคการพบัซ่อนช้ินส่วนโพลิกอนนั้น ยงัไม่ค่อยมีหนงัสือใหท้าํการคน้ควา้หา
ความรู้มาก ผูว้จิยัจึงตอ้งทาํการศึกษาคน้ควา้จากอินเตอร์เน็ตและทาํความเขา้ใจดว้ยตนเอง จึงทาํใหต้อ้งใชเ้วลาศึกษา
นานกวา่ปกติ 
 5.2 ดา้นการผลิต 
  พบว่าเกิดปัญหาในการควบคุมการเคล่ือนไหวและการเปล่ียนแปลงรูปแบบของโมเดลประเภท 
Hard Surface เป็นไปอยา่งยากลาํบาก เน่ืองจากตวัละครมีลกัษณะเรียบๆ การพบัซ่อนโพลิกอนจะตอ้งมีความซบัซอ้น
และมีความน่าสนใจ 
 5.3 ดา้นการออกแบบ 
  เน้ือเร่ืองมีขอ้มูลท่ีสําคญัท่ีตอ้งถ่ายทอดให้ผูช้ม ดงันั้นในส่วนของเน้ือหาสําคญั ผูว้ิจยัจึงทาํการ
ถ่ายทอดเน้ือหาผา่นทางอินโฟกราฟิก เพ่ือใหผู้ช้มสามารถรับรู้และเขา้ใจไดง่้าย 
 
6. บทสรุป 
 การสร้างส่ือแอนิเมชนั 3 มิติเพ่ือศึกษาการเปล่ียนแปลงรูปร่างของโมเดลประเภท Hard Surface จากรูปแบบ
หน่ึงไปเป็นอีกรูปแบบหน่ึง โดยใชเ้ทคนิคการพบัซ่อนช้ินส่วนโพลิกอน โดยนาํเสนอเร่ืองราวของเดก็นอ้ยคนหน่ึง
กบัหุ่นยนตโ์ทรทศัน์ ในวนัท่ีโทรทศัน์ถูกเปิดท้ิงไว ้การสูญเสียไฟฟ้าโดยเปล่าประโยชน์และโทรทศัน์ไดรั้บพลงังาน
ไฟฟ้าตลอดเวลา ทาํใหโ้ทรทศัน์มีความผดิปกติแลว้ตกหล่นลงมาเป็นหุ่นยนต ์เดก็นอ้ยไดเ้ห็นจึงเขา้ไปช่วยและได้
รับรู้เร่ืองราวเก่ียวกบัการใชไ้ฟฟ้า เม่ือเขาเขา้ใจ เขาจึงช่วยท่ีบา้นประหยดัไฟและช่วยอุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีถูกเปิด
ท้ิงไวโ้ดยเปล่าประโยชน์ใหไ้ดพ้กัผอ่น (ถอดปลัก๊เม่ือไม่ใช)้ 
 การสร้างส่ือแอนิเมชนั 3 มิติช้ินน้ีสามารถช่วยสร้างความเขา้ใจและปลูกผงัจิตสาํนึกท่ีดีใหก้บักลุ่มเป้าหมาย
และยงัสร้างความบนัเทิงไดอี้กดว้ย  
 

7.กติตกิรรมประกาศ 
 ในการศึกษาและออกแบบส่ือแอนิเมชนั 3 มิติเพ่ือศึกษาการเปล่ียนแปลงรูปร่างของโมเดลประเภท Hard 
Surface จากรูปแบบหน่ึงไปเป็นอีกรูปแบบหน่ึง โดยใชเ้ทคนิคการพบัซ่อนช้ินส่วนโพลิกอน ขอขอบพระคุณอาจารย์
ท่ีปรึกษาหลกัดา้นการวิจยั อาจารยช์ยัพร   พานิชรุทติวงศ ์อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัดา้นการผลิต   อาจารยน์ฐัวฒิุ สีมนัตร 
และ ผศ.ธรรมศกัด์ิ เอ้ือรักสกุลและคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ทุกท่านท่ีให้คาํปรึกษาในการทาํโครงการวิจยั และ
ขอขอบคุณอาจารยทุ์กท่านท่ีไดส้ั่งสอนวิชาความรู้ให้แกผู้ว้ิจยั ขอขอบคุณ ครอบครัวและเพ่ือน ท่ีให้กาํลงัใจและ
คาํแนะนาํสนบัสนุนตวัผูว้จิยัเป็นอยา่งดี 
 
 



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 10 ปีการศกึษา 2558 

 

วนัศุกรท์ี ่20 พฤษภาคม พ.ศ.2558 หน้า  266 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

เอกสารอ้างองิ 
สุชีพ วงษต์าแสง. "Maya 3D Animation Basic." กรุงเทพฯ : เน็ตดีไซน์ พบัลิชช่ิง, 2552. 
สุชีพ วงษต์าแสง. "Character Setup and Effects nDynamics in Maya ฉบบั Workshop." กรุงเทพฯ : ซีเอด็ยเูคชัน่, 

2553. 
Anne Thompson. "Computer Generated Imagery." [ออนไลน์] เขา้ถึงไดจ้าก : http://www.wired.com/wired/ 

archive/13.02/fxgods.html. 15 Sep 2014. 
"Transformers(film)." [ออนไลน์] เขา้ถึงไดจ้าก : http://en.wikipedia.org/wiki/Transformers_(film). 15 Sep 2014. 
Digitaltutors. "Transforming Robot Production Pipeline [Video file]." [ออนไลน์] เขา้ถึงไดจ้าก : 

http://www.digitaltutors.com/ learningpath/26-Transforming-Robot-Production-Pipeline 9 Oct 2014. 
 

 



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 10 ปีการศกึษา 2558 

 

 

วนัองัคารที ่11 สงิหาคม พ.ศ.2558 หน้า  267 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

โครงการออกแบบแอนิเมชันสองมิติ แนวระทกึขวญั โดยศึกษาเทคนิคการใช้แสงและเงา  
THE 2D ANIMATION THRILLER PROJECT FOR STUDY LIGHT AND SHADOW 

 
ณัฏฐ์ เสวะกะ1  ผศ.ธรรมศักดิ์ เอือ้รักสกลุ2 นัฐวุฒิ สีมนัตร3 และ ชัยพร พานิชรุทตวิงศ์4 
1 นกัศึกษาหลกัสูตรศิลปมหาบณัฑิต สาขาวชิาคอมพวิเตอร์อาร์ต  คณะดิจิทลัอาร์ต มหาวทิยาลยัรังสิต 

2 หวัหนา้สาขาวชิาคอมพิวเตอร์อาร์ต คณะดิจิทลัอาร์ต มหาวทิยาลยัรังสิต 
3 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ สาขาวชิาคอมพิวเตอร์อาร์ต คณะดิจิทลัอาร์ต มหาวทิยาลยัรังสิต 

4 ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรศิลปบฒัฑิต สาขาวชิาคอมพิวเตอร์อาร์ต  คณะดิจิทลัอาร์ต มหาวทิยาลยัรังสิต 

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

บทคดัย่อ  

 โครงการน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาและออกแบบภาพยนตร์แอนิเมชนัสองมิติท่ีมีเน้ือหาแนวระทึกขวญั โดยเนน้
ศึกษาการออกแบบแสงและเงา เพ่ือศึกษาทาํความเขา้ใจบรรยากาศและองค์ประกอบดา้นกาํกบัศิลป์ของภาพยนตร์ระทึก
ขวญัวา่มีการออกแบบอยา่งไรเพ่ือใหเ้ขา้กบัเน้ือหาท่ีนาํเสนอ วิเคราะห์รูปแบบการจดัแสงเงาและจดัองคป์ระกอบภาพท่ีส่ือ
ความหมายในภาพยนตร์ระทึกขวญั ทฤษฏีท่ีใชศึ้กษาประกอบดว้ย บทวิจารณ์เก่ียวกบัประเภทหนังระทึกขวญั วิเคราะห์
รูปแบบการนาํเสนอของส่ือภาพยนตร์และแอนิเมชนัท่ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้ง ตลอดจนทฤษฎีการออกแบบแอนิเมชนัสองมิติได้
ผลสาํเร็จเป็นแอนิเมชนัสองมิติท่ีมีแสงเงาและบรรยากาศแบบภาพยนตร์ระทึกขวญัความยาวประมาณ 3 นาที โดยแสงเงาท่ี
ไดศึ้กษาออกแบบมีความกลมกลืนและเป็นตวันาํเสนอเน้ือหาดว้ยเช่นกนั 
 

คาํสําคญั: แอนิเมชนัสองมิติ, แอนิเมชนัระทึกขวญั 
 

Abstract  
 This project aims to study two-dimensional design and animation films with content thriller.  By focusing on 
the design of light and shadow. To understand the atmosphere and the art direction of the thriller elements that are 
designed to fit how the content is presented. Analyze patterns of light and composition that conveyed in the thriller. The 
theory of the study include. A review of the thriller genre. Analysis forms of media, film and animation related content. 
As well as two-dimensional animation design theory.  The result is a two-dimensional animation with lighting and 
atmospheric thriller about three minutes long, lighting designer who has studied harmony and conductors offer them as 
well. 
 

KEYWORDS: 2D ANIMATION, THRILLER ANIMATION   
 
1.บทนํา 
 ภาพยนตร์ประเภทระทึกขวญั (Thriller) เป็นท่ีไดรั้บความนิยมมาโดยตลอดและขายไดดี้เสมอในหลายๆประเทศ  
มีการพฒันาพล็อตเร่ืองให้มีความน่ากลวัและน่าสนใจมากข้ึนทุกยุคทุกสมยั ในประเทศไทยภาพยนตร์ระทึกขวญัยงัคง
ไดรั้บความนิยมอยูเ่ช่นกนั 
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 ผูว้ิจยัเห็นว่าภาพยนตร์แนวระทึกขวญัมีเอกลกัษณ์และความน่าสนใจอยู่ในตวัมันเองอยู่แลว้ หากทดลองนํา
ภาพยนตร์แนวน้ีมาเล่าเร่ืองใหม่ในรูปแบบแอนิเมชนัสองมิติ  น่าจะมีความแปลกใหม่ เพราะไม่ค่อยมีสร้างออกมาฉาย
สําหรับประเทศไทย ในขณะเดียวกันก็เป็นการกระตุน้ให้คนหันมาสนใจส่ือภาพยนตร์แอนิเมชันกันมากข้ึนผ่านการ
นาํเสนอท่ีคนไทยเขา้ถึงง่ายอยา่งภาพยนตร์ระทึกขวญั 

ดงันั้นผูว้จิยัจึงไดคิ้ดนาํเสนองานช้ินน้ีผา่นออกมาในรูปแบบของแอนิเมชนัสองมิติ โดยเนน้ศึกษาท่ีการออกแบบ
แสงเงาและบรรยากาศในหนงัระทึกขวญั และทางผูว้จิยัคิดวา่การทาํงานคร้ังน้ีจะเป็นส่ิงสาํคญัในการนาํไปพฒันาปรับปรุง
ความรู้ความสามารถทางดา้นงานแอนิเมชนัของผูว้จิยัมากข้ึน 

 

2.วตัถุประสงค์ 
 เพ่ือศึกษาการออกแบบแสงและเงาในภาพยนตร์แนวระทึกขวญั (Thriller) 
   
3. การดาํเนินการวจิัย 

รายละเอียดวธีิการดาํเนินการวจิยัดงัน้ี 
3.1 ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลทางเอกสาร  

 ดาํเนินการศึกษาคน้ควา้จากภาพยนตร์และแอนิเมชนั กระบวนการผลิตแอนิเมชนัสองมิติ รวมไปถึงการศึกษา
 คน้ควา้ขอ้มูลบรรยากาศในภาพยนตร์และแอนิเมชนัท่ีเก่ียวขอ้ง 
3.2 การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

 3.2.1 ศึกษา เน้ือหา แนวความคิด และสาระสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเภทของงานระทึกขวญั (Thriller) จาก
 งานวจิยั วทิยานิพนธ์ วารสาร ภาพยนตร์ แอนิเมชนั  และส่ือออนไลน์ต่างๆ 
 3.2.2 ศึกษาทฤษฎีการผลิตแอนิเมชนัสองมิติ 
 3.2.3 ศึกษาภาพยนตร์ระทึกขวญัเร่ือง Mama ซ่ึงเป็นแนวทางในการศึกษาดา้นบทภาพยนตร์ท่ีเก่ียวกบั
 ความสัมพนัธ์ของคนกบัผีใกลเ้คียงกบัเน้ือหาท่ีผูว้จิยัออกแบบ 

รูปท่ี 1  ภาพยนตร์เร่ือง Mama  

 3.2.4 ศึกษาภาพยนตร์ระทึกขวญัเร่ือง Let Me In เป็นแนวทางในการศึกษาบทภาพยนตร์เน่ืองจากมีเน้ือหาและตวั
 ละครเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ ความรักของคนกบัปีศาจ ซ่ึงใกลเ้คียงกบังานของผูว้จิยั 
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รูปท่ี 2 ภาพยนตร์เร่ือง Let Me In 

 3.2.5 ศึกษาส่ือภาพยนตร์แอนิเมชนัเร่ือง Kara No Kyokai แอนิเมชนัแนวลึกลบัระทึกขวญัของญ่ีปุ่น  เน่ืองจากมี
 การออกแบบบรรยากาศช่วงตอนเยน็ในโทนสีส้ม แสงเงาท่ีสลวั และการจดัองคป์ระกอบภาพแบบภาพยนตร์
 ระทึกขวญัตรงตามท่ีผูว้จิยัสนใจ  

   

 

 

 

รูปท่ี 3 ภาพยนตร์แอนิเมชนัเร่ือง Kara No Kyokai  

 3.2.6 ศึกษาแอนิเมชนัสองมิติขนาดสั้นเร่ือง Myosis จากยโุรป เน่ืองจากมีรูปแบบการสร้างบรรยากาศ การจดัแสง 

 ท่ีผูว้จิยัสนใจ และการออกแบบการเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงรูปทรงของตวัละครคลา้ยเน้ือหาท่ีผูว้จิยัไดอ้อกแบบ 

 

 

 

รูปท่ี 4  แอนิเมชนัเร่ือง Myosis 

 3.2.7 ศึกษาภาพยนตร์แอนิเมชนัเร่ือง Paprika แอนิเมชนัแนวจิตวิทยาระทึกขวญัของญ่ีปุ่น มีบรรยากาศ การจดั
 แสงและการเลือกใชสี้ท่ีส่ืออารมณ์และความหมาย ตรงตามความสนใจของผูว้จิยั 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 5 ภาพยนตร์แอนิเมชนัเร่ือง Paprika 
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 3.3 ขั้นตอนดาํเนินการ 
  3.3.1 ศึกษาจากการคน้ควา้ขอ้มูล วเิคราะห์ขอ้มูลเพ่ือนาํมาออกแบบ 
  3.3.2 ทดลองออกแบบ ไดแ้ก่ Storyboard, Concept art, Character Design 
  3.3.3 นาํผลท่ีไดอ้อกไปนาํเสนอ 

 3.4 ทาํการสรุปขอ้มูลทั้งหมดเพ่ือวงแนวทางในการศึกษา และสร้างงานแอนิเมชนัออกมา 

 3.5 ขั้นตอนการผลิต 
  3.5.1 เขียนบทภาพยนตร์แอนิเมชนั 

หลงัจากผูว้จิยัไดศึ้กษาขอ้มูลและทฤษฎีวจิยัต่างๆ ผูว้จิยัจึงนาํมาต่อยอด โดยรวบรวมความคิดในการ
พฒันาบท โดยประเมินจากขอบเขตท่ีเหมาะสมกบัประสิทธิภาพและความสามารถของผูท้าํวจิยั โดยจะ
บอกเล่าเร่ืองราวความผกูพนัระหวา่งคนกบัวญิญาณ เพ่ือใหดู้น่าสนใจและมีความแตกต่างจากเดิม 

  3.5.2 ออกแบบบทภาพ (Storyboard) 
เม่ือไดบ้ทภาพยนตร์แลว้ผูว้จิยัจะทาํการแปลงจากบทภาพยนตร์ใหเ้ป็นบทภาพ (Storyboard) เพ่ือใหเ้กิด
ความเขา้ใจในตอนท่ีถ่ายทาํจริง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 6 บทภาพ (Storyboard) 

  3.5.3 ออกแบบตวัละครและฉาก 
ผูว้จิยัไดศึ้กษาแนวทางการออกแบบแอนิเมชนัสองมิติของประเทศญ่ีปุ่นเป็นตน้แบบ เพ่ือนาํมาวิเคราะห์
แลว้ปรับเปล่ียนใหเ้ขา้กบัแนวทางงานของผูว้จิยั 

  3.5.4 ออกแบบแอนิเมติก (Animatic) 
นาํบทภาพ (Storyboard) มาใส่เสียงและตดัต่อในโปรแกรมตดัต่อ เพ่ือใหเ้ห็นภาพรวมของแอนิเมชนั
ทั้งหมด เช่น ภาพ เสียง ระยะเวลา เทคนิคพิเศษต่างๆ และนาํเสนอใหท่ี้ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอ้ง
และความเหมาะสม  

  3.5.5 วาดภาพเคล่ือนไหวแบบภาพต่อภาพ (Frame by Frame) 
  ทาํการวาดภาพเคล่ือนไหวตามท่ีไดว้างแผนไว ้ 



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 10 ปีการศกึษา 2558 

 

 

วนัองัคารที ่11 สงิหาคม พ.ศ.2558 หน้า  271 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

 
รูปท่ี 7 การวาดภาพเคล่ือนไหวแบบภาพต่อภาพ(Frame by Frame) 

3.5.6 การลงสีและจดัเรียงภาพเม่ือวาดภาพเคล่ือนไหวแลว้จึงทาํการลงสีในโปรแกรมลง จากนั้นนาํภาพ

 มาจดัเรียงกนัเพ่ือสร้างภาพเคล่ือนไหว  

รูปท่ี 8 การลงสีตวัละคร 

  3.5.7 การซอ้นภาพ (Composite) 
นาํตวัละครและฉากมารวมกนั จดัแสงและใส่เทคนิคพิเศษต่างๆเพ่ือใหต้วัละครดูกลมกลืนเขา้กบั
บรรยากาศตามท่ีไดว้างแผนไว ้

 
 
 

 
 
 

รูปท่ี 9 การซอ้นภาพ (Composite) 

 

4. ผลการวจิัย  
 การออกแบบไดผ้ลลพัธ์เป็นแอนิเมชนัขนาดสั้น ความยาว 3 นาที โดยตวังานใชเ้ทคนิคการจดัองคป์ระกอบแสง
และเงาในภาพยนตร์ระทึกขวญัมากาํหนดทิศทางอารมณ์และความรู้สึกของผูช้ม ซ่ึงการใชเ้ทคนิคแสงและเงานั้นมีหลาย
รูปแบบโดยผูว้ิจยัใช้เพ่ือส่ือความหมายและเป็นการเล่าเร่ืองไปในเวลาเดียวกนั การจดัแสงอาจยงัไม่กลมกลืนเป็นส่วน
เดียวกบัภาพโดยรวม แต่สามารถนาํไปศึกษาถึงวธีิการจดัแสงและองคป์ระกอบภาพเพ่ือส่ือความหมายในภาพยนตร์ได ้
 ดงันั้ นการจัดแสงเงาแบบภาพยนตร์ระทึกขวญั และนําเสนอในรูปแบบงานแอนิเมชันสามารถสร้างอารมณ์
ความรู้สึกท่ีน่ากลวัเหมือนภาพยนตร์ได ้ทั้งน้ีตอ้งข้ึนอยูก่บัปัจจยัอ่ืนๆประกอบกนัดว้ย เช่น ภาพ เสียง การตดัต่อ 
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5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 จากการวจิยัและผลิตส่ือแอนิเมชนัสองมิติแนวระทึกขวญั เพ่ือศึกษาการออกแบบแสงและเงา จึงสรุปไดว้า่ 
 5.1 ดา้นระยะเวลา 
 เน่ืองจากผูว้จิยัมีความรู้และประสบการณ์การวาดในระดบัพ้ืนฐาน จึงทาํใหต้อ้งใชเ้วลานานในขั้นตอนเตรียมการ
ผลิต และขบวนการหลงัการผลิตงาน เช่น การวาดภาพเคล่ือนไหวแบบภาพต่อภาพ (Frame by Frame) ท่ีใชเ้วลานาน และงาน
ในขั้นตอนอ่ืนๆท่ีจาํเป็นจะตอ้งใชป้ระสบการณ์อยา่งมาก จากขอ้จาํกดัขา้งตน้จึงทาํใหผู้ว้จิยัอาจไม่สามารถสร้างผลงานท่ีมี
คุณภาพเหมือนส่ือแอนิเมชนัสองมิติของทางต่างประเทศตามท่ีผูท้าํวจิยัตอ้งการได ้ 
 5.2 ดา้นการผลิต 
 พบปัญหาในการวาดภาพเคล่ือนไหวแบบภาพต่อภาพ (Frame by Frame) การเคล่ือนไหวดูไม่เป็นธรรมชาติ และ
ขั้นตอนการซ้อนภาพ (Composite) ท่ีตกแต่งแสงเงาไดไ้ม่สวยงามเท่าท่ีควร และได้หาทางแกไ้ขเพ่ือให้งานออกมาได้
ใกลเ้คียงกบัส่ิงท่ีผูท้าํตอ้งการมากท่ีสุด  
 5.3 ดา้นเน้ือเร่ืองและการออกแบบ 
 ดา้นเน้ือเร่ืองมีความซบัซอ้นและยาวเกินไปผูจ้ดัทาํไดป้รับเปล่ียน และแกไ้ขบางส่วนเพ่ือใหง้านไม่ยากเกิน

ความสามารถในการทาํงานของผูว้จิยั  
 

6. บทสรุป  
 โดยสรุปแลว้ การออกแบบและผลิตแอนิเมชนัสองมิติสามารถถ่ายทอดบรรยากาศภาพยนตร์ระทึกขวญัได ้แมจ้ะ
เป็นส่ือแอนิเมชนัก็ตาม แต่ยงัมีความแตกต่างเลก็นอ้ยระหวา่งคนแสดงและภาพแอนิเมชนัสองมิติ ตวัละครแบบแอนิเมชนั
อาจแสดงอารมณ์ไดไ้ม่เท่าแบบคนแสดง อยา่งไรกต็ามในดา้นการศึกษาเร่ืองแสงเงา บรรยากาศ และองคป์ระกอบของภาพ
สามารถให้อารมณ์ความรู้สึกแบบภาพยนตร์ระทึกขวญัได ้ผูว้ิจยัคิดวา่สามารถนาํไปประยกุตใ์ชเ้ป็นกรณีศึกษาเร่ืองแสงเงา
ใหก้บัส่ืออ่ืนอยา่งภาพยนตร์หรือโฆษณาได ้ 
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ประสาทวิชาความรู้ ขอขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัวท่ีให้การสนับสนุนและเป็นกาํลงัใจสําคญัเสมอมา และ
ขอขอบคุณความช่วยเหลือจากเพ่ือนร่วมหลกัสูตรทุกท่าน 
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ออกแบบแอนิเมชัน โดยใช้การนําเสนอรูปแบบการ์ตูนช่อง กรณศึีกษา : อเมริกนั คอมมิคส์ 
ANIMATION DESIGN BY INTEGRATING COMICS BOOK,  

CASE STUDY : AMERICAN COMICS 
 

 จิรุจน์ พฒันจันทร์1  พศิประไพ สาระสาลนิ2 และ ชัยพร พานิชรุทตวิงศ์3 
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3 อาจารยป์ระจาํ คณะดิจิทลัอาร์ท มหาวทิยาลยัรังสิต  

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

บทคดัย่อ 

การ์ตูนช่องหรือคอมมิคส์แนวอเมริกนั เป็นทศันศิลป์สองมิติรูปแบบหน่ึงท่ีถ่ายทอดความเขา้ใจ ความรู้สึก 
ดว้ยรูปภาพ ในปัจจุบนัการ์ตูนช่องแนวอเมริกนัจดัเป็นวรรณกรรมประเภทหน่ึง  

โครงการออกแบบแอนิเมชันโดยใช้การนาํเสนอรูปแบบการ์ตูนช่อง กรณีศึกษา : อเมริกนั คอมมิคส์ มี
วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา วิเคราะห์รูปแบบของการ์ตูนช่องแนวอเมริกนัคอมมิคส์ และนาํรูปแบบดงักล่าวมาประยกุต์
ผา่นส่ือแอนิเมชนั เพ่ือตอ้งการใหเ้กิดความแปลกใหม่ และสร้างเอกลกัษณ์ท่ีแตกต่างในการสร้างสรรคง์านแอนิเมชนั  
 จากการศึกษา การ์ตูนช่องแนวอเมริกนั พบวา่ขั้นตอนในการออกแบบลกัษณะของ เลยเ์อา้ท ์หรือเทมเพลท
ต่างๆ มีเทคนิคหลากหลาย เช่น การทบัซ้อนของช่อง  การวางตาํแหน่งบอลลูนคาํพูด คาํอธิบายภาพ การสร้างรูปทรง
ของช่อง ถูกจดัวางในลกัษณะเฉพาะเพ่ือใหส้ะดวกในการอ่าน และการใชมุ้มนาํสายตา ดงันั้นในการออกแบบการ์ตูน
ช่องจึงตอ้งคาํนึงถึงการดาํเนินเน้ือเร่ือง และการจดัองคป์ระกอบเป็นหลกัสาํคญัเพ่ือการรับรู้ของผูช้ม ในส่วนของการ
ทดลองการนาํรูปแบบของการ์ตูนช่องมาบูรณาการกบังานออกแบบแอนิเมชนันั้น ผลลพัธ์ท่ีไดมี้ส่วนช่วยให้งานภาพ 
ดูน่าสนใจ แปลกใหม่ มีเอกลกัษณ์ท่ีแตกต่าง และยงัสามารถช่วยในการเล่าเร่ืองท่ีซับซ้อนให้เขา้ใจง่าย ตามข้อ
สมมุติฐาน 
 

คาํสําคญั: การ์ตูนช่อง, อเมริกนัคอมมิคส์, แอนิเมชนั 
 

Abstract 

 American comics is considered a 2d literature genre that convey understanding, and emotion by using 
illustration. This reserch entitled "Animation Design by Integrating Comics Book, Case Study : American Comics" 
aim to study and analysed the form of American comics and applying into animation design in order to create a new 
dimension and create an identity in animation design. 
 An investigation of American style cartoons is found that process of designing the layout or template in 
variety of techniques, such as the overlap of each channel, the positioning of speech balloons, the creation of 
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caption, and the shape of channel were arranged in a very specific way to provide ease of reading. Therefore, the 
comics design must place an emphasis on the story telling, the composition of layout and template for the 
perception of audiences. The experimentation of integrating the American comics style into animation design has 
not just brought a new dimension and create a unique identity to animation design, but moreover, it's also able to 
communicate a more complex story in better understanding way as stated in hypothesis. 
 

KEYWORDS: COMICS, AMERICAN COMICS, ANIMATION 

 
1. บทนํา 

การ์ตูนช่องนับเป็นทัศนศิลป์สองมิติรูปแบบหน่ึง ซ่ึงมีความหมายเฉพาะเจาะจงแปรเปล่ียนไปตาม
กาลเวลา โดยในสมยัใหม่หมายถึง จิตรกรรมแบบก่ึงสัจนิยมซ่ึงมีทั้ งความเหมือนจริงและไม่เหมือนจริง ท่ีมาของ
การ์ตูนช่องเร่ิมตน้ท่ียโุรป ในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 13 เป็นคาํท่ีมีรากศพัทจ์าก ภาษาอิตาเล่ียน แปลวา่ กระดาษผืนใหญ่ 
หนงัสือการ์ตูนช่อง ของแต่ละชาติ แต่ละพ้ืนท่ีกมี็การพฒันาแตกต่างกนัไป ข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายอยา่ง เช่นลกัษณะของ
วฒันธรรม และเหตุการณ์ ณ ช่วงเวลา เช่นในสมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ผูค้นในซีกโลกตะวนัตกเกิดหวาดกลวัจาก
สงคราม สังคมเร่ิมมีปัญหา จึงเร่ิมมีการตีพิมพค์อมมิคการ์ตูนช่องเก่ียวกบั ซูเปอร์ฮีโร่ออกมาเป็นคร้ังแรก จุดประสงค์
เพ่ือเพ่ิมขวญักาํลงัใจ และความสามัคคีของคนในชาติ เป็นตน้ (Gabilliet, Jean-Paul, 2010) นอกจากน้ี นายแพทย ์
ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ ์เคยกล่าวถึงการ์ตูนวา่ "หนา้ท่ีหน่ึงของการ์ตูน คือกระตุกความคิดของเยาวชน ไม่ตอ้งสอน 
(ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ,์ 2551 : 91) การ์ตูนช่องยงัเป็นเคร่ืองมือส่ือสารท่ีบ่งบอกถึงวฒันธรรม ประเพณี เหตุการณ์
สาํคญั ณ ช่วงเวลา หรือแมก้ระทัง่ยงัสามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในวงกวา้งไดอี้กดว้ย แต่จุดร่วมซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์
ของการ์ตูนช่องท่ีเห็นไดช้ดัก็คือ มีการเดินเร่ืองในช่องส่ีเหล่ียม และมีการใส่คาํพูดของ ตวัละครในแต่ละช่อง ใน
ปัจจุบนัจะแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภทหลกัคือ “คอมมิคส์” ซ่ึงเป็นช่ือเรียกของการ์ตูนทางโซนยโุรป อเมริกา โดยส่วน
ใหญ่เก่ียวขอ้งกบัซูเปอร์ฮีโร่ และประเภทท่ีสองคือ “มงังะ” เป็นช่ือเรียกของการ์ตูนแบบญ่ีปุ่น แต่ทั้ งสองรูปแบบ
ดงักล่าวยงัมีความแตกต่างในส่วนของรายละเอียดท่ีค่อนขา้งชดัเจน ตวัอยา่งท่ีเห็นไดช้ดัคือ รูปแบบการนาํเสนอเช่น
การออกแบบตวัละคร มุมมอง การวางเลยเ์อา้ท์ รูปแบบตวัอกัษร ไปจนถึงการดาํเนินเร่ือง ซ่ึงมงังะจะมีลกัษณะการ
นาํเสนอโดยใชเ้ทคนิค ภาพต่อภาพ และตีพิมพใ์นรูปแบบขาวและดาํเพียงสองสี  
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ภาพท่ี 1 แสดงรูปแบบการ์ตูนช่องญ่ีปุ่น 
มงังะ : Hokuto No Ken (Fist Of The North Star) ฉบบัท่ี 23 

 
ในขณะท่ีคอมมิคส์จะมีรูปแบบการนาํเสนอแบบนิยายภาพ เป็นลกัษณะการเล่าเร่ืองดว้ยภาพ มีลกัษณะ

ของกายวิภาคท่ีสมจริง มีแสงเงา และมีรายละเอียดท่ีชดัเจนในการดาํเนินเร่ืองจนจบ ซ่ึงในอดีตดว้ยจุดเด่นดา้นการ
นาํเสนอแบบนิยายภาพดงักล่าว เป็นท่ีมาท่ีทาํใหเ้กิดขอ้เสียในส่วนของความต่อเน่ืองในการลาํดบัภาพ กระทัง่ไดมี้การ
พฒันาจนเป็นรูปแบบท่ีเรียกวา่อเมริกนัคอมมิคส์ โดยมีการนาํเทคนิคการเสนอแบบภาพต่อภาพ มาผสมผสานกบัการ
นาํเสนอแบบนิยายภาพเพ่ือลบขอ้เสียดงักล่าว จนเป็นผลงานท่ีพบเห็นไดใ้นปัจจุบนั รวมไปถึงงานภาพซ่ึงมีการใช้
มุมมองในรูปแบบภาพยนตร์ การให้ค่าสี และแสงเงา ในรูปแบบนิยายภาพเพ่ือถ่ายทอดเน้ือหาความสมจริง อยา่งไรก็
ตามการออกแบบองค์ประกอบในส่วนของ เลยเ์อา้ท์ เทมเพลทต่างๆ ยงัมีลกัษณะเฉพาะซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ เช่น การ
ซอ้นทบักนัของช่อง การทาํให้เหล่ือมกนั การแยกส่วน รูปแบบตวัอกัษรท่ีเลือกใช ้การใชบ้อลลูนคาํพูดให้สะดวกกบั
การอ่าน และการใชมุ้มนาํสายตา เป็นตน้ ความโดดเด่นของอเมริกนัคอมมิคส์ ยงัเป็นส่ิงท่ีใชข้บัเคล่ือนสังคม และเป็น
ตวัแทนส่วนหน่ึงของวฒันธรรมสมยันิยมไดอี้กดว้ย (Mary L.Churchill, 2013) 
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ภาพท่ี 2 แสดงรูปแบบกราฟฟิคโนเวล อเมริกนัคอมิคส์ 
กราฟฟิคโนเวล : คอมมิค Rage of Ultron ฉบบัท่ี 1 

 
ซ่ึงทั้งสองรูปแบบลว้นมีความโดดเด่น และความน่าสนใจ หนังสือการ์ตูนหรือคอมมิคส์นับเป็นส่ือบนัเทิงประเภท
หน่ึงท่ีไดรั้บความนิยมในวงกวา้งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ตั้งแต่วยัเดก็จนถึงวยัผูใ้หญ่ทั้งยงัสามารถใชถ้่ายทอดส่ือสาร
เป็นภาษาสากล ในปัจจุบนัการอ่านคอมมิคส์ หรือการ์ตูนช่องจะแยกออกจากการรับชมแอนิเมชนัโดยส้ินเชิง อยา่งไร
ก็ตามจากการศึกษาคน้ควา้พบว่า ในประเทศไทยการศึกษาวิจยั หรือการนาํงานแอนิเมชนัในรูปแบบการประยุกต์
การ์ตูนช่องเขา้มาใช ้ยงัไม่เป็นท่ีนิยม และยงัไม่ปรากฏผลงานท่ีเป็นท่ียอมรับโดยชดัเจน โดยส่วนมากจะพบเห็นได้
เพียงงานสร้างสรรคท่ี์ใกลเ้คียงกนัอยา่ง แอนิเมชนัสองมิติเท่านั้น ในขณะท่ีรูปแบบดงักล่าวสามารถพบเห็นไดใ้นงาน
สร้างสรรค์ของต่างประเทศ เช่น ผลงานในส่วนหน่ึงของภาพยนตร์เร่ือง KICK-ASS, Scott Pilgrim VS. The World 
หรืองานสร้างสรรค์ประเภทแอนิเมชันสั้ น แต่หากกล่าวโดยรวมรูปแบบการนําการ์ตูนช่องมาใช้ประยุกต์เขา้กับ
แอนิเมชนั นบัวา่ยงัไม่เป็นท่ีนิยม และแพร่หลายเท่าท่ีควร 

งานแอนิเมชนัซ่ึงเป็นส่ือบนัเทิงท่ีเขา้ไปมีบทบาทในวงการมากมาย เช่น ภาพยนตร์ เพลง ดนตรี โฆษณา 
การศึกษา นบัไดว้า่ในชีวิตประจาํวนัของผูค้นในยคุสมยัน้ีมีงานแอนิเมชนัเขา้ไปแทรกซึม และมีส่วนร่วมอยูด่ว้ยไม่
มากก็น้อยซ่ึงไม่จาํกัดเพศและวยั เน่ืองจากแอนิเมชันมีกลุ่มเป้าหมาย ท่ีกวา้ง ดงันั้ นการสร้างงานแอนิเมชันด้วย
รูปแบบการนาํเสนอของการ์ตูนช่อง จึงตอ้งทาํให้สามารถเขา้ใจไดใ้นกลุ่มผูรั้บชมทุกเพศทุกวยัดว้ย และแอนิเมชนั
ส่วนใหญ่จะเป็นแอนิเมชนัท่ีมีระยะเวลาสั้นๆ การใส่เน้ือหาท่ีซับซ้อนหรือมากเกินไป อาจทาํไดย้ากต่อการเล่าเร่ือง
และอาจทาํใหเ้กิดการไม่เขา้ใจถึงเร่ืองราวได ้
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ในขณะเดียวกนัผูว้ิจยัมีความประสงค์จะตั้งสมมุติฐานท่ีว่า การนาํจุดเด่นรูปแบบนาํเสนอลกัษณะนิยาย
ภาพ และเทคนิคการวางเลยเ์อา้ทข์องอเมริกนัคอมมิคส์ มาประยกุตใ์ชท้าํให้การลาํดบัภาพ และเน้ือเร่ืองไม่เกิดความ
ซับซ้อนทั้งยงัสามารถทาํไดใ้นเวลาท่ีจาํกดั และเช่ือวา่การนาํมาผสมผสานเขา้กบังานออกแบบแอนิเมชนัซ่ึงท่ีไดรั้บ
ความนิยมในวงกวา้ง และเป็นท่ีรู้จกัอยา่งแพร่หลายในปัจจุบนั สามารถจะเป็นแนวทางท่ีทา้ทายอีกทางเลือกหน่ึง  

ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงมีวตัถุประสงค์ท่ีจะนาํเอกลกัษณ์วิธีการนาํเสนอแนว อเมริกนัคอมมิคส์ ซ่ึง
รูปแบบดงักล่าวมีเอกลกัษณ์โดดเด่น ในส่วนของวิธีการนาํเสนอรายละเอียดการออกแบบองคป์ระกอบต่างๆในส่วน
ของเลยเ์อา้ท ์เหมาะสมกบัการลาํดบัภาพท่ีไม่ซบัซอ้น และสามารถถ่ายทอดไดใ้นเวลาท่ีจาํกดั จึงเป็นท่ีมาของแนวคิด
การสร้างผลงานวิจยัในหัวขอ้ ออกแบบแอนิเมชนัโดยใชก้ารนาํเสนอรูปแบบการ์ตูนช่อง กรณีศึกษา : อเมริกนั คอม
มิคส์ โดยมีช่ือเร่ืองว่า “How To Be Heroes” ความยาวประมาณ 3 นาที โดยทั้งน้ีผูว้ิจยัหวงัเป็นอยา่งยิ่งว่าจะสามารถ
สร้างงานแอนิเมชนัท่ีมีการนาํเสนอท่ีแปลกใหม่ และเป็นประโยชน์ในวงกวา้งสําหรับผูท่ี้ตอ้งการต่อยอดงานวิจยั
ต่อไป 
 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

เพ่ือศึกษา และวเิคราะห์รูปแบบของ การ์ตูนช่องแนวอเมริกนัคอมมิคส์ และนาํมาบูรณาการในงานออกแบบ
แอนิเมชนัโดยเนน้ใหภ้าพในช่องผสมผสานลกัษณะ 3มิติและสามารถเคล่ือนไหวได ้
 
3. การดาํเนินการวจิัย 
 ระเบียบวธีิการวจิยัมีดงัน้ี 
 3.1 ศึกษาคน้ควา้จากทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง และส่ือตวัอยา่ง 

3.1.1 ศึกษาวิจยัทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคนิค และองค์ประกอบท่ีใชใ้นการออกแบบการ์ตูนช่อง 
รูปแบบอเมริกนัคอมมิคส์  

3.1.2 ศึกษาข้อมูลจากทฤษฎีการออกแบบตัวละคร และการเขียนบทภาพยนตร์แนวการ์ตูน
ซูเปอร์ฮีโร่ของอเมริกนัคอมมิคส์ 

 
 3.2 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 กลุ่มคนต่างๆตั้งแต่อาย ุ8ปี ข้ึนไป 
 
 3.3 วธีิการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

 ดาํเนินการเก็บรวบขอ้มูลจาก ตาํรา เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือนาํมาเป็นขอ้มูลพ้ืนฐาน
สาํหรับงานวิจยั และเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากการศึกษาตวัอยา่ง การ์ตูนช่อง รูปแบบอเมริกนัคอมมิคส์ ทั้งโม-
ชันคอมมิคส์ ภาพยนตร์แนวคอมมิค หนังสือการ์ตูน รวมถึงตัวอย่างแอนิเมชัน ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือนํามา
ประกอบการออกแบบส่ือแอนิเมชนัแนวการ์ตูนช่อง โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดงัน้ี 
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ส่วนท่ี 1 ผูว้ิจัยได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการศึกษาค้นควา้ ลักษณะการนําเสนอ การ
ออกแบบเลยเ์อา้ท์ เทมเพลท ฟอนท์ รวมถึงการใชสี้ และเส้น ในรูปแบบ “การ์ตูนช่อง” 
แนวอเมริกนัคอมมิคส์ เพ่ือนาํมาใชป้ระยกุตใ์นการออกแบบ แอนิเมชนั 

ส่วนท่ี 2 ผูว้ิจยัไดท้าํการรวบรวมขอ้มูลจากแอนิเมชนั ภาพยนตร์ หนงัสือการ์ตูนแนวซูเปอร์ฮีโร่ 
เพ่ือนาํมาใชใ้นการออกแบบพฤติกรรมของตวัละคร และการดาํเนินเน้ือเร่ือง 

 
 3.4 การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 ผูว้ิจยัไดท้าํการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง จากทั้ งภาคเอกสารและส่ือ
ตวัอยา่ง นาํมาประกอบเป็นขอ้มูลในการออกแบบวิธีการนาํเสนอ รวมไปถึงการออกแบบตวัละคร ฉาก และ
การดาํเนินเร่ือง ในรูปแบบแอนิเมชนั แนวการ์ตูนช่องอเมริกนัคอมมิคส์ 

 
4. ผลการวจิัย 
 จากการศึกษา การ์ตูนช่องแนวอเมริกนั พบวา่ขั้นตอนในการออกแบบลกัษณะของ เลยเ์อา้ท ์หรือเทมเพลท
ต่างๆ มีเทคนิคหลากหลาย เช่น การทบัซ้อนของช่อง  การวางตาํแหน่งบอลลูนคาํพูด คาํอธิบายภาพ การสร้างรูปทรง
ของช่อง ถูกจดัวางในลกัษณะเฉพาะเพ่ือใหส้ะดวกในการอ่าน และการใชมุ้มนาํสายตา ดงันั้นในการออกแบบการ์ตูน
ช่องจึงตอ้งคาํนึงถึงการดาํเนินเน้ือเร่ือง และการจดัองคป์ระกอบเป็นหลกัสาํคญัเพ่ือการรับรู้ของผูช้ม ในส่วนของการ
ทดลองการนาํรูปแบบของการ์ตูนช่องมาบูรณาการกบังานออกแบบแอนิเมชนันั้น ผลลพัธ์ท่ีไดมี้ส่วนช่วยให้งานภาพ 
ดูน่าสนใจ แปลกใหม่ มีเอกลกัษณ์ท่ีแตกต่าง และยงัสามารถช่วยในการเล่าเร่ืองท่ีซับซอ้นให้เขา้ใจง่ายในเวลาท่ีจาํกดั 
ตามขอ้สมมุติฐาน 
 ในส่วนของโครงเร่ืองนั้น ผูว้ิจยัไดอ้อกแบบเร่ืองราว เน้ือหาให้สอดคลอ้งกบัวิธีการนาํเสนอ แนวอเมริกนั
คอมมิคส์ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัซูเปอร์ฮีโร่ ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักนัดี และเป็นท่ีคุน้เคยกนัในวงกวา้ง โดยนาํความเป็นซูเปอร์ฮีโร่มา
ถ่ายทอดในอีกรูปแบบหน่ึง รวมไปถึงการออกแบบ ฉาก และตวัละคร ใหเ้หมาะสมกบัโครงเร่ืองท่ีไดว้างไว ้
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 รูปท่ี 1 ตวัเอก                                           รูปท่ี 2 แม่ ใจดี                                     รูปท่ี 3 เดก็เกเร                            
         กลา้หาญ รักความยติุธรรม                      และเดก็อว้น อ่อนแอ ข้ีกลวั           แขง็แรง ชอบรังแกคนท่ีอ่อนแอกวา่ 
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รูปท่ี 4 ตวัละครทั้งหมดภายในงานแอนิเมชนั 
 

5. บทสรุป 
  จากการศึกษา และวิเคราะห์พบวา่เทคนิคน้ีสามารถทาํให้แอนิเมชนั 3มิติ เกิดความน่าสนใจ แปลกใหม่ใน
การนาํเสนอ โดยแอนิเมชนั 3มิติ น้ียงัคงเอกลกัษณ์ของการ์ตูนช่องแนวอเมริกนัไดอ้ยา่งดี อีกทั้งรูปแบบดงักล่าวยงั
สอดคลอ้งกบัโครงเร่ืองทาํให้การนาํเสนอมีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน แต่ยงัมีขอ้จาํกดับางอยา่งเช่น การนาํเทคนิคการวาง
เลยเ์อา้ทบ์างประเภทมาใชเ้พ่ือเปล่ียนฉาก อาจทาํใหผู้ช้มเกิดความสับสนในการลาํดบัภาพ และการเล่าเร่ือง 
 

กติตกิรรมประกาศ  
 ในโครงการวิจยัคร้ังน้ีบรรลุวตัถุประสงคส์าํเร็จไดด้ว้ยความกรุณา และช่วยเหลือเป็นอยา่งดียิง่จากอาจารยท่ี์
ปรึกษา อาจารย ์พิศประไพ สาระสาลิน อาจารย  ์ชัยพร พานิชรุทติวงศ์ และอาจารยป์ระจาํสาขาทุกท่าน ท่ีกรุณา
เสียสละเวลาใหค้าํแนะนาํตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่องดว้ยความเอาใจใส่มาโดยตลอด ผูว้ิจยัขอขอบคุณในความกรุณาเป็น
อยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 
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การศึกษาและออกแบบส่ือ อนิฟอร์เมชันกราฟิก ในรูปแบบพกิเซลอาร์ต 
เพ่ือแนะนํา มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

STUDY AND DESIGN OF INFORMATION GRAPHIC IN PIXEL ART STYLE 
FOR INTRODUCTION OF SRINAKARINWIROT UNIVERSITY 

 
สุภฆเณศร์ ชุณหศิริรักษ์1  ผศ.ธรรมศักดิ์ เอือ้รักสกลุ2 นัฐวุฒิ สีมันตร3 และ ชัยพร พานิชรุทตวิงศ์4 

1 นกัศึกษาหลกัสูตรศิลปมหาบณัฑิต สาขาวชิาคอมพวิเตอร์อาร์ต  คณะดิจิทลัอาร์ต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 หวัหนา้สาขาวชิาคอมพิวเตอร์อาร์ต  คณะดิจิทลัอาร์ต มหาวทิยาลยัรังสิต 

3 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ สาขาวชิาคอมพิวเตอร์อาร์ต คณะดิจิทลัอาร์ต มหาวทิยาลยัรังสิต 
4 หวัหนา้หลกัสูตรศิลปศาสตร์บฒัฑิต สาขาวชิาคอมพิวเตอร์อาร์ต  คณะดิจิทลัอาร์ต มหาวทิยาลยัรังสิต 

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

บทคดัย่อ      

 งานวิจัยน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาและออกแบบส่ืออินฟอร์เมชันกราฟิก ในรูปแบบพิกเซลอาร์ต เพ่ือ
แนะนาํมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ซ่ึงส่ือวีดีทศัน์แนะนาํมหาวิทยาลยั ท่ีใชใ้นปัจจุบนัยงัไม่สามารถดึงดูดความ
สนใจของนิสิตไดม้ากเท่าท่ีควร ทาํให้เป็นอุปสรรคสําคญัในการส่ือขอ้มูลสาระสําคญัของมหาวิทยาลยั ให้เขา้ถึง
กลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งทัว่ถึง ซ่ึงสะทอ้นจากการจดัรายการ “ SWU You Know คุณรู้จกั มศว. ดีแค่ไหน? ”  ของศูนย์
สารสนเทศและการประชาสัมพนัธ์ มศว ท่ีเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดีย (Social Media) และจากแบบสํารวจออนไลน์ ท่ี
ไดท้าํการสํารวจ ทาํให้ไดข้อ้มูลว่า นิสิตเองยงัไม่เคยรับรู้ หรือรับรู้แต่ยงัไม่ถูกตอ้ง เก่ียวกบัขอ้มูลของมหาวิทยาลยั 
ผูว้ิจยัจึงไดศึ้กษาแนวทางการสร้างส่ือในรูปแบบท่ีเหมาะสมและเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย จนไดเ้กิดเป็นงานวิจยัข้ึน โดย
ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ให้เกิดความเหมาะสมและน่าสนใจ ซ่ึงผูว้ิจยัเลือกออกแบบในรูปแบบกราฟิกพิกเซล
อาร์ต  เพราะในปัจจุบนัก็ยงัมีเกมแอพพลิเคชัน่ท่ีออกแบบในรูปแบบพิกเซล ดว้ยเสน่ห์แบบ 2 มิติ ท่ีมีลกัษณะคลา้ย
กบัรูปแบบเกม ซ่ึงสามารถเขา้ถึงนิสิตซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมาย และเพื่อใช้ในการแนะนําขอ้มูลสาระสําคญัเก่ียวกับ
มหาวทิยาลยั  และการส่งเสริมภาพลกัษณ์ท่ีดี ทนัสมยั และเป็นประตูสู่อนาคตท่ีมัน่คงและกา้วไกลใหก้บัมหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวโิรฒ 
 

คาํสําคญั: อินโฟกราฟิก, ส่ืออินฟอร์เมชนักราฟิก, พิกเซลอาร์ต, มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
 

Abstract 

 This research is aimed at studying and designing media information graphics in the form of pixel art, 
which will be used for introduction of Srinakharinwirot University. As the university’s video media has failed to 
attract its students’ interest and communicate important data of the university to all target groups. Information 
gained from the SWU You Know program of the university’s Information & Public Relations Center reveals that 
most students have inadequate or incorrect knowledge of the university. Therefore, the researcher has conducted a 
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study to map out guidelines to create media that can get access to the target groups in proper and interesting 
models. This study has been made through a creative process based on graphic pixel art, which is widely used for 
game application designs in two dimensions. The result can reach the target group, i.e., students, who are offered 
useful information about the university. The research also promotes an image of modern institution and a gateway 
towards promising future of the students. 
 

KEYWORDS: INFO-GRAPHIC, INFORMATION GRAPHIC MEDIA, PIXEL ART, SRINAKHARINWIROT 
UNIVERSITY 

 
1. บทนํา 

อินฟอร์เมชนักราฟิก หรืออินโฟกราฟิก (Information Graphic, Info-Graphic) คือ การนาํเสนอขอ้มูล สถิติ
หรือสาระน่ารู้ต่างๆ ในรูปแบบอินโฟกราฟิก (Info-Graphic) ซ่ึงสามารถนาํเสนอขอ้มูลท่ีมีความซับซอ้น ให้เขา้ใจได้
ง่ายในเวลาอนัรวดเร็ว โดยส่วนใหญ่ใชใ้นรูปแบบสัญลกัษณ์และแผนท่ี งานวิจยั การเขียนท่ีมีการใชศ้พัทเ์ทคนิคมาก 
อีกทั้ งงานในทางการศึกษาขอ้มูลในรูปแบบอินโฟกราฟิก พบว่า โดยส่วนมากใช้เป็นเคร่ืองมือในงานวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ และงานสถิติ  เน่ืองจากเป็นกระบวนการพฒันารูปแบบหรือโครงสร้างการส่ือสารให้มี
ความเขา้ใจท่ีง่ายข้ึน (Anders Ross, 2011) 

 จากบทบาทท่ีสามารถดึงดูดความสนใจจากผูค้นไดอ้ยา่งกวา้งขวาง และสร้างการรับรู้ขอ้มูลท่ีส่ือไปไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิผล โดยสนบัสนุนการอธิบายเร่ืองราวท่ีซับซ้อน เขา้ใจยาก ให้ผูช้มสามารถเขา้ใจไดง่้ายข้ึน อีกทั้งยงัช่วย
สร้างโอกาสในการจดจาํเร่ืองราวท่ีนําเสนอได้มากกว่าส่ือชนิดอ่ืนๆ อินโฟกราฟิกจึงมีบทบาทสําคัญในการ
สร้างสรรคส่ื์อโฆษณา ส่ือการประชาสัมพนัธ์ รวมทั้งภาพยนตร์มากข้ึน 

พิกเซล หรือ พิกเซลอาร์ต (Pixel, Pixel Art) คือ รูปท่ีเกิดจากจุดส่ีเหล่ียมเลก็ๆในแบบพิกเซล แลว้มารวมต่อ
กนัจนมีลกัษณะเป็นรูปทรงหรือรูปๆ หน่ึง พิกเซลอาร์ต เหมือนเคร่ืองมือหน่ึงของกลอ้งถ่ายรูป ถา้มีเคร่ืองมือแลว้ 
เทคโนโลยีก็ไม่สําคญั (Steffen Sauerteig, 2014) มนัเป็นเหมือนพ้ืนหลงักวา้งๆอนันึง ท่ีสามารถเติมแต่งอะไรก็ไดท่ี้
ต้องการ (The old Berlin, 2014) พิกเซลอาร์ต จะอยู่ในส่ือมีเดียหลากหลายประเภท เช่น เกม กราฟิก ภาพยนตร์
แอนิเมชัน และส่ือส่ิงพิมพ์ต่างๆ เป็นต้น ส่วนในส่ืออินโฟกราฟิกในรูปแบบพิกเซลอาร์ต  ยงัไม่ค่อยถูกนํามา
ประยกุตใ์ชอ้ยา่งแพร่หลาย ผูว้ิจยัจึงเลง็เห็นและใหค้วามสาํคญักบัการประยกุตใ์ชศิ้ลปะแนวพิกเซลอาร์ตในส่ืออินโฟ
กราฟิก  

ผูว้ิจยัเป็นศิษยเ์ก่าและไดรั้บผิดชอบงานในส่วนของศูนยส์ารสนเทศและการประชาสัมพนัธ์ มหาวทิยาลยัศรี
นครินทรวิโรฒ (มศว) ซ่ึงมีส่ือวีดีทศัน์แนะนาํมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ท่ีอาจจะยงัไม่สามารถดึงดูด
ความสนใจกลุ่มผูท่ี้มีอาย ุ18-25 ปี ซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายของมหาวิทยาลยัไดม้ากเท่าท่ีควร ทาํให้เป็นอุปสรรคสําคญั
ในการส่ือขอ้มูลสาระสําคญัของมหาวิทยาลยั ให้เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งทัว่ถึง ซ่ึงสะทอ้นไดจ้ากการจดัรายการ 
SWU You Know คุณรู้จกั มศว ดีแค่ไหน? ของศูนยส์ารสนเทศและการประชาสัมพนัธ์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ ท่ีเผยแพร่ทาง โซเชียลมีเดีย (Social Media) และจากแบบสาํรวจออนไลน์ ท่ีไดท้าํการสํารวจ ทาํให้ไดรั้บทราบ
ขอ้มูลว่า นิสิตของมศวเองก็ยงัไม่เคยรับรู้ หรือรับรู้มาอย่างไม่ถูกตอ้ง เก่ียวกับขอ้มูลของมหาวิทยาลยั อาทิ ตรา
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สัญลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั ตน้ไมป้ระจาํมหาวิทยาลยั หรือแมก้ระทัง่ คณะ/ วิทยาลยั/ สาํนกัวิชา/ สถาบนั ท่ีตั้งข้ึนมา
ใหม่          

ดงันั้น เพ่ือศึกษาและออกแบบส่ืออินฟอร์เมชันกราฟิกในรูปแบบแนวพิกเซลอาร์ต ผ่านกระบวนการ
สร้างสรรค์ให้เกิดความเหมาะสมและน่าสนใจ จากศิลปะแนวพิกเซลอาร์ต ทาํให้สามารถดึงดูดความสนใจจาก
กลุ่มเป้าหมายของมหาวิทยาลยั ดว้ยรูปแบบ 2 มิติ การใชสี้สันท่ีสดใสกบัการเล่นแสงและเงา ทาํใหง้านดูโดดเด่นและ
เป็นท่ีน่าจดจาํ สําหรับกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นนิสิต และเพ่ือใช้ในการแนะนํามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การ
ส่ือขอ้มูลสาระสําคญัเก่ียวกบัมหาวิทยาลยั และการส่งเสริมภาพลกัษณ์ท่ีดี ทนัสมยั และเป็นประตูสู่อนาคตท่ีมัน่คง
และกา้วไกล ใหก้บัองคก์ร คือ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. การวจิยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาเทคนิคการทาํอินฟอร์เมชนักราฟิกและศิลปะแนวพิกเซลอาร์ต 
2. เพ่ือเป็นการเผยแพร่ให้นิสิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ไดรู้้จกัขอ้มูลสาระสาํคญัเก่ียวกบัมหาวิทยาลยั อยา่ง

ถูกตอ้ง และเป็นปัจจุบนั  
 

3. การดาํเนินการวจิัย 
รายละเอียดวธีิการดาํเนินการวจิยัมีดงัน้ี 
3.1 ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลทางเอกสาร 
  ดาํเนินการศึกษาคน้ควา้จากหนังสือ เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือนํามาเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานสําหรับทาํการวิจัย 

เก่ียวกบัส่ืออินฟอร์เมชันกราฟิกโดยเน้นการศึกษาการเล่าท่ีชัดเจน เขา้ใจง่าย การเคล่ือนไหวในส่ืออินฟอร์เมชัน
กราฟิกใหดู้สนุกและน่าสนใจ  

3.2 แหล่งขอ้มูล 
 3.2.1 ศึกษาขอ้มูลจากผูรู้้โดยตรง และจากหอจดหมายเหตุ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
 3.2.2 ศึกษาขอ้มูลหนงัสือ เอกสาร ส่ือส่ิงพิมพอิ์เลก็ทรอนิกส์ 
 3.2.3 ศึกษาส่ืออินฟอร์เมชนักราฟิก “ รู้สู้ flood”  โดยทีมงาน รู้สู้ flood  เป็นอินฟอร์เมชนักราฟิกท่ีมีความ

ชัดเจนในการแสดงการจัดวางองค์ประกอบ ข้อมูลสาระต่างๆอย่างเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน และเป็นแนวทางใน
การศึกษาใหแ้ก่ผูว้จิยัสร้างสรรคผ์ลงานอินฟอร์เมชนักราฟิกดงัแสดงในรูปท่ี   1 
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รูปท่ี 1 อินฟอร์เมชนักราฟิก เร่ือง  “ รู้สู้ flood”  โดยทีมงาน รู้สู้ flood 

 
3.2.4 ศึกษาศิลปะแนวพิกเซลอาร์ต ผลงานของกลุ่มศิลปิน Eboy ผ่านส่ือวีดีโอบทสัมภาษณ์แนวคิด Eboy and 

the perfection of pixels ท่ีเสนอความหลากหลายดา้นการทาํพิกเซลอาร์ต จากจุดเลก็ๆเราสามารถเปล่ียนภาพต่างๆได ้
เหมือนวีดีโอเกม 8 บิต ในสมยัก่อน โดยเสน่ห์ของพิกเซลอาร์ตอยูท่ี่รายละเอียด การใชสี้สันและเงา ทาํให้งาน 2 มิติ
ธรรมดาๆ ดูมีมิติข้ึนมา ซ่ึงเป็นแนวทางในการศึกษาแก่ผูว้ิจยัในการสร้างสรรคผ์ลงานอินฟอร์เมชนักราฟิก ดงัแสดง
ในรูปท่ี 2 และ รูปท่ี 3 

 
รูปท่ี 2 และ รูปท่ี 3 ศิลปะแนวพิกเซลอาร์ของกลุ่มศิลปิน Eboy 

 
3.3 การเกบ็รวบรวมขอ้มูล  
 ผูว้จิยัรวบรวมเกบ็ขอ้มูลเอกสารต่างๆ ส่ือส่ิงพิมพอิ์เลก็ทรอนิกส์  เพ่ือเป็นพ้ืนฐานขอ้มูลในการออกแบบอิน

ฟอร์เมชนักราฟิก 
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3.4 การวิเคราะห์ขอ้มูล 
 สรุปขอ้มูลทั้งหมด เป็นแนวทางในการออกแบบและสร้างสรรคผ์ลงานอินฟอร์เมชนักราฟิก โดยการเลือก

เน้ือหาท่ีมีความสาํคญัและเป็นประเดน็ท่ีตอ้งการนาํเสนอ 
         3.5 ขั้นตอนการผลิต 
 3.5.1 เขียนบทบรรยายอินฟอร์เมชนักราฟิก 
          ผู ้วิจัยดําเนินการนําข้อมูลท่ีวิเคราะห์ทั้ งหมดมาเรียบเรียงเป็นบทบรรยายและพัฒนาบทส่ือ               
อินฟอร์เมชนักราฟิก  โดยกาํหนดให้มีความยาวประมาณ  3-4 นาที เพ่ือให้การดาํเนินเร่ืองไม่ชา้หรือเร็วจนเกินไป  
เพ่ือใหผู้ช้มเกิดความเขา้ใจ สนุก และเพลิดเพลิน ไปตามเร่ืองราวท่ีผูว้จิยัตอ้งการจะนาํเสนอ ดงัแสดงในรูปท่ี  4 

รูปท่ี 4 เขียนบทบรรยายอินฟอร์เมชนักราฟิก 
 

3.5.2 ออกแบบตวัละครและฉาก 
          ผูว้ิจยัไดศึ้กษาประวติัและขอ้มูลต่างๆของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ไดอ้อกแบบเป็นตวัละคร
และฉาก ในแนวทางของผูว้ิจยัเอง ซ่ึงผูว้จิยัไดอ้อกแบบให้เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย เพ่ือใหเ้กิดความเพลินเพลินใน
การรับชม และจดจาํไดง่้าย ดงัแสดงในรูปท่ี 5 และรูปท่ี 6 
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รูปท่ี 5 และ รูปท่ี 6 ออกแบบตวัละครและฉาก 

 
3.5.3 ออกแบบบทภาพ (Story Board) 
 หลงัจากผูว้จิยัไดศึ้กษาขอ้มูล ทฤษฎีวจิยั และศิลปะแนวพิกเซลอาร์ตต่าง  ๆ จึงนาํบทบรรยายมาเขียน

เป็นบทภาพ (Story Board) เพ่ือสร้างรายละเอียดจากบทบรรยายมาเป็นบทภาพ  เพ่ือเป็นแนวทางก่อนท่ีจะนาํไปทาํ
การเคล่ือนไหวแอนิเมติก ดงัแสดงในรูปท่ี 7 และรูปท่ี 8 

 

 
รูปท่ี 7 และรูปท่ี 8 บทภาพ (Story Board) 

 
3.5.4 ออกแบบแอนิเมติกและบทพากย ์ 
 นาํบทส่ืออินฟอร์เมชนักราฟิกท่ีสมบูรณ์ และตวัละครจากในฉากต่างๆ มาทาํเป็นแอนิเมติกเพ่ือให้

เห็นเป็นโครงร่าง การจดัวางองคป์ระกอบและกาํหนดเวลา ก่อนทาํส่ืออินฟอร์เมชนักราฟิก ดงัแสดงในรูปท่ี  9 
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รูปท่ี 9 แอนิเมติก (Animatic) 
 

3.5.5 ซอ้นภาพตดัต่อ 
 นําไฟล์ภาพแอนิเมชันท่ีประมวลผลเรียบร้อยแล้ว มาปรับแต่ง เพ่ิมเทคนิคพิเศษ เช่น แสง สี  

ตวัอกัษร ภาพ การเคล่ือนกลอ้ง เพ่ือใหเ้กิดความสวยงาม หลงัจากนั้นนาํอินฟอร์เมชนักราฟิกทั้งหมดไปตดัต่อ และใส่
เสียงบทพากย ์เสียงประกอบ ใหส้มบูรณ์ ดงัแสดงในรูปท่ี 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 10  ซอ้นภาพตดัต่อ 
 

4. ผลการวจิัยและข้อวจิารณ์  
           การออกแบบส่ือแนะนาํมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ดว้ยส่ืออินฟอร์เมชัน
กราฟิก ให้มีความน่าสนใจ โดยออกแบบตวัละคร ฉาก แสง สี เสียง และภาษา ในรูปแบบพิกเซลอาร์ต ท่ีทาํให้เกิด
ภาพลกัษณ์ใหม่ สร้างความน่าจดจาํใหก้บันิสิต  
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            ส่ืออินฟอร์เมชนักราฟิก มีความสามารถในการอธิบาย และจดัการขอ้มูลอย่างมีประสิทธิภาพดว้ยช่วงเวลา
สั้ นๆ  ซ่ึงหลงัจากท่ีนิสิตไดรั้บชมก็จะเกิดความสนใจจากส่ืออินฟอร์เมชนักราฟิก ท่ีมีรูปแบบพิกเซลอาร์ต และรับ
ขอ้มูลสาระสาํคญัเก่ียวกบัมหาวิทยาลยัหลงัจากท่ีชมจนจบ เม่ือเปรียบเทียบกบัส่ือวีดีทศัน์แนะนาํเก่าท่ีเป็นภาพวีดีโอ
แลว้ นิสิตให้ความสนใจกบัส่ืออินฟอร์เมชนักราฟิก สามารถจดจาํภาพส่ืออินฟอร์เมชนักราฟิก และตอบคาํถามได้
อยา่งถูกตอ้ง 
 
5. การอภิปรายผล 
              จากการศึกษาส่ืออินฟอร์เมชนักราฟิก และผลิตส่ืออินฟอร์เมชนักราฟิก ผูว้ิจยัสามารถนาํแนวคิดของศิลปะ
แนวพิกเซลอาร์ตมาประยกุตใ์ช ้เพ่ือกลุ่มเป้าหมายนิสิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี  
             5.1 ดา้นระยะเวลา 
                   ในการผลิตส่ืออินฟอร์เมชนักราฟิกนั้น จะตอ้งใชเ้วลาในการเตรียมการผลิต และกระบวนการหลงัการ
ผลิต อาจจะใชเ้วลานาน เช่น การออกแบบฉากหรือตวัละครในศิลปะแนวพิกเซลอาร์ตท่ีตอ้งใส่สีท่ีละช่องในการสร้าง
ฉากและตวัละคร หรือขั้นตอนการประมวลผลของส่ืออินฟอร์เมชนักราฟิกท่ีตอ้งใชเ้วลาค่อนขา้งมาก 
             5.2 ดา้นการผลิต 
                   ปัญหาท่ีพบในขั้นตอนการผลิตส่ืออินฟอร์เมชนักราฟิก คือ การวางแผนท่ีไม่ดีในเร่ืองของจงัหวะและ
เวลา (Timing) ท่ีไม่สอดคลอ้งกนั ซ่ึงเกิดจากความผิดพลาดในการเขียนบทบรรยาย และเม่ือเปล่ียนแปลงบทบรรยาย  
ทาํให้กราฟิกท่ีไดก้าํหนดค่าคียเ์ฟรมนั้นเคล่ือนหมด เพราะฉะนั้นตอ้งให้มีความแน่นอนในเร่ืองของเน้ือหาและบท
บรรยาย ก่อนท่ีจะทาํในขั้นตอนการผลิต เพ่ือหลีกเล่ียงความความผิดพลาดและความยุง่ยากในกระบวนการทาํงาน
ต่อไป และปัญหาความละเอียดสูงของศิลปะพิกเซลอาร์ตในงานการประมวลผลจะตอ้งใชเ้วลานาน ผูว้ิจยัจึงตอ้งปรับ
ลดในส่วนของรายละเอียด เพ่ือให้การประมวลผลมีความเหมาะสม รวมไปถึงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในการใชง้านท่ีมี
ประสิทธิภาพตํ่า อาจส่งผลให้การทาํงานล่าชา้กวา่กาํหนด เพราะฉะนั้นจึงควรเลือกใชค้อมพิวเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพ
เพ่ือลดเวลาในการประมวลผลภาพ 
             5.3 เน้ือหา 
                    ถึงแมว้่าส่ืออินฟอร์เมชนักราฟิกสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดทุ้กวยั และสามารถนาํเสนอสาระสําคญั
หรือเร่ืองราวท่ีซับซ้อนให้เขา้ใจไดอ้ยา่งครบถว้น แต่ส่ืออินฟอร์เมชนักราฟิกไม่สามารถถ่ายทอดอารมณ์ให้ผูช้มมี
อารมณ์ร่วมได ้หรือเขา้ใจความหมายไดอ้ยา่งลึกซ้ึง ส่ืออินฟอร์เมชนักราฟิกจึงเหมาะสมกบัการอธิบายและส่ือสาร
สาระสาํคญัเชิงขอ้มูลต่างๆใหก้บัผูช้มเพ่ือไดรั้บขอ้มูลนั้นๆ 
                    เม่ือผูว้จิยันาํผลงานส่ืออินฟอร์เมชนักราฟิกในรูปแบบศิลปะพิกเซลอาร์ต ท่ีศึกษาเปรียบเทียบกบั ส่ืออินฟอร์
เมชนักราฟิก “ รู้สู้ flood”  และศิลปะพิกเซลอาร์ตของกลุ่มศิลปิน Eboy ซ่ึงโดยรวมของการอธิบายเร่ือง ความชดัเจนใน
การแสดง  และขอ้มูลสาระต่างๆอยา่งเขา้ใจง่ายไม่ซับซ้อน ส่วนเร่ืองรูปแบบศิลปะพิกเซลอาร์ตก็สามารถทาํออกมาได้
ใกลเ้คียงตามตวัอย่างท่ีศึกษา  ผูว้ิจยัไม่สามารถผลิตไดดี้เยี่ยมทดัเท่ียมเท่ากบัส่ืออินฟอร์เมชนักราฟิก “ รู้สู้ flood”  และ
ศิลปะพิกเซลอาร์ของกลุ่มศิลปิน Eboy 
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6. บทสรุป 
ศิ ลปะแนวพิ กเซลอาร์ต  สามารถนํ ามาประยุกต์พัฒนาใช้กับส่ื ออินฟอร์ เมชันกราฟิ กเพ่ื อแนะนํ า                            

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพในการนําเสนอในแนว 2 มิติ ท่ีเขา้ถึงและสามารถถ่ายทอดขอ้มูล
สาระสําคญัท่ีเก่ียวกับมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ได้อย่างเหมาะสม ถูกตอ้ง ทันสมัย เกิดการจดจาํเร่ืองราว แก่นิสิต
กลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งดีเยีย่ม  
 

กติติกรรมประกาศ  
 ในการศึกษาและออกแบบส่ือ อินฟอร์เมชนักราฟิก คร้ังน้ี ผูว้ิจยั ขอขอบพระคุณ อ.ชยัพร พานิชรุทติวงศ ์
ผศ.ธรรมศักด์ิ เอ้ือรักสกุล อาจารยน์ัฐวุฒิ สีมันตร และอาจารยผ์ูส้อนท่านอ่ืนของมหาวิทยาลัยรังสิตท่ีคอยให้
คาํปรึกษา ตลอดจนคาํแนะนําต่างๆ ท่ีมีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยน้ี และขอบคุณผูมี้ส่วนร่วม ท่ีคอย
ช่วยเหลือ และเป็นกาํลงัใจ ช่วยผลกัดนัใหง้านวจิยัน้ีประสบผลสาํเร็จไดด้ว้ยดี 
 
เอกสารอ้างองิ 
คณะผูจ้ดัทาํหนงัสือวนัมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ. วนัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ. กรุงเทพฯ : สันติศิริ         

การพิมพ,์ 2544.       
Steffan Saverteig, Svend Smital, Peter Stemmler, Kai Vermehr. Hello : Eboy. Laurence King Publishing, 2545. 
Chisa lto. Infographic Design. Japan : BNN,Inc, 2557. 
Kai Wang. Infographic & data visualizations. Design Media Publishing Limited, 2555. 
AMAR TOOR. “PIXEL PERFECT: THE STORY OF EBOY THE 8-BIT REVOLUTION STARTED HERE”. 

http://www.theverge.com/2014/6/17/5803850/pixel-perfect-the-story-of-eboy, 2 พฤษภาคม 2558.            
Anders Ross. “InfoGraphic Designs: Overview, Examples and Best Practices.” 

http://www.instantshift.com/2009/06/07, 30 มกราคม 2558.                     
eBoy. “eBoy and the perfection of pixels3” https://www.youtube.com/watch?v=c1F6EsGGa4U, 18 มีนาคม 
2558. 

Roosuflood. “รู้สู้ flood: รู้จกันํ้าท่วมใหม้ากข้ึน.” https://www.youtube.com/watch?v=b8zAAEDGQPM, 23 เมษายน 
2558.                                                                                                                                                        

 



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 10 ปีการศกึษา 2558 

 

วนัองัคารที ่11 มถุินายน พ.ศ.2558 หน้า  289 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

 การศึกษาระยะชัดลกึชัดต้ืนของภาพถ่ายเพ่ือประยุกต์ใช้กบัภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิต ิ
THE STUDY ABOUT THE DEPTH OF FIELD IN PHOTO  

FOR APPLYING WITH 3D ANIMATION  
 

พงษ์สวสัดิ์ สวสัดี1  ผศ.ธรรมศักดิ์ เอือ้รักสกลุ2 นัฐวุฒิ สีมนัตร3 และ ชัยพร พานิชรุทตวิงศ์4 
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--------------------------------- 
 

บทคดัย่อ      

 โครงการน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาและออกแบบภาพยนตร์แอนิเมชนั 3 มิติ โดยเนน้การนาํเสนอเร่ืองราว
การถ่ายภาพท่ีมีเน้ือหาหลกัเก่ียวกบัเร่ืองระยะชดัลึกชดัต้ืน การละลายหลงัท่ีสร้างความสุนทรียแ์ละมีสเน่ห์เฉพาะตวั
ในเลนส์ถ่ายภาพ ซ่ึงส่งเสริมใหก้ลุ่มเป้าหมายอาย ุ15 ปีข้ึนไป ท่ีมีความสนใจในเร่ืองการถ่ายภาพ ซ่ึงทฤษฎีท่ีใชศึ้กษา
ประกอบไปดว้ยการศึกษาขอ้มูลดา้น รูรับแสง ระยะเลนส์ รวมถึงศึกษาแนวทางดา้นการถ่ายภาพส่ิงมีชีวิตประเภท
ผีเส้ือ โดยนํามาประยุกต์ใช้ในงานแอนิเมชัน 3 มิติ การวิจัยดงักล่าวไดอ้อกแบบเน้ือหาเร่ืองราวของแอนิเมชันท่ี
สามารถสร้างความสุนทรียข์องระยะชดัลึกชดัต้ืนและสอดแทรกความรู้เก่ียวกบัการเลือกใชรู้รับแสง  ระยะเลนส์ เพ่ือ
เป็นประโยชน์แก่ผูช้มไปดว้ย 

 

คาํสําคญั: แอนิเมชนั, กลอ้งถ่ายรูป, ระยะชดัลึกชดัต้ืน  
 

Abstract 

 Project aimed to study and designed 3D animation and stress to presentation a story about depth of field in 
photos shoot by SLR camera.  The participants consisted of 15 and up or who interested in take a photo by D-SLR. 
Research instruments included Basic concepts of photography,for example aperture and focal-length, and research 
instruments included Photos life of butterflies.Including applied in three-dimensional animation.  To be useful to 
the audience. 
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1. บทนํา 
 ปัจจุบนัการถ่ายภาพเป็นท่ีนิยมมากข้ึน ไม่วา่จะเป็นกลอ้งจากโทรศพัท์มือถือ ไปจนกลอ้งถ่ายภาพประเภท
เปล่ียนเลนส์ได  ้ ซ่ึงกลอ้งแต่ละประเภทก็ให้คุณลกัษณะของภาพท่ีต่างกนัออกไป ซ่ึงข้ึนอยู่กับหลายปัจจัยหลกั
ตวัอยา่งเช่น ขนาดของเซนเซอร์รับภาพ และ เลนส์ 

เลนส์ของกลอ้งถ่ายภาพมีหนา้ท่ี รวมแสงหรือกระจายแสงลงบนเซนเซอร์รับภาพ และเลนส์แต่ละประเภทก็
ให้คุณสมบติัเฉพาะตวัอย่างเช่น เลนส์ถ่ายภาพมุมกวา้ง(wide angle lens) เลนส์ถ่ายภาพระยะไกล(tele photo lens) 
เลนส์ท่ีเปล่ียนทางยาวโฟกสัได ้(zoom lens) และเลนส์ทางยาวโฟกสัเดียว (prime lens) รวมไปถึงเลนส์ท่ีมีความไว
แสงสูงหรือช่วงของการรับแสง(f-stop)ซ่ึงมีผลกบัระยะชดัลึกชดัต้ืน 

ระยะชดัต้ืนชดัลึก (Depth of field) ถูกกาํหนดดว้ย ทางยาวโฟกสั และ รูรับแสง อยา่งไรกต็ามการถ่ายภาพท่ี
ตอ้งการให้ระยะชดัต้ืนดว้ยช่วงรูรับแสงกวา้ง คือส่วนสาํคญัส่วนหน่ึงท่ีให้ความสุนทรียใ์นภาพถ่าย  ซ่ึงมีส่วนช่วยให้
ภาพดูสวยไดม้ากข้ึน  เน่ืองจากมีส่วนช่วยเนน้ใหว้ตัถุของภาพดูมีความโดดเด่นมากยิง่ข้ึนอีกทั้งในส่วนท่ีเป็นฉากหลงั
ท่ีละลายอยา่งมีมิติจะช่วยให้ภาพท่ีไดมี้ความนุ่มนวล มีมิติ มีความลึกมากกวา่ และช่วยสร้างความสุนทรียเ์พ่ิมมากข้ึน
ขณะรับชม 

จากท่ีมาของความสําคญัของปัญหาขา้งตน้  ผูจ้ดัทาํเห็นถึงเสน่ห์ของการใชเ้ลนส์กลอ้งถ่ายภาพจึงตอ้งการ
ทดลองโดยการใชท้ฤษฎีของการถ่ายภาพดงักล่าวเล่าเร่ืองผ่านกลอ้งเสมือนในโปรแกรมกราฟิก 3มิติ เพ่ือถ่ายทอด
เป็นภาพยนตร์แอนิเมชนั 3 มิติท่ีสร้างความสุนทรียร์ะหวา่งการรับชมและผูว้ิจยัคิดวา่การสร้างภาพยนตร์แอนิเมชนัท่ี
ใชเ้ทคนิคในการถ่ายภาพเขา้มาใชร่้วมกนัน่าจะสร้างความสนใจใหก้บัผูช้มหรือผูท่ี้สนใจได ้

 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
 การวจิยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการใชร้ะยะชดัลึกชดัต้ืนในกลอ้งถ่ายภาพเพ่ือใชใ้นงาน 
แอนิเมชนั 3 มิติ 
 
3. การดาํเนินการวจิัย 

รายละเอียดวธีิการดาํเนินการวจิยัดงัน้ี 
3.1. ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลจากเอกสาร 
 ดาํเนินการศึกษาคน้ควา้เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการถ่ายภาพเพื่อศึกษารูปแบบต่างๆของระยะชดัต้ืนชดัลึก 

และการศึกษาการใชก้ลอ้งเสมือนในโปรแกรมกราฟิก 3 มิติตามทฤษฎีของกลอ้งถ่ายภาพ    

3.2 แหล่งขอ้มูล  

3.2.1 ศึกษาจากการคน้ควา้เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัระยะชดัต้ืนชดัลึกในงานแอนิเมชนั 3 มิติ  

จากหนงัสือและส่ือออนไลน์ 

3.2.2 ศึกษาการใชคุ้ณสมบติักลอ้งเสมือนในโปรแกรมกราฟิก 3 มิติ 
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3.2.3 ศึกษาจากส่ือแอนิเมชนั 3 มิติ และภาพยนตร์ โดยทาํการศึกษาแอนิเมชนั 3 มิติ เร่ือง Tarzan (2013) ท่ี

ใหรู้ปทรงของการละลายฉากหลงัเป็นลกัษณะวงกลมท่ีใกลเ้คียงกบัเลนส์ในภาพถ่าย ซ่ึงสร้างความสุนทรีย์

ในการรับชม และเป็นการใชเ้ทคนิคท่ีน่าสนใจ 

รูปท่ี 1 จากภาพยนตร์แอนิเมชนั 3 มิติเร่ือง Tarzan (2013) 

 3.2.4 ศึกษาส่ือภายนตร์แนวผจญภยั โดยศึกษาจากภาพยนตร์ The Secret Life of Walter Mitty ท่ีนาํเสนอถึง

เร่ืองราวตวัละครเอกทาํงานในบริษทันิตยสารแนวท่องเท่ียวการตามหาฟิลม์รูปภาพท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบของ

ตนเองหายไป จึงเดินทางออกตามหาฟิลม์ดงักล่าว ซ่ึงการดาํเนินเร่ือง รวมถึงการลาํดบัภาพ ผูว้จิยัสามารถนาํมาเป็น

แนวทางในการสร้างสรรคผ์ลงานได ้

รูปท่ี 2 จากภาพยนตร์เร่ือง The Secret Life of Walter Mitty (2013)  

 

3.3. แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง  

  การถ่ายภาพ เปรียบเสมือนการสร้างงานศิลปะช้ินหน่ึงท่ีตอ้งการจะส่ือความหมายตามแรงบนัดาล

ใจหรือจินตนาการลงบนภาพถ่าย  โดยความสมบูรณ์ของภาพกข้ึ็นอยูก่บัหลายองคป์ระกอบ ตวัอยา่งเช่น ตวัแบบวตัถุ 

ฉากหลงั การวางองคป์ระกอบและสัดส่วนของภาพ แสง เงา หรือกระบวนการสาํคญัอยา่งการควบคุมกลอ้ง ท่ีตอ้งใช้

ทฤษฎีต่างๆตวัอยา่งเช่น รูรับแสง ทางยาวโฟกสั  

 หลงัจากผูว้จิยัไดศึ้กษาการถ่ายภาพมาระยะเวลาหน่ึง พบวา่ในโปรแกรมกราฟิก 3 มิติมีกลอ้งเสมือนเช่นกนั 

และสามารถตั้งค่าไดใ้กลเ้คียงกบักลอ้งถ่ายภาพ ผูว้จิยัคาดวา่จะสามารถออกแบบแอนิเมชนั 3 มิติเพ่ือใหไ้ดภ้าพท่ี 

สร้างความสุนทรียเ์สมือนถ่ายทอดจากเลนส์ในกลอ้งถ่ายภาพ  
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        3.4  การเกบ็รวบรวมขอ้มูล  

ทาํการเกบ็รวบรวมขอ้มูล เอกสาร ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงาน เพ่ือใชเ้ป็นพ้ืน

ฐานขอ้มูลและการอา้งอิงในการออกแบบงานแอนิเมชนั 3 มิติ 

       3.5 วเิคราะห์และสรุปขอ้มูลทั้งหมด เป็นแนวทางการออกแบบแอนิเมชนั  นาํขอ้มูลทั้งหมดมาวิเคราะห์เพ่ือท่ีจะ

ไดแ้นวทางการออกแบบ มุมกลอ้ง ระยะของเลนส์ และ การตดัต่อ เพ่ือใหเ้หมาะสมในรูปแบบของแอนิเมชนั 3 มิติ 

      3.6 ขั้นตอนการศึกษาขอ้มูล 

3.6.1 การวางเน้ือเร่ืองท่ีไดจ้ากการรวบรวมขอ้มูลต่างๆเพ่ือออกแบบใหไ้ดค้วามสุนทรียใ์นการรับชมและมี

เน้ือเร่ืองของการถ่ายภาพสอดแทรกอยูโ่ดยท่ีกลุ่มเป้าหมายสามารถเขา้ใจได ้

3.6.2 รวบรวมขอ้มูลต่างๆเพ่ือออกแบบใหไ้ดแ้อนิเมชนั 3 มิติตรงตามวตัถุประสงคแ์ละและคลา้ยกบั

หลกัการของกลอ้งถ่ายภาพมากท่ีสุด 

3.6.3 การออกแบบตวัละคร ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษา การสร้างตวัละครในอตัรา 6 ส่วน เพ่ือใหดู้เหมาะสมกบั

เน้ือเร่ืองท่ีจะนาํเสนอและเพื่อใกลเ้คียงกบัการใชก้ลอ้งถ่ายรูปขนาดจริง 

      3.7 ขั้นตอนเตรียมการผลิต (Pre Production) 

3.7.1 ออกแบบภาพวาดตวัละครและฉากผูว้จิยัไดศึ้กษาขอ้มูลเพ่ือออกแบบตวัละครโดยเนน้ถึงสัดส่วนท่ีทาํ

ใหผู้รั้บชมเขา้ใจไดง่้ายและยงัสร้างความสุนทรียไ์ปพร้อมๆ กนัอีกดว้ย 

3.7.2 การออกแบบกลอ้งท่ีใชภ้ายในเร่ือง ผูว้จิยัไดท้าํการศึกษาการสร้างกลอ้งถ่ายภาพในอตัราส่วนท่ี

ใกลเ้คียงกบักลอ้งถ่ายภาพ เพ่ือใหผู้รั้บชมสามารถปรับใชก้บัการถ่ายภาพดว้ยกลอ้งถ่ายภาพจริงได ้

รูปท่ี 3 ภาพโมเดล 3 มิติ กลอ้งถ่ายภาพ 
 

3.7.3 หลงัจากกาํหนดเน้ือเร่ือง จึงนาํมาทาํเป็นบทภาพ (storyboard) เพ่ือกาํหนดลาํดบัภาพ และกาํหนดมุม

กลอ้งของแต่ละช่วงเพื่อใหเ้ล่าเร่ืองไดเ้ขา้ใจและไดรั้บความสุนทรียม์ากข้ึน 

 3.7.3 นาํบทภาพมาจดัเรียงและใส่เสียงประกอบทาํเป็นแอนิเมติกเพ่ือกาํหนดระยะเวลาของงานและเห็น

ภาพรวมของงานทั้งหมด 
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 3.8 ขั้นตอนการผลิต (Production) 
 3.8.1 นาํภาพวาดตวัละครและฉากท่ีออกแบบเพ่ือนาํมาสร้างในโปรแกรมกราฟิก 3 มิติโดยอิงจากขนาด 
สัดส่วน และสี ตามท่ีไดอ้อกแบบดงัรูป 
               3.8.2 ใส่พ้ืนผวิใหก้บัตวัละครและฉากโดยเนน้ไปท่ีความเหมาะสมของเน้ือเร่ือง 

 
รูปท่ี 4 ภาพโมเดลตวัละครหลกั 

 
                3.8.3 ใส่กระดูกใหก้บัตวัละคร โดยการวางกระดูกทางผูจ้ดัทาํไดจ้ดัวางเพ่ือความเหมาะสมในการนาํไป
เคล่ือนไหว ดงัรูป 

 
รูปท่ี 5 ภาพการวางกระดูก และจุดควบคุม 

 
                3.8.4 จดัวางตวัละครและฉาก ตามบทภาพท่ีออกแบบไวเ้พ่ือดูถึงความเหมาะสมระหวา่งภาพในบทภาพกบั
โปรแกรมกราฟิก 3มิติ 

 
รูปท่ี 6 ภาพการจดัวางตาํแหน่งส่ิงของของฉากตามมุมกลอ้ง 

 
                3.8.4 สร้างการเคล่ือนไหวใหก้บัตวัละครตามระยะท่ีกาํหนดไวใ้นบทภาพหรืแอนิเมติกเพ่ือทาํตวัละครให้
พร้อมสาํหรับการเคล่ือนไหวในโปรแกรมกราฟิก 3 มิติโดยระบบขอ้ต่อของกระดูก จากนั้นจึงนาํตวัละครมา
เคล่ือนไหว 

3.8.5 สร้างแสงเงาใหก้บัตวัละครและฉากโดยเนน้ไปท่ีมุมกลอ้งและการใหภ้าพรวมของแอนิเมชนัท่ีได้
ใกลเ้คียงกบักลอ้งถ่ายภาพ ดงัรูป 
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รูปท่ี 7 ภาพฉากท่ีใส่แสงเงาแลว้ตามมุกลอ้ง 

 

 3.8.6 ขั้นตอนหลงัการผลิต (Post Production) 
 เป็นการนาํลาํดบัภาพจากขั้นตอนท่ีผ่านมาและซ้อนภาพผ่านโปรแกรม Adobe After Effects แลว้ปรับแต่ง
แสง สี แสงเงา เอฟเฟค เพ่ือใหไ้ดช้ิ้นงานตรงตามท่ีออกแบบไว ้ขั้นตอนลาํดบัสุดทา้ยจึงใส่เสียงบรรยาย เสียงเอฟเฟค
และเสียงดนตรีพ้ืนหลงัเพ่ือความสมบูรณ์ของผลงาน 

 
4. ผลการวจิัย 
               การออกแบบแอนิเมชนั 3 มิติในหัวขอ้ดงักล่าวท่ีความยาว 4นาที โดยเน้นไปท่ีการประมวลผลภาพ  ผูว้ิจยั
พบว่าผลงานท่ีถ่ายทอดผ่านกลอ้งเสมือนในโปรแกรมกราฟิก 3มิตินั้น สามารถสร้างความสุนทรียไ์ดโ้ดยคลา้ยกบั
ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากกลอ้งถ่ายภาพตวัอย่างเช่น ความสัมพนัธ์ของความเร็วชตัเตอร์ท่ีตํ่าเกินไป ก็จะส่งผลให้ภาพท่ีตวั
ละครภายในเร่ืองถ่ายนั้นไม่คมชัด หรือ มิติของภาพท่ีใช้ความสัมพนัธ์ของรูรับแสง แต่อย่างไรก็ตามถึงแมก้ลอ้ง
เสมือนในโปรแกรมกราฟิก 3มิติจะสามารปรับและตั้งค่าไดใ้กลเ้คียงกบักลอ้งถ่ายภาพกย็งัตอ้งใชเ้ทคนิคการซอ้นภาพ
เพ่ือใหอ้งคป์ระกอบทั้งหมดสมบูรณ์และใหค้วามสุนทรียใ์นการรับชมในลกัษณะของกลอ้งถ่ายภาพไดอ้ยา่งลงตวั 
 

5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 จากการวจิยั และผลิตส่ือแอนิเมชนั 3 มิติเพ่ือศึกษาระยะชดัลึกชั้ดต้ืนในกลอ้งถ่ายภาพโดยใชท้ฤษฎีของ
กลอ้งถ่ายภาพสรุปไดด้งัน้ี 

5.1 ดา้นระยะเวลา 
 ในการผลิตแอนิเมชนั 3 มิตินั้นเน่ืองจากผูว้ิจยัไดด้าํเนินการจึงตอ้งใชเ้วลาทั้งการเตรียมการผลิตและขั้นตอน

การผลิตใชเ้วลานานตวัอยา่งเช่น การตั้งค่าในกลอ้งเสมือนในโปรแกรมกราฟิก3มิติเพ่ือใหไ้ดภ้าพออกมาใกลเ้คียงกบั
ลกัษณะของภาพท่ีไดจ้ากกลอ้งถ่ายรูป ซ่ึงขั้นตอนดงักล่าวทาํให้เพ่ิมระยะในขั้นตอนการประมวลภาพเป็นอยา่งมาก 
และอีกทั้งขอ้จาํกดัของอุปกรณ์ท่ีใชท่ี้มีประสิทธิภาพไม่สูงพอ จากขอ้จาํกดัขา้งตน้จึงทาํให้ผูว้ิจยัตอ้งปรับลดและ
เปล่ียนขั้นตอนในการผลิตงานในบางส่วนและเพ่ิมในส่วนของการตรวจสอบงานเพื่อใหเ้กิดควาผิดพลาดนอ้ยลงท่ีสุด  
 5.2 ดา้นการผลิต 

พบว่าเกิดปัญหาในการตั้ งค่ากล้องเสมือนในโปรแกรมกราฟิก 3 มิติท่ีแตกต่างจากการตั้ งค่าของกล้อง
ถ่ายภาพทัว่ไปซ่ึงจากการวิจยัดงักล่าวถึงแมก้ารตั้งค่าจะเหมือนกบักลอ้งถ่ายภาพแต่ให้ผลลพัธ์ท่ีต่างกนัอย่างมาก
ผูจ้ดัทาํจึงตอ้งหาการตั้งค่าใหม่ท่ีเหมาะสมและให้ผลลพัธ์ท่ีใกลเ้คียง ส่วนของการของการเคล่ือนไหวตวัละครซ่ึงใน
เน้ือเร่ืองท่ีเก่ียวกบัตวัละครหลกัตอ้งใชก้ลอ้งถ่ายรูปภายในเน้ือเร่ืองใหต้รงกบัหลกัการถ่ายภาพเบ้ืองตน้นั้นทาํให้ตอ้ง
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เพ่ิมเน้ือหาเขา้ไปเพ่ือให้ผูรั้บชมไดรั้บเน้ือหาซ่ึงความแปลกใหม่ของผูว้ิจยัทางดา้นน้ี จึงทาํให้ในส่วนการเคล่ือนไหว
บางคร้ังไม่เป็นไปตามธรรมชาติอยา่งท่ีควร 

5.3 ดา้นการออกแบบ 
เน้ือเร่ืองมีขอ้มูลท่ีค่อนขา้งเยอะอาจจะตอ้งมีการปรับปรุงทางดา้นเวลาและเน้ือหาใหก้ระชบัมากข้ึนอีก 

รวมทั้งตอ้งศึกษาเทคนิคดงักล่าวเพ่ิมข้ึนเพ่ือความรวดเร็วในการวจิยัเพ่ิมมากข้ึน 
 
6. บทสรุป 
 งานวิจยัน้ีไดอ้ธิบายขั้นตอนการดาํเนินงานการสร้างภาพยนตร์แอนิเมชนั 3 มิติเพ่ือศึกษาระยะชดัลึกชดัต้ืน
ในกลอ้งถ่ายภาพ โดยการให้ตวัละครควบคุมกลอ้งถ่ายรูปเพ่ือสอดแทรกทฤษฎีพ้ืนฐานในการถ่ายภาพ โดยมีผลลพัธ์
คือรูปถ่ายท่ีตวัละครถ่ายออกมาเป็นส่ิงยนืยนัความถูกตอ้งของหลกัการถ่ายภาพดงักล่าว  ซ่ึงตวัภาพยนตร์แอนิเมชนั 3 
มิติท่ีตอ้งการนาํเสนอทั้งทฤษฎีถ่ายภาพและความสุนทรียไ์ปพร้อมๆกนัในระยะเวลาท่ีจาํกดัจึงสามารถนาํเสนอเน้ือ
สาํคญัไดเ้พียงบางส่วนเท่านั้น 
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โครงการออกแบบแอนิเมชันสามมิติ ส่งเสริมการออมเงินโดยศึกษา Hair Dynamic 
THE 3D ANIMATION DESIGN PROJECT SAVING MONEY  
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บทคดัย่อ      

 โครงการออกแบบแอนิเมชนัสามมิติส่งเสริมการออมเงินน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาและออกแบบภาพยนตร์
แอนิเมชันสามมิติ โดยผูว้ิจยัมีความสนใจการออกแบบตวัละครในลกัษณะเด็กผูช้ายท่ีมีเน้ือหาสอดแทรกความรู้
เก่ียวกบัการส่งเสริมออมเงินขั้นพ้ืนฐานเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผูช้ม โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคคลทัว่ไปไม่ไดจ้าํกดัอายุ
ของผูช้ม ภาพยนตร์แอนิเมชนัสามมิติ เร่ืองน้ีมีระยะเวลาไม่เกิน 1-2 นาที ทฤษฎีท่ีผูว้ิจยัใชใ้นการศึกษาประกอบดว้ย
ขอ้มูลดา้นกายภาพภายนอกของมนุษยแ์ละศึกษาแนวทางการออกแบบตวัละครเน้นการสร้างเส้นผมดว้ยโปรแกรม 
Maya การออกแบบไดน้าํ Plug-in Shave and a Haircut เพ่ือช่วยใหอ้อกแบบและจดัทรงผมให้ง่ายข้ึน ไดผ้ลสาํเร็จเป็น
แอนิเมชนัสามมิติ เน้ือเร่ืองส่งเสริมการออมเงินใชเ้ทคนิคออกแบบเนน้ความเสมือนของเส้นผม  

 

คาํสําคญั: แอนิเมชัน่, การออมเงิน, โปรแกรม Maya   
 

Abstract 

 The 3D Animation Design Project Promote savings the purpose of this study and design a 3D Animation 
films. The researcher is interested in the boy's character designs that contain depictions of promoting knowledge 
about basic money to benefit the audience. The target is an individual, not of the age of the audience. 3D Animation 
films This is no more than 1-2 minutes theories the researchers used in the study contains information on the 
physical appearances of human and abstract character design focuses on creating hair with Maya Design has taken 
Plug-in Shave and a Haircut, to help design and styling easy. More The result is a three-dimensional animation. 
Featuring promote saving money on the virtual design techniques of hair.  
 
KEYWORDS: Animation, Saving Money, Program Maya Design 
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1. บทนํา 
ปัจจุบนัส่ือแอนิเมชนัสามมิติ มีกระบวนการทาํงานหลายขั้นตอน และยงัเป็นอุปสรรคต่อคนท่ีทาํงานดา้น

แอนิเมชนั โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเคล่ือนไหวของเส้นผมท่ีจะทาํให้ดูเป็นธรรมชาติ ผูส้ร้างแอนิเมชนัส่วนใหญ่ไดเ้ล่ียง
ปัญหาน้ีโดยการสร้างทรงผมตวัละครเป็นแผน่เหมือนใส่วิกทาํให้ดูฝืนกบัการเคล่ือนไหวของตวัละคร ผูว้ิจยัจึงสนใจ
ศึกษาการสร้างทรงผมแบบ Hair Dynamic โดยใชโ้ปรแกรม Maya ในการออกแบบสามารถ กาํหนดรูปแบบของ Hair 
Fur ไดเ้สมือนจริงโดยมีการสอดแทรกเน้ือหาส่งเสริมการออมเงินในรูปแบบของส่ือบนัเทิงท่ีสอดแทรกประโยชน์
ทางความคิดเขา้ไปดว้ย การออมก็เหมือนการปลูกตน้ไม ้การออม คือ การสะสมอะไรสักอย่าง สะสมทีละเล็กทีละ
นอ้ย เช่นการออมทรัพย ์กเ็ป็นการสะสมเงินทองทีละเลก็ละนอ้ย เพ่ือใหไ้ดเ้งินกอ้นใหญ่  
(สานุพงศ ์สุทศัน์ธรรมกลุ, 2557 : 14) 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้จึงทาํให้เกิดความคิดท่ีจะสร้างโครงการออกแบบแอนิเมชนัสามมิติ ส่งเสริมการออมเงิน
โดยศึกษา Hair Dynamic ท่ีมีทั้ งความสนุกและได้รับความรู้ไปพร้อมกัน ผูว้ิจัยหวงัว่าส่ือน้ีจะทาํให้เขา้ใจการใช้
เทคนิค Hair Dynamic ทาํใหผู้ท่ี้สนใจนาํไปใชผ้ลิตส่ือแอนิเมชนัสามมิติใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน และสามารถเผยแพร่ใหก้บั
กลุ่มคนหรือนกัศึกษาท่ีตอ้งการตวัอยา่งเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาแอนิเมชนัต่อไป (สุชีพ วงษต์าแสง, 2553 : 364) 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
 เพ่ือศึกษาเรียนรู้เทคนิคการสร้างทรงผมท่ีเสมือนจริง สอดแทรกเน้ือหาการออมเงินผา่นส่ือแอนิเมชนัสามมิติ  
 

3. อุปกรณ์และวิธีการ 
 รายละเอียดวธีิการดาํเนินการวจิยัดงัน้ี 
 3.1 ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลทางเอกสาร  
  ดาํเนินการศึกษาคน้ควา้จากภาพยนตร์และแอนิเมชนั รวมไปถึงฉากและการผสมผสานงาน 
สามมิติ รวมไปถึงการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลบรรยากาศในภาพยนตร์ และแอนนิเมชนัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 3.2 การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
  3.2.1 ศึกษาขอ้มูลทั้งจากภาพยนตร์ การ์ตูน บทสัมภาษณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํทรงผมใหเ้หมือนจริง 
  3.2.2 ศึกษาถึงหลกัแนวความคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนาํเสนองาน 
  3.2.3 ศึกษาดา้นทรงผมจากส่ือแอนิเมชนั 3 มิติ โดยศึกษาแอนิเมชนั 3 มิติจากเร่ือง Big Hero6  
ท่ีมีลกัษณะดา้นทรงผมเป็น Hair Fur ตวัละครมีเอกลกัษณ์หลากหลายแบบ   
 
 
  
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 จากภาพยนตร์แอนิเมชัน่ 3 มิติเร่ือง Big Hero 6   
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 3.2.4 ศึกษาดา้น Character จากส่ือแอนิเมชนั 3 มิติ เร่ือง MR. Peabody & Sherman ตวั Character 
ไม่ Realistic มีเอกลกัษณ์เฉพาะ 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 จากภาพยนตร์แอนิเมชนั 3 มิติเร่ือง MR. Peabody & Sherman 
 

 3.3 ขั้นตอนดาํเนินการ 
  3.3.1 ศึกษาจากการคน้ควา้ขอ้มูล วเิคราะห์ขอ้มูลเพ่ือนาํมาออกแบบ 
  3.3.2 ทดลองออกแบบ ไดแ้ก่ Character Design, Movement Design, Storyboard, Concept Art 
  3.3.3 นาํผลท่ีไดอ้อกไปนาํเสนอ 
 3.4 วเิคราะห์และสรุปขอ้มูลทั้งหมด เป็นแนวทางการออกแบบแอนิเมชนั 
 3.5 ขั้นตอนการผลิต 
  3.5.1 เขียนบทภาพยนตร์แอนิเมชนั 
  หลงัจากผูว้จิยัไดศึ้กษาขอ้มูลและทฤษฎีต่างๆ ผูว้จิยัจึงรวบรวมความคิดในการพฒันาบท เพ่ือให้
การดาํเนินเร่ืองภายในระยะเวลา 1-2 นาที เพ่ือตอ้งการใหผู้ช้มเขา้ใจเร่ืองราวท่ีผูว้ิจยัตอ้งการนาํเสนอ โดยสอดแทรก
เน้ือหาประโยชน์ของการออม เพ่ือใหดู้น่าสนใจ ดงัภาพตวัอยา่งท่ี 3 Story board 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่3 บทภาพ (story board) 
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3.5.2 ออกแบบตวัละคร                                      
 ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวทางการออกแบบแอนิเมชนัในรูปแบบแอนนิเมชนัสามมิติของการ์ตูนดิสนียเ์ป็นตน้แบบ 
เพ่ือนํามาวิเคราะห์ออกแบบเป็นตวัละครในแนวทางของผูว้ิจยั รวมไปถึงรูปแบบของฉากในงานแอนิเมชันของ
การ์ตูนดิสนียเ์พ่ือนาํมาเป็นตน้แบบในการศึกษา แลว้ปรับเปล่ียนใหเ้ขา้กบัแนวทางงานของผูว้จิยั  
   
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4 การลงสีตวัละคร 

3.5.3 ออกแบบแอนิเมติก (Animatic) 
  นาํบทภาพยนตร์ และตวัละครมาวาดทาํเป็นแอนิเมติกเพ่ือให้เห็นถึงความต่อเน่ืองในการเล่าเร่ือง
ผ่านมุมมองแบบภาพยนตร์หรือแอนนิเมชัน ไดช้ัดเจนมากข้ึนเพ่ือให้เห็นขอ้ผิดพลาดและจุดท่ีจะตอ้งแกไ้ขตาม
คาํแนะนาํของท่ีปรึกษารวมถึงเพ่ือวางแผนขอบเขตในการทาํงาน 
 3.5.4 สร้างโมเดลตวัละครและฉาก 
  ในส่วนขั้นตอนการผลิต ผูว้ิจัยได้ใช้โปรแกรม Autodesk Maya 2014 สําหรับการสร้างสรรค์
ผลงาน โดยการข้ึนโมเดลแบบท่ีไดป้รับปรุงแกไ้ขแลว้นาํโครงสร้างโมเดลมาใส่กระดูกให้ตวัละคร รวมทั้งสร้างการ
ขยบัของเส้นผมในมุมต่าง ๆ และการสร้างอารมณ์เพ่ือให้การสร้างแอนิเมชนัสมจริงยิ่งข้ึน หลงัจากนั้นจึงสร้างฉาก
ตามบทของตวัละครและเพ่ิมแสงเงาเป็นขั้นตอนสุดทา้ย ดงัภาพท่ี 5 
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ภาพที ่5 โมเดลตวัละคร 
 

  ในส่วนขั้นตอนการผลิต ผูว้ิจัยได้ใช้โปรแกรม Autodesk Maya 2014 สําหรับการสร้างสรรค์
ผลงาน โดยการข้ึนโมเดลแบบท่ีไดป้รับปรุงแกไ้ขแลว้นาํโครงสร้างโมเดลมาใส่กระดูกให้ตวัละคร รวมทั้งสร้างการ
ขยบัของเส้นผมในมุมต่างๆ และการสร้างอารมณ์เพ่ือให้การสร้างแอนิเมชนัสมจริงยิ่งข้ึน หลงัจากนั้นจึงสร้างฉาก
ตามบทของตวัละครและเพ่ิมแสงเงาเป็นขั้นตอนสุดทา้ย ดงัภาพท่ี 6 
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ภาพที ่6 ฉาก 

 
4. ผลการวจิัย 
 จากผลการทาํวิจยัและสร้างสรรคง์านทาํใหผู้ว้ิจยัไดท้ราบถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหวา่งขั้นตอนการดาํเนินงาน 
และไดท้าํการปรับปรุงแกไ้ขหาทางออก ในการแกไ้ขปัญหาต่างๆ นั้นดว้ยการศึกษาวิจยัจากส่ือต่างท่ีผูว้ิจยัสามารถ
เขา้ถึงได้ รวมไปถึงการได้รับคาํปรึกษาจากคณาจารยแ์ละผูท้รงคุณวุฒิ ทั้ งจากในสถานศึกษา และจากขา้งนอก
สถานศึกษาของผูว้ิจยั จึงทาํใหง้านสามารถผา่นมาไดด้ว้ยดี และออกมาในระดบัท่ีผูว้ิจยัพอใจและสามารถนาํเสนอส่ิง
ท่ีผูว้จิยัตอ้งการได ้

5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 จากการวจิยัและผลิตส่ือแอนิเมชนัสามมิติแนวรณรงค ์เพ่ือสอนใหค้นรู้จกัออมผา่นมุมมองของผูท้าํวจิยั  
จึงสรุปไดว้า่ 
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 5.1 ดา้นระยะเวลา 
 ในการผลิตแอนิเมชนัสามมิตินั้น เน่ืองจากผูว้ิจยัไดด้าํเนินการในการผลิตโดยใชเ้ทคนิค Hair Fur จึงทาํให้
ต้องใช้เวลานานในการ เซ็ตผม ผูว้ิจัยจึงนํา Plug in Shave and Hair Cut มาแต่งทรงผมให้ง่ายข้ึน แต่ก็ยงัต้องใช้
ระยะเวลาในการ Render นานพอสมควร  
 5.2 ดา้นการผลิต 
 พบปัญหาในการจดัแสงองคป์ระกอบเซ็ตผมและการพล้ิวไหวของเส้นผมของตวัละครเน่ืองมาจากความไม่
ชาํนาญของผูว้ิจัยทางด้านน้ี จึงทาํให้การเคล่ือนไหวของทรงผมบางคร้ังไม่เป็นไปตามธรรมชาติเท่าท่ีควร เช่น 
การปล้ิวของเส้นผม ผูว้ิจยัจึงพยายามหาเทคนิคต่างๆ เขา้มาช่วยเพื่อลดขอ้ผิดพลาดและให้การประมวลผลออกมาได้
เป็นธรรมชาติมากข้ึน และ Render ในเวลาท่ีน้อยลง ในด้านแสง สี ฉาก บรรยากาศผูว้ิจัยได้อา้งอิงแนวทางจาก
ภาพยนตร์แอนิเมชนั เร่ือง Mr. Peabody and Sherman และดา้นทรงผมเหมือนเร่ือง Big Hero 6 แมจ้ะพยายามผลิตให้
ไดใ้กลเ้คียงแต่ไม่สามารถผลิตไดเ้ทียบเท่าหรือดีกวา่ได ้

5.3 ดา้นเน้ือเร่ืองและการออกแบบ 
 จากขอ้เสนอแนะของคณาจารย ์ในเร่ืองของเน้ือเร่ืองอาจจะไม่มีความซบัซอ้นเพราะตอ้งการท่ีจะเล่าเร่ืองให้
กระชบัเพราะตอ้งใชเ้วลา Render ดา้นทรงผมนานพอสมควรและแกไ้ขบา้งส่วนเพ่ือให้งานไม่ยากเกินความสามารถ
ในการทาํงานของผูว้จิยั   
 
6. บทสรุป 
 โครงงานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาและการสร้างสรรคส่ื์อแอนิเมชนัสามมิติแนวรณรงค ์เพ่ือส่งเสริมการออมเงิน
ผา่นมุมมองความคิดของผูท้าํวิจยั เพ่ือเป็นประโยชน์แก่ผูช้มทัว่ไปโดยอาศยัเร่ืองราวของเด็กผูช้ายท่ีรู้จกัการเก็บออมเงิน 
เก็บเล็กประสมนอ้ยจนไดส่ิ้งของท่ีตนตอ้งการและแทรกแนวคิดความพอเพียงไปดว้ยในตอนจบ โดยศึกษาแนวคิด
การออกแบบตวัละครและแสงสี บรรยากาศจากภาพยนตร์แอนิเมชนั เร่ือง Mr.Peabody and Sherman และดา้นทรงผม
เหมือนเร่ือง Big Hero 6 เพ่ือใหต้วัละครดูน่าสนใจมากข้ึน 
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การออกแบบภาพยนตร์แอนิเมชันสองมิติแนวนิยายวทิยาศาสตร์ระทกึขวญั 
THE 2D ANIMATION PROJECT FOR SCIENCE FICTION THRILLER 

 
พงศธร พึง่บุญพุทธิพงศ์1  ผศ.ธรรมศักดิ์ เอือ้รักสกลุ2 นัฐวุฒิ สีมันตร3 และ ชัยพร พานิชรุทตวิงศ์4   

1 นกัศึกษาหลกัสูตร ศิลปมหาบณัฑิต สาขาวชิาคอมพวิเตอร์อาร์ต  คณะดิจิทลัอาร์ต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 หวัหนา้สาขาวชิาคอมพิวเตอร์อาร์ต คณะดิจิทลัอาร์ต มหาวทิยาลยัรังสิต 

3 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ สาขาวชิาคอมพิวเตอร์อาร์ต คณะดิจิทลัอาร์ต มหาวทิยาลยัรังสิต 
4 ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรศิลปบฒัฑิต สาขาวชิาคอมพวิเตอร์อาร์ต  คณะดิจิทลัอาร์ต มหาวทิยาลยัรังสิต 

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

บทคดัย่อ      

 การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือออกแบบส่ือแอนิเมชันสองมิติ โดยเน้นการนําเสนอเร่ืองราวแนวนิยาย
วิทยาศาสตร์ระทึกขวญัสอดแทรกการสะทอ้นความน่ากลวัของเทคโนโลยี ทฤษฏีท่ีใชศึ้กษาประกอบดว้ยการศึกษา
ขอ้มูลจากภาพยนตร์และแอนิเมชนัแนวนิยายวทิยาศาสตร์ วิเคราะห์รูปแบบเพ่ือเกบ็รวบรวมขอ้มูลท่ีมีเน้ือหาหรือการ
ออกแบบฉาก ตวัละคร บรรยากาศ ท่ีผูว้ิจยันั้นมีความสนใจ เพ่ือศึกษาถึงขอบเขตการนาํโปรแกรมสามมิติมาช่วยใน
งานแอนิเมชนัสองมิติ ไดผ้ลสาํเร็จเป็นแอนิเมชนัสองมิติท่ีมีการสะทอ้นถึงความน่ากลวัและสภาพสังคมในแบบนิยาย
วทิยาศาสตร์ 
 การศึกษาวิจยัดงักล่าวไดอ้อกแบบเน้ือหาเร่ืองราวของแอนิเมชนัสองมิติ เพ่ือสะทอ้นถึงความน่ากลวัของ
เทคโนโลยผีา่นแนวนิยายวทิยาศาสตร์  

 

คาํสําคญั: แอนิเมชนัสองมิติ, นิยายวทิยาศาสตร์ระทึกขวญั 
 

Abstract 

 The objectives of the study and create 2D animation Content with Science Fiction Thriller with reflect a 
horror of technology. Research instruments included Science Fiction Movie, Animation Science Fiction 
films.Analyze content and design to collect a data about scenes, character, atmosphere that researcher is interested, 
for study about how to create 3D model in 2D animation. Performance can be produced with 2D animation film, 
with reflect a horror and Social conditions in Science Fiction. 
 The study designed 2D animation is presenting a Science Fiction thriller story and reflect a horror of 
technology.   
 

KEYWORDS: 2D ANIMATION, SCIENCE FICTION THRILLER   
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1.บทนํา 
 ในปัจจุบนัภาพยนตร์แนวนิยายวิทยาศาสตร์( Science Fiction, Sci-Fi ) มีมากข้ึนทั้งน้ีเป็นเพราะโลกเขา้สู่ยคุ
ดิจิทลัมากข้ึนจึงทาํให้มีภาพยนตร์แนวนิยายวิทยาศาสตร์ท่ีเสนอแนวความคิดสมจริง และเน้ือเร่ืองท่ีน่าสนใจแต่ใน
ขณะเดียวกนัภาพยนตร์แนวระทึกขวญั( Thriller )กมี็การทาํมากข้ึนและทาํสมจริงมากข้ึนดว้ยเช่นกนั  ภาพยนตร์ต่างๆ
เหล่านั้นหลายเร่ืองมกัสะทอ้นแนวความคิดท่ีแสดงถึงความน่ากลวัของยคุดิจิทลัในปัจจุบนัและอนาคต ออกมาผา่นจิต
นาการของผูส้ร้างซ่ึงแตกต่างกนัตามพ้ืนฐานของเน้ือเร่ืองนั้นๆ เช่น Eagle Eye, I robot, Transcendence เป็นตน้ 
 จะเห็นได้ว่าโลกในปัจจุบันยิ่งเทคโนโลยีก้าวหน้าไปมากเท่าใดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์กย็ิง่มีใหเ้ห็นอยูใ่กลต้วัมากข้ึนเท่านั้น ไม่วา่จะเพ่ือความสะดวกสบาย ขอ้มูลส่วนตวั การเงิน ข่าวสารและ
อ่ืนๆ ซ่ึงหากวนัไหนคอมพิวเตอร์เกิดทาํงานผดิพลาดข้ึนมาเพราะอุบติัเหตุหรือดว้ยความตั้งใจความเสียหายกจ็ะมีมาก
ข้ึนไปดว้ยเช่นกนั  
 ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไดคิ้ดนาํเสนองานช้ินน้ีผ่านออกมาในรูปแบบของแอนิเมชนัสองมิติผสมผสานงานสามมิติ 
เพ่ือสะทอ้นถึงความน่ากลวัของเทคโนโลยใีนแนวความคิดของผูท้าํวิจยั และเป็นการศึกษาคน้ควา้ขอบเขตของการนาํ
โปรแกรมสามมิติเขา้มาช่วยในขั้นตอนการผลิตงานแอนิเมชนัสองมิติ ซ่ึงผูว้ิจยัหวงัวา่งานช้ินน้ีจะสามารถเป็นตวัอยา่ง
หรือผลงานอา้งอิงในการนาํโปรแกรมสามมิติเขา้มาช่วยในขั้นตอนการผลิต รวมไปถึงเป็นตวัอยา่งในงานแอนิเมชนั
แนวนิยายวทิยาศาสตร์ระทึกขวญัท่ีสะทอ้นถึงสภาพทางสังคมปัจจุบนั  
 

2.วตัถุประสงค์ 
 เพ่ือออกแบบและผลิตแอนิเมชนัสองมิติในรูปแบบแนวภาพยนตร์นิยายวิทยาศาสตร์ระทึกขวญั (Sci Fi-
Thriller ) เพ่ือสะทอ้นความน่ากลวัของเทคโนโลย ี 
 

3. อุปกรณ์และวิธีการ 
 รายละเอียดวธีิการดาํเนินการวจิยัดงัน้ี 
 3.1 ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลทางเอกสาร  
  ดาํเนินการศึกษาคน้ควา้จากภาพยนตร์และแอนิเมชนั รวมไปถึงฉาก บรรยากาศ การผสมผสาน
งานสองมิติเขา้กบังานสามมิติในส่ือแอนิเมชนัของญ่ีปุ่น  
 3.2 แหล่งขอ้มูล 
  3.2.1 ศึกษาขอ้มูลทั้งจาก ภาพยนตร์ การ์ตูน บทสัมภาษณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบันวนิยายวิทยาศาสตร์ หรือ
ข่าวปัจจุบนัดา้นเทคโนโลย ี  
  3.2.2 ศึกษาถึงหลกัแนวความคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนาํเสนองาน 
  3.2.3 ศึกษาส่ือแอนิเมชนัสองมิติ โดยทาํการศึกษาจากเร่ือง " Ghost In The Shell " แอนิเมชนัแนว
นิยายวทิยาศาสตร์ เล่าถึงโลกท่ีมีการตั้งคาํถามข้ึนวา่โปรแกรมคอมพิวเตอร์สามารถจะพฒันาตวัเองไดม้ากแค่ไหน  
 โดยเนน้การศึกษาเร่ืองของการออกแบบฉาก และออกแบบลกัษณะตวัละคร  
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รูปที ่1 จากแอนิเมชนัเร่ือง Ghost in the Shell - Arise ( 2013 ) 

 

  และได้ทาํการศึกษาจากเร่ือง " To Aru Kagaku no Railgun " และ " To Aru Kagaku no Railgun 
Season 2" โดยเนน้เร่ืองการใชบ้รรยากาศ แสง สี และการนาํโปรแกรมสามมิติเขา้มาผสมผสานใชใ้นงาน ซ่ึงโมเดล
สามมิติท่ีนาํมาใชใ้นเร่ืองน้ีจะมีลกัษณะเป็นการใชสี้แบบ Toon Shad 
 

 
รูปที ่2 จากแอนิเมชนัเร่ือง To Aru Kagaku no Railgun ( 2009 ) 

 

  3.2.4 ศึกษาส่ือภาพยนตร์แนวนิยายวิทยาศาสตร์ โดยศึกษาจากภาพยนตร์ Eagle Eye ไดน้าํเสนอ
ถึงระบบคอมพิวเตอร์ท่ีมีความสามารถในการเช่ือมต่อ และตดัสินใจอยา่งอิสระดว้ยตวัเองไดใ้นการทาํส่ิงต่างๆโดย
มนุษยก์บักลายเป็นคนถูกเฝ้ามองโดยระบบคอมพิวเตอร์แทน  
 โดยเน้นเร่ืองการศึกษาการเล่าเร่ืองดว้ยภาษาภาพยนตร์ และการเล่าเร่ืองในช่วงแรกถึงอุปกรณ์เทคโนโลยี
ใกลต้วัเราโดนควบคุมโดยบุคคลท่ีเราไม่รู้ว่าเป็นใคร ผูว้ิจยัจึงคิดว่าการนาํเสนอในช่วงเร่ิมตน้ของหนังน้ีมีความ
น่าสนใจ 
 

 
รูปที ่3 จากภาพยนตร์เร่ือง Eagle Eye ( 2008 ) 

 ทั้ง 3 ตวัอยา่งขา้งตน้น้ี สัมพนัธ์กบัการทาํการวจิยัโดย 2 ตวัอยา่งแรกท่ีเป็นแอนิเมชนันั้นเพ่ือเป็นแนวทางใน
การศึกษาการออกแบบตวัละคร ขอบเขตการนาํโปรแกรมสามมิติมาใชผ้สมผสานในงานของต่างประเทศวา่ผูว้จิยั
สามารถท่ีจะทาํตามไดม้ากนอ้ยแค่ไหนหรือประยกุตใ์ชใ้นรูปแบบอ่ืนๆ และเป็นการศึกษาถึงรูปแบบของ แสงเงา 
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บรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม ส่วนตวัอยา่งท่ี 3 ภาพยนตร์แนวนิยายวิทยาศาสตร์ท่ีมีการเล่าเร่ืองประกอบกบัการใชมุ้ม
กลอ้งในภาษาภาพยนตร์ท่ีผูว้จิยัสามารถศึกษาเป็นแบบอยา่งได ้
 3.3 การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
  ผูว้จิยัรวบรวมเกบ็ขอ้มูลเอกสารต่างๆ ส่ือบนอินเตอร์เน็ต ส่ือภาพยนตร์และแอนิเมชนัเพ่ือเป็นพ้ืน
ฐานขอ้มูลในการออกแบบภาพยนตร์แอนิเมชนัแนวนิยายวทิยาศาสตร์ 
 3.4 ขั้นตอนดาํเนินการ 
  3.3.1 ศึกษาคน้ควา้รวบรวมขอ้มูล วเิคราะห์ขอ้มูลเพ่ือนาํมาออกแบบ 
  3.3.2 ทดลองออกแบบ ไดแ้ก่ Character Design, Storyboard, Concept art  
  3.3.3 นาํผลท่ีไดอ้อกไปนาํเสนอ 
 3.5 วเิคราะห์ขอ้มูล 
  สรุปขอ้มูลทั้ งหมดเป็นแนวทางในการศึกษาออกแบบ และหาจุดท่ีสามารถสร้างสรรค์ผลงาน
พร้อมกบัทาํความเขา้ใจถึงขอบเขตการทาํงาน 
 3.6 ขั้นตอนการผลิต 
  3.6.1 เขียนบทภาพยนตร์แอนิเมชนั 
  หลงัจากผูว้ิจยัไดศึ้กษาหาขอ้มูลจากส่ือท่ีผูว้จิยัสนใจ จึงทาํใหผู้ว้ิจยัรวบรวมความคิดในการพฒันา
เร่ืองบทภาพยนตร์ใหส้ามารถดาํเนินเร่ืองภายในขอบเขตท่ีเหมาะสมกบัประสิทธิภาพ และความสามารถของผูท้าํวิจยั 
เพ่ือส่ือความหมายผา่นภาษาภาพยนตร์ให้กบัผูช้มไดรั้บรู้และเขา้ใจ ในส่ิงท่ีผูว้ิจยัตอ้งการนาํเสนอรวมถึงการสะทอ้น
ส่ิงท่ีเป็นความคิดของผูว้จิยัผา่นผลงานแอนิเมชนัสองมิติ ดงัในภาพตวัอยา่งท่ี 4 
 โดยจะบอกเร่ืองของเทคโนโลยีท่ีเขา้มาใกลต้วัคนเรามากข้ึน ซ่ึงเป็นทั้งส่ิงอาํนวยความสะดวกและเป็นทั้ง
ส่ิงท่ีอนัตรายหากอยูเ่หนือการควบคุม  
 

 
รูปที ่4 บทภาพ ( story board ) 
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3.6.2 ออกแบบตวัละครและฉาก 
  ผูว้จิยัไดศึ้กษาแนวทางการออกแบบแอนิเมชนัสองมิติของประเทศญ่ีปุ่นเป็นตน้แบบ เพ่ือนาํมา
วเิคราะห์ออกแบบตวัละครในแนวทางของผูว้จิยั รวมไปถึงรูปแบบของฉาก แสงสี บรรยากาศ โดยศึกษาพื้นฐานเพอร์
สเปกทีฟจากหนงัสือ เป็นตน้แบบในการศึกษาแลว้ปรับเปล่ียนใหเ้ขา้กบัแนวทางงานของผูว้จิยั  
  3.6.3 ออกแบบแอนิเมติก (Animatic) 
  นาํบทภาพยนตร์ และตวัละครมาวาดทาํเป็นแอนิเมติกเพ่ือใหเ้ห็นถึงความต่อเน่ืองในการเล่าเร่ือง
ผา่นมุมมองแบบภาษาภาพยนตร์หรือแอนิเมชนั ไดช้ดัเจนมากข้ึนเพ่ือใหเ้ห็นขอ้ผดิพลาดและจุดท่ีจะตอ้งแกไ้ขตาม
คาํแนะนาํของท่ีปรึกษารวมถึงเพ่ือวางแผนขอบเขตในการทาํงาน 
 

 
รูปที ่5 การเปล่ียนบทภาพ (story board)ใหเ้ป็นแอนิเมติก (Animatic) 

 

  3.6.4 วาดภาพเคล่ือนไหวแบบภาพต่อภาพ (Frame by Frame) 
  ทาํการวาดภาพเคล่ือนไหว และสร้างฉากดว้ยโปรแกรมสามมิติ 

 
รูปที ่6 การตดัเส้นและวาดเฟรมบายเฟรม (Frame-by-Frame) การเตรียมการจดัแสงเงาในฉาก 

 

  3.6.5 การลงสีและจดัเรียงภาพ 
  เม่ือวาดภาพเคล่ือนไหวแลว้กท็าํการใชโ้ปรแกรมลงสีเพ่ือใหเ้ห็นภาพรวมของตวัละคร ต่อจากนั้น
นาํภาพมาเพ่ือจดัเรียงกนัเพ่ือสร้างเป็นภาพเคล่ือนไหวข้ึนมา 
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รูปที ่7  การลงสีตวัละคร 

 

  3.6.6 การคอมโพสิท (Composite)  
  นาํตวัละครและฉากมาคอมโพสิทกนั เพ่ือทาํการจดัแสงในงานทาํใหต้วัละครดูกลมกลืนเขา้กบั
บรรยากาศในฉาก และเน้ือเร่ือง 
 

 
รูปที ่8  การนาํตวัละครมารวมกบัฉาก 

 

4. ผลการวจิัย 
 จากผลการทาํวจิยั และสร้างสรรคง์านทาํใหผู้ว้ิจยัไดท้ราบถึงขอ้ดีของการนาํเสนอนิยายวิทยาศาสตร์ผา่นส่ือ
แอนิเมชนัสองมิติและสามมิติ โดยพบว่าสามารถท่ีจะให้ความรู้สึกถึงความเป็นโลกอนาคตไดผ้่านการเล่าเร่ืองดว้ย 
ฉาก บรรยากาศ ส่ิงแวดลอ้ม ตวัละคร และอ่ืนๆ จึงทาํให้เห็นว่าการสร้างสรรค์ผลงานแนวนิยายวิทยาศาสตร์นั้น
สามารถท่ีจะนาํเสนอผา่นส่ือแอนิเมชนัได ้และสร้างอรรถรสในการรับชมไดม้ากพอๆ กบัภาพยนตร์ 
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 ดงันั้นการนาํเสนอเร่ืองราวแนวนิยายวิทยาศาสตร์นั้น ผูส้ร้างสรรคส์ามารถเลือกงานแอนิเมชนัมาเป็นส่ิงท่ี
ใชใ้นการนาํเสนอไดโ้ดยใหค้วามสาํคญักบั เน้ือเร่ืองตอ้งมีเหตุมีผล ฉาก บรรยากาศ ตวัละคร การนาํเสนอจินตนาการ
ผา่นผลงานออก โดยอาศยัการเล่าเร่ืองผา่นภาษาภาพยนตร์ 
 
5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 จากการวจิยั และผลิตส่ือแอนิเมชนัสองมิติแนวนิยายวทิยาศาสตร์ระทึกขวญั เพ่ือสะทอ้นความน่ากลวัของ
เทคโนโลยผีา่นมุมมองของผูท้าํวจิยั จึงสรุปไดว้า่ 
 5.1 ดา้นระยะเวลา 
 ในการผลิตแอนิเมชนัสองมิตินั้น เน่ืองจากผูว้ิจยัไดด้าํเนินการในการผลิตงานผูเ้ดียว ประกอบกบัมีพ้ืนฐาน
ในเร่ืองของการวาดรูปในระดบักลางจึงทาํให้ตอ้งใชเ้วลานานในการเตรียมการผลิตงานออกมา และขบวนการหลงั 
การผลิตงานตอ้งใชเ้วลานาน เช่น การวาดรูปดว้ยมือแบบถาพต่อภาพ การทดลองเทคนิคการใชโ้มเดลสามมิติมาผสม
กบังานสองมิติซ่ึงไม่ค่อยมีบทเรียนหรือแบบการเรียนการสอนในประเทศไทยจึงทาํให้ยากต่อการทาํงาน และงานใน
ขั้นตอนอ่ืนๆจาํเป็นจะตอ้งใชป้ระสบการณ์อยา่งมาก จากขอ้จาํกดัขา้งตน้จึงทาํใหผู้ว้ิจยัอาจจะไม่สามารถสร้างผลงาน
ท่ีมีคุณภาพเหมือนส่ือแอนิเมชนัสองมิติของทางต่างประเทศตามท่ีผูท้าํวจิยัตอ้งการได ้ 
 5.2 ดา้นการผลิต 
 พบปัญหาในขั้นตอนการการวาดรูปอยูบ่า้งท่ีทาํใหต้วัละครตอนเคล่ือนไหวอาจจะดูไม่เป็นธรรมชาติหรือดู
สบายตาเหมือนส่ือแอนิเมชนัของต่างประเทศ และขั้นตอนในการทดลองนาํโมเดลสามมิติมาช่วยในงานสองมิติพบ
ปัญหาดา้นเทกเจอร์และการจดัแสงเพ่ือนาํมาใชใ้นงานสองมิติ จึงไดมี้การหาทางแกไ้ขเพื่อใหง้านออกมาไดใ้กลเ้คียง
กบัส่ิงท่ีผูท้าํตอ้งการมากท่ีสุด  
 5.3 ดา้นเน้ือเร่ืองและการออกแบบ 
 จากขอ้เสนอแนะของคณาจารย  ์ในเร่ืองของเน้ือเร่ืองมีความซับซ้อนและตอ้งการท่ีจะเล่ามีมากเกินไป
ผูจ้ดัทาํถึงไดเ้ปล่ียน และแกไ้ขบางส่วนเพื่อใหง้านไม่ยากเกินความสามารถในการทาํงานของผูว้ิจยัรวมไปถึงอาจจะมี
การปรับปรุงทางดา้นเน้ือหาหรือการเล่าเร่ืองใหก้ระชบัข้ึนในอนาคต  
 

6. บทสรุป 
 โครงงานวิจยัน้ีเป็นการศึกษา และการสร้างสรรค์ส่ือแอนิเมชนัสองมิติแนวนิยายวิทยาศาสตร์ระทึกขวญั 
เพ่ือสะทอ้นความน่ากลวัของเทคโนโลยผีา่นมุมมองความคิดของผูท้าํวิจยั อีกทั้งเพ่ือศึกษาการนาํโปรแกรมสามมิติมา
ช่วยในงานสองมิติดว้ย 
 

กติติกรรมประกาศ 
 ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ธรรมศกัด์ิ เอ้ือรักสกุล อาจารยน์ฐัวฒิุ สีมนัตร ท่ีใหค้าํปรึกษาและ
คาํแนะนาํในการทาํโครงการวิทยานิพนธ์น้ี ในส่วนของการผลิตงานและเทคนิคการทาํงานผูว้ิจยัขอขอบพระคุณ 
อาจารยช์ยัพร พานิชรุทติวงศ ์ท่ีทาํใหผ้ลงานสามารถผลิตออกมาได ้และขอขอบพระคุณอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรฯทุก
ท่านท่ีประสิทธ์ิประสาทวชิาความรู้ ขอขอบพระคุณบิดา มารดา ตลอดจนผูมี้ส่วนในการช่วยเหลือทุกท่าน  
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โครงการออกแบบ ตัวอย่างเกมแนว RPG โดยปราศจากการเขียนโปรแกรม 
DESIGN OF GAME TRAILER FOR RPG WITHOUT PROGRAMING   
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--------------------------------- 
 

บทคดัย่อ      

การผลิตเกมนั้นจะมีส่วนประกอบหลกัคือ ระบบเกม และ กราฟฟิก โดยระบบเกมนั้นจาํเป็นตอ้งใชก้าร
เขียนโปรแกรมและปัจจุบนัเกมท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลายคือเกมประเภท RPG (Role Playing Game) ซ่ึงการ
ผลิตเกมเพื่อจาํหน่ายนั้นจาํเป็นจะตอ้งมีการโฆษณาหรือประชาสัมพนัธ์ การผลิตเกมจึงนิยมสร้างตวัอยา่งเกม(Game 
Trailer) ในการเป็นส่ือโฆษณา ซ่ึงผูว้ิจยัเลง็เห็นถึงปัญหาในกรณีท่ี บริษทัเกม จาํเป็นจะตอ้งโฆษณาเกม แต่ระบบเกม 
ยงัไม่แลว้เสร็จ  

จากเหตุผลขา้งตน้การวิจยัน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือออกแบบ ตวัอยา่งเกมแนว RPG(Roll-Playing Game) โดย
ปราศจากการเขียนโปรแกรม เพ่ือทดลองว่าวิธีน้ีจะสามารถใชเ้ป็นวิธีแกปั้ญหาดงักล่าวไดห้รือไม่ โดยศึกษาขอ้มูล
จาก ตวัอย่างเกม วิเคราะห์และเก็บรวมรวบขอ้มูลท่ีผูว้ิจยัให้ความสนใจ ซ่ึงทาํไดโ้ดยการทาํแอนิเมชันแทนท่ีใน 
ระบบการเล่นของเกม(Game Play)  และไดผ้ลสาํเร็จเป็นตวัอยา่งเกม ความยาวประมาณ 2 นาที  

 

คาํสําคญั: GAME TRAILER, RPG 
 

Abstract 

 Game development main structure has Game Play and graphic, And Game Play needs a programing. 
Recently RPG (Role Playing Game) is a popular game. Game development for commerce needs advertisement then 
favor to make Game Trailer for advertisement. Researcher found a problem maybe will happen in case a company 
needs to make Game Trailer but Game Play is incomplete. 
 From the above massage, these research aims to design of Game Trailer for RPG without Programing, for 
try out this research can fix this problem or not, that can make it by replace animation to Game Play.  
 

KEYWORDS: GAME TRAILE, RPG 
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1. บทนํา 
                ปัจจุบนัในการผลิตเกมจาํเป็นตอ้งมีการประชาสัมพนัธ์หรือโฆษณาและตรวจสอบความนิยมจากผูบ้ริโภค 
เพราะการผลิตเกมแต่ละเร่ืองนั้นมีค่าใช้จ่ายหรือการลงทุนค่อนขา้งสูง ทุกบริษทัต่างหวงัว่าเกมท่ีผลิตออกมานั้น
จะตอ้งทาํกาํไรใหบ้ริษทัได ้จึงนิยมสร้างตวัอยา่งเกม(Trailer Game) ข้ึนมาก่อน 

ตวัอย่างเกม นั้นจะมีความแตกต่างจาก ตวัอย่างแอนิเมชัน คือ ตวัอย่างเกมจะมีส่วนของ ระบบการเล่น
ภายในเกม, โทนของเกม, ส่ิงท่ีพิเศษจากเกมอ่ืน เป็นตน้ โดยในตวั Trailer ของเกมจะมุ่งเนน้แสดงให้เห็นจุดเด่นของ
ตวัเกมท่ีสุดเพ่ือท่ีจะใหผู้รั้บชมรู้จกัเกมนั้นวา่ระบบการเล่นในเกมเป็นอยา่งไรบา้ง 

การผลิตตวัอยา่งเกมนั้น จะสามารถผลิตไดต้อ้งมี “ระบบการเล่นของเกม” ซ่ึง จาํเป็นจะตอ้งใช ้“การเขียน
โปรแกรม” เพ่ือท่ีจะสั่งให้ตวัละครขยบั หรือ ควบคุมส่ิงต่างๆของเกม ไม่จาํเป็นวา่เกมนั้นตอ้งสร้างเสร็จ แค่สามารถ
ทดลองเล่นได ้โดยนาํวิดีโอในระหว่างเล่นมารวมกบั แอนิเมชนัอาจจะมีการตดัภาพสลบัระหว่าง ระบบการเล่นใน
เกม กบั แอนิเมชนั โดยจุดมุ่งเนน้ท่ีสาํคญัท่ีสุดคือการทาํใหผู้ช้มดูแลว้รู้สึกน่าเล่น  

ในปัจจุบนัมีวดีิโอเกมมากมายหลายประเภท โดยมีเกมประเภทหน่ึงท่ีผูเ้ล่นใหค้วามนิยมมากมาย นัน่คือ เกม
ประเภท “RPG” เกม RPG นั้นย่อมาจากคาํว่า Role Playing Game คือ เกมท่ีผูเ้ล่นสมมุติรับบทเป็นตวัละครหน่ึงใน
เกม โดยเล่นตามกฎกติกาของเกมผ่านการป้อนคาํสั่งและเลือกเง่ือนไขท่ีเกมกาํหนดมา โดยผลลพัธ์ท่ีเกิดจะแตกต่าง
กนั ตามเง่ือนไขท่ีเลือก 
  จากขอ้มูลท่ีไดร้ะบุไปในขอ้ความขา้งตน้ทั้งหมดจึงไดเ้กิดแรงบนัดาลใจท่ีจะออกแบบ ตวัอย่างเกมแนว 
RPG โดยไม่พ่ึง “การเขียนโปรแกรม” ซ่ึงทาํไดโ้ดยการทาํแอนิเมชนัแทนท่ีในช่วง “ระบบการเล่นในเกม” นัน่เอง 

จากขอ้มูลท่ีไดร้ะบุไปในขอ้ความขา้งตน้ทั้งหมดผูว้ิจยัเลง็เห็นถึงปัญหาในกรณีท่ี บริษทัเกม จาํเป็นจะตอ้ง
โฆษณาเกม แต่ระบบเกม ยงัไม่แลว้เสร็จ การวิจยัน้ีจึงมีวตัถุประสงค์เพ่ือออกแบบ ตวัอย่างเกมแนว RPG (Roll-
Playing Game) โดยปราศจากการเขียนโปรแกรม เพ่ือทดลองวา่วิธีน้ีจะสามารถใชเ้ป็นวิธีแกปั้ญหาดงักล่าวไดห้รือไม่ 
ซ่ึงทาํไดโ้ดยการทาํแอนิเมชนัแทนท่ีใน ระบบการเล่นของเกม(Game Play)  
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
 เพ่ือทดลองสร้าง ตวัอยา่งเกม แนว RPG  โดยไม่ใชก้ารเขียนโปรแกรม 

 

3. การดาํเนินการวจิัย 
รายละเอียดวธีิการดาํเนินการวจิยัดงัน้ี 
3.1. ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลจากเอกสาร 

ดาํเนินการศึกษาคน้ควา้ ตาํรา เอกสาร ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือนาํมาเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานสาํหรับทาํการวจิยั เก่ียวกบั  
3D Animation โดยเนน้การศึกษาขั้นตอนการสร้างตวัละคร การตดัต่อมุมกลอ้งใหดู้สนุกต่ืนเตน้   

3.2 แหล่งขอ้มูล  

3.2.1 ศึกษาขอ้มูลดา้นเอกสาร ส่ือส่ิงพิมพ ์อิเลกทรอนิกส์ 
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รูปท่ี 1 โมเดล 3 มิติ จากหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ (EBook) ของ สุชีพ วงษต์าแสง 

 

3.2.2 ศึกษาการตดัต่อจาก ตวัอยา่งเกม Super Smash Bros. ท่ีมีการตดัต่อระหวา่ง แอนิเมชนั กบั ระบบการ
เล่นของเกม ไดอ้ยา่งลงตวั 

 
รูปท่ี 2 ตวัอยา่งเกม Super Smash Bros. 

 

3.2.3 ศึกษารูปแบบโมเดลและพื้นผวิตวัละคร 3 มิติ ขนาด 4 ส่วน จากเกม Dragon nest เน่ืองจากสัดส่วน
ของตวัละครจากเกมดงักล่าวมีขนาดเท่ากบัตวัละครท่ีผูว้จิยัตอ้งการออกแบบและพื้นผิวตวัละครใชว้ธีิลงสี
ดิจิทลั (Digital Painting) ในการทาํซ่ึงเป็นวธีิท่ีผูว้จิยัใหค้วามสนใจ 

 
รูปท่ี 3 โมเดล 3 มิติจากเกม Dragon nest 



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 10 ปีการศกึษา 2558 

 

วนัองัคารที ่11 สงิหาคม พ.ศ.2558 หน้า  314 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

3.2.4 ศึกษารูปแบบของ ระบบการเล่นของเกม ฉาก และ องคป์ระกอบต่างๆภายในเกม จากเกม  
 3.2.4.1 Dragon nest เน่ืองจากเกมน้ีการใช ้sprite (ภาพของวตัถุ) มาทาํ skill ต่างๆในเกม 

 3.2.4.2  Lost Ark Online และ Dungeon striker  ซ่ึงเกมทั้งคู่มีมุมมองการเล่นเป็น bird eye view 

 3.2.4.3  Phantasy Star Online 2 ศึกษาการขยบัและออกท่าทางของตวัละคร 

 
รูปท่ี 4 เกม Dragon nest 

 

 
รูปท่ี 5 เกม Dungeon Striker และ Lost Ark Online 

 
รูปท่ี 6 เกม Phantasy Star Online 2 

        3.3. แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง  
  การเคล่ือนไหวของตวัละครใน แอนิเมชนั กบั ระบบการเล่นของเกม จะมีความแตกต่างกนัอยูบ่า้ง
เช่นในส่วนของ ระบบการเล่นของเกม ตวัละครไม่ไดถู้กกาํหนดให้แสดงในกรอบเหมือน แอนิเมชนั ซ่ึงตอ้งการการ
เคล่ือนไหวในหลายๆ ส่วนให้ดูเป็นธรรมชาติดูสมจริง แต่การเคล่ือนไหวใน ระบบการเล่นของเกม นั้นจะเน้นการ
ออกท่าทางใหดู้ต่ืนตาต่ืนใจ  
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       3.4. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล  

ทาํการเกบ็รวบรวมขอ้มูล เอกสาร ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงาน เพ่ือใชเ้ป็นพ้ืน
ฐานขอ้มูลและการอา้งอิงในการออกแบบ ตวัอยา่งเกม 

3.5 สังเคราะห์ขอ้มูล  
นาํขอ้มูลทั้งหมดมาวิเคราะห์เพ่ือท่ีจะไดแ้นวทางการออกแบบตวัละคร ระบบการเล่น มุม   กลอ้ง และ การ
ตดัต่อ เพ่ือใหเ้หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย 

       3.6 ขั้นตอนการศึกษาขอ้มูล 

3.6.1 เขียนเอกสารรายละเอียดของวจิยั ไดแ้ก่ งานท่ีกาํลงัศึกษา วิธีการทาํงาน ระยะเวลาท่ีใชใ้นการทาํงาน 
กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือใหเ้กิดความเป็นระเบียบและง่ายต่อการดาํเนินงาน  
3.6.2 แนวคิดในการออกแบบ ระบบเกม (Game Play)  
3.6.3 การวางแผนเน้ือเร่ือง โดยไดร้วบรวมความคิดจากการศึกษาขอ้มูลต่างๆท่ีกล่าวมาขา้งตน้ เพ่ือใหก้าร
ดาํเนินเร่ืองราวอยูใ่นระยะเวลาท่ีจาํกดั โดยจะมีเน้ือเร่ืองตดัสลบักบั ระบบเกม ไปมา เพ่ือท่ีจะทาํใหค้ลา้ย 
ตวัอยา่งเกม มากท่ีสุด  
3.6.4 การออกแบบตวัละคร ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษา การสร้างตวัละครรูปแบบ SD ในอตัรา 4 ส่วน เพ่ือใหดู้
น่ารัก แฟนตาซี และเพ่ือลดความ สมจริงของตวัละคร ซ่ึงเป็นท่ีไดรั้บความนิยมในเกม RPG 

      3.7 ขั้นตอนเตรียมการผลิต (Pre-Production) 

3.7.1 หลงัจากกาํหนดเน้ือเร่ืองแลว้ ไดน้าํมาทาํเป็น บทภาพ (Storyboard) เพ่ือกาํหนดลาํดบัภาพ การ 
ตดัชอต (Shot) และกาํหนดมุมกลอ้งของแต่ละชอตนั้น เพ่ือท่ีตวังานดูไม่น่าเบ่ือ เล่าเร่ืองไดเ้ขา้ใจมากข้ึน 

3.7.2 นาํบทภาพมาจดัเรียงและใส่เสียงเพ่ือกาํหนดระยะเวลาตวังานและใหเ้ห็นภาพรวมของ 
บทภาพเคล่ือนไหว (Animatic) ทั้งหมดและนาํเสนอใหท่ี้ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอ้ง 
3.7.3 นาํ บทภาพเคล่ือนไหว ท่ีไดม้าปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํของท่ีปรึกษาและเม่ือแกไ้ขแลว้กน็าํมาใช้
เป็นตน้แบบในการสร้าง Animation ซ่ึงเป็นอนัเสร็จส้ินในขั้นตอนการเตรียมงาน (Pre-Production)  

     3.8. ขั้นตอนการผลิต (Production) 

3.8.1 การสร้างโมเดลตวัละครและฉาก ทาํการออกแบบร่างตวัละครในดา้นหนา้และดา้นขา้งพร้อมกบัลงสี
เพ่ือใชเ้ป็นแบบในการสร้างโมเดล 3 มิติ ดงัรูป 

 
รูปท่ี 7 การออกแบบตวัละคร 
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จากนั้นทาํการสร้างโมเดล 3มิติ ตามแบบท่ีร่างไวแ้ละใส่สีวสัดุพ้ืนผวิ และลายพื้นผวิใหก้บัตวัละครดงัรูป 

 
รูปท่ี 8 โมเดล 3มิติ  

 
รูปท่ี 9 โมเดล 3มิติ ท่ีใส่สีวสัดุพื้นผวิและลายผวิ 

 

จากนั้นใส่กระดูกใหต้วัละคร และทาํการแกส่้วนท่ียบัของตวัละครเวลาขยบัพร้อมทั้งการปรับใบหนา้ตวั
ละครเพ่ือท่ีจะใหต้วัละครสามารถแสดงอารมณ์ได ้

 
รูปท่ี 10 โมเดล 3มิติท่ีใส่กระดูก 

 
 3.8.2 การจดัวางมุมกลอ้ง นําตวัละครเขา้มาในฉากท่ีสร้างไว ้และ กาํหนดมุมกลอ้งให้ไดต้ามแบบของ 
Animatic แต่มุมกลอ้งจะมีความแตกต่างกนับา้ง เพราะมุมกลอ้งท่ีไดจ้าก Animatic เป็นมุมกลอ้งภาพ 2 มิติ 
ขั้นตอนน้ีจะปรับแต่งมุมกลอ้งเลก็นอ้ยเพ่ือใหมุ้มกลอ้งดูเขา้กบัตวังานมากข้ึนจากนั้นนาํ Animation ท่ีไดม้า
เรียงต่อกนัตาม Animatic เพ่ือดูเวลาและความต่อเน่ืองของ Animation 
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      3.8.3 การทาํให้ตัวละครเคล่ือนไหว (Animate) ทาํให้ตัวละครขยบัเคล่ือนไหวตามบทบาทท่ีเราได้
กาํหนด โดยคาํนึงถึงความเป็นธรรมชาติในการขยบั ดูไม่แข็งกระดา้ง และควรให้ตวัละครเคล่ือนไหวอยู่
ภายใตเ้วลาท่ีกาํหนด 
      3.8.4 การจดัแสงเงาและเรนเดอร์ (Render) กาํหนดทิศทางของแสงเงาโดยคาํนึงถึง แสงเงาหลกั แสงรอง 
แสงบรรยากาศ เพ่ือทาํให้มีมิติมากข้ึน โดยแสงเงาจะออกไปทางสวา่งเพ่ือให้บรรยากาศดูสดใสจากนั้นนาํ
ทุกฉากท่ีจดัแสงและ สร้างการเคล่ือนไหว (Animate) แลว้มาเรนเดอร์ประมวลผลออกมาเพ่ือนาํไปปรับแต่ง
ภาพและตดัต่อในขั้นตอนต่อไป 

 
รูปท่ี 11 โมเดล 3 มิติท่ีผา่นการจดัแสงและเรนเดอร์ออกมาแลว้ 

 

    3.8.5 การตกแต่งละตดัต่อภาพ นาํไฟลท่ี์ไดจ้ากขั้นตอนการเรนเดอร์มาเรียงภาพเขา้ดว้ยกนั แลว้ทาํการ
ปรับสีในแต่ละคตัใหดู้กลมกลืนมากข้ึน จากนั้นนาํภาพทั้งหมดไปตดัต่อและใส่เสียงใหส้มบูรณ์ 

 

4. ผลการวจิัย 

               การออกแบบไดผ้ลลพัธ์เป็น ตวัอยา่งเกม ความยาว 2.20 นาที โดยในตวังานมีการแสดงให้เห็นระบบการ
เล่นในเกม โดยใช ้การสร้างการเคล่ือนไหว อยา่งเดียวโดยไม่พ่ึงการเขียนโปรแกรม ตดัสลบักบั ส่วน แอนิเมชนั ท่ี
เป็นเน้ือเร่ืองไดอ้ยา่งลงตวั ซ่ึงมีความแตกต่างบา้งเล็กน้อยกบั ตวัอยา่งเกม ท่ีทาํข้ึนโดยมีระบบเกมตวัจริง ดูไดจ้าก 
ตวัอยา่งเกมท่ีผูว้ิจยัทาํข้ึนนั้น การจดัแสงยงัมีความเป็น แอนิเมชนั ผสมอยู ่เน่ืองจาก ตวัอยา่งเกม ของจริง ภาพท่ีไดจ้ะ

มาจาก Game Engine (โปรแกรมท่ีช่วยในการสร้างเกม) โดยตรง ซ่ึงจะมีการจดัแสงในเกมแตกต่างจากโปรแกรม 

Maya ท่ีผูว้ิจัยใช้สร้างตัวอย่างเกมน้ี แต่หากบริษัทเกมประสบปัญหามีบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญในการเขียน

โปรแกรมขณะนั้นไม่เพียงพอ หรือประสบปัญหาจากการเขียนโปรแกรมท่ีผิดพลาดทาํให้ตวัเกมยงัไม่สมบูรณ์ และ
เป็นข้ึนตอนท่ีตอ้งใชเ้วลานานจนมีผลกระทบต่อการประชาสัมพนัธ์หรือโฆษณาล่วงหนา้เพ่ือดึงดูดผูช้มหรือผูเ้ล่นเกม
ท่ีสนใจ ซ่ึงหากใชว้ิธีท่ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาจะช่วยให้สามารถทาํตวัอยา่งโฆษณาเกมก่อนท่ีเกมจะเสร็จสมบูรณ์ โดยไม่ตอ้ง
รอการเขียนโปรแกรมเพื่อใหร้ะบบเกมเสร็จ และสามารถท่ีจะดึงดูดผูเ้ล่นท่ีมีความสนใจทาํใหบ้ริษทัเกมนั้นๆสามารถ
ท่ีจะประเมินไดว้า่ควรท่ีจะแกไ้ขอะไรเพิ่มเติมจากผลตอบรับของผูช้มท่ีไดดู้ตวัอยา่งเกม  
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5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาออกแบบเพ่ือทดลองสร้าง ตวัอยา่งเกม โดยไม่ใชก้ารเขียนโปรแกรมสามารถอภิปรายผลลพัธ์
ไดด้งัน้ี 
 5.1 ดา้นระยะเวลา ปกติแลว้ ตวัอยา่งเกม ท่ีแสดงให้เห็นถึง ระบบการเล่นในเกมนั้น จาํเป็นท่ีจะตอ้งมีการ
เขียนโปรแกรมเขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ย แต่ผูว้ิจยัตอ้งการทดลองไม่ใชก้ารเขียนโปรแกรม และดว้ย ตวัอยา่งเกม นั้นเป็น
เกม RPG ตอ้งมีการสู้กบัสัตวป์ระหลาดทาํใหมี้การ สร้างการเคล่ือนไหว ท่าต่อสู้จาํนวนมากจึงทาํใหผู้ว้จิยัตอ้งใชเ้วลา
ในส่วนของการสร้างการเคล่ือนไหว มากพอสมควร  
 5.2 ดา้นการผลิต ปัญหาจากการผลิตท่ีพบ คือ ตวัละครละฉากและแสงท่ีไดจ้ากการเรนเดอร์แลว้นั้นยงัมี
ความแตกต่างเลก็นอ้ยจากความตอ้งการของผูว้ิจยั และ ปัญหาในการ สร้างการเคล่ือนไหว เพราะการเคล่ือนไหวของ
ตวัละครนั้นตอ้งมีความรวดเร็วและมีการเคล่ือนไหวเยอะทาํให้ความยากในการ สร้างการเคล่ือนไหว มีมากข้ึนไปอีก 
อีกทั้งปัญหาในการสร้าง ลายพ้ืนผิวของตวัละครและฉาก (Texture) ซ่ึงใชว้ิธี ลงสีดิจิทลัในการทาํซ่ึงเป็นเร่ืองยาก
ท่ีสุดสาํหรับผูว้จิยั 
 5.3 ดา้นเน้ือเร่ือง ดว้ยงานของผูว้ิจยันั้นเป็น ตวัอยา่งเกม ทาํให้ แอนิเมชนั ใน ตวัอยา่ง นั้นเนน้ความสนุก
ต่ืนเตน้จึงทาํใหก้ารส่ืออารมณ์ไม่มีความหลากหลายหรือซบัซอ้นมากเท่า ภาพยนตร์ อีกทั้งผูว้ิจยัไดน้าํเสนอฉากเพียง
สถานท่ีเดียวทาํให้ความหลากหลายและความต่ืนตาต่ืนใจในระบบเกม น้ีมีความดอ้ยกวา่ ตวัอยา่งเกมจากบริษทัเกม
ใหญ่ๆ ซ่ึงผูว้จิยัไม่สามารถผลิต ตวัอยา่งเกม ใหมี้คุณภาพสูงเทียบเท่าได ้ 

5.4 ดา้นการออกแบบ  นอกจากออกแบบ แอนิเมชนั ท่ีเป็นส่วนของเน้ือเร่ือง และส่วนของระบบเกม แลว้
นั้นผูว้ิจยัไดอ้อกแบบการตดัภาพให้ดูเขา้กบั เพลงเปิดตวั(Theme Song)ของเกม เพ่ือช่วยให้ ตวัอย่างเกม มีความน่า
สนุกต่ืนเตน้เพ่ิมข้ึนดว้ย 

 

6. บทสรุป 

 การทดลองออกแบบ ตวัอยา่งเกม โดยไม่ใชก้ารเขียนโปรแกรมสรุปแลว้ สามารถใชท้ดแทนแบบท่ีใชก้าร
เขียนโปรแกรมได ้แต่ยงัมีความแตกต่างกนัอยูเ่ลก็นอ้ยและในขั้นตอนการผลิตนั้นจะมีความยากมากกวา่แบบท่ีใชก้าร
เขียนโปรแกรม แต่อยา่งไรก็ตามถึงแมว้า่จะมีความยากมากกวา่แต่ถา้บริษทัเกมท่ีมีบุคลากรดา้น การเขียนโปรแกรม
(Programing) น้อยแต่มีบุคลากรดา้น กราฟิก(Graphic) จาํนวนมากผูว้ิจยัคิดว่าการผลิต ตวัอยา่งเกม ในวิธีท่ีผูว้ิจยัได้
ศึกษาทดลองน้ีจะเป็นทางเลือกท่ีสามารถใชแ้กปั้ญหาอีกทางหน่ึงในการผลิต ตวัอยา่งเกม ไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

กติตกิรรมประกาศ 
 ขอขอบพระคุณอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัดา้นการวิจยั อาจารยช์ยัพร   พานิชรุทติวงศ์  อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั
ดา้นการผลิต ผูช่้วยศาสตราจารย ์ธรรมศกัด์ิ เอ้ือรักสกุลอาจารย ์และ อาจารยน์ัฐวุฒิ สีมนัตร และคณะกรรมการ
วิทยานิพนธ์ทุกท่านท่ีให้คาํปรึกษาในการทาํโครงการวิทยานิพนธ์ ขอขอบคุณครูบาอาจารยทุ์กท่านท่ีไดส้ั่งสอนและ
ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ให้แกผู้ว้ิจยั ขอขอบคุณ ครอบครัว ท่ีให้กาํลงัใจและการสนับสนุนตวัผูว้ิจยัเป็นอยา่งดี 
และขอขอบคุณเพ่ือนๆ ทุกท่านท่ีไดท้าํการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัมา 
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การออกแบบเทคนิคการแทรคกิง้ในงานภาพยนตร์โฆษณา เคร่ืองด่ืม  โคคาโคล่า 
TRACKING TECHNICAL DESIGN IN COCACOLA ADVERTISING FILM 
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บทคดัย่อ 

โครงการน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาและออกแบบภาพยนตร์โฆษณา โดยเน้นไปท่ีการนาํเสนอเทคนิคการ
แทรคก้ิง และคอมโพสิตงานโดยในเทคนิคต่างๆ ของการแทรคก้ิง เช่น แบบภาพต่อภาพ แบบจีโอแมทรี แทรคก้ิง 
เป็นตน้ และผสมผสานความเป็น แนวนิยายวิทยาศาสตร์ โดยทฤษฎีท่ีใช้ศึกษาประกอบดว้ย การศึกษาถึงเน้ือหา 
แนวความคิดและสาระความสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองของ การโฆษณาและการศึกษาถึง เอกลกัษณ์ของผลิตภณัฑ ์โค
คาโคล่า รวมทั้ งการศึกษารูปแบบ แนวคิด และการทาํงานเก่ียวกับ การใช้เทคนิคการ  แทรคก้ิงท่ีใช้ในการทํา
ภาพยนตร์และภาพยนตร์โฆษณา โดยนาํมาวิเคราะห์ ออกแบบภายใตแ้นวคิดการเขียนบทภาพยนตร์ การออกแบบตวั
ละครและฉาก  การถ่ายทาํ การทาํส่วนของภาพสามมิติเพ่ือใชใ้นการคอมโพสิต การแทรคก้ิงโดยใชโ้ปรแกรมแทร
คก้ิงเฉพาะทางเพื่อใหเ้กิดความล่ืนไหลและลดปัญหาการทาํงานในขั้นตอนต่างๆ การคอมโพสิตในส่วนของเอฟเฟกต ์
การทาํสี และ  การตดัต่อในขั้นตอนสุดท้ายโดยทาํให้รู้ขั้นตอนและอุปสรรคของการใช้แทรกก้ิงในงานโฆษณา 
รวมถึงวิธีการแกปั้ญหาของการแทรคก้ิง ท่ีไม่สมบูรณ์รวมการใชเ้ทคนิคอ่ืนๆเสริมการทาํงาน เช่น โรโตสโคป เป็น
ตน้  จึงทาํให้ไดผ้ลสําเร็จเป็นงานโฆษณาท่ีมีความล่ืนไหลและภาพรวมของตวังานเป็นไปในแนวทางท่ีกาํหนดไว ้
เพ่ือให้เกิดการกระตุน้ผูรั้บชมในการเพ่ิมความน่าสนใจของตวัภาพยนตร์โฆษณา โดยสามารถต่อยอดในการนาํไปใช้
ทาํงานกบัองค์กร หรือบริษทัต่างๆได  ้เช่น การนําเสนอรูปแบบของอสังหาริมทรัพยต่์างๆ บนพ้ืนท่ีจริงก่อนการ
ก่อสร้าง เป็นตน้ 

 

คาํสําคญั: แทรคก้ิง, คอมโพสิต, หลกัการโฆษณา, ไซไฟ 
 

Abstract 

 The objectives of the study were to examine and create Television Commercial. Study focus in tracking 
and composite technical with blend of sci –fi mood, the study contains In theory Study the content Concepts and  
important topics related to the subject of advertising.  A study of the content. And study the concept and work on. 
The technique used to tracking. The analyzed under the concept, design, writing the screenplay. The design 
characters and scenes filmed the part of 3d object, tracking, composite and editing in last process. Advertising is 
fruitful In order to stimulate the audience in exposure to the principles of advertising. 
KEYWORDS: tracking, composite, principle of advertising, sci-fi 
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1. บทนํา 
งานโฆษณาท่ีมีความน่าสนใจและมีกลุ่มเป้าหมายท่ีใหญ่ คือ เคร่ืองด่ืมต่างๆ โดยเฉพาะ นํ้ าอัดลมท่ีมี

กลุ่มเป้าหมายและการแข่งขนัท่ีสูง (Positioning magazine, 2557) โดยเทคนิคท่ีน่าสนใจมีหลากหลายแบบ และการใช้
เทคนิคการ แทรคก้ิง ส่ิงต่างๆให้เขา้การการถ่ายทาํจริงและมีการสอดแทรกการคอมโพสิต (ธรรมปพน ลีอาํนวยโชค, 
2551) จึงมีความน่าสนใจท่ีนาํมาใชใ้นอุตสาหกรรมการโฆษณาและในการทาํวจิยัคร้ังน้ี 

ดงันั้น ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัจึงเห็นว่า เคร่ืองด่ืม โคคาโคล่า ซ่ึงเป็นแบรนด์หน่ึงท่ีมีรูปแบบการทาํส่ือ
ธุรกิจท่ีน่าสนใจ   การใชเ้ทคนิคการแทรคก้ิงมาใชร่้วมกบัการทาํภาพยนตร์โฆษณานั้นจะสามารถเพ่ิมอรรถรสและ
ความน่าสนใจของภาพยนตร์โฆษณาไดเ้ป็นอยา่งดี 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
เพ่ือศึกษาเทคนิคการแทรคก้ิง ให้สามารถนาํมาใช้กบังานภาพยนตร์โฆษณาและส่ือท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ย่าง

กลมกลืนและนาํเทคนิคต่างๆ มาผสมผสานในดา้น Post production เพ่ือเพ่ิมความสมจริง 
 

3. การดาํเนินการวจิัย 
รายละเอียดวธีิการดาํเนินการวจิยัดงัน้ี 

3.1 ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลทางเอกสารโดยทาํการศึกษาจากหนังสือ โดยเน้นศึกษาถึงหลกัการโฆษณา และ
แนวคิดการสร้างภาพยนตร์ รวมถึงการใชเ้ทคนิคพิเศษในงานภาพยนตร์ จากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือนาํมาเป็นขอ้มูล
พ้ืนฐานสาํหรับงานวจิยั 

ดาํเนินการศึกษางานวิจยัเร่ือง  วฒันธรรมบริโภคนิยมในภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทศัน์ สาํหรับเดก็วยัรุ่น
ตอนตน้  (นรินทร์พร สุบรรณพงษ,์ 2555) 

การผลิตงาน Visual Effect โดยการซอ้นภาพในงานภาพยนตร์อยา่งสมจริง (ธรรมปพน ลีอาํนวยโชค, 2551) 
3.2 แหล่งขอ้มูล 

3.2.1 ศึกษาจากภาพยนตร์โฆษณา เคร่ืองด่ืม ต่างๆ 
  โดยเน้นเร่ืองลกัษณะการเล่าเร่ือง และเทคนิคในการออกแบบเทคนิคพิเศษ เช่น artfully crafted 
ของ bluemoon brewing company (2014)  make it happy ของ cocacola (2014) เป็นตน้ ดงัแสดงในรูปท่ี 1 และ 2 
 

 

 

 

รูปท่ี 1 โฆษณา artfully crafted ของ bluemoon brewing company   รูปท่ี 2 โฆษณา make it party ของ cocacola 
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3.2.2 ศึกษาจากภาพยนตร์และภาพยนตร์สั้ นแนววิทยาศาสตร์ท่ีมีการใชเ้ทคนิคแทรคก้ิง เช่น 300 (2007) 
blade runner (1982), total recall (2012) man of taichi (2013) เป็นตน้ ดงัแสดงใน รูปท่ี 3, 4 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3 ภาพยนตร์ เร่ือง 300 (2007)     รูปท่ี 4 ภาพยนตร์ เร่ือง man of taichi (2013) 

3.3 การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
 ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต และส่ือเก่ียวกบัหลกัการโฆษณาและเบ้ืองหลงัการทาํ  เอฟ
เฟกตภ์าพยนตร์ เพ่ือใชเ้ป็นพ้ืนฐานขอ้มูลในการออกแบบภาพยนตร์โฆษณา  
3.4 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 ศึกษาความเป็นไปไดใ้นการนาํเทคนิคแทรคก้ิง มาใชใ้นงานโฆษณา เพ่ือหาจุดร่วมท่ีสามารถดึงงานให้ดู
น่าสนใจข้ึนและนาํแนวทางท่ีไดไ้ปออกแบบและพฒันาผลงาน 
3.5 ดา้นการผลิต  

3.5.1 เขียนบทภาพยนตร์ 
  ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเขียนบทและพฒันาบท โดยกาํหนดให้มีความยาวประมาณ 45 วินาที เพ่ือให้
เหมาะสมกบัการทาํงานโฆษณาและกระบวนการผลิต ถ่ายทาํ แต่ในขณะเดียวกนักส็ามารถนาํเสนอตวัผลิตภณัฑแ์ละ
เทคนิคการทาํไดช้ดัเจน 

3.5.2 ออกแบบตวัละคร จดัหานกัแสดง และฉาก (characters and location) 
  ออกแบบตวัละครใหมี้ความใกลเ้คียงกบับทภาพยนตร์โฆษณามากท่ีสุด และหานกัแสดงท่ี บุคลิก
ใกลเ้คียงกับตวัละครท่ีใช้ให้มากท่ีสุดเพ่ือให้เห็นรูปแบบและแนวทางท่ีชัดเจน จากนั้ นจึงออกแบบฉาก และหา
สถานท่ีถ่ายทาํ รวมทั้งติดตั้งฉาก เพ่ือใหก้ารทาํงานสอดคลอ้งกบัขั้นตอน post production ดงัแสดงในรูปท่ี 5, 6 
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รูปท่ี 5 ออกแบบตวัละคร             รูปท่ี 6 จดัหานกัแสดง 

 

3.5.3 ออกแบบบทภาพ (storyboard) 
  นําบทภาพยนตร์โฆษณาท่ีสมบูรณ์มาแปลงเป็นบทภาพเพื่อให้เห็นโครงเร่ืองของตวัโฆษณา
ทั้งหมด เพ่ือวางแผนขั้นตอน การถ่ายทาํให้สอดคลอ้งกบัการทาํงานในขั้นตอนหลงัการถ่ายทาํไดส้ะดวกและชดัเจน 
จากนั้นจึงนาํบทภาพมาต่อกนัเป็นไฟลว์ีดีโอ เพ่ือกาํหนดเวลาและความต่อเน่ืองของตวับทภาพ ดงัแสดงในรูปท่ี 7, 8 

 

รูปท่ี 7 บทภาพ   รูปท่ี 8 บทภาพ 
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3.5.4 เตรียมการถ่ายทาํ (pre-production) 

ดาํเนินการถ่ายทาํโดย วางแผนลาํดบัฉากการถ่ายทาํ ตรวจเช็คและดูมุมกลอ้งของแต่ละฉาก โดยดูวา่เหมาะ
กบัอุปกรณ์การถ่ายชนิดไหน เช่น ดอลล่ี กรีนสกรีน เป็นตน้ ดงัแสดงในรูปท่ี 9, 10 

 

 

 

 

                 

รูปท่ี 9 จดัมุมกลอ้งและอุปกรณ์ถ่ายทาํ  รูปท่ี 10 เตรียมอุปกรณ์ถ่ายทาํ 

3.5.5 จดัการอุปกรณ์ระหวา่งถ่ายทาํ 

  ทาํการจดัการติดตั้งอุปกรณ์แบบต่างๆในการถ่ายทาํตวังานในแต่ละฉากตามบทภาพ โดยคาํนึงถึง
การทาํงานท่ีสอดคลอ้งกนั ระหวา่งขั้นตอน production และ post production ดงัแสดงในรูปท่ี 11, 12 

 

รูปท่ี 11 จดัการอุปกรณ์และกาํหนดบุคลิกนกัแสดง รูปท่ี 12 จดัตาํแหน่งนกัแสดงและมุมกลอ้ง 

3.5.6 ถ่ายทาํฉากจากสถานท่ีจริง 

  ในกรณีบางฉากจะมีการใชส้ถานท่ีจริง เพ่ือให้บรรยากาศในภาพยนตร์โฆษณาท่ีมีการใชเ้ทคนิค
ต่างๆโดยเฉพาะแทรคก้ิง นั้น มีความกลมกลืนเขา้กนั และเป็นไปตามบทภาพและภาพรวมของตวังานท่ีผูว้ิจยัได้
กาํหนดกรอบไว ้ดงัแสดงในรูปท่ี 13 
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รูปท่ี 13 กาํหนดการถ่ายทาํ จดัแสง และวางมุมภาพในกรณีบางฉากท่ีใชส้ถานท่ีจริง 

3.5.7 ลาํดบัภาพ 

นาํไฟลต์น้ฉบบัท่ีถ่ายทาํทั้งหมดมาคดัเลือกและลาํดบัภาพเขา้ดว้ยกนัตามเส้นเวลาท่ีกาํหนดไวใ้น
โปรแกรมตดัต่อ เพ่ือให้ไดบ้รรยากาศตามบทภาพท่ีทาํไวร้วมทั้งกาํหนดระยะเวลาของตวังานให้พอดีกบัท่ี
วางไว ้ดงัแสดงในรูปท่ี 14 

 

รูปท่ี 14 แสดงขั้นตอนการลาํดบัภาพ 

3.5.8 การสร้างจุดแทรค 

  นําไฟล์แต่ละฉากท่ีได้ ไปสร้างจุดแทรค ในโปรแกรมต่างๆ อาทิเช่น BOUJOU, PFTRACK, 
MOCHA, AFTER EFFECT เป็นตน้ โดยการใช้ โปรแกรมแทรค หลายโปรแกรมนั้ น เพราะในแต่ละฉากจะมีขอ้
แตกต่างกนั ทั้งแสง เงา มุมกลอ้ง ในโปรแกรมแต่ละตวัจะมีจุดเด่นไม่เหมือนกนั จึงทาํให้การใชง้านหลายโปรแกรม
สามารถช่วยลดความซบัซอ้นในการทาํจุดแทรคในแต่ละฉากได ้
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  3.5.8.1 โดยในโปรแกรม BOUJOU จะเนน้ในการทาํจุดแทรค ท่ีมีการเคล่ือนไหวท่ีไม่เร็วมากและ
ไม่ตอ้งมีฉากหลงัท่ีเป็น กรีนสกรีน โดยจุดเด่นของตวัโปรแกรมคือ สามารถอ่านค่าสีท่ีมีความใกลเ้คียงกนัได ้แต่จะ
ไม่สามารถทาํจุดแทรค กบัวตัถุท่ีเคล่ือนท่ีเร็วมากไดดี้เท่าท่ีควร ดงัแสดงในรูปท่ี 15 

 

รูปท่ี 15 การแทรค ในโปรแกรม BOUJOU 

  3.5.8.2 ในฉากท่ีมีพ้ืนท่ีเปิดโล่งและมีระยะสายตาท่ีไกลข้ึนจะใชโ้ปรแกรม PFtrack ในการทาํจุด
แทรค เน่ืองจากตวัโปแรแกรมสามารถกาํหนดจุดแทรคท่ีเป็นแกน สามมิติไดค้่อนขา้งแม่นยาํ และสามารถเกบ็ค่าสีใน
พ้ืนท่ี ท่ีมีค่าแสงสว่างมากได ้แต่ถา้วตัถุในฉากนั้นมีการเคล่ือนท่ีเร็ว จาํเป็นตอ้งใชก้ารแทรค ทีละภาพจนจบฟุตเทจ 
ดงัแสดงในรูปท่ี 16 

 

รูปท่ี 16 การแทรค ในโปรแกรม PFtrack 
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  3.5.8.3 ในฉากท่ีมีวตัถุอยู่น่ิง และเคล่ือนท่ีเฉพาะกลอ้งจะใช้โปรแกรม MOCHA ในการทาํจุด
แทรค เน่ืองจากตวัโปรแกรมสามารถเฉล่ียค่าสีท่ีตดักนัไดแ้ม่นยาํ ดงัแสดงในรูปท่ี 17 

 

รูปท่ี 17 การแทรค ในโปรแกรม MOCHA 

 3.5.8.4 ในฉากสําคัญของตัวงาน ท่ีมีการแทรค ร่างกายของนักแสดง ผูว้ิจัยได้ใช้ โปรแกรม 
PFtrack โดยจาํเป็นตอ้งให้เป็นจุดแทรค อีกรูปแบบ คือ Geometry tack เพ่ือให้การขยบัและเคล่ือนไหวดูสมจริง โดย
ตัวโปรแกรมนั้ นสามารถช่วยลดระยะเวลาในการ Geometry track ลงได้ส่วนหน่ึงและมีความแม่นยาํมากกว่า
โปรแกรมอ่ืน ท่ีผูว้จิยัไดศึ้กษา ดงัแสดงในรูปท่ี 18 

 

รูปท่ี 18 การสร้างจุดแทรค แบบ  Gerometry track ในโปรแกรม PFtrack 
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3.5.9 เจาะกรีนสกรีน 

  นําไฟล์ท่ีทาํจุดแทรค แลว้มาทาํการ เจาะกรีนสกรีน เพ่ือเตรียมใช้ในขั้นตอนการซ้อนภาพดัง
แสดงในรูปท่ี 19, 20 

   

รูปท่ี 19 ไฟลก่์อนเจาะกรีนสกรีน   รูปท่ี 20 ไฟลห์ลงัเจาะกรีนสกรีน 

3.5.10 ทาํส่วนประกอบภาพท่ีเป็น 3D 

  3D เป็นส่วนประกอบในหลายๆฉาก โดยจะทาํการสร้างใน โปรแกรม CINEMA4D , MAYA โดย
การป้ันโมเดล ลงสี และ แอนิเมต จากนั้นจึงนํ้าไปซอ้นภาพกบัจุดแทรค 

3.5.11 ซอ้นภาพและตดัต่อ 

  นาํไฟลต์น้ฉบบัท่ีลาํดบัภาพ ทาํจุดแทรค เจาะกรีนสกรีนแลว้ มาซ้อนเขา้ดว้ยกนักบัวตัถุ 3D โดย
ยึดตวั วตัถุ 3D กบัจุดแทรคในแต่ละจุดเขา้ดว้ยกนั และปรับแต่งบรรยากาศโดยรวมโดยเพิ่มเทคนิคพิเศษ เช่น ฝุ่ น 
ควนั แสงไฟสะทอ้น และบรรยากาศภายนอก เพ่ือในตวังานมีมิติดูกลมกลืนและต่อเน่ืองกนั จากนั้นนาํมาปรับแต่ง
โทนสีในลกัษณะท่ีตอ้งการและปรับใส่เสียงประกอบใหเ้ขา้กบัตวังาน ดงัแสดงในรูปท่ี 21 

 

รูปท่ี 21 ซอ้นภาพและตดัต่อ 
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4. ผลการวจิัย 
การออกแบบได้ผลสําเร็จเป็นภาพยนตร์โฆษณาโดยใช้เทคนิคแทรคก้ิง ความยาว 45 วินาที นําเสนอ

เร่ืองราวในบรรยากาศแนวนิยายวิทยาศาสตร์ท่ีมีมลพิษต่างๆ และมีเน้ือเร่ืองท่ีตวัละครไดเ้คร่ืองด่ืม โคคาโคล่า มาทาํ
ใหบ้รรยากาศดีข้ึนและรู้สึกสดช่ืนมีความสุขไปกบัการใชชี้วติ 

 จากผลการทาํวิจยั และสร้างสรรคง์านทาํใหผู้ท้าํไดท้ราบถึงปัญหาเร่ืองความสวยงามโดยรวมของภาพ และ
การแทรคก้ิง กบัการซอ้นภาพยงัไม่กลมกลืนเท่าท่ีควร และไดท้าํการปรับปรุงแกไ้ขหาทางออกดว้ยการศึกษาวจิยัจาก
ส่ือต่างๆท่ีผูว้จิยัสามารถเขา้ถึงได ้รวมไปถึงการไดรั้บคาํปรึกษาจากคณาจารยแ์ละผูท้รงคุณวฒิุ ทั้งจากในสถานศึกษา 
และจากขา้งนอกสถานศึกษา ของผูว้จิยั จึงทาํใหง้านสามารถผา่นมาไดด้ว้ยดี และออกมาในระดบัท่ีผูว้จิยัพอใจและ
สามารถนาํเสนอส่ิงท่ีผูว้จิยัตอ้งการได ้
 
5. การอภิปรายผลแล 

จากการศึกษาการออกแบบเทคนิคการแทรคก้ิง ในงานภาพยนตร์โฆษณาเคร่ืองด่ืม โคคาโคล่า สามารถ
อภิปรายผลไดด้งัน้ี 

5.1 ดา้นระยะเวลา 
 การผลิตภาพยนตร์โฆษณามีขอ้จาํกดัเร่ืองการส่ือสารจุดเด่นของผลิตภณัฑ์ในเวลาท่ีจาํกดัตาม

มาตรฐานการทาํโฆษณาส่วนใหญ่ เน่ืองจากผูว้ิจยัมีเวลาจาํกดัในการทาํงาน รวมทั้งการทาํงานภาพยนตร์โฆษณาตอ้ง
แบ่งการทาํงานเป็น 3 ขั้นตอนใหญ่ๆ คือ ขั้นตอนก่อนการถ่ายทาํ  ขั้นตอนการถ่ายทาํ  และ ขั้นตอนหลงัการถ่ายทาํ 
ผูว้ิจยัไดบ้ริหารจดัการรูปแบบการทาํงานและงบประมาณให้มีความสมดุลและยืดหยุน่ จึงตอ้งผลิตงานในขนาดท่ี
เหมาะสมกบัวิธีการและกระบวนการผลิต ทาํใหไ้ม่สามารถผลิตภาพยนตร์โฆษณาท่ีมีมาตรฐานความยาวมากกวา่น้ีได ้
ทาํไดเ้พียง รูปแบบมาตรฐานความยาวท่ีกาํหนดหรือตํ่ากวา่เท่านั้น 

5.2 ดา้นการผลิต 
 ปัญหาการผลิตพบวา่ การผลิตภาพยนตร์โฆษณาท่ีใชก้ารซอ้นภาพท่ีมีความละเอียดสูงนั้น ตอ้งใช้

การจดัการและเตรียมความพร้อมของขั้นตอนการทาํงานตั้งแต่ก่อนเร่ิมถ่ายทาํเพ่ือให้กระบวนการทาํงานมีความล่ืน
ไหลและไม่ผิดพลาดในกระบวนการทาํงานสุดทา้ย ไม่ว่าจะเป็น งบประมาณ การเตรียมงานกองถ่าย รายละเอียด
นักแสดง อุปกรณ์พิเศษท่ีใชใ้นการถ่ายทาํ เป็นตน้ รวมทั้ งตอ้งใช้ระยะเวลาในการประมลผลดว้ยคอมพิวเตอร์ใน
ขั้นตอนสุดท้ายหลงัการถ่ายทาํค่อนขา้งนาน ผูว้ิจยัจึงตอ้งลดคุณภาพหรือตดัส่ิงไม่จาํเป็นในบางส่วนลง เช่น ลด
รายละเอียดของตวัโมเดล 3D ในส่วนท่ีไม่สาํคญัลง หรือการใชเ้ทคนิค Matt painting ในภาพระยะไกลแทนเพื่อปรับ
ลดเวลาในการประมวลผมของคอมพิวเตอร์ใหมี้ความเหมาะสม  

5.3 ดา้นเน้ือเร่ือง 
  โดยปกติแลว้ภาพยนตร์โฆษณาส่วนใหญ่จะเปิดเร่ืองดว้ยผลิตภณัฑ์ ผูว้ิจยัไม่ไดส้ร้างเหตุการณ์
เปิดเร่ืองในลกัษณะนั้น แต่นาํเสนอเร่ืองบรรยากาศในเหตุการณ์และตวัละครก่อน รวมทั้งตอ้งการดึงส่วนเน้ือเร่ือง 
การใชเ้ทคนิคแทรคก้ิง และภาพลกัษณ์ตวัผลิตภณัฑใ์หเ้ขา้กนัและกลมกลืน จึงทาํใหภ้าพรวมของตวังานดูไม่ล่ืนไหล 
  และเม่ือเปรียบกบัภาพยนตร์โฆษณาตวัต่างๆ ของ โคคาโคล่า พบวา่ ภาพยนตร์โฆษณาท่ีเป็นการ
ใช้เทคนิคพิเศษนั้ น มีการดาํเนินเน้ือเร่ืองเป็นจุดขาย และมีการใช้เทคนิคพิเศษท่ีกลมกลืนกัน ทาํให้สามารถส่ือ
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ความหมายโดยใชเ้ทคนิคพิเศษช่วยใหผู้ช้มเขา้ใจมากข้ึน ซ่ึงผูว้ิจยัไม่สามารถผลิตภาพยนตร์โฆษณาใหมี้อรรถรสและ
ส่ือความหมายต่อผูช้มไดช้ดัเจนเท่า 
 5.4 ดา้นเทคนิคการทาํแทรคก้ิงและเทคนิคพิเศษ 
  ในขั้นตอนการทาํแทรคก้ิง นั้นอยูใ่นส่วนของ Post-Production เกิดปัญหาบา้งในบางฉกท่ีถ่ายทาํ
มา เช่น การแทรคไม่ติด เพราะแสงนอ้ยไป หรือเพราะจดัวางตาํแหน่งจุดแทรคไม่สัมพนัธ์กบัวตัถุ ทาํให้ไม่สามารถ
แทรคได ้เป็นตน้ ผูว้ิจยัจึงตอ้งแกปั้ญหาโดยการใชโ้ปรแกรมในการทาํเทคนิคแทรคก้ิงหลายโปรแกรม ตามขอ้ดีและ
ความสามารถเด่นในแต่ละเร่ืองของตวัโปรแกรมต่างๆซ่ึงในบางคร้ังตอ้งมีการสร้างจุดแทรค ทีละภาพไปจนจบไฟล์
ของฉากนั้นๆ ทาํให้กระบวนการผลิตเกิดความล่าชา้ โดยในขั้นตอนสุดทา้ย (composite) จึงตอ้งมีการเกบ็รายละเอียด
ต่างๆมากกวา่ปกติ เช่น แสงและเงา การเคล่ือนท่ีของวตัถุท่ีมีการแทรคก้ิง เป็นตน้ 

 

6. บทสรุป 
 โดยสรุปแลว้ การออกแบบเทคนิคแทรคก้ิง ในงานภาพยนตร์โฆษณา เคร่ืองด่ืม โคคาโคล่า สามารถใช้
เทคนิคแทรคก้ิง ช่วยให้งานดูกลมกลืนและถ่ายทอดเน้ือเร่ืองให้น่าดูข้ึนไดเ้พียงบางส่วนเท่านั้น ไม่สามารถทาํตวั
ภาพยนตร์โฆษณาใหมี้ความสมจริงดูกลมกลืนและส่ือถึงจุดเด่นของผลิตภณัฑไ์ดท้ั้งหมด 
 ซึงหากตอ้งการให้การนาํเสนอภาพยนตร์โฆษณาดว้ยเทคนิคแทรคก้ิง เพ่ิมอรรถรสและดูกลมกลืนนั้น ควร
นาํเสนอในเน้ือเร่ืองท่ีกระชบั ชดัเจน ไม่ซับซ้อนและมุ่งท่ีการทาํเทคนิคพิเศษกบัตวัผลิตภณัฑ์โดยตรงจะสามารถทาํ
ใหเ้ทคนิคการแทรคก้ิงสามารถชูจุดเด่นและเพ่ิมความน่าติดตามของผูช้มไดมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 
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การจัดการสภาพแวดล้อมสถานศึกษาสําหรับเด็กปฐมวยั ศูนย์พฒันาเดก็เลก็  
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวดัเพชรบูรณ์ เขต 3 

THE ENVIRONMENTAL MONITORING IN CHILDCARE DEVELOPMENT CENTERS  
UNDER THE LOCAL ADMINISTRATION ORGANIZATION  

IN PHETCHABUN PROVINCE DISTRICT 3  
 

จิราพร ขํายิง่เกดิ  ดร.สุรพ ีอาคมคง  และ ดร.ธนัตถ์ ฐิตวิรทัต 
นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา วทิยาลยันานาชาติเซนตเ์ทเรซา 

อาจารยท่ี์ปรึกษาประจาํสาขาวชิาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ วทิยาลยันานาชาติเซนตเ์ทเรซา 
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บทคดัย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีความมุ่งหมายเพ่ือ 1) ศึกษาการจดัการสภาพแวดลอ้มสถานศึกษาสําหรับเด็กปฐมวยั ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  จังหวัดเพชรบูรณ์  เขต  3 และ  2) เพ่ือ เปรียบเทียบการจัดการ
สภาพแวดลอ้มสถานศึกษาสาํหรับเดก็ปฐมวยั ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเพชรบูรณ์ เขต 
3 ตามความคิดเห็นของครูผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก จาํแนกตามตาํแหน่ง อายุ และระดบัการศึกษา กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการ
วจิยั ไดแ้ก่ ครูผูดู้แลเดก็ และผูช่้วยครูผูดู้แลเดก็ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเพชรบูรณ์ เขต 3 จาํนวน 157 คน 
ไดจ้ากการสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิตามตาํแหน่ง จากประชากรของครู และผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก จาํนวน 259 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ท่ีมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .894 สถิติท่ี
ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบที และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว และการทดสอบความแตกต่างรายคู่ตามวธีิการของเชฟเฟ่ 
 ผลการวจิยั      
                   1. การจัดการสภาพแวดลอ้มสถานศึกษาสําหรับเด็กปฐมวยั ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน จงัหวดัเพชรบูรณ์ เขต 3 อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก เรียงจากตามลาํดบั
จากมากไปน้อยไดด้งัน้ี คือ การจดับรรยากาศในชั้นเรียน การรักษาความสะอาด การป้องกนัโรคติดต่อ การอนามยั
โรงเรียน โภชนาการ การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ และการป้องกนัอคัคีภยั ตามลาํดบั  
                    2. การจดัการสภาพแวดลอ้มสถานศึกษาสําหรับเด็กปฐมวยั ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน จงัหวดัเพชรบูรณ์ เขต 3 ตามความคิดเห็นของครูผูดู้แลเดก็ และผูช่้วยครูผูดู้แลเดก็ท่ีมีตาํแหน่ง อาย ุและระดบั
การศึกษา พบวา่ ไม่แตกต่างกนั  
 

คาํสําคญั : การจดัการสภาพแวดลอ้ม, ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
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Abstract 

 This research aimed to: 1) study the environmental monitoring in childcare development centers under the 
local administration organization in Phetchabun Province District 3, and 2) compare their opinion when they were 
classified by sex, age, educational level, work experience, and position. One hundred and fifty seven respondents, 
stratified by position, were randomly drawn from the population of 259 teachers to be the sample used in the study.  
The 5-point scale rating questionnaire with the reliability of .894 was used to collect data.  Statistics used in data 
analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, and one-way analysis of variance. 
 Findings 
  1. The environmental monitoring in childcare development centers under the local administration 
organization in Phetchabun Province District 3 was in the high level.  Each component of environmental 
monitoring was also in the high level. 
                  2. Position, age, and educational level variables did not present the different in opinion of teachers in the 
environmental monitoring in childcare development centers under the local administration organization in 
Phetchabun Province District 3 at the statistical significance level. 
 

Key Words : Environmental Monitoring, Childcare Development Center 
 
1. บทนํา 
               การศึกษาปฐมวยัเป็นการศึกษาท่ีมีความสําคญั เพราะเป็นรากฐานของชีวิตมนุษย ์และมีอิทธิพลต่อชีวิต
คนเรา เป็นอยา่งยิง่ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546,.น.5) ไดก้ล่าว การศึกษาปฐมวยัมีการพฒันาเดก็ตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี 
(5 ปี 11 เดือน 29 วนั) บนพ้ืนฐานการอบรมเล้ียงดู และการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ท่ีสมองต่อธรรมชาติ และ
พฒันาการของเดก็แต่ละคน ตามศกัยภาพภายใตบ้ริบทสังคมวฒันธรรมท่ีเดก็อาศยัอยูด่ว้ยความรักความอ้ืออาทร และ
ความเขา้ใจของทุกคนเพ่ือสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพฒันาไปสู้ความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตวัเอง 
และสังคม นอกจากน้ียงัไดก้าํหนดหลกัการสําคญัของหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั ยึดหลกัการอบรมเล้ียงดู และให้
การศึกษาท่ีเนน้เด็กเป็นสาํคญั โดยคาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล และวิถีของเด็กตามบริบทของชุมชน สังคม 
และวฒันธรรมไทย พฒันาเดก็โดยองคร์วม ผา่นการเล่น และกิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัวยั จดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้
สามารถดาํรงชีวิตประจาํวนัโดยอยา่งมีคุณภาพ และมีความสุข ประสานความร่วมมือระหว่างครอบครัวชุมชน และ
สถานศึกษาในการพฒันาเด็ก การจดัการศึกษาปฐมวยันบัวา่เป็นการจดัการศึกษาเพ่ือปูพ้ืนฐานสาํหรับชีวิตในอนาคต
ของบุคคลอย่างแท้จริง ซ่ึงต้องอาศัยการสนับสนุนจากทุกฝ่าย ทั้ งครู พ่อแม่  ผู ้ปกครอง ชุมชน  และสังคม 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น.6) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ การรักษาความสะอาด การจดับรรยากาศในชั้น
เรียน การป้องกนัโรคติดต่อ การอนามยัโรงเรียน โภชนาการ การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ การป้องกนัอคัคีภยั ซ่ึงผลท่ีได้
จากการวิจยัในคร้ังน้ีจะใชเ้ป็นฐานขอ้มูล และแนวทางในการพฒันาการปฏิบติังานเสริมสร้าง ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ี
จะศึกษาการจดัการสภาพแวดลอ้มสถานศึกษาสําหรับเด็กปฐมวยั ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

จงัหวดัเพชรบูรณ์ เขต 3 เพ่ือนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาการจดัการสภาพแวดลอ้มของสถานศึกษา
สาํหรับเดก็ปฐมวยั ใหมี้ความเหมาะสมต่อไป 
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2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
                  1. เพ่ือศึกษาการจดัการสภาพแวดลอ้มสถานศึกษาสําหรับเด็กปฐมวยั ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเพชรบูรณ์ เขต 3 
                  2. เพ่ือเปรียบเทียบการจัดการสภาพแวดล้อมของครูผู ้ดูแลเด็ก และผู ้ช่วยครูผู ้ดูแลเด็กการจัดการ
สภาพแวดลอ้มสถานศึกษาสาํหรับเดก็ปฐมวยั ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเพชรบูรณ์ เขต 
3 จาํแนกตามตาํแหน่ง อาย ุและระดบัการศึกษา 
 
3. วธีิการวจิัย                  
                  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
                  1. ประชากรในการวิจัยคร้ังน้ีไดแ้ก่ ครูผูดู้แลเด็ก และผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
จังหวดัเพชรบูรณ์เขต 3 จํานวน  259 จําแนกเป็นครูผูดู้แลเด็กเล็ก จํานวน  137 คน  ผูช่้วยครูผู ้ดูแลเด็ก 122 คน 
(สาํนกังานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเพชรบูรณ์ เขต 3, 2557) 
                   2. กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ครูผูผู้ดู้แลเด็ก และผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน จงัหวดัเพชรบูรณ์ เขต 3 จาํนวน 157 คน จาํแนกเป็น ครูผูดู้แลเดก็ จาํนวน 83 คน ผูช่้วยครูผูดู้แลเดก็ 74 คน 
                   3. เคร่ืองมือในการวิจยัเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ท่ีมีค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั 
.894 
                   4. การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บขอ้มูล ดว้ยการขอความอนุเคราะห์จากนายกองค์การ
บริหารส่วนตาํบล จงัหวดัเพชรบูรณ์ เขต 3 โดยแจกแบบสอบถามให้ครูผูดู้แลเด็ก และผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก ในองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัเพชรบูรณ์ เขต 3 ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างทุกคนตอบแบบสอบถามดว้ยตนเอง และขอรับ
แบบสอบถาม ภายใน 1 เดือน  
                    5. สถิติท่ีใช้วิ เคราะห์ข้อมูลได้แก่  ความถ่ี  (Frequency) ร้อยละ  (Percentage) ค่าเฉล่ีย  (Mean) ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way 
ANOVA) 
 
4. ผลการวจิัย 
                    การวจิยัเร่ืองการจดัการสภาพแวดลอ้มสถานศึกษาสาํหรับเดก็ปฐมวยั ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเพชรบูรณ์ เขต 3 ผูว้จิยัสรุปผลการวจิยั 

  1. การจัดการสภาพแวดลอ้มสถานศึกษาสําหรับเด็กปฐมวยั ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน จงัหวดัเพชรบูรณ์ เขต 3 ในภาพรวมมีเกณฑ์อยูใ่นระดบัมาก เม่ือจาํแนกแต่ละรายดา้นพบว่ามีเกณฑ์อยู่ใน
ระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัจากมากท่ีสุดไปหานอ้ยท่ีสุดดงัน้ี คือ การจดับรรยากาศในชั้นเรียน การรักษาความสะอาด 
การป้องกนัโรคติดต่อ การอนามยัโรงเรียน โภชนาการ การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ และการป้องกนัอคัคีภยั ตามลาํดบั 
โดยในแต่ละรายดา้นพบประเดน็สาํคญั ดงัน้ี 

      1.1 การรักษาความสะอาด พบวา่รายการท่ีมีการจดัการอนัดบัแรก คือ การจดัการ ดูแล ควบคุม ปรับปรุง
สภาวะต่าง ๆ ภายในบริเวณโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะท่ีพึงประสงค์ ส่วนรายการท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่า คือ เพ่ือสร้าง
บรรยากาศในชั้นเรียนท่ีเอ้ือต่อการเรียนของนกัเรียน 
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      1.2 การจดับรรยากาศในชั้นเรียน พบวา่รายการท่ีมีการจดัการอนัดบัแรก คือ การปรับปรุง จดั สร้าง และ
ดาํเนินการบรรยากาศ และสภาพแวดลอ้มในโรงเรียนใหถู้กสุขลกัษณะ ส่วนรายการท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่า คือ สภาพแวดลอ้ม
ในโรงเรียน 

      1.3 การป้องกันโรคติดต่อ พบว่ารายการท่ีมีการจัดการอนัดับแรก คือ การดาํเนินการตามมาตรการ
ป้องกนัการถ่ายทอด และการรักษาเฉพาะ ส่วนรายการท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่า คือ ความกา้วหนา้ของโรคในทุกระยะ 

      1.4 การอนามัยโรงเรียน พบว่ารายการท่ีมีการจัดการอนัดับแรก คือ การวางแผนกิจกรรม และการ
ดาํเนินงานท่ีก่อให้เกิดความรู้ความเขา้ใจการส่งเสริมสุขภาพแก่บุคคลทุกคนในโรงเรียนเพ่ือให้สุภาพท่ีดี โดยมีส่วน
ร่วมของโรงเรียน บา้น และชุมชน ครอบคลุมกิจกรรมดา้นการจดัส่ิงแวดลอ้ม ส่วนรายการท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่า คือ การ
บริการสุขภาพ และการสอนสุขศึกษา                         
                      1.5 โภชนาการ พบวา่รายการท่ีมีการจดัการอนัดบัแรก คือ การจดัการเก่ียวกบัอาหารท่ีนกัเรียนบริโภค
ในปริมาณเพ่ือใหน้กัเรียนไดรั้บประทานอาหารท่ีเพียงพอกบัความตอ้งการของร่างกาย ส่วนร่ายการท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่า คือ 
การไดรั้บอาหารอยา่งครบถว้น และเหมะสม จะทาํใหน้กัเรียนมีสุขภาพท่ีดี  
                       1.6 การปฐมพยาบาล พบว่ารายการท่ีมีการจดัการอนัดบัแรก คือ การช่วยเหลือเบ้ืองตน้ให้แก่เด็กท่ี
ไดรั้บบาดเจ็บจากประสบอุบติัเหตุ ณ จุดท่ีเกิดเหตุ ส่วนรายการท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่า คือ โดยใชอุ้ปกรณ์เท่าท่ีหาไดข้ณะนั้น
ก่อนท่ีแพทยจ์ะมาถึงนาํเดก็ส่งโรงพยาบาล 
                       1.7 การป้องกนัอคัคีภยั พบว่ารายการท่ีมีการจดัการอนัดบัแรก คือ การดาํเนินงาน การเตรียมการเพ่ือ
ไม่ให้เกิดเพลิงไหม ้อนันาํมาซ่ึงความสูญเสียทรัพยสิ์น ส่วนรายการท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ การไดรั้บอนัตรายร่างกาย
ของนกัเรียน  

    2. การเปรียบเทียบการจดัการสภาพแวดลอ้มสถานศึกษาสําหรับเด็กปฐมวยั ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเพชรบูรณ์ เขต 3 โดยจาํแนกตามตาํแหน่งในภาพรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ดา้นการรักษาความสะอาดมีความไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัท่ี
ระดบั .05 โดยท่ีครูผูดู้แลเด็ก และผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก ส่วนดา้นอ่ืนไม่แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ จาํแนก
ตามระดบัการศึกษา ในภาพรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรานดา้น พบว่า การจดั
บรรยากาศในชั้นเรียน มีความไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั .05 โดยท่ีครูเด็กเลก็ และผูช่้วยครูผูดู้แลเด็กท่ีมี
อายนุอ้ยกวา่ 30 ปี ครูผูดู้แลเด็ก และผูช่้วยครูผูดู้แลเด็กท่ีมีอาย ุ30 ปีข้ึนไป ครูท่ีอายนุอ้ยกวา่ 30 ปี โดยท่ีครูผูดู้แลเด็ก 
และผูช่้วยครูผูดู้แลเดก็ท่ีมีการศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรี นอ้ยกวา่ผูท่ี้มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป ส่วนดา้นอ่ืนไม่
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 
5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจยัเร่ือง การจดัสภาพแวดลอ้มสถานศึกษาสําหรับเด็กปฐมวยั ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเพชรบูรณ์ เขต 3 ผูว้จิยัอภิปรายผลตามสมมติฐานท่ีตั้งไวด้งัน้ี 
                          1. การจดัการสภาพแวดลอ้มสถานศึกษาสําหรับเด็กปฐมวยั ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
จงัหวดัเพชรบูรณ์ เขต 3              
                       1.1 การรักษาความสะอาด พบวา่ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็นรายพบว่าทุกดา้นอยูใ่น
ระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากครูมีจดัวางถงัขยะใหเ้พียงพอ จดัเกบ็เคร่ืองใชส่้วนตวัของนกัเรียน หอ้งสุขาเหมาะสมกบั
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การใชข้องเด็กปฐมวยั และสร้างจิตสํานึก โดยฝึกให้เด็กมีความรับผิดชอบ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั  สถาบนัพฒันาคุณภาพ
วิชาการ (2555, น.8) กล่าววา่ การรักษาความสะอาด หมายถึง  วิธีการขจดัอินทรียส์ารและส่ิงสกปรกต่าง ๆ ออกจาก
อุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้การทาํความสะอาดเคร่ืองมือจะตอ้งทาํก่อนการทาํลายเช้ือ และการทาํใหป้ราศจากเช้ือ 
                            1.2 การจดับรรยากาศในชั้นเรียน พบวา่ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่อยู่
ในระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากครูมีการจดัให้มีระบบอากาศ แสงสวา่ง มุมประสบการณ์ภายใน จดัมุมประสบการณ์
เพ่ือเสริมทักษะ และพฒันาเด็กอย่างเหมาะสม ซ่อมแซมปรับปรุงห้องเรียน และอุปกรณ์ต่าง ๆให้มีความสะอาด
สะดวก และปลอดภยัซ่ึงสอดคลอ้งกบั ศศิธร ขนัติธรางกูล  (2551, น.3) กล่าววา่ การจดับรรยากาศในชั้นเรียน หมายถึง 

การจดับรรยากาศในชั้นเรียนใหเ้อ้ืออาํนวยต่อการจดัการเรียนการสอน เพ่ือช่วยส่งเสริมใหก้ระบวนการเรียนการสอน
เป็นไปอยา่งมีคุณภาพ และช่วยสร้างความสนใจใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา ตลอดจนช่วยสร้างเสริมความมีระเบียบวนิยัใหแ้ก่ผูเ้รียน 

          1.3 การป้องกนัโรคติดต่อ พบวา่ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ทุกดา้นอยู่
ในระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก แยกของใชข้องนกัเรียนแต่ละคนอยา่งเป็นสักส่วน ฆ่าเช่ือในห้องนํ้ าดว้ยนํ้ ายาท่ีถูก
สุขลกัษณะ ปรับปรุงอาหารสุก และร้อนดว้ยวตัถุดิบท่ีสดใหม่ และมีการลวกภาชนะใส่อาหาร จดัโภชนาการให้
ถูกตอ้งตามมาตรฐาน เหมาะสมกบักลุ่มอายุ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั อีเดลแมน (Edelman, 1996, p.15) กล่าวว่า การป้องกนั
โรคติดต่อ หมายถึง การขจดัยบัย ั้งพฒันาการของโรครวมถึงการประเมิน และการรักษาเฉพาะ เพ่ือจดัความกา้วหนา้
ของโรคในทุกระยะ 
                         1.4 การอนามยัโรงเรียน พบวา่ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ทุกดา้นอยู่
ในระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากครูมีการจดั ส่งเสริมนโยบายสุขภาพอนามยัของศูนยฯ์ จดัให้นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรม
โรงเรียนส่งเสริมเพ่ือสุขภาพในโรงเรียนอยา่งต่อเน่ือง ปรับปรุงส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ ในศูนยฯ์ใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีดี จดัใหมี้
หอ้งพยาบาล เวชภณัฑ ์และดูแลเก่ียวกบันํ้าด่ืมตลอดจนภาชนะใส่นํ้าด่ืมใหส้ะอาด ซ่ึงสอดคลอ้งกบั กระทรวงสาธารสุข 
(2556, น. 57 ) กล่าววา่ การอนามยัโรงเรียน หมายถึง การดาํเนินกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจ ป้องกนั รักษา การ
ส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรทุกคนท่ีอาศยัอยูใ่นโรงเรียนเพ่ือใหก้ลุ่มคนเหล่าน้ีมีสุขภาพดี โดยการมีส่วนร่วมของโรงเรียน 
บา้น และชุมชน ครอบคลุมกิจกรรมดา้นการจดัส่ิงแวดลอ้ม การบริการสุขภาพ และการสอนสุขศึกษา   
                               1.5 โภชนาการ พบวา่ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าอยูใ่น
ระดบัมาก ทั้ งน้ีอาจเน่ืองจาก การจัดอาหารท่ีมีคุณค่าต่อนักเรียน ไดส้ารอาหารครบทั้ ง 5 หมู่ จดัภาชนะอุปกรณ์
เคร่ืองใชใ้นการใส่อาหาร และปรุงอาหารท่ีสะอาด และตรวจสอบดูแลอยูเ่สมอ จดัทาํสถิตินํ้ าหนกั และส่วนสูงของ
นกัเรียนอยา่งเป็นปัจจุบนั และจดัระบบอากาศ  และมีแสงสวา่งในโรงอาหารอยา่งเหมาะสม ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ประหยดั 
สายวิเชียร (2547, น.9) กล่าววา่ โภชนาการ หมายถึง อาหารท่ีรับประทานเขา้ไปแลว้ร่างกายนาํไปใชป้ระโยชน์ในดา้นการ
เจริญเติมโต ทาํใหร่้างกายทาํงานไดป้กติ  และยงัช่วยซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอของร่างกาย เกบ็สารอาหารไวใ้ชเ้ม่ือขาดแคลน 
และเม่ือเหลือใชแ้ลว้จะปลดปล่อยส่วนท่ีใชไ้ม่ไดอ้อกมาเป็นกากอาหาร   
                               1.6 การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ พบวา่ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลางเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ 
ทุกดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก จดัมาตรการดูแลความปลอดภยัในอาคารจดัอุปกรณ์เก่ียวกบัความ
ปลอดภยัในโรงเรียน และจดัให้มีบริการการปฐมพยาบาลเม่ือเกิด อุบติัเหตุ และอนัตรายในศูนย ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 
กลัยา เตชาเสถียร (2550, น.1)  กล่าวว่า การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ หมายถึง การให้ความช่วยเหลือเบ้ืองตน้แก่ผูท่ี้ไดรั้บ
อุบติัเหตุหรือเจ็บป่วยกะทนัหัน โดยใชเ้คร่ืองมือหรืออุปกรณ์ท่ีหาไดใ้นบริเวณนั้น เพ่ือช่วยบรรเทาอาการของผูป่้วย  และ
ช่วยใหผู้ป่้วยไดรั้บอนัตรายนอ้ยลงก่อนท่ีจะนาํส่งโรงพยาบาลเพื่อใหแ้พทยท์าํการรักษาพยาบาลต่อไป           
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                       1.7 การป้องกนัอคัคีภยั พบวา่ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นอยูใ่นระดบั
ปานกลาง ทั้งน้ีเน่ืองจาก ครูมีการจดัจดัเตรียมอุปกรณ์ดบัเพลิง ป้องกนัอคัคีภยัในช่วงฤดูแลง้ ตรวจสอบสภาพของ
สายไฟฟ้าตลอดจนอุปกรณ์ และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าทุกชนิดท่ีใชง้านภายในอาคารให้มีความปลอดภยั และวางแผนรับ
สถานการณ์การเกิดเพลิงไหมไ้วล้่วงหนา้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั วิกิพีเดีย (2556, น.1) กล่าววา่ การป้องกนัอคัคีภยั หมายถึง 
การป้องกันการเกิดอนัตรายอันเกิดจากไฟท่ีขาดการควบคุมดูแล ทาํให้เกิดการติดต่อลุกลามไปตามบริเวณท่ีมี
เช้ือเพลิงเกิดการลุกไหม้ต่อเน่ือง สภาวะของไฟจะรุกแรงมากข้ึนถา้การลุกไหม้ท่ีมีเช้ือเพลิงหนุน หรือมีไอของ
เช้ือเพลิงถูกขบัออกมามากความร้อนกจ็ะมากยิง่ข้ึน สร้างความสูญเสียทรัพย ์และชีวติ  

   2. การเปรียบเทียบการจดัการสภาพแวดลอ้มสถานศึกษาสําหรับเด็กปฐมวยั ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเพชรบูรณ์ เขต 3 โดยจาํแนกตามตาํแหน่ง อาย ุและระดบัการศึกษา  
                         2.1 การจดัการสภาพแวดลอ้มสถานศึกษาสาํหรับเด็กปฐมวยั ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน จงัหวดัเพชรบูรณ์ เขต 3 พบวา่ครูผูดู้แลเดก็ และผูช่้วยครูผูดู้แลเดก็ไม่แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
.05  
                         2.2 การสภาพแวดลอ้มสถานศึกษาสําหรับเด็กปฐมวยั พบวา่ ครูท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 30 ปี และครูท่ีมีอายุ
มากกวา่ 30 ปีข้ึนไป มีการปฏิบติัตนมากกวา่ครูท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 30 ปี ท่ีความเช่ือมัน่ทางสถิติท่ีระดบั .05  
                         2.3 การจดัการสภาพแวดลอ้มสถานศึกษาสําหรับเด็กปฐมวยั พบวา่ ครูท่ีมีระดบัศึกษาปริญญาตรีข้ึน
ไปมีการจกัการสภาพแวดลอ้มมากกวา่ครูท่ีต ํ่ากวา่ปริญญาตรี ท่ีความเช่ือมัน่ทางสถิติท่ีระดบั .05 
                  ข้อเสนอแนะ 

   การวิจยัเร่ืองการจดัการสภาพแวดลอ้มสถานศึกษาสาํหรับเดด็ปฐมวยั ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเพชรบูรณ์ เขต 3 ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะในการวิจยัดงัน้ี 
                   ขอ้เสนอแนะเพื่อการวจิยัคร้ังต่อไป 
                   จากวิจัยท่ีพบว่า การจดัการสภาพแวดลอ้มสถานศึกษาสําหรับเด็กปฐมวยั ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเพชรบูรณ์ เขต 3 อยูใ่นระดบัมาก จึงน่าจะทาํการวิจยัเก่ียวกบัการจดัการสภาพแวดลอ้ม
พ้ืนฐาน 7 ดา้นเพ่ือใหค้รูมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ในดา้นการรักษาความสะอาด ดา้นการจดับรรยากาศในชั้น
เรียน ดา้นการป้องกนัโรคติดต่อ ดา้นการอนามยัโรงเรียน ดา้นโภชนาการ ดา้นการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ และดา้นการ
ป้องกนัอคัคีภยั ในสถานศึกษา ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเพชรบูรณ์ เขต 3 
                 ข้อเสนอแนะเพ่ือการนําไปใช้ 
                  การจดัการสภาพแวดลอ้มสถานศึกษาสาํหรับเดก็ปฐมวยั ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
จงัหวดัเพชรบูรณ์ เขต 3 ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าอนัดบัสุดทา้ยคือ 
                       2.1 การจดับรรยากาศในชั้นเรียน ครูควร จดัให้มีการระบบอากาศ แสงสว่าง มุมประสบการณ์ภายใน
ห้องเรียนอย่างเหมาะสม จัดแยกห้องนํ้ าชาย/หญิง อย่างเป็นสัดส่วน จัดมุมประสบการณ์เพ่ือเสริมทักษะ และ
พฒันาการเดก็อยา่งเหมาะสม ซ่อมแซมปรับปรุงหอ้งเรียน และอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีความสะอาด สะดวกและปลอดภยั 
จดัวางวสัดุ อุปกรณ์  ส่ือ เคร่ืองเล่น เหมาะสมสอดคลอ้งกบัวยั และพฒันาการของนกัเรียน 
                       2.2 การรักษาความสะอาด ครูควร จดัวางถงัขยะใหเ้พียงพอ กาํจดัขยะ และส่ิงปฏิกูล   ถงัขยะเป็นประจาํ 

ทุก กาํจัดขยะ และส่ิงปฏิกูล ทาํความสะอาดถงัขยะเป็นประจาํ โรงอาหาร และห้องนํ้ าให้สะอาดพร้อมใช้งานอยู่
ตลอดเวลา จดัภาชนะใส่เศษอาหาร และสถานท่ีกาํจดัส่ิงปฏิกลูอยา่งถูกตอ้งตามหลกัสุขอนามยั   
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                       2.3 การป้องกนัโรคติดต่อ ครูควร แยกของใชข้องนกัเรียนแต่ละคนอยา่งเป็นสัดส่วนภายในห้องเรียน
ใหน้กัเรียนลา้งมือ ก่อน - หลงั รับประทานอาหาร และเขา้หอ้งนํ้าทุกคร้ัง จดัเตรียม สบู่/เจลลา้งมือ และรองเทา้แตะไว้
ในห้องนํ้ า ฆ่าเช้ือในห้องนํ้ าดว้ยนํ้ ายาท่ีถูกสุขลกัษณะปรุงอาหารสุก และร้อนดว้ยวตัถุดิบท่ีสดใหม่ และมีการลวก
ภาชนะใส่อาหาร 
 
6. บทสรุป 
                   การจดัการสภาพแวดลอ้มสถานศึกษาสาํหรับเดก็ปฐมวยั ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
จงัหวดัเพชรบูรณ์ เขต 3 ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากโดยเรียงลาํดบัเฉล่ียมากไปหานอ้ย ดงัน้ี การจดับรรยากาศในชั้น
เรียน การรักษาความสะอาด การ การป้องกนัโรคติดต่อ การอนามยัโรงเรียนโภชนาการ ปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ และ
การป้องกนัอคัคีภยั ตามลาํดบั เปรียบเทียบการจดัการสภาพแวดลอ้มสถานศึกษาสําหรับเด็กปฐมวยั ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เลก็ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเพชรบูรณ์ เขต 3 จาํแนกตามตาํแหน่ง อาย ุและระดบัการศึกษา ในภาพรวม
ไม่แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ  

 
กติติกรรมประกาศ 
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สมบูรณ์ ผูว้จิยัจึงขอขอบพระคุณไว ้ณ โอกาสน้ี 
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EMOTIONAL QUOTIENT OF TEACHERS IN SCHOOLS UNDER SINGBURI PRIMARY  
EDUCATIONAL AREA: A CASE STUDY OF INBURI DISTRICT 

 
จุฬาลกัษณ์ อยู่โทน  ดร.นาถลดา บุญยธิตกิร และ ดร.ธนัตถ์  ฐิตวิรทตั   

นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา วทิยาลยันานาชาติเซนตเ์ทเรซา 
อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ วทิยาลยันานาชาติเซนตเ์ทเรซา 
อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ วทิยาลยันานาชาติเซนตเ์ทเรซา 

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

บทคดัย่อ      

การวิจยัคร้ังน้ีมีความมุ่งหมายเพ่ือ 1) ศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของครูในสถานศึกษาสังกดัสํานกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรีในเขตอาํเภออินทร์บุรี จังหวดัสิงห์บุรี และ 2) เพ่ือเปรียบเทียบความฉลาด        
ทางอารมณ์ของครูในสถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ในเขตอาํเภออินทร์บุรี 
จงัหวดัสิงห์บุรี จาํแนกตามเพศ อาย ุระดบัการศึกษา และประสบการณ์ในการปฏิบติังาน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั
คร้ังน้ีได้แก่ ครูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรีในเขตอาํเภออินทร์บุรี     
จงัหวดัสิงห์บุรี ปีการศึกษา 2557 จาํนวน 186 คน ไดจ้ากการสุ่มตวัอย่างดว้ยวิธีสุ่มอยา่งง่ายจากประชากร 349 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัท่ีมีค่าความ
เช่ือมั่น .899 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที           
การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการทดสอบความแตกต่างรายคู่ตามวธีิการของเชฟเฟ่ 

 ผลการวจิยัพบวา่ 
 1. ความฉลาดทางอารมณ์ของครูในสถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี      

ในเขตอาํเภออินทร์บุรี จงัหวดัสิงห์บุรี ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าอยูใ่นระดบั
มากทุกดา้น โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียมากไปนอ้ย ดงัน้ี 1) ดา้นการมีทกัษะทางสังคม 2) ดา้นการเขา้ใจอารมณ์ของผูอ่ื้น 
3) ดา้นการสร้างแรงจูงใจให้แก่ตนเอง 4) ดา้นการตระหนกัรู้อารมณ์ของตนเอง และ 5) ดา้นการควบคุมอารมณ์ของ
ตนเอง  

 2. ความฉลาดทางอารมณ์ของครูในสถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี    
ในเขตอาํเภออินทร์บุรี จงัหวดัสิงห์บุรี จาํแนกตามประสบการณ์การปฏิบติังาน มีความฉลาดทางอารมณ์ในดา้นทกัษะ
ทางสังคม แตกต่างกนัอยา่งมีนัยสําคญัท่ีระดบั .05 โดยครูท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานน้อยกว่า 5 ปี มีทกัษะ  
ทางสังคมมากกว่าครูท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานระหว่าง 5-15 ปี แต่เม่ือจาํแนกตามเพศ อายุ และระดับ
การศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของครูแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ  

 

คาํสําคญั: ความฉลาดทางอารมณ์ของครู, สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี 
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Abstract 

 The purposes of this research aimed to 1) study the emotional quotient of teachers in schools under 
Singburi Primary Educational Area in the Inburi District and 2) compare the emotional quotient of teachers in 
schools under Singburi Primary Educational Area in the Inburi District when classified by sex, age, level of 
education, and teaching experience.  The sample of the study consisted of 186 participants which were simple 
randomly drawn from the population of 259 teachers in the area.  The instrument used for collecting data was a set 
of the 5-point rating scale questionnaire with the reliability of .899  The statistics used for analyzing data were 
mean, standard deviation, t-test, one-way ANOVA, and the Scheffe’s method of paired comparison. 

The research found that: 
 1. Emotional quotient of teachers in schools under Singburi Primary Educational Area in the Inburi 
District as a whole was at the high level ranking from high to low; 1) social skills, 2) emotion recognition in others, 
3) self-motivation, 4) self-awareness, and 5) self regulation. 
 2. Emotional quotient of teachers in schools under Singburi Primary Educational Area in the Inburi 
District of different teaching experience in social skills was statistical significant different at the .05 level in which 
teachers who had teaching experience less than 5 years had more social skills than those of 5-15 years of teaching 
experience.  Sex, age, and level of education did not make any statistically significant differences. 
 

KEYWORDS: EMOTIONAL QUOTIENT OF TEACHERS, SINGBURI AREA PRIMARY EDUCATION 

1. บทนํา 
 ความฉลาดทางอารมณ์หรืออีคิว (Emotional  Quotient : EQ) เป็นความสามารถในการเข้าใจและรับรู้
ความรู้สึกของตนเองและผูอ่ื้น รู้จกัเห็นใจและเขา้ใจผูอ่ื้น สามารถบริหารจดัการอารมณ์ใหเ้ป็นไปในทิศทางท่ีส่งเสริม
ให้เกิดความสงบสุข และความสําเร็จในชีวิต ก๊ิบส์ (Gibbs, 1995, p.261) กล่าวว่าผูท่ี้มีความสามารถ ตระหนักรู้ถึง
ความรู้สึกของตนเองและคนอ่ืนสร้างแรงจูงใจให้กับตนเอง บริหารจัดการอารมณ์ได้ รู้จักควบคุมอารมณ์            
แสดงอารมณ์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามกาลเทศะ เขา้กบัสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นและดาํเนินชีวิต 
อยา่งมีความสุข บุคคลนั้นเรียกว่าเป็นผูท่ี้ความฉลาดทางอารมณ์  ปัญหาของครูในสถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรีในอาํเภออินทร์บุรี จังหวดัสิงห์บุรี ปัจจุบันคือการรับภาระงานมาก หรือ
อตัรากาํลงัครูในสถานศึกษาขาดแคลนจึงทาํให้ครูตอ้งรับผิดชอบสอนต่อสัปดาห์เป็นจาํนวนมาก อีกทั้ งยงัตอ้ง
รับภาระในการทาํงานพิเศษนอกเหนือจากงานสอน ซ่ึงเป็นผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่า อาจนาํไปสู่
ความเครียด ทําให้เกิดภาวะทางอารมณ์ไม่ดี ซ่ึงถ้าจะพัฒนานักเรียนครูจะต้องมีความฉลาดทางอารมณ์ ระวงั           
การใส่อารมณ์กบันกัเรียนโดยไม่จาํเป็น ส่วนใหญ่ครูมกัเผลอใชอ้ารมณ์ หรือทาํโทษนกัเรียน ส่ิงเหล่าน้ีจะส่งผลลบ 
ทาํใหน้กัเรียนขาดแรงจูงใจในการเรียนและทาํใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่า(วรีวฒัน์ ปันนิตามยั,2545,น.34-37) 
 จากความเป็นมาดงักล่าว จึงทาํให้ผูว้ิจยัเห็นว่าความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) หรืออีคิว 
นับเป็นกระบวนการท่ีสําคญัท่ีจะช่วยพฒันาคนในสังคมให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ มีจิตใจรู้เท่าทนัอารมณ์ มีความ      
เอ้ืออาทรซ่ึงกนัและกนั ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาเร่ืองความฉลาดทางอารมณ์ของครูในสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขต
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พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรีในเขตอําเภออินทร์บุรี จังหวดัสิงห์บุรี เพ่ือจะได้นําผลการศึกษาไปใช ้            
เป็นแนวทางในการปฏิบติังานไดอ้ย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพของครูเพ่ือพฒันาการศึกษาของผูเ้รียนให้มี
คุณภาพ อนัจะก่อประโยชน์ต่อการศึกษาของชาติต่อคุณภาพชีวิตท่ีดีของเยาวชนต่อไปในอนาคต 
 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
 1. เพ่ือศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของครูในสถานศึกษาสังกดัสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สิงห์บุรี ในเขตอาํเภออินทร์บุรี จงัหวดัสิงห์บุรี 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ของครูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสิงห์บุรี ในเขตอาํเภออินทร์บุรี จงัหวดัสิงห์บุรี จาํแนกตามเพศ อาย ุระดบัการศึกษา และประสบการณ์
ในการปฏิบติังาน  
 
3. วธีิการวจิัย 
     การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงบรรยาย โดยเป็นการวิจัยเพ่ือทราบความฉลาดทางอารมณ์ของครู               
ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ในเขตอาํเภออินทร์บุรี จังหวดัสิงห์บุรี         
เพ่ือเป็นขอ้มูลในการนาํไปพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ของครูในสถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสิงห์บุรี ในเขตอาํเภออินทร์บุรี จงัหวดัสิงห์บุรี ใหเ้กิดประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
  ประชากร  ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ ครูในสถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสิงห์ บุ รี  ในเขตอําเภออินทร์บุ รี  จังหวัดสิงห์บุ รี  ปีการศึกษา 2557 ครูผู ้สอนจํานวน  349  คน              
(ขอ้มูลสารสนเทศสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี, 2557)    
  กลุ่มตวัอยา่ง กลุ่มตวัอย่างท่ีใชก้ารวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ ครูในสถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสิงห์บุรี ในเขตอาํเภออินทร์บุรี จงัหวดัสิงห์บุรี จาํนวน 186 คน ไดจ้ากตารางกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง
ของ เครจซีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan,1970,pp.608-610) และดาํเนินการสุ่มดว้ยวิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple 
Random Sampling) 
 
4. ผลการวจิัย 
                การวจิยัเร่ือง ความฉลาดทางอารมณ์ของครูในสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สิงห์บุรีในเขตอาํเภออินทร์บุรี จงัหวดัสิงห์บุรี ผูว้จิยัสรุปผลการวจิยัดงัน้ี 
 1. ระดบัความฉลาดทางอารมณ์ของครูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สิงห์บุรีในเขตอาํเภออินทร์บุรี จงัหวดัสิงห์บุรี 1.1) ความฉลาดทางอารมณ์ของครูในสถานศึกษาสังกดัสํานักงาน     
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรีในเขตอาํเภออินทร์บุรี จงัหวดัสิงห์บุรี ดา้นการตระหนกัรู้อารมณ์ของตนเอง
ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียสูงสุดอนัดบัแรก ไดแ้ก่ 1) รู้อยา่งชดัเจนวา่
ขณะนั้นตนเองรู้สึกอยา่งไร 2) มีความเช่ือมัน่ มีแนวทางและเป้าหมายในการดาํเนินชีวิต และ 3) ยอมรับขอ้ผิดพลาด
ของตนเองและพยายามหาทางแกไ้ขตามลาํดบั ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด ไดแ้ก่ เม่ือถูกขดัใจรู้สึกหงุดหงิดจนควบคุม
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อารมณ์ไม่ได  ้1.2) ความฉลาดทางอารมณ์ของครูในสถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สิงห์บุรีในเขตอาํเภออินทร์บุรี จังหวดัสิงห์บุรี ด้านการควบคุมอารมณ์ของตนเองในภาพรวมอยู่ในระดับมาก          
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 1) ควบคุมตนเองใหแ้สดงความคิดเห็นอยา่ง
เหมาะสม 2) ควบคุมสติได้ เม่ือมีปัญหา 3) คิดพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจกระทาํ ส่ิงต่างๆ 
ตามลาํดบัส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด ไดแ้ก่ ไม่ปล่อยวางให้ความรู้สึกช้ีนาํชีวิต 1.3) ความฉลาดทางอารมณ์ของครู     
ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ในเขตอาํเภออินทร์บุรี จังหวดัสิงห์บุรี         
ดา้นการสร้างแรงจูงใจให้แก่ตนเองโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ีย   
สูงสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 1) มองวา่ทุกอยา่งสามารถแกไ้ขได ้2) คิดวา่ความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนจะเป็นประสบการณ์ท่ี
จะช่วยใหท้าํงานดว้ยความระมดัระวงัเพ่ิมข้ึน และ 3) แมจ้ะเป็นงานยากกม็ัน่ใจวา่สามารถทาํได ้ตามลาํดบัส่วนขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด ไดแ้ก่  เม่ือทาํส่ิงใดไม่สาํเร็จ ไม่รู้สึกหมดกาํลงัใจ 1.4) ความฉลาดทางอารมณ์ของครูในสถานศึกษา
สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ในเขตอาํเภออินทร์บุรี จงัหวดัสิงห์บุรี ดา้นการเขา้ใจอารมณ์
ของผูอ่ื้นโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ โดยเรียงลาํดับค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก ได้แก่           
1) มีความสุขเม่ือเห็นผู ้อ่ืนมีความสุข  2)ให้ค ําปลอบโยนและให้กําลังใจแก่ผู ้ร่วมงานท่ี รู้สึกผิดหวังเสมอ                  
และ 3) เห็นใจผูร่้วมงาน เม่ือพบวา่พวกเขาไม่สบายใจ ตามลาํดบั ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด ไดแ้ก่  มีไหวพริบในการ
แสดงออกต่อผูอ่ื้นอย่างเหมาะสม 1.5) ความฉลาดทางอารมณ์ของครูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ในเขตอาํเภออินทร์บุรี จังหวดัสิงห์บุรี ด้านการมีทักษะทางสังคมโดยภาพรวม           
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 1) ใชค้าํพูดท่ีสุภาพ    
กบัผูร่้วมงานเสมอ 2) เห็นคุณค่าในนํ้ าใจของผูอ่ื้นท่ีมีต่อตนเองและ 3) ปรับตวัเขา้กบัคนทุกประเภทได ้ตามลาํดบั 
ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด ได้แก่ ไกล่เกล่ียความขัดแยง้ระหว่างบุคคลได้ 1.6) ความฉลาดทางอารมณ์ของครู            
ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ในเขตอาํเภออินทร์บุรี จังหวดัสิงห์บุรี          
ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียมากไปน้อยดงัน้ี 1) ดา้นการมีทกัษะทางสังคม 2) ดา้นการเขา้ใจ
อารมณ์ของผู ้อ่ืน  3) ด้านการสร้างแรงจูงใจให้แก่ตนเอง  4) ด้านการตระหนัก รู้อารมณ์ของตนเองและ                         
5) ดา้นการควบคุมอารมณ์ของตนเอง  
               2. เปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ของครูในสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สิงห์บุรี ในเขตอาํเภออินทร์บุรี จงัหวดัสิงห์บุรี  
 ความฉลาดทางอารมณ์ของครูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี       
ในเขตอาํเภออินทร์บุรี จงัหวดัสิงห์บุรี จาํแนกตามเพศ ในภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนัยสําคญัทางสถิติ และเม่ือ
พิจารณาความฉลาดทางอารมณ์ของครูเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นการควบคุมอารมณ์ของตนเองและดา้นการเขา้ใจ
อารมณ์ของผูอ่ื้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยท่ีครูเพศหญิงมีความฉลาดทางอารมณ์ 2 ดา้น
ดงักล่าวมากกวา่ครูเพศชาย ส่วนดา้นอ่ืนพบวา่ แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ  จาํแนกตามอาย ุในภาพรวม
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนัยสําคญัทางสถิติ และเม่ือพิจารณาความฉลาดทางอารมณ์ของครูเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นการ
ควบคุมอารมณ์ของตนเองแตกต่างกนัอยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนดา้นอ่ืนพบว่าแตกต่างกนัอยา่งไม่มี
นัยสําคญัทางสถิติ  จาํแนกตามระดบัการศึกษา ในภาพรวมและรายด้านแตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยสําคญัทางสถิติ  
จาํแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ในภาพรวมแตกต่างกนัท่ีระดบั .05 และเม่ือพิจารณาความฉลาดทาง
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อารมณ์ของครูเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นการเขา้ใจอารมณ์ของผูอ่ื้นแตกต่างกนัท่ีระดบั .01 ดา้นการควบคุมอารมณ์ของ
ตนเองและดา้นการมีทกัษะทางสังคมแตกต่างกนัท่ีระดบั.05 ส่วนดา้นการตระหนกัรู้อารมณ์ของตนเองและดา้นการ
สร้างแรงจูงใจใหแ้ก่ตนเอง แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 
5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

การวจิยัเร่ืองความฉลาดทางอารมณ์ของครูในสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สิงห์บุรี ในเขตอาํเภออินทร์บุรี จงัหวดัสิงห์บุรี ผูว้จิยัอภิปรายผลตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ดงัน้ี 

1.ระดบัความฉลาดทางอารมณ์ของครูในสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี 
ในอาํเภออินทร์บุรี จังหวดัสิงห์บุรี 1.1) ความฉลาดทางอารมณ์ของครูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ในอาํเภออินทร์บุรี จงัหวดัสิงห์บุรี ดา้นการตระหนกัรู้อารมณ์ของตนเอง ในภาพรวม
อยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะครูมีความรู้สึกในอารมณ์ตนเองอยูเ่สมอ รู้วา่กาํลงัปฏิบติัอยา่งไร และพร้อมท่ีจะ
ปรับตวัให้เขา้กบัสถานการณ์ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของอุษณีย ์โพธ์ิสุข (2543, น.19-21) ไดก้ล่าวว่า การรู้จกัตนเอง
เป็นการรู้จกัแยกแยะเขา้ใจอารมณ์ตนเองว่าอารมณ์เป็นอย่างไรการแสดงออกทางอารมณ์ เราจะเรียนรู้ไดอ้ย่างไร           
เช่นอารมณ์รัก อารมณ์โกรธ ไม่พอใจ ซ่ึงอิทธิพลทางทีวีก็อาจจะเป็นส่ืออย่างหน่ึงท่ีทาํให้เกิดการเรียนรู้ในเร่ือง
ความรู้สึกและเข้าใจอารมณ์ของคนอย่างผิดพลาดได้ 1.2) ความฉลาดทางอารมณ์ของครูในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ในอาํเภออินทร์บุรี จงัหวดัสิงห์บุรี ดา้นการควบคุมอารมณ์ของ
ตนเองในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะครูรู้จกัการควบคุมอารมณ์ของตนเองท่ีเกิดข้ึนในสถานการณ์
ต่างๆไดอ้ย่างเหมาะสม เป็นท่ีน่าไวว้างใจ มีคุณธรรม สอดคลอ้งกบัแนวคิดของกร ศิริโชควฒันา (2555, น.22) ได้
กล่าววา่ ความสามารถในการจดัการกบัอารมณ์ของตนเองได ้คือ การเรียนรู้ท่ีจะจดัการกบัอารมณ์ท่ีเกิดข้ึนของตวัเอง
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 1.3) ความฉลาดทางอารมณ์ของครูในสถานศึกษาสังกดัสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสิงห์บุรี ในอาํเภออินทร์บุรี จังหวดัสิงห์บุรี ด้านการสร้างแรงจูงใจให้แก่ตนเอง ในภาพรวมอยู่ใน    
ระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ การท่ีครูรู้จกัการสร้างขวญัและกาํลงัใจให้กบัตนเอง มีการจูงใจให้คิดดีทาํดี มุ่งกระทาํ
ไปในทางท่ีดีเห็นคุณค่าจากส่ิงท่ีทาํแลว้ยอ่มเกิดผลผลกัดนัให้ตวัเองมุ่งมัน่ท่ีจะทาํงาน คิดกระทาํส่ิงใหม่ๆให้ดีต่อไป
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน สอดคลอ้งกบัแนวคิดของโกลแมน (Goleman, 1998, pp. 319-320) ไดก้ล่าวว่าการ
สร้างแรงจูงใจให้แก่ตนเอง คือ ความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะทาํงานดว้ยเหตุผล มิใช่เพ่ือเงินเพ่ือสถานภาพของ
ตนเองแต่เพ่ือความสาํเร็จของงานตามเป้าหมาย ผูท่ี้มีความสามารถดงักล่าวจะตอ้งมีคุณลกัษณะดงัต่อไปน้ี 1) เป็นผูท่ี้
มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ทาํความดีโดยไม่หวงัส่ิงตอบแทน 2) มีความคิดริเร่ิม คือ มีความพร้อมท่ีจะทาํส่ิงหน่ึงส่ิงใดเม่ือ
โอกาสมาถึง และ 3) มองโลกในแง่ดี คือ ความไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรค ท่ีขดัขวางการบรรลุเป้าหมาย 1.4) ดา้นการเขา้ใจ
อารมณ์ของผูอ่ื้น ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าครูมีความสามารถในการจดัการควบคุมอารมณ์
ของตนเอง เข้าใจความรู้สึกของผู ้อ่ืน  รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา สอดคล้องกับแนวคิดของล้วน  สายยศ, และ           
องัคณา สายยศ (2542, น.291) ไดก้ล่าววา่การเขา้ใจอารมณ์ของผูอ่ื้นเป็นความสามารถท่ีจะทาํใหม้นุษยอ์ยูใ่นสังคมได้
ดี ประกอบการงานประสบความสําเร็จได้ โลกน้ีไม่ใช่มีตัวเราคนเดียวยงัมีคนอ่ืนรอบตัวเรามากมาย การเกิด
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกนัย่อมมีข้ึนทุกเวลา ควรศึกษาให้ไดว้่า คนรอบตวัเรามีอารมณ์รู้สึกอย่างไร เราควรวางแผน
ปฏิบติัต่อเขาอยา่งไรเพื่อให้เกิดผลท่ีดีงาม อารมณ์ความรู้สึก 1.5) ดา้นการมีทกัษะทางสังคม ในภาพรวมอยูใ่นระดบั
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มากท่ีสุด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ ครูมีความเช่ียวชาญและมีการทาํงานร่วมกนัเป็นทีม มีสัมพนัธภาพกบัผูอ่ื้น เขา้ใจใน
การจดัการอารมณ์ความรู้สึกของผูร่้วมงาน สอดคลอ้งกบัแนวคิดของอุษณีย ์โพธิสุข (2543, น.19-21)ไดก้ล่าววา่ การมี
ทกัษะทางสังคม มีลกัษณะเป็นท่ียอมรับของสังคมเพราะความเขา้ใจคนอ่ืน รู้ความตอ้งการทางจิตใจของคนอ่ืนรู้วา่จะ
นัง่ในใจคนอ่ืนไดจ้ะตอ้งทาํอยา่งไร เป็นท่ีพ่ึงทางใจของคนอ่ืนเสมอ ๆ  เพราะคนท่ีมีความฉลาดทางอารมณ์ดีมกัจะมี
ความสุข มัน่คงในใจ  

2. เปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ของครูในสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สิงห์บุรี ในอาํเภออินทร์บุรี จงัหวดัสิงห์บุรี 2.1) ความฉลาดทางอารมณ์ของครูในสถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ในอาํเภออินทร์บุรี จงัหวดัสิงห์บุรี จาํแนกตามเพศในภาพรวมแตกต่างกนัอยา่ง
ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ และเม่ือพิจารณาความฉลาดทางอารมณ์ของครูเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นการควบคุมอารมณ์ของ
ตนเองและดา้นการเขา้ใจอารมณ์ของผูอ่ื้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยท่ีครูเพศหญิงมีความ
ฉลาดทางอารมณ์ 2 ดา้นดงักล่าวมากกวา่ครูเพศชาย ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะครูเพศหญิงมีความละเอียดอ่อน เขา้ใจอารมณ์
ของผูอ่ื้นได้ดีกว่า ส่วนด้านอ่ืนพบว่า แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานและ
สอดคลอ้งกบั ประสิทธ์ิ  ชาญประไพร (2555, บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาวิจัยเร่ืองความฉลาดทางอารมณ์ของครูผูส้อน          
ในอาํเภอบางคลา้ สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการวิจยัพบวา่ ความฉลาดทาง
อารมณ์ของครูผูส้อน ในอาํเภอบางคลา้ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดย
ภาพรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบัมาก จาํแนกตามเพศ พบวา่ มีความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมและรายดา้นแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ  .05 โดยเพศหญิงมีความฉลาดทางอารมณ์ด้านสุขมากกว่าเพศชาย                     
2.2) ความฉลาดทางอารมณ์ของครูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี                 
ในอําเภออินทร์บุ รี  จังหวัดสิงห์ บุ รี  จําแนกตามอายุ ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ                    
และเม่ือพิจารณาความฉลาดทางอารมณ์ของครูเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นการควบคุมอารมณ์ของตนเองแตกต่างกนัอยา่ง
มีนัยสําคญัทางสถิติ   ท่ีระดบั .05 โดยครูท่ีมีอายุน้อยกว่า 40 ปี มีการควบคุมอารมณ์ของตนเองมากกว่าครูท่ีมีอาย ุ
ระหว่าง 40-50 ปีท่ีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะครูท่ีมีอายุน้อยกว่า 40 ปี  มีภาระหน้าท่ี              
ในครอบครัวและภาระงานนอ้ยกวา่ครูท่ีมีอายมุากกวา่ 40 ปี จึงทาํให้ความเครียดนอ้ยกวา่ ส่วนดา้นอ่ืนพบวา่แตกต่าง
กนัอยา่งไม่มีนัยสําคญัทางสถิติ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานและไม่สอดคลอ้งกบัประสิทธ์ิ  ชาญประไพร(2555, 
บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาวจิยัเร่ืองความฉลาดทางอารมณ์ของครูผูส้อนในอาํเภอบางคลา้ สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  ผลการวิจัยพบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ของครูผูส้อนในอาํเภอบางคลา้ สังกัด
สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จาํแนกตามอาย ุพบวา่ มีความฉลาดทางอารมณ์ โดยรวม
และรายดา้น แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยครูผูส้อนท่ีอาย ุ41-60 ปี มีความฉลาดทางอารมณ์
มากกวา่ครูผูส้อนท่ีอาย ุ26-40 ปี  2.3) ความฉลาดทางอารมณ์ของครูในสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสิงห์บุรี ในอาํเภออินทร์บุรี จงัหวดัสิงห์บุรี จาํแนกตามระดบัการศึกษาในภาพรวมและรายดา้นแตกต่าง
กนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ อาจเป็นเพราะมีการพฒันาการศึกษามากยิ่งข้ึน ทาํให้เกิดการแลกเปล่ียนความคิดกนั
อยา่งไม่จาํกดั  ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานและไม่สอดคลอ้งกบั จาํนง  ยินดี (2547, บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง
ความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกดัเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 ผลการศึกษาพบวา่
ผูบ้ริหารท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรีกบัผูบ้ริหารท่ีมีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีความฉลาดทางอารมณ์แตกต่าง
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กนั โดยผูบ้ริหารท่ีมีการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี มีความฉลาดทางอารมณ์มากกวา่วุฒิปริญญาตรีอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั.05 2.4) จาํแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบติังาน ในภาพรวมแตกต่างกนัท่ีระดบั .05 และเม่ือพิจารณา
ความฉลาดทางอารมณ์ของครูเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นการเขา้ใจอารมณ์ของผูอ่ื้นแตกต่างกนัท่ีระดบั .01 ดา้นการ
ควบคุมอารมณ์ของตนเองและดา้นการมีทกัษะทางสังคมแตกต่างกนัท่ีระดบั.05 ส่วนดา้นการตระหนกัรู้อารมณ์ของ
ตนเองและดา้นการสร้างแรงจูงใจให้แก่ตนเอง แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนัยสําคญัทางสถิติ ครูท่ีมีประสบการณ์ทาํงาน
แตกต่างกนัมีความฉลาดทางอารมณ์แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะครูยคุใหม่ ไดรั้บการ
อบรมพฒันามากข้ึน รู้จกัเห็นอกเห็นใจผูร่้วมงาน ครูท่ีมีประสบการณ์มากกว่ามิไดมี้ความฉลาดทางอารมณ์สูงเสมอ
ไปอาจเป็นเพราะการทาํงานมานานจึงอาจไม่ใส่ใจและเขา้ใจจิตผูอ่ื้นกเ็ป็นได ้แต่ไม่สอดคลอ้งกบันงครักษ ์ทนัเพ่ือน 
(2550, บทคัดย่อ) ได้ทําการวิจัยเร่ือง  ความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีมีผลต่อประสิทธิผลการ
บริหารงานโรงเรียน สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ระดบัความฉลาดทาง
อารมณ์ของผูบ้ริหารโรงเรียน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง ดา้นความสามารถจูงใจตนเอง ดา้นการเขา้ใจสภาวะอารมณ์
ของผูอ่ื้นการรู้จักสร้างและรักษา และด้านความสัมพันธ์กับผูอ่ื้นท่ีอยู่ในระดับสูง ความฉลาดทางอารมณ์กับ
ประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียน โดยรวม และรายดา้น มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ข้อเสนอแนะ 
การวจิยัเร่ืองความฉลาดทางอารมณ์ของครูในสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สิงห์บุรี ในอาํเภออินทร์บุรี จงัหวดัสิงห์บุรี ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะในการวิจยัดงัน้ี 
1. ข้อเสนอแนะทัว่ไป  
1) ดา้นการตระหนกัรู้อารมณ์ตนเอง ควรมีการอบรมครูโดยการปฏิบติัธรรมเพ่ือยบัย ั้งชัง่ใจเม่ือถูกขดัใจ รู้สึก

หงุดหงิดจนควบคุมอารมณ์ไม่ได ้ 2) ดา้นการควบคุมอารมณ์ของตนเอง ควรจดัธรรมะสอนในวนัท่ีมีประชุมเพ่ือให้
ครูปล่อยวางใหค้วามรู้สึกช้ีนาํชีวติ  3) ดา้นการสร้างแรงจูงใจใหก้บัตนเอง ผูบ้ริหารควรหาแนวทางการสร้างแรงจูงใจ
ให้กบัครู เพ่ือให้ปฏิบติัหนา้ท่ีไดดี้เม่ือทาํส่ิงใดไม่สาํเร็จ  4) ผูบ้ริหารควรศึกษาความสัมพนัธ์เก่ียวกบัความฉลาดทาง
อารมณ์ของครูกบัความสามารถในการจดัการเรียนการสอนเพื่อเป็นขอ้มูลในการกาํหนดนโยบายท่ีจะนาํไปสู่การ
พฒันาการจดัการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

2. ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป 
1) ควรศึกษาวิจยัปัญหาเร่ืองแรงจูงใจของครูในสถานศึกษาสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สิงห์บุรี ในอาํเภออินทร์บุรี จงัหวดัสิงห์บุรี  2) ควรศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ของครูกบั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน  3) ควรมีการจดัอบรมส่งเสริมและพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ของครู 

 
6. บทสรุป 
 ความฉลาดทางอารมณ์ของครูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี        
ในอาํเภออินทร์บุรี จงัหวดัสิงห์บุรี ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียมากไปนอ้ย ดงัน้ี 1) ดา้นการมี
ทกัษะทางสังคม 2) ดา้นการเขา้ใจอารมณ์ของผูอ่ื้น 3) ดา้นการสร้างแรงจูงใจให้แก่ตนเอง 4) ดา้นการตระหนักรู้
อารมณ์ของตนเอง และ 5) ด้านการควบคุมอารมณ์ของตนเอง เปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ของครู                 
ในสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ในอาํเภออินทร์บุรี จงัหวดัสิงห์บุรี ความฉลาด
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ทางอารมณ์ของครูในสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ในอาํเภออินทร์บุรี จงัหวดั
สิงห์บุรี จาํแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษาในภาพรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ จาํแนกตาม
ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน ในภาพรวมแตกต่างกนัท่ีระดบั .05 โดยครูท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานนอ้ยกวา่ 
5 ปี มีทกัษะทางสังคมมากกวา่ครูท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานระหวา่ง 5-15 ปี 
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อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  วทิยาลยันานาชาติเซนตเ์ทเรซา 

อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ วทิยาลยันานาชาติเซนตเ์ทเรซา 

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

บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีความมุ่งหมาย  1) ศึกษาคุณภาพชีวิตในการทาํงานของครูในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรีในเขตอาํเภอบางระจนั จงัหวดัสิงห์บุรี 2) เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทาํงาน
ของครูในสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรีในเขตอาํเภอบางระจนั จงัหวดัสิงห์บุรี 
จาํแนกตามเพศ อาย ุวฒิุการศึกษา และขนาดของสถานศึกษาท่ีสังกดั  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ ครูใน
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ในเขตอาํเภอบางระจัน จังหวดัสิงห์บุรี 
ปีการศึกษา 2557  จาํนวน 122 คน ไดจ้ากการสุ่มอยา่งง่ายจากประชากร 175 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ท่ีมีค่าความเช่ือมัน่ 0.814 สถิติท่ีใชใ้นการ
วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว และการทดสอบความแตกต่างรายคู่ตามวธีิการของเชฟเฟ่  

ผลการวจิยัพบวา่ 
 1.คุณภาพชีวิตในการทาํงานของครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สิงห์บุรีในอาํเภอบางระจนั จงัหวดัสิงห์บุรี ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัจากมากไปน้อย ดงัน้ี 1) ดา้น
ความภาคภูมิใจในงาน  2) ดา้นสภาพการทาํงาน 3) ดา้นการเสรีภาพในการทาํงาน 4) ดา้นความกา้วหน้าและความ
มัน่คงในการทาํงาน 5) ดา้นทกัษะท่ีใชใ้นการทาํงาน และ6) ดา้นค่าตอบแทน 

    2. คุณภาพชีวิตในการทาํงานของครูในสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สิงห์บุรีในอาํเภอบางระจนั จงัหวดัสิงห์บุรี จาํแนกตามขนาดสถานศึกษาท่ีสังกดั แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 แต่เม่ือจาํแนกตามเพศ อาย ุระดบัการศึกษา แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ  

 

คาํสําคญั: คุณภาพชีวติในการทาํงานของครู,สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี 
 
 
 



การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 10ปีการศกึษา 2558 

 

วนัองัคารที ่11 สงิหาคม พ.ศ.2558 หน้า  348 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 

Abstract 

 The purposes of this research aimed to 1) study the quality of work life of teachers in schools under 
Singburi Primary Educational Area in Bangrajan District and 2) compare the quality of work life of teachers in 
schools under Singburi Primary Educational Area in Bangrajan District when classified by sex, age, level of 
education and school size.  The sample of the study consisted of 122 participants which were simple randomly 
drawn from teachers in schools under Singburi Primary Educational Area in Bangrajan District. The instrument 
used for collecting data was a set of the 5-point rating scale questionnaires with the reliability.  The statistics used 
for analyzing data were mean, standard deviation, t-test, one-way ANOVA and the Scheffe’s method. 
The research findings were as follows: 
 1. Quality of work life of teachers in schools schools under Singburi Primary Educational Area in 
Bangrajan District was at the high level ranking from high to low; 1) pride in their work, 2) working conditions, 3) 
career growth and security, 4) working skills,  5) freedom at work, and 6) compensation. 
 2. Quality of work life of teachers in schools schools under Singburi Primary Educational Area in 
Bangrajan District when classified by school size was statistical significant different at the .05 level.  However, 
when classified by sex, age, and level of education the statistical significant difference was not found. 
 

KEYWORDS: QUALITY OF WORK, SINGBURI PRIMARY EDUCATIONAL AREA 
 
1. บทนํา 

การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทาํงานเป็นเป้าหมายสําคญัของหน่วยงานทุกภาคส่วนท่ี
จะตอ้งส่งเสริมใหค้นทาํงาน เป็นแรงงานคุณภาพและมีสุขภาวะดีทั้งร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณ อยา่งไรกต็ามพลวตั
ของการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองและความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีในระดบัประเทศภูมิภาคและ
ระดบัโลกทาํให้มาตรการในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตและความสุขของคนไทยท่ีเคยใชไ้ดผ้ลในทศวรรษท่ีผา่นมามี
ประสิทธิภาพไม่เพียงพอจึงตอ้งการนวตักรรมใหม่และตอ้งการภาคีเครือข่ายทุกระดบัทั้งในประเทศภูมิภาคและระดบั
โลกเพ่ือรับมือกบัการเปล่ียนแปลงดงักล่าว (ทิศทางเป้าหมายและยทุธศาสตร์ระยะ 10 ปี, 2555, น.3) เม่ือแต่ละบุคคล
ไดใ้ชชี้วิตการทาํงานอยูก่บัส่ิงท่ีตนเองพอใจก็จะทาํให้มีสภาพจิตใจ และอารมณ์ท่ีดี ซ่ึงส่งผลให้ทาํงานดีตามไปดว้ย 
ดงันั้นจึงจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีแต่ละองคก์ารจะตอ้งศึกษาหรือแสวงหาหนทางให้เกิดความสอดคลอ้งตอ้งกนัของความพึง
พอใจระหวา่ง พนกังานและองคก์าร เพ่ือให้องคก์ารสามารถบรรลุเป้าหมายสูงสุด จะเห็นไดว้า่การสร้างคุณภาพชีวิต
การทาํงาน เป็นส่ิงท่ีจาํเป็นและมีความสําคญัอย่างยิ่ง คุณภาพชีวิตการทาํงานในลกัษณะของความพึงพอใจในการ
ทาํงานนั้น จะส่งผลต่อการปฏิบติังาน และยงัเป็นส่ิงจูงใจใหเ้กิดความตอ้งการทาํงาน ซ่ึงนาํไปสู่ประสิทธิภาพและเกิด
การเพ่ิมผลผลิตขององคก์ารในท่ีสุด จากความเป็นมาและความสําคญัของปัญหาท่ีกล่าวมา จึงทาํให้ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะ
ศึกษาในเร่ืองคุณภาพชีวิตการทาํงานของครูภายใตแ้นวคิดสังคมท่ีเอ้ืออาทรมีสวสัดิการทางสังคมท่ีดีและมีความ
มัน่คงทางสังคมรวมทั้ งนําผลการวิจยัในคร้ังน้ีไปใช้เป็นแนวทางให้ครูผูส้อน และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจัด
การศึกษาไดรั้บประโยชน์ และใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนด วางแผน การพฒันาคุณภาพชีวิตในการทาํงานของครู 
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เน่ืองจากคุณภาพชีวิตท่ีดี เป็นการเพิ่มความพึงพอใจในการทาํงาน ทาํให้เกิดความรู้สึกท่ีดีต่อการทาํงาน ทาํให้ครูเกิด
ความรู้สึกผูกพนัต่องานและองคก์าร ซ่ึงจะส่งผลใหก้ารทาํงานในองคก์ารบรรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ ให้
ครูสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดเ้ป็นอยา่งมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลกไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานของครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสิงห์บุรีในอาํเภอบางระจนั จงัหวดัสิงห์บุรี 
2. เพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทาํงานของครูในสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสิงห์บุรีในอาํเภอบางระจนั จงัหวดัสิงห์บุรี จาํแนกตามเพศ อาย ุวฒิุการศึกษา และขนาดของสถานศึกษา
ท่ีสังกดั 

 

3. ตวัแปรทีใ่ช้ในการวจิัย 
             ตัวแปรอิสระ ได้แก่   คุณภาพชีวิตส่วนบุคคลของครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสิงห์บุรีในอําเภอบางระจัน  จังหวดัสิงห์บุรี ประกอบด้วย  เพศ  อายุ  วุฒิการศึกษา  ขนาดของ
สถานศึกษาท่ีสังกดั 
             ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  คุณภาพชีวิตในการทาํงานของครู  โดยใชก้รอบแนวคิดเก่ียวกบัคุณภาพชีวติในการทาํงาน 
จาํนวน 6 ดา้น  ประกอบดว้ย ค่าตอบแทน  สภาพการทาํงาน  ทกัษะท่ีใช้ในการทาํงาน  ความกา้วหน้า และความ
มัน่คงในการทาํงาน  เสรีภาพในการทาํงาน  ความภูมิใจในงาน 

 

สถานภาพ จาํนวน(n = 122) ร้อยละ 

1. เพศ 
    ชาย 
    หญิง  

 
47 
75 

 
38.5 
61.5 

2. อายุ 
    นอ้ยกวา่ 40 ปี 
    40 – 50 ปี 
    มากกวา่ 50 ปี 
3. ระดบัการศึกษา 
    ปริญญาตรี 
    สูงกวา่ปริญญาตรี 
4. ขนาดของสถานศึกษาทีสั่งกดั 
    ขนาดเลก็ 
    ขนาดกลาง     
    ขนาดใหญ่ 

 
38 
31 
53 

 
108 
14 

 
92 
23 
7 

 
31.1 
25.4 
43.4 

 
88.5 
11.5 

 
75.4 
18.9 
5.7 

รูปท่ี 1 จาํนวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามขนาดของสถานศึกษาท่ีสังกดั 
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4. วธีิการวจิัย 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงบรรยาย ใชเ้ทคนิคในการสํารวจ เพ่ือทราบคุณภาพชีวิตในการทาํงานของครู
ในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรีในอาํเภอบางระจนั จงัหวดัสิงห์บุรี และเพ่ือ
เป็นขอ้มูลในการนาํไปพฒันาคุณภาพชีวิตในการทาํงานของครูในสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสิงห์บุรีในอาํเภอบางระจนั จงัหวดัสิงห์บุรี ใหเ้กิดประสิทธิภาพยิง่ข้ึน ผูว้ิจยัจึงไดก้าํหนดประชากรกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีจะศึกษา ไดแ้ก่ ครู จาํนวน 122 คน การสร้างเคร่ืองและการพฒันาเคร่ืองมือตลอดทั้งการจดัเก็บรวบรวม
ขอ้มูล และการวิเคราะห์ขอ้มูล แบบสอบภามในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check list) และ
แบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั (Rating scale) แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย ประกอบดว้ย  เพศ  อาย ุ วุฒิการศึกษา  
ขนาดของสถานศึกษาท่ีสังกดั 
 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตในการทาํงานของครูในสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรีในอาํเภอบางระจนั จงัหวดัสิงห์บุรี ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบประเมินค่า 5 
ระดบั 
 
5. ผลการวจิัย 
 การวิจัยเร่ือง คุณภาพชีวิตในการทํางานของครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสิงห์บุรี ในอาํเภอบางระจนัจงัหวดัสิงห์บุรีผูว้จิยัสรุปผลการวจิยั ดงัน้ี 
 1. ระดบัคุณภาพชีวิตในการทาํงานของครูในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สิงห์บุรี ในอาํเภอบางระจนัจงัหวดัสิงห์บุรี พบวา่ในแต่ละดา้นมีผลดงัน้ี 1) ดา้นค่าตอบแทน ในภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก 1) เงินเดือนท่ีไดรั้บมีความเหมาะสมกบัความรู้
ความสามารถ 2) เงินเดือนท่ีไดรั้บมีความสมดุลกบัการปฏิบติังาน 3) เงินเดือนท่ีไดรั้บเพียงพอกบัค่าใชจ่้ายแต่ละเดือน 
ตามลาํดบั ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด ไดแ้ก่ โบนสัท่ีไดรั้บเหมาะสมกบัการปฏิบติังาน 2) ดา้นสภาพการทาํงาน ใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียสูงสุด 3อนัดบัแรก  1) อาคารสถานท่ี มีความ
มั่นคง และมีความปลอดภัย 2) โรงเรียนมีสภาพ สะอาด ร่มร่ืน สวยงาม 3) ความสะดวกในการเดินทางไปกลับ
ระหว่างท่ีพกักบัโรงเรียน ตามลาํดบั ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด ไดแ้ก่ วสัดุ อุปกรณ์ มีสภาพพร้อมใชง้าน 3) ดา้น
ทกัษะท่ีใชใ้นการทาํงาน ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั
แรก 1) การไดรั้บโอกาสท่ีไปศึกษาดูงาน 2) การไดรั้บโอกาสให้ไปอบรม ประชุมสัมมนาเพ่ือพฒันาศกัยภาพในการ
ทาํงาน 3) การไดรั้บการส่งเสริมใหป้ฏิบติังานได ้บรรลุผลสาํเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพ ตามลาํดบั ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่า
ท่ีสุด ไดแ้ก่ การไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนการปฏิบติังานอยา่งพอเพียง 4) ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในการ
ทาํงาน  ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก 1) มีความ
มัน่คงในตาํแหน่งหน้าท่ีท่ีไดรั้บผิดชอบ 2) ไดใ้ช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเต็มท่ี 3) ไดรั้บการ
สนับสนุนการพฒันาความรู้ ความสามารถอย่างต่อเน่ือง ตามลาํดับ ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุดไดแ้ก่ โรงเรียนมี
หลกัเกณฑ์และขั้นตอนท่ีชัดเจน ในการพิจารณาความกา้วหน้าในตาํแหน่งหน้าท่ีการงาน 5) ดา้นเสรีภาพในการ
ทาํงาน ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก 1) ไดรั้บความ
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ไวว้างใจจากเพื่อนร่วมงาน ในทุกๆเร่ืองของการทาํงาน 2) มีโอกาสไดแ้สดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 3) ไดรั้บ
การพิจารณาความดีความชอบ หรือการปฏิบติังานอยา่งอ่ืนอยา่งยติุธรรม ตามความสามารถในการทาํงาน ตามลาํดบั 
ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด ไดแ้ก่ การพิจารณา สอบสวน หรือลงโทษในการกระทาํความผิดในงาน มีการดาํเนินการ
ดว้ยความเป็นธรรม 6) ดา้นความภูมิใจในงาน ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้โดยเรียงลาํดบั
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก 1) มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน 2) โรงเรียนให้
ความร่วมมือในการทาํกิจกรรมต่างๆ เพ่ือสาธารณะประโยชน์ 3) โรงเรียนให้บริการในการทาํกิจกรรมต่างๆ เพ่ือ
สังคมและชุมชน ตามลาํดับ ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด ได้แก่ มีความภูมิใจท่ีได้ทาํงานในโรงเรียนท่ีมีช่ือเสียง  
7) คุณภาพชีวิตในการทาํงานของครูในสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรีในอาํเภอ
บางระจนั จงัหวดัสิงห์บุรี ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียมากไปนอ้ย ดงัน้ี 1) ดา้นความภาคภูมิใจ
ในงาน  2) ดา้นสภาพการทาํงาน 3) ดา้นการเสรีภาพในการทาํงาน 4) ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในการทาํงาน 
5) ดา้นทกัษะท่ีใชใ้นการทาํงาน และ6) ดา้นค่าตอบแทน 
                    2. เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทาํงานของครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสิงห์บุรี ในอาํเภอบางระจนัจงัหวดัสิงห์บุรี 
 คุณภาพชีวิตในการทาํงานของครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สิงห์บุรี ในอาํเภอบางระจนัจงัหวดัสิงห์บุรีจาํแนกตามเพศในภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ และเม่ือ
พิจารณาคุณภาพชีวิตของครูเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นความภูมิใจในงานแตกต่างกนัอยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 โดยท่ีครูเพศชายมีคุณภาพชีวติดงักล่าวมากกวา่ครูเพศหญิง ส่วนดา้นอ่ืนพบวา่ แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทาง
สถิติ จาํแนกตามอาย ุในภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ และเม่ือพิจารณาคุณภาพชีวติการทาํงานของ
ครูเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นความภูมิใจในงานแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ส่วนดา้นอ่ืนพบว่า
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติจาํแนกตามระดบัการศึกษาในภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
และเม่ือพิจารณาคุณภาพชีวิตของครูเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นสภาพการทาํงานแตกต่างกนัอยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 โดยท่ีครูระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีคุณภาพชีวิตดงักล่าวมากกวา่ครูระดบัการศึกษาปริญญาตรีมี
ส่วนดา้นอ่ืนพบว่า แตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยสําคญัทางสถิติจาํแนกตามขนาดสถานศึกษาในภาพรวมแตกต่างกนัท่ี
ระดบั .05 และเม่ือพิจารณาคุณภาพชีวิตของครูเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นค่าตอบแทนแตกต่างกนัอยา่งมีนัยสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 ส่วนดา้นอ่ืนพบวา่ แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 

6. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 ผลการวิเคราะห์คุณภาพชีวิตในการทํางานของครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสิงห์บุรี ในอาํเภอบางระจนัจงัหวดัสิงห์บุรีตามความคิดเห็นของครู  ผูว้ิจยัอภิปรายผลตามสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว ้ดงัน้ี 
            1. ระดบัความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตในการทาํงานของครูในสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสิงห์บุรี ในอาํเภอบางระจนัจงัหวดัสิงห์บุรี พบวา่ 1) ดา้นค่าตอบแทน ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ี
อาจเป็นเพราะสวสัดิการค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมเพียงพอเหมาะสมกบัตาํแหน่ง ส่งผลให้มีความเป็นอยู่ท่ีดีและ
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งเตม็ความสามารถ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเรืองวิทย ์เกษสุวรรณ (2548, น.3-6) ไดก้ล่าววา่  ปัจจยัสาํคญัท่ี
ทาํให้บุคคลปฏิบติังานดว้ยความเตม็ใจและเตม็ความสามารถไดก้็ตอ้งให้บุคคลนั้น เกิดความพอใจกบัส่ิงตอบแทนท่ี
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จะได้รับ  เพ่ือเป็นกําลังใจในการทํางานจะต้องมีความสัมพันธ์กับความรู้ ความสามารถ  ความชํานาญและ
ประสบการณ์ในการทาํงานของผูป้ฏิบติังานดว้ย 2) ดา้นสภาพการทาํงาน ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะสถานท่ีของโรงเรียนตอ้งมีความเหมาะสมกบัการทาํงาน มีความแขง็แรง มัน่คง ปลอดภยั มีแสงสวา่งท่ีเพียงพอ 
และมีวสัดุอุปกรณ์ ส่ิงอาํนวยความสะดวก ท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะงาน สอดคลอ้งกบั เจษฎา  ธรรมขนัติพงษ ์(2544, 
น.35) กล่าวว่าสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ การจดัสภาพแวดลอ้มของการทาํงานให้สะอาดถูก
สุขลกัษณะต่อร่างกาย เป็นส่ิงท่ีควรทาํเพ่ือรักษาชีวิตและสุขภาพของคนในองคก์ร ซ่ึงถือเป็นทรัพยากรท่ีสาํคญัท่ีสุด
3) ดา้นทกัษะท่ีใชใ้นการทาํงาน ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ การท่ีครูไดรั้บโอกาสในการขยาย
ความสามารถของตนเองให้ไดรั้บความรู้และทกัษะใหม่ๆ เปิดโอกาสให้มีการพฒันาความรู้ความสามารถของตนเอง 
เพ่ือนาํความรู้ความสามารถมาประยุกต์ใชใ้นการทาํงาน และสามารถถ่ายทอดความรู้ได ้สอดคลอ้งกบัทองทิพภา 
วิริยะพนัธ์ุ (2551, น.23) กล่าววา่ การเรียนรู้ร่วมกนัเพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดแลกเปล่ียนองคค์วามรู้ ประสบการณ์ และ
ทกัษะระหวา่งกนัและกนัซ่ึงทกัษะท่ีใชใ้นการทาํงาน เป็นการท่ีครูไดรั้บโอกาสในการเรียนรู้พฒันาความสามารถของ
ตนเองในดา้นความรู้ และทกัษะให้เกิดความชาํนาญ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการคิด และทกัษะการทาํงานให้สูงข้ึน 
4) ดา้นความกา้วหน้าและความมัน่คงในการทาํงาน ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการท่ีครูไดใ้ช้
ความรู้ ความสามารถของตนในการทาํงานอยา่งเตม็ท่ีและมีการพฒันาทกัษะการทาํงานใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีสูงข้ึน การท่ีมี
โอกาสท่ีจะไดเ้ล่ือนตาํแหน่งหนา้ท่ีท่ีสูงข้ึน สอดคลอ้งกบัยงยทุธ เกษสาคร (2547, น.130) ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการ
งานของแต่ละบุคคลจะไดรั้บความกา้วหนา้โดยการพฒันาให้เกิดทกัษะใหม่ๆ มีความสามารถและเตม็ใจท่ีจะเพ่ิมพูน
ความรู้ 5) ดา้นเสรีภาพในการทาํงาน ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ การทาํงานของครูท่ีไดรั้บ
การเคารพสิทธิส่วนบุคคล ในดา้นการมีอิสระในการทาํงานในการเสนอแนวคิดใหม่ๆ การมีเวลาเป็นส่วนตวัหลงัจาก
การทาํงาน และไดรั้บความคุม้ครอง ความเป็นธรรม ในสิทธิประโยชน์ของแต่ละบุคคลท่ีควรจะได ้สอดคลอ้งกบั
ภรณี กีร์ติบุตร  (2549, น.97) กล่าววา่ ภาวะท่ีบุคคลมีความสมดุลในช่วงของชีวิตระหวา่งช่วงปฏิบติังานกบัช่วงเวลา
อิสระจากงาน มีช่วงเวลาท่ีไดค้ลายเครียดจากภาระหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ 6) ดา้นความภูมิใจในงาน ในภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ ความรู้สึกภาคภูมิใจท่ีไดท้าํงานท่ีมีประโยชน์ มีส่วนร่วมต่อชุมชนหรือต่อสังคม 
ชุมชนหรือสังคมไดเ้ห็นคุณค่าของโรงเรียนมีความศรัทธาต่อครูและโรงเรียน มีความรู้สึกวา่เป็นส่วนหน่ึงของชุมชน 
ซ่ึงต่างฝ่ายกไ็ดรั้บผลประโยชน์ร่วมกนั อนัทาํใหค้รูมีความรู้สึกภาคภูมิใจในโรงเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัชยัเสฎฐ์ พรหม
ศรี (2551, น.75) กล่าววา่ ความพึงพอใจในตวับุคคลท่ีไดรั้บในกระบวนการของการแสดงพฤติกรรมท่ีเฉพาะเจาะจง 
การแกปั้ญหาท่ีเอ้ือประโยชน์ให้แก่บุคคลอ่ืนซ่ึงอาจตอบสนองกบัภารกิจส่วนตวั หรือการทาํงานท่ีสลบัซับซ้อนจน
สาํเร็จลุล่วงสร้างความภูมิใจใหเ้กิดข้ึนต่อความสาํเร็จนั้น 

 2. เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทํางานของครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ในอาํเภอบางระจัน จังหวดัสิงห์บุรี  1) คุณภาพชีวิตในการทํางานของครูใน
สถานศึกษา จาํแนกตามเพศในภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ และเม่ือพิจารณาคุณภาพชีวิตของครู
เป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นความภูมิใจในงานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยท่ีครูเพศชายมีคุณภาพ
ชีวิตดงักล่าวมากกว่าครูเพศหญิง ส่วนดา้นอ่ืนพบว่า แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนัยสําคญัทางสถิติ และไม่สอดคลอ้งกบั
นิพนธ์ เลาหภารากร (2550, บทคดัย่อ) ไดท้าํการศึกษาวิจยัเร่ือง คุณภาพชีวิตการทาํงานขา้ราชการครูในโรงเรียน
ประถมศึกษาอาํเภอบางปะกง สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต1 ผลการวิจยัพบวา่ คุณภาพชีวิตการ
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ทาํงานของขา้ราชการครูประถมศึกษาอาํเภอบางปะกง สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต1 โดยรวม
อยู่ในระดบัมาก  คุณภาพชีวิตการทาํงานของขา้ราชการครูประถมศึกษาอาํเภอบางปะกง สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต1 จาํแนกตามเพศ โดยรวมไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านพฒันา
ความสามารถของบุคลากรแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  โดยครูเพศหญิงมีคุณภาพชีวิตในการ
ทาํงานดีกวา่ครูเพศชาย 2) เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทาํงานของครูในสถานศึกษา จาํแนกตามอาย ุในภาพรวม
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ และเม่ือพิจารณาคุณภาพชีวิตการทาํงานของครูเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นความ
ภูมิใจในงานแตกต่างกนัอยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ส่วนดา้นอ่ืนพบว่าแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสําคญัทาง
สถิติสอดคลอ้งกบัมาหะมดั ดาโอ๊ะ (2550, บทคดัยอ่) ไดท้าํการศึกษาวิจยัเร่ือง คุณภาพชีวิตการทาํงานของครูผูส้อน
ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจังหวดัปัตตานี พบว่า คุณภาพชีวิตการทาํงานของ
ครูผูส้อนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจงัหวดัปัตตานี จาํแนกตามอายมีุความแตกต่าง
อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยช่วงอายุ 41-50 ปี มีคุณภาพชีวิตการทาํงานแตกต่างจากช่วงอายุ 31-40 ปี 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยท่ีครูอายมุากกวา่ 50 มีคุณภาพชีวติดีกวา่วยัอ่ืนๆ  3) เปรียบเทียบคุณภาพชีวิต
ในการทาํงานของครูในสถานศึกษา จาํแนกตามระดบัการศึกษาในภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ 
และเม่ือพิจารณาคุณภาพชีวิตของครูเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นสภาพการทาํงานแตกต่างกนัอยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 โดยท่ีครูระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีคุณภาพชีวิตดงักล่าวมากกวา่ครูระดบัการศึกษาปริญญาตรีมี
ส่วนดา้นอ่ืนพบวา่ แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมุติฐานและไม่สอดคลอ้งกบัมาหะ
มดั ดาโอ๊ะ (2550, บทคดัยอ่) ไดท้าํการศึกษาวิจยัเร่ือง คุณภาพชีวิตการทาํงานของครูผูส้อนในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจังหวดัปัตตานี  ในด้านระดับการศึกษาพบว่าไม่มีความแตกต่างกัน  4) 
เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทาํงานของครูในสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี 
ในอาํเภอบางระจนั จงัหวดัสิงห์บุรีจาํแนกตามขนาดสถานศึกษาในภาพรวมแตกต่างกนัท่ีระดบั .05 และเม่ือพิจารณา
คุณภาพชีวิตของครูเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นค่าตอบแทนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 ส่วนดา้นอ่ืน
พบว่า แตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยสําคญัทางสถิติ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมุติฐานและไม่สอดคลอ้งกบั สุภาวดี คุณวุฒิ 
ฤทธิรณ (2554, น. 86-87) ไดท้าํการศึกษาวิจยัเร่ืองคุณภาพชีวิตการทาํงานของครู ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร และ
ครู สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 5 ผลการวิจยัพบวา่ คุณภาพชีวิตการทาํงานของครู ตามความ
คิดเห็นของผูบ้ริหาร และครู ภาพรวมอยู่ในระดบัมากจาํแนกตามเพศ อายุ ระดบัการศึกษา ตาํแหน่งหน้าท่ีในการ
ปฏิบติังาน ประสบการณ์ในการปฏิบติัหนา้ท่ี วทิยฐานะ ขนาดสถานศึกษา และอตัราเงินเดือน ไม่พบความแตกต่างใน
ระดบัท่ีมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

ข้อเสนอแนะ 
การวิจยัเร่ืองคุณภาพชีวิตในการทาํงานของครูในสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สิงห์บุรี ในอาํเภอบางระจนัจงัหวดัสิงห์บุรี ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะในการวิจยั  ดงัน้ี 

1. ข้อเสนอแนะทัว่ไป 
           1) ดา้นค่าตอบแทน ควรให้ความสําคญัเก่ียวกบัโบนัส สวสัดิการและการเล่ือนขั้นเงินเดือนดาํเนินการดว้ย
ความบริสุทธ์ิยติุธรรม  เพ่ือใหค้รูทุกคนไดรั้บความเป็นธรรม 2) ดา้นสภาพการทาํงานนั้นผูบ้ริหาร ควรมีการเพ่ิมและ
ดูแลวสัดุ อุปกรณ์ ให้มีสภาพพร้อมใชง้าน และให้ความสําคญัเก่ียวกบับรรยากาศในอาคารเรียน ให้มีแสงสว่างท่ี



การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 10ปีการศกึษา 2558 

 

วนัองัคารที ่11 สงิหาคม พ.ศ.2558 หน้า  354 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 

เพียงพอ 3) ด้านทักษะท่ีใช้ในการทํางาน ควรให้โอกาสแก่ครูในการไปอบรม สัมมนาและการส่งเสริมให้ครู
ปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ี จะทาํให้เพ่ิมพูนศกัยภาพและทกัษะในการปฏิบติังาน 4) ดา้นความกา้วหนา้และมัน่คง
ในการทาํงาน  ควรให้การสนับสนุนให้ครูไดมี้โอกาสไดรั้บการศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน 5) ดา้นเสรีภาพในการ
ทาํงาน ควรให้ผูบ้ริหารสถานศึกษาไดรั้บความไวว้างใจจากผูร่้วมงานในทุกๆ เร่ืองของการทาํงานแลว้ ตอ้งให้ความ
เป็นธรรมในเร่ืองอ่ืนๆ ดว้ย 6) ดา้นความภูมิใจในงาน  ควรมีการสร้างความภูมิใจให้กบัครูท่ีมีผลงานในการสอนทุก
คนท่ีไดท้าํงานในโรงเรียนท่ีมีช่ือเสียงท่ีจะนาํไปสู่การพฒันาการจดัการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
  2. ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป 
 1) ควรมีการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งบรรยากาศของสถานศึกษากบัคุณภาพชีวิตในการทาํงานของครูใน
สถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ในอาํเภอบางระจนัจงัหวดัสิงห์บุรี 2) ควรมี
การศึกษาความตอ้งการการพฒันาตนเอง เพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตในการทาํงานของครู 
 
6. บทสรุป 
 คุณภาพชีวิตในการทาํงานของครูในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี 
ในอาํเภอบางระจนัจงัหวดัสิงห์บุรี ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียมากไปนอ้ย ดงัน้ี 1) ดา้นความ
ภาคภูมิใจในงาน 2)ดา้นสภาพการทาํงาน3)ดา้นเสรีภาพในการทาํงาน 4) ดา้นความกา้วหน้าและความมัน่คงในการ
ทาํงาน5) ดา้นทักษะท่ีใช้ในการทาํงานและ6) ดา้นค่าตอบแทน เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทาํงานของครูใน
สถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรีในอาํเภอบางระจนั จงัหวดัสิงห์บุรี จาํแนกตาม
เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ในภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ จาํแนกตามขนาดสถานศึกษาท่ีสังกดั ใน
ภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
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IN PHETCHABUN  PROVINCE DISTRICT  3 
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----------------------------------- 

 
บทคดัย่อ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีความมุ่งหมายเพ่ือ 1) ศึกษาคุณธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวดัเพชรบูรณ์ เขต 3 และ 2) เพ่ือเปรียบเทียบคุณธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษา         
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเพชรบูรณ์ เขต 3 เม่ือจาํแนกผูต้อบแบบสอบถามตามตาํแหน่ง 
ระดบัการศึกษา และอาย ุกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคือ ครูผูดู้แลเด็กและผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก องคก์รปกครอง  ส่วน
ทอ้งถ่ิน จงัหวดัเพชรบูรณ์ เขต 3 จาํนวน 157 คนไดจ้ากการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้นภูมิตามตาํแหน่ง จากประชากร
ของครูผูดู้แลเด็กและผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จังหวดัเพชรบูรณ์ เขต 3  ปีการศึกษา 2557  
จาํนวน 259 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ท่ีมีค่าความเช่ือมัน่
เท่ากบั .883 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบ และ
การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการทดสอบความแตกต่างรายคู่ตามวธีิการของเชฟเฟ่ 
 ผลการวจิยัพบวา่ 
 1. คุณธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษา ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
เขต 3 อยูใ่นระดบัปานกลาง และเม่ือจาํแนกเป็นรายดา้น พบวา่  อยูใ่นระดบัปานกลางทุกดา้น 
 2. คุณธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษา ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
เขต 3 ตามความคิดเห็นของครูผูดู้แลเดก็และผูช่้วยครูผูดู้แลเดก็ท่ีมีตาํแหน่ง ระดบัการศึกษา และอาย ุแตกต่างกนัอยา่ง
ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 

คาํสําคญั : คุณธรรมผูบ้ริหาร, ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
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Abstract 

 This research aimed to: 1) examine the ethics of administrators of childcare development centers under 
the local administration organization in Phetchabun Province District 3 and 2) compare the ethics of  administrators 
of childcare development centers under the local administration organization in Phetchabun Province District 3 as 
perceived by teachers of different position, level of education, and age. One hundred and fifty seven participants, 
stratified randomly drawn from the population of 259 teachers, were used as the sample in the study.The instrument 
for collecting data was the 5-point rating scale questionnaire with the reliability of .883. The frequency, percentage, 
mean, standard deviation, t-test, and one-way ANOVA were statistics for analyzing data. 
 Findings 

 1. The ethics of administrators of childcare development centers under the local administration 
organization in Phetchabun Province District 3 as perceived by teachers were in the moderate level.  When each 
category of ethics of administrators was considered, it was also in the moderate level. 

 2. The ethics of administrators of childcare development centers under the local administration 
organization in Phetchabun Province District 3 as perceived by teachers of different position, level of education, and 
age were not statistical significant difference. 

 

KEYWORDS : ADMINISTRATORS ETHICS, CHILDCARE DEVELOPMNET CENTER 
 
1. บทนํา 

 รัฐธรรมนูญมีบทบัญญัติเก่ียวกับการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนับเป็นการปฏิรูปและเป็นการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ท่ีราชการท่ีน่าช่ืนชมอยา่งยิง่บทบญัญติัของรัฐธรรมนูญมาตราท่ี 77 เนน้ถึง
ความสาํคญัในเร่ืองการป้องกนัการทุจริต และประพฤติมิชอบเป็นกรณีพิเศษแสดงให้เห็นความห่วงใยในวิกฤตการณ์
ท่ีเป็นอยู่ในขณะน้ีไดเ้ป็นอยา่งดี ส่ิงท่ีควรพิจารณาในดา้นคุณธรรม จริยธรรมของผูบ้ริหารประการแรกคือ การให้
ความสาํคญักบัการยดึมัน่ในส่ิงท่ีถูกตอ้งและชอบธรรมในทุกๆ เร่ือง และบุคคลควรมีสิทธิและมีหลกัประกนัท่ีมัน่คงท่ี
จะก้าวหน้าในตาํแหน่งหน้าท่ีการงานตาม “ระบบคุณธรรม” คือ ความรู้ความสามารถ และผลงาน (ธานินทร์          
กรัยวิเชียร, 2548, น.29–32) ผูบ้ริหารท่ีไดรั้บความสาํเร็จสมควรแก่การยกยอ่งจะตอ้งบริหารงานอยา่งมีประสิทธิภาพ
เพ่ือให้งานไดรั้บความสําเร็จตามวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายท่ีกาํหนดไวโ้ดยการบริหารคนอยา่งมีประสิทธิภาพโดย
ให้คนได้ร่วมกันทาํงานอย่างมีความสุขด้วยความกระตือรือร้น ทาํให้งานได้รับผลสําเร็จตามวตัถุประสงค์หรือ
เป้าหมายท่ีกาํหนดไวน้กับริหารจะตอ้งเป็นผูน้าํท่ีดีท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม และจริยธรรม ท่ีจะบริหารงาน
และบริหารคนอยา่งมีประสิทธิภาพ ผูบ้ริหารบางคนเก่งในการบริหารงานแต่ขาดมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีมีความบกพร่องใน
การบริหารคน ไม่เป็นท่ีรักใคร่เคารพศรัทธาของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งมีบทบาทสาํคญัในการมี
คุณธรรมและตอ้งวางตวัเป็นตวักลางให้ความเสมอภาคอยา่งเท่าเทียมกนัเพ่ือส่งผลไปถึงครูศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กให้มี
ขวญัและกาํลงัใจในการทาํงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน จึงเป็นสาเหตุให้ผูว้ิจยัมีความสนใจศึกษาคุณธรรมของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเพชรบูรณ์  เขต 3 วา่ผูบ้ริหารสถานศึกษา
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มีคุณธรรมตามความคิดเห็นของ ครูผูดู้แลเดก็และผูช่้วยครูผูดู้แลเดก็อยา่งไรบา้ง เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการบริหารงาน
ใหเ้กิดคุณธรรมกบัทุกฝ่าย 
 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

 1. เพ่ือศึกษาคุณธรรมของผู ้บริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน            
จงัหวดัเพชรบูรณ์ เขต 3  

 2. เพ่ือเปรียบเทียบคุณธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษา  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
จงัหวดัเพชรบูรณ์ เขต 3 จาํแนกตาม ตาํแหน่ง ระดบัการศึกษา และอาย ุ  

 
3. การดาํเนินการวจิัย 
 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

  1. ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ ครูผูดู้แลเด็กและผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
จงัหวดัเพชรบูรณ์ เขต 3 จาํนวน 259.คน.จาํแนกเป็นครูผูดู้แลเดก็ จาํนวน 137.คน.ผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก.จาํนวน 122  คน 
(สาํนกังานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเพชรบูรณ์, 2557) 
  2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี  ได้แก่ ครูผู ้ดูแลเด็กและผู ้ช่วยครูผู ้ดูแลเด็ก องค์กรปกครอง          
ส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเพชรบูรณ์ เขต 3 จาํนวน 157 คนจาํแนกเป็น ครูผูดู้แลเด็ก จาํนวน 83 คน.ผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก.   
จาํนวน.74.คน 
  3. เคร่ืองมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ท่ีมีค่าความเช่ือมั่น   
เท่ากบั .883 
  4. การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บขอ้มูล ดว้ยการขอความอนุเคราะห์จาก นายกองคก์าร
บริหารส่วนตาํบล จงัหวดัเพชรบูรณ์ เขต 3 โดยแจกแบบสอบถามให้ ครูผูดู้แลเด็กและผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก ในองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลจังหวดัเพชรบูรณ์  เขต 3 ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างทุกคนตอบแบบสอบถามด้วยตนเองและขอรับ
แบบสอบถามคืนภายใน 1 เดือน  
  5. สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  ความถ่ี  (Frequency) ร้อยละ  (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way 
ANOVA) 
 
4. ผลการวจิัย 
                 การวิจยัเร่ืองคุณธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษา ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดั
เพชรบูรณ์ เขต 3 ผูว้จิยัสรุปผลการวจิยั 

 1. คุณธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษา ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
เขต 3 ในภาพรวมมีเกณฑอ์ยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือจาํแนกแต่ละรายดา้นพบวา่มีเกณฑ์อยูใ่นระดบัปานกลางทุกดา้น 
โดยเรียงลาํดบัดงัน้ี คือ ดา้นปัญญา ดา้นความกลา้หาญ ดา้นความรู้จกัประมาณ และดา้นความยติุธรรม ตามลาํดบั โดย
ในแต่ละรายดา้นพบประเด็นสําคญั ดงัน้ี 1) ดา้นปัญญา ระดบัความคิดเห็นต่อคุณธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษา    
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ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเพชรบูรณ์ เขต 3 อนัดบัแรก คือ รู้จกัความเด่นและความดอ้ย
เพ่ือแกไ้ขขอ้บกพร่องของตน โดยมองดา้นในหรือความดีและความชัว่ในใจของตน ส่วนรายการท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือ
ความแม่นยาํในการตดัสินใจ 2) ดา้นความความกลา้หาญ ระดบัความคิดเห็นต่อคุณธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเพชรบูรณ์ เขต 3 อนัดบัแรก คือ กลา้ท่ีจะแสดงความสามารถ
ของตนเองให้บุคคลอ่ืนไดท้ราบ ส่วนรายการท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือกลา้ยอมรับผิดเม่ือตนเองทาํผิดพลาด 3)  ดา้นความ
รู้จักประมาณ ระดับความคิดเห็นต่อคุณธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษา ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน จงัหวดัเพชรบูรณ์ เขต 3 อนัดบัแรก คือ รู้จกัประมาณตนในการทาํงาน  ส่วนรายการท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือรู้จกั
ประมาณตนในการบริโภคอาหาร 4) ดา้นความยุติธรรม ระดบัความคิดเห็นต่อคุณธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษา   
ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเพชรบูรณ์ เขต 3 อนัดบัแรก คือ อนุเคราะห์ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
อยา่งพอเหมาะ รู้จกัติในท่ีลบัชมในท่ีแจง้ ให้รางวลัเม่ือทาํดี ส่วนรายการท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือใหผ้ลตอบแทนบุคลากร
ตามความเหมาะสมโดยไม่เอนเอียงหรือมีอคติ  
 2. คุณธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษา ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเพชรบูรณ์   
เขต 3 โดยจาํแนกตามตาํแหน่ง ในภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบว่า ดา้นปัญญา มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัท่ีระดบั .05 โดยท่ีครูผูดู้แลเด็กเห็นว่าผูบ้ริหารสถานศึกษามี
คุณธรรมมากกวา่ผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก ส่วนดา้นอ่ืนแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ จาํแนกตามระดบัการศึกษา 
ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นความกลา้หาญ มีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั .05 โดยท่ีครูผูดู้แลเดก็และผูช่้วยครูผูดู้แลเดก็ท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรีข้ึนไป 
เห็นวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษามีคุณธรรมมากกวา่ผูท่ี้มีระดบัการศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรี ส่วนดา้นอ่ืนแตกต่างกนัอยา่งไม่
มีนัยสําคญัทางสถิติ จาํแนกตามอายุ ในภาพรวมแตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น
พบว่า ด้านความกลา้หาญ มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยท่ีครูผูดู้แลเด็กและผูช่้วยครู     
ผูดู้แลเด็กท่ีมีอายุระหว่าง 30 – 40 ปี และครูผูดู้แลเด็กและผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก ท่ีมีอายุมากกว่า 40 ปี เห็นว่าผูบ้ริหาร
สถานศึกษามีคุณธรรมมากกวา่ครูท่ีอายตุ ํ่ากวา่ 30 ปี ส่วนดา้นอ่ืนแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ  
 
5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัย คุณธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษา ศูนยพ์ ัฒนาเด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
จงัหวดัเพชรบูรณ์ เขต 3 ผูว้จิยัมีหวัขอ้ในการอภิปรายผล ดงัน้ี 
  1. คุณธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษา ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
เขต 3  
     1.1  ดา้นปัญญา พบวา่ ในภาพรวมมีเกณฑ์อยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายการ พบวา่มีเกณฑ์
อยูใ่นระดบัมาก 1 รายการ และระดบัปานกลาง 6 รายการทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก ผูบ้ริหารสถานศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีความรอบรู้เก่ียวกบังานในความรับผิดชอบ มีความรู้แจง้เห็นจริง รู้วา่ส่ิงใดดี ส่ิงใดชัว่
ใช้เชาว์ปัญญาหรืสติปัญญาเฉลียวฉลาดไหวพริบดี มีความแม่นยาํในการตัดสินใจ ถ่ายทอดความรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ พิภพ วชงัเงิน (2549, น. 284) กล่าววา่ ปัญญา คือ ความรู้แจง้เห็นจริง รู้วา่
ส่ิงใดดี ส่ิงใดชัว่ รู้เท่าทนัส่ิงรอบกายสามารถปรับตวัและแกปั้ญหาไดท้นัต่อความเปล่ียนแปลงของโลก 
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      1.2  ดา้นความกลา้หาญ พบวา่ ในภาพรวมมีเกณฑอ์ยูใ่นระดบัปานกลาง  เม่ือพิจารณาเป็นรายการ พบวา่ทุก
รายการอยูใ่นระดบัปานกลาง ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก ผูบ้ริหารสถานศึกษาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
มีความกลา้ตดัสินใจออกคาํสั่งในการปฏิบติังานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มีความกลา้หาญทั้งกายและใจ กลา้ยอมรับผิด
เม่ือตนเองทาํผิดพลาด กลา้ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา กลา้ท่ีจะเผชิญปัญหาอุปสรรคต่างๆกลา้ท่ีจะ
แสดงความสามารถของตนเองให้บุคคลอ่ืนไดท้ราบ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ปราชญา กลา้ผจญั (2549, น.51) 
กล่าววา่ ความกลา้หาญตามแนวคิดของ พระราชสุธี หมายถึง ความเป็นนกัสู้ เป็นผูน้าํท่ีเขม้แขง็ กลา้หาญ หนกัเอาเบา
สู้ มุ่งความสําเร็จของกิจการงานเป็นท่ีตั้ ง ไม่หลงคาํเหยียบ ไม่ท้อคาํกล่าวร้าย มุ่งมั่นฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาต่างๆ 
ปฏิบติังานทุกอยา่งให้บรรลุเป้าหมาย และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ วสันต ์สุนทรพงษ ์(2556, น.33)  ความกลา้หาญ 
หมายถึง ความกลา้หาญทั้งทางกายและทางใจ ทางกายคือความเป็นผูไ้ม่กลวัอนัตรายใดๆ ไม่กลวัต่อความยากลาํบาก
โดยการรู้จกัควบคุมความกลวัไวไ้ด ้และทางใจคือ ความไม่กลวัต่อการตดัสินใจวา่จะเกิดการตดัสินใจท่ีผิดพลาดใน
เร่ืองท่ีตดัสินใจไปแลว้ 
 1.3 ดา้นความรู้จกัประมาณ พบวา่ ในภาพรวมมีเกณฑอ์ยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายการ พบวา่
ทุกรายการอยู่ในระดบัปานกลาง ทั้ งน้ีอาจเน่ืองจาก ผูบ้ริหารสถานศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน รู้จกัประมาณตนในการทาํงาน รู้จกัประมาณตนในการพูด  รู้จกัประมาณตนในการพกัผอ่น รู้จกัประมาณตน
ในการจ่ายทรัพย ์รู้จกัประมาณตนในการเล่น ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ วสันต ์สุนทรพงษ ์(2556, น.37)  กล่าวว่า 
ความรู้จกัประมาณ หมายถึง ความรู้จกัความพอดี พอเหมาะ พอควร ในการใชจ่้ายทรัพย ์การทาํงาน การพกัผอ่น การ
ใชค้าํพดู การสนุกสนานร่ืนเริงต่างๆ ตลอดจนความพอควรแก่ภาวะฐานะของตน และในบุคคล เป็นตน้ 
 1.4  ดา้นความยติุธรรม พบวา่  ในภาพรวมมีเกณฑ์อยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายการ พบวา่ทุก
รายการอยูใ่นระดบัปานกลาง ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก ผูบ้ริหารสถานศึกษาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ให้ผลตอบแทนบุคลากรตามความเหมาะสมโดยไม่เอนเอียงหรือมีอคติ เล่ือนตาํแหน่งงานโดยยึดหลกัผลงานเป็น
เกณฑ์พิจารณา ให้ความกรุณา ความสงสารเห็นใจ ยอมรับฟังปัญหาของคนอ่ืน และคิดหาทางช่วยให้พน้ทุกข์ ให้
โอกาสบุคคลไดพ้ฒันาความรู้ความสามารถไดเ้ตม็ท่ี ใหเ้กิดความกา้วหนา้ในงานจนไดเ้ล่ือนตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน คาํนึงถึง
ความตอ้งการ ความเสมอภาค และปฏิบติัต่อทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ปราชญา  กลา้ผจญั   
(2549, น. 51) กล่าวว่า ความยุติธรรมตามแนวคิดของพระราชสุธี หมายถึง มีความเท่ียงธรรม เสมอภาคในคนทุก
ประเภท ไม่แบ่งแยกเป็นพวกตนหรือพวกของคนอ่ืน ไม่มีอคติ คือความลาํเอียงซ่ึงความลาํเอียง ได้แก่ ลาํเอียง     
เพราะรัก เพราะโกรธ เพราะกลวั และเพราะหลง การพิจารณาเล่ือนตาํแหน่งกพิ็จารณาจากความรู้ ความสามารถ และ
คุณธรรมความดี ไม่เลือกท่ีรักมกัท่ีชงั ไม่เลือกเฉพาะคนท่ีเป็นพวกของตน เพ่ือนร่วมรุ่นของตน ทั้งๆ ท่ีเป็นการแซง
หนา้ผูท่ี้มีความอาวโุสหรือมีความเหมาะสมในลาํดบัท่ีสูงกวา่ 
                2.  การเปรียบเทียบคุณธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษา ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
จงัหวดัเพชรบูรณ์ เขต 3 จาํแนกตามตาํแหน่ง ระดบัการศึกษา และอาย ุโดยในแต่ละดา้นพบประเดน็สาํคญัดงัน้ี 
  2.1  ครูผูดู้แลเด็กและผูช่้วยครูผูดู้แลเด็กเห็นว่าคุณธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษา ดา้นปัญญา   ดา้นความ
กลา้หาญ ดา้นความรู้จกัประมาณ และความยติุธรรม ในภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นปัญญา มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัท่ีระดบั .05 โดยท่ีครูผูดู้แลเด็กเห็นว่า
ผูบ้ ริหารสถานศึกษามีคุณธรรมมากกว่าผู ้ช่วยครูผู ้ดูแลเด็ก ส่วนด้านอ่ืนไม่แตกต่างกัน  ซ่ึงอาจเป็นเพราะว่า                
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ครูผูดู้แลเด็กได้ผ่านการคัดเลือกการประเมินอย่างเข้มมาจากผูบ้ริหารซ่ึงผูบ้ริหารได้คดัเลือกกรรมการประเมิน      
อยา่งเขม้ให้กบัครูผูดู้แลเด็กเองซ่ึงสอดคลอ้งกบั บุญเสริม มงคลดาว (2557, ตุลาคม 28) การวิจยัคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือศึกษา คุณธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียน มธัยมศึกษาสังกดักรมสามญัศึกษา เขตการศึกษา 12 ตามความเห็นของ
ครูผูส้อน และกรรมการโรงเรียน และเปรียบเทียบคุณธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกดักรมสามัญ    
ศึกษา เขตการศึกษา 12 จาํแนกตาม ตาํแหน่ง ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ในการ ทาํงาน ขนาดและท่ีตั้งโรงเรียน 
กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ ครูผูส้อน จาํนวน 363 คน และกรรมการโรงเรียน 363 คน รวม 726 คน โดยวิธีสุ่มตามตาราง     
เครซ่ี และมอร์แกน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วน ประมาณ 5 ระดบั สถิติท่ีใช้
ในการวเิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ การหาค่าที และการวเิคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว ผลการวิจยัพบ ครูผูส้อนมีความเห็นต่อการปฏิบติัตามคุณธรรม ของผูบ้ริหารสถานศึกษาสูงกว่ากรรมการ
โรงเรียน ครูผูส้อนและกรรมการโรงเรียนท่ีมีระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรีมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติตาม
คุณธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนตํ่ากว่าครูผูส้อนและกรรมการโรงเรียนท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ครูผูส้อนและ
กรรมการโรงเรียนท่ีมีประสบการณ์ต่างกนัปฏิบติังาน ในโรงเรียนขนาด และสถานท่ีแตกต่างกนั มีความเห็นต่อการ
ปฏิบติัตามคุณธรรม ของผูบ้ริหารโรงเรียนไม่แตกต่างกนั  
 2.2  ครูผูดู้แลเด็กและผูช่้วยครูผูดู้แลเด็กท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัเห็นวา่คุณธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ดา้นปัญญา ดา้นความกลา้หาญ ดา้นความรู้จกัประมาณ และความยติุธรรม ในภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญั
ทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นความกลา้หาญ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนัยสําคญัท่ีระดบั .05 โดยท่ี   
ครูผูดู้แลเด็กและผูช่้วยครูผูดู้แลเด็กท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไป เห็นว่าผูบ้ริหารสถานศึกษามีคุณธรรม
มากกว่าผูท่ี้มีระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี ส่วนด้านอ่ืนไม่แตกต่างกัน อาจเป็นเพราะว่าผูบ้ริหารคัดเลือก           
ครูผูดู้แลเดก็ท่ีมีคุณสมบติัครบตามเกณฑจึ์งทาํใหผู้บ้ริหารมีคุณธรรม มีมนุษยสัมพนัธ์ มีความอดทน มีมนุษยสัมพนัธ์
ท่ีดีต่อชุมชน รู้จกัการตดัสินใจในส่ิงท่ีถูกตอ้ง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั แคร์รอลล ์(Carroll, 1992, p.54-02A) ไดศึ้กษาเก่ียวกบั
พฤติกรรมภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารในดา้นคุณธรรม พบว่าปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมภาวะผูน้าํ คือ 1) คุณธรรมของ
ผูบ้ริหารและครู 2) ความมีมนุษยสัมพนัธ์ 3) ความอดทน 4) จิตวิทยา (การเกล้ียกล่อม) 5) การตดัสินใจ 6) การ
แสดงออก 7) ความสามคัคีปรองดอง 8) สถานภาพของครู 9) ภาวะเศรษฐกิจของครู (เงินเดือน) 10) กิจกรรม-การ
บริหารของโรงเรียน 11) ความสัมพนัธ์กบัชุมชนและ 12) การสนบัสนุนจากชุมชน 
  2.3  คุณธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษา ดา้นปัญญา ดา้นความกลา้หาญ ดา้นความรู้จกัประมาณ และความ
ยุติธรรม ในภาพรวมแตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นความกลา้หาญมี
ความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05โดยท่ี ครูผูดู้แลเดก็และผูช่้วยครูผูดู้แลเดก็ท่ีมีอายรุะหวา่ง  30– 40 ปี 
ครูผูดู้แลเด็กและผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก ท่ีมีอายุมากกว่า 40 ปี เห็นว่าผูบ้ริหารสถานศึกษามีคุณธรรมมากกว่าครูท่ีอาย ุ     
ตํ่ากว่า 30 ปีอาจเป็นเพราะครูท่ีมีอายุ 30 ปีข้ึนไปว่าผูบ้ริหารมีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี มีอารมณ์มัน่คง มี
สติปัญญาเฉลียวฉลาด มีความสามารถในการส่ือสาร ซ่ึงสอดคลอ้งกบั เอกกานท์ (Eckhant, 1978, p.562-A) ไดศึ้กษา
เกณฑ์คดัเลือกผูบ้ริหารในโรงเรียนประถมศึกษาและมธัยมศึกษาท่ีมีขนาดต่างกนัมลรัฐอิลินอยส์ พบวา่ มีเกณฑ์การ
คดัเลือกผูบ้ริหารในโรงเรียนประถมศึกษาและมธัยมศึกษาไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ
พบว่ามีความตอ้งการผูบ้ริหารท่ีมีคุณลกัษณะดังน้ี คือ มีอารมณ์มั่นคง บุคลิกภาพและ มนุษยสัมพนัธ์ดี สุขภาพ
แขง็แรง สติปัญญาเฉลียวฉลาด มีความสามารถในการส่ือสาร มีคุณธรรมและยติุธรรม และทาํงานเป็นทีมไดดี้ 
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 ข้อเสนอแนะทัว่ไป 
 จากผลการวิจยัท่ีพบวา่ คุณธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษา ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
จงัหวดัเพชรบูรณ์ เขต 3 อยู่ในระดบัปานกลาง จึงน่าจะทาํการวิจยัเพ่ิมเก่ียวกบัดา้นการศึกษาต่อ เพ่ือให้ผูบ้ริหารมี
ปัญญา มีความยติุธรรม มีความกลา้หาญ และมีความรู้จกัประมาณ ในสถานศึกษา ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเพชรบูรณ์ เขต 3 ต่อไป 

  ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป 
     คุณธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษา ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จงัหวดัเพชรบูรณ์     
เขต 3 ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสองอนัดบัสุดทา้ยคือ 
  1. ดา้นความรู้จกัประมาณ ผูบ้ริหารควรมีความรู้จกัประมาณตนในการทาํงาน ในการพูด ในการพกัผอ่น 
ในการจ่ายทรัพย ์ในการเล่น ในการเรียน ในการดูหนังสือ ในการบริโภคอาหาร และรู้จกัประมาณเวลา จึงจะเป็น
ผูบ้ริหารท่ีมีคุณภาพ 
     2. ด้านความยุติธรรม ผูบ้ริหารควรมีการมอบหมายงาน ตรงกับความสามารถของแต่ละบุคคล ให้
ผลตอบแทนบุคลากรตามความเหมาะสมโดย ไม่เอนเอียงหรือมีอคติ เล่ือนตาํแหน่งงานโดยยึดหลกัผลงานเป็นเกณฑ์
พิจารณา อนุเคราะห์ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งพอเหมาะ ส่งเสริมให้มีการพฒันาคนพฒันางานอยูต่ลอดเวลา เรียนรู้และ
ศึกษางานอยู่เสมอ มีบุคลิกน่าเช่ือถือ ซ่ือสัตยต่์อองค์กรและต่อหน้าท่ี ให้ความเมตตา ความรัก ความหวงัดีแก่เพ่ือน
ร่วมงาน ให้ความกรุณา ความสงสารเห็นใจ ยอมรับฟังปัญหาของคนอ่ืน และคิดหาทางช่วยให้พน้ทุกข์ ให้โอกาส
บุคคลไดพ้ฒันาความรู้ความสามารถไดเ้ต็มท่ี คาํนึงถึงความตอ้งการ ความเสมอภาค และปฏิบติัต่อทุกคนอย่างเท่า
เทียมกนั 
 
6. บทสรุป 
 คุณธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษา ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเพชรบูรณ์ เขต 3 
อยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือจาํแนกแต่ละรายดา้น พบว่า อยูใ่นระดบัปานกลางทุกดา้น คือ ดา้นปัญญา ดา้นความกลา้หาญ 
ด้านความ รู้จักประมาณ  และด้านความยุติธรรม  ตามลําดับ  เป รียบเทียบคุณธรรมของผู ้บ ริหารสถานศึกษา                     
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเพชรบูรณ์ เขต 3 จาํแนกตามตาํแหน่ง ระดบัการศึกษา ในภาพรวม
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ จาํแนกตามอายดุา้นความกลา้หาญพบวา่ มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05โดยท่ี ครูผูดู้แลเด็กและผูช่้วยครูผูดู้แลเด็กท่ีมีอายรุะหวา่ง 30 – 40 ปี และครูผูดู้แลเด็กและผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก  
ท่ีมีอายมุากกวา่ 40 ปี เห็นวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษามีคุณธรรมมากกวา่ครูท่ีอายตุ ํ่ากวา่ 30 ปี  
 
กติตกิรรมประกาศ 
 วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี สําเร็จลุล่วงลงไดด้ว้ยความอนุเคราะห์และคาํแนะนาํของอาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีไดก้รุณา
ให้คาํปรึกษาแนะนําตลอดจนแก้ไข คอยดูแลเอาใจใส่รวบรวมเรียบเรียงปรับปรุงข้อบกพร่องต่างๆ  เพ่ือให้
วทิยานิพนธ์มีความสมบูรณ์ ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี  
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ปัญหาการจัดกจิกรรมประจําวนัสําหรับเดก็ปฐมวยั ศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวดัเพชรบูรณ์ เขต 3 

PROBLEMS OF DAILY ACTIVITIES FOR CHILDREN  
IN CHILDCARE DEVELOPMENT CENTER UNDER THE LOCAL ADMINISTRATION 

ORGANIZATION IN PHETCHABUN PROVINCE DISTRICT 3 
 

ยุวด ีขํายิง่เกดิ  ดร.สุระพ ีอาคมคง และ ดร.ธนัตถ์ ฐิตวิรทตั 
นกัศึกษาปริญญาโท  หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา วทิยาลยันานาชาติเซนตเ์ทเรซา 

อาจารยท่ี์ปรึกษา ประจาํสาขาวชิาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  วทิยาลยันานาชาติเซนตเ์ทเรซา 
อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม ประจาํสาขาวชิาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ วทิยาลยันานาชาติเซนตเ์ทเรซา 

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

บทคดัย่อ      

การวิจยัคร้ังน้ีมีความมุ่งหมายเพ่ือ (1) ศึกษาปัญหาการจดักิจกรรมประจาํวนัสําหรับเด็กปฐมวยั ศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเพชรบูรณ์ เขต 3 และ (2) เพ่ือเปรียบเทียบปัญหาการจดักิจกรรม
ประจาํวนัสําหรับเด็กปฐมวยั ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเพชรบูรณ์ เขต 3 ตามความ
คิดเห็นของครูผูดู้แลเด็กและผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก เม่ือจาํแนกตามประสบการณ์ทาํงานและตาํแหน่ง กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ 
ครูผูดู้แลเด็กและผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวดัเพชรบูรณ์ เขต 3 ปี
การศึกษา 2557 จํานวน  157 คน  ได้จากการสุ่มจากประชากร จํานวน  259 คน  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  ท่ี มีความเช่ือมั่นเท่ากับ .754 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ประกอบด้วย ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean)  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard 
Deviation) การทดสอบค่าที (t-test)  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) และการทดสอบ
ความแตกต่างรายคู่ดว้ยวธีิการของเชฟเฟ่ Scheffe’s Method) 

 ผลการวจิยัพบวา่ 
 1) ปัญหาการจดักิจกรรมประจาํวนัสําหรับเด็กปฐมวยั ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

จังหวดัเพชรบูรณ์ เขต 3 อยู่ในระดับปานกลาง เม่ือจาํแนกแต่ละกิจกรรม พบว่า กิจกรรมท่ีมีปัญหาสูงท่ีสุดคือ 
กิจกรรมกลางแจง้ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมเสรี กิจกรรมเกมการศึกษา  กิจกรรมสร้างสรรค ์และกิจกรรม
ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุดคือ กิจกรรมการเคล่ือนไหวและจงัหวะ 

 2) เม่ือเปรียบเทียบปัญหาการจดักิจกรรมประจาํวนัสาํหรับเด็กปฐมวยั ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก องคก์รปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน  จังหวดัเพชรบูรณ์  เขต 3 ตามความคิดเห็นของครูผู ้ดูแลเด็กและผูช่้วยครูผู ้ดูแลเด็ก จําแนกตาม
ประสบการณ์ทาํงานและตาํแหน่ง พบวา่ ครูท่ีมีประสบการณ์ในการทาํงานแตกต่างกนัเห็นวา่ปัญหาการจดักิจกรรม
ประจาํวนัสําหรับเด็กปฐมวยั ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเพชรบูรณ์ เขต 3 แตกต่างกนั
อยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยครูท่ีมีประสบการณ์ทาํงานน้อยกว่า 10 ปี และครูท่ีมีประสบการณ์ทาํงาน



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 10 ปีการศกึษา 2558 

 

วนัองัคารที ่11 สงิหาคม พ.ศ.2558 หน้า  365 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

มากกวา่ 10 ปีข้ึนไป เห็นวา่มีปัญหามากกวา่ครูท่ีมีประสบการณ์ทาํงานนอ้ยกวา่ 10 ปี แต่ตาํแหน่งของครูท่ีแตกต่างกนั
ไม่ทาํใหค้วามคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 

คาํสําคญั: การจดักิจกรรมประจาํวนั, เดก็ปฐมวยั 
 

Abstract 

 This research aimed to (1) study the problems of daily activities for children in childcare development 
center under the local administration organization in Phetchabun Province District 3 and (2) compare the problems 
of daily activities for the children in childcare development center under the local administration organization in 
Phetchabun Province District 3  work experience and position towards the problems of the daily activities for the 
youth child development as perceived by teachers of different working experience and position.  The sample of 157 
teachers was randomly drawn from the population of 259 teachers working in the childcare development center 
under the local administration organization in Phetchabun Province District 3.  The instrument used for collection 
data was a 5-point rating scale questionnaire with the reliability of .754.  The ffrequency, percentage, mean, 
standard deviation, t-test, one-way ANOVA, and the Scheffe’smethod of paired comparison were statistics used to 
analyze data collected. 
 It was found that (1) problems of daily activities for children in childcare development center under the 
local administration organization in Phetchabun Province District 3 are in the moderate level. When the problem of 
each category of activities was classified, it could be ranked from high to low as follows: outdoor activities, 
supporting experience activities, free activities, and movement activity, respectively.  (2) When working experience 
and position of teachers were considered, it was found that teachers with different working experience perceived 
problems of daily activities for children differently at the .05 level of significance.  However, when position was 
considered, the statistical significant different was not found. 
 

KEYWORDS: DAILY ACTIVITIES FOR CHILDREN, EARLY CHILDHOOD CHILDREN 
 
1. บทนํา 
 ตามพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ 2542 ไดจ้ดัให้การศึกษาปฐมวยัเป็นการศึกษาระดบัหน่ึงใน
การศึกษาแห่งชาติ แมไ้ม่ใช่การศึกษาภาคบงัคบั ตามมาตรา 18 การจดัการศึกษาปฐมวยัและการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้
จดัในสถานศึกษา ดงัต่อไปน้ี สถานพฒันาเด็กปฐมวยั ไดแ้ก่ ศูนยเ์ด็กเล็ก ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ศูนยพ์ฒันาเด็กก่อน
เกณฑ์ของสถาบนัศาสนา ศูนยบ์ริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมของเด็กพิการและเด็ก ซ่ึงมีความตอ้งการพิเศษ หรือ
สถานพฒันาเด็กปฐมวยัท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน ไดแ้ก่ โรงเรียนของรัฐ โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนท่ีสังกดัสถาบนัพุทธ
ศาสนาหรือศาสนาอ่ืน ซ่ึงจากพระราชบญัญติัดงักล่าวจะเห็นไดว้่าการศึกษาปฐมวยัจดัเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา
แห่งชาติ ช่วงชีวิตปฐมวยัตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอาย ุ6 ปี เป็นช่วงวยัท่ีสาํคญัท่ีสุดของการเจริญเติบโตและพฒันาการทุก  
ดา้นของเด็กปฐมวยั เล้ียงดูและพฒันาเด็กในช่วงวยัน้ีอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม ยอ่มนาํไปสู่คุณภาพของผูใ้หญ่ท่ีจะเป็น
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ทรัพยากรท่ีมีคุณค่าของประเทศชาติในอนาคต การพฒันาเดก็ปฐมวยัควรมุ่งเนน้การตอบสนองความตอ้งการพ้ืนฐาน 
ท่ีสอดคลอ้งกบัพฒันาการของเด็กในแต่ละวยัอยา่งสมดุลครบถว้นทุกดา้นเพื่อให้เด็กเติบโตอยา่งเขม้แขง็ มีความสุข 
อยู่รวมกบัผูอ่ื้นไดแ้ละมีความเฉลียวฉลาดแต่ในปัจจุบนัพบว่าการจดัปัญหาการจดักิจกรรมประจาํวนัสําหรับเด็ก
ปฐมวยั ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวดัเพชรบูรณ์ เขต 3 ยงัไม่สอดคลอ้งกับช่วงวยั ซ่ึง
นับเป็นหัวใจสําคญัของการส่งเสริมการเรียนรู้และตอบสนองความตอ้งการตามธรรมชาติของเด็ก ดังนั้นพ่อแม่ 
ผูป้กครองและผูป้ฏิบติังานเก่ียวขอ้งกบัเด็กปฐมวยัจึงตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวทางการจดักิจกรรม เพลง 
และเกม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553, น.9) 
 
 2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
 1. เพ่ือศึกษาปัญหาการจดักิจกรรมประจาํวนัสําหรับเด็กปฐมวยั ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน จงัหวดัเพชรบูรณ์ เขต 3 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบปัญหาการจดักิจกรรมประจาํวนัสําหรับเด็กปฐมวยั ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเพชรบูรณ์ เขต 3 จาํแนกผูต้อบแบบสอบถามตามประสบการณ์ทาํงานและตาํแหน่ง  
 
3. การดาํเนินการวจิัย 
  การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสํารวจโดยเป็นการวิจยัเพ่ือทราบปัญหาการจดักิจกรรมประจาํวนัสาํหรับเด็ก
ปฐมวยั ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเพชรบูรณ์ เขต 3 เพ่ือเป็นขอ้มูลในการนาํไปพฒันา
ปัญหาการจดักิจกรรมประจาํวนัสาํหรับเดก็ปฐมวยั ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
เขต 3 ใหเ้กิดประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
              1. ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ ครูผูดู้แลเด็กและผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเพชรบูรณ์ เขต 3 จาํนวน 259 คน จาํแนกเป็นครูผูดู้แลเด็ก จาํนวน 137 คน ผูช่้วยครูผูดู้
ดูแลเดก็ จาํนวน 122 คน (สาํนกังานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเพชรบูรณ์, 2557)    
               2. กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้การวิจัยคร้ังน้ีไดแ้ก่ ครูผูดู้แลเด็กและผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเพชรบูรณ์ เขต 3 จาํนวน 157 คน จาํแนกเป็นครูผูดู้แลเดก็ จาํนวน 83 คน ผูช่้วยครูผูดู้แล
เดก็ จาํนวน 74 คน   
              3. เคร่ืองมือในการวจิยัเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ท่ีมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .754 
              4. การเก็บรวบรวมขอ้มูลขอความอนุเคราะห์จาก นายกองค์การบริหารส่วนตาํบล องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน จงัหวดัเพชรบูรณ์ เขต 3 โดยแจกแบบสอบถามให้ ครูผูดู้แลเด็กและผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก ในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง ผูว้ิจัยขอรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเองภายในเวลาท่ีกาํหนด และตรวจสอบจํานวนของ
แบบสอบถาม ท่ีผูว้จิยัไดรั้บคืนมาจากกลุ่มตวัอยา่งทาํการตรวจนบั และตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุก
ฉบบั 
              5. สถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบ (t-test) และการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) 
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4.  ผลการวจิัย 
         การวิจัยเร่ือง ปัญหาการจัดกิจกรรมประจาํวนัสําหรับเด็กปฐมวยั ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน จงัหวดัเพชรบูรณ์ เขต 3 โดยใชแ้บบสอบถามความคิดเห็นของครูผูดู้แลเดก็และผูช่้วยครูผูดู้แลเดก็ ผูว้ิจยัสรุป
ผลการวจิยัดงัน้ี  
           1) ปัญหาการจดักิจกรรมประจาํวนัสาํหรับเดก็ปฐมวยั ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดั
เพชรบูรณ์ เขต 3 อยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือจาํแนกแต่ละกิจกรรมพบว่า กิจกรรมท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ กิจกรรม
กลางแจง้ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมเสรี กิจกรรมเกมการศึกษา กิจกรรมสร้างสรรค์ และกิจกรรมท่ีมี
ค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุดคือ กิจกรรมการเคล่ือนไหวและจงัหวะ  
          2) กิจกรรมกลางแจง้ ปัญหาการจดักิจกรรมประจาํวนัสําหรับเด็กปฐมวยั ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเพชรบูรณ์ เขต 3 ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ อุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการจดักิจกรรมกลางแจง้และ
กิจกรรมท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุดคือ ครูขาดทกัษะในการกระตุน้ใหเ้ดก็เห็นประโยชน์ในการปฏิบติักิจกรรมแต่ละประเภท      
         3) กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ปัญหาการจดักิจกรรมประจาํวนัสําหรับเด็กปฐมวยั ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเพชรบูรณ์ เขต 3 ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ ไม่มีการประเมินการจดัการเรียนการสอนเพื่อ
นาํมาปรับปรุงแกไ้ขและท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุดคือ แผนการสอนไม่สอดคลอ้งกบัพฒันาการของเดก็ 
        4) กิจกรรมเสรี ปัญหาการจดักิจกรรมประจาํวนัสําหรับเด็กปฐมวยั ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน จงัหวดัเพชรบูรณ์ เขต 3 ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ งบประมาณมีไม่เพียงพอในการปรับเปล่ียนส่ือหรืออุปกรณ์ท่ี
จะช่วยให้เด็กปฏิบติักิจกรรมและท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุดคือ ความรู้หรือความสามารถในการจดักิจกรรมของครูไม่ไดรั้บ
การพฒันาเพ่ิมข้ึน  
     5) กิจกรรมเกมการศึกษา ปัญหาการจดักิจกรรมประจาํวนัสําหรับเด็กปฐมวยั ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเพชรบูรณ์ เขต 3 ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ ครูขาดความรู้ในการเสริมแรงดา้นความคิดของเดก็และท่ี
มีคา่เฉล่ียตํ่าท่ีสุดคือ การจดัเกมการศึกษาส่วนใหญ่ไม่เอ้ือต่อการพฒันาการทางดา้นการเรียนรู้ของเดก็ 
     6) กิจกรรมสร้างสรรค ์ปัญหาการจดักิจกรรมประจาํวนัสาํหรับเดก็ปฐมวยั ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน จงัหวดัเพชรบูรณ์ เขต 3 ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ งบประมาณในการจดัซ้ืออุปกรณ์ในการจดักิจกรรมมีไม่
เพียงพอและท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุดคือ การวางแผนการจดักิจกรรมไม่สอดคลอ้งกบัพฒันาการทางร่างกายของเดก็  
     7) กิจกรรมการเคล่ือนไหวและจงัหวะ ปัญหาการจดักิจกรรมประจาํวนัสําหรับเด็กปฐมวยั ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเพชรบูรณ์ เขต 3 ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ เวลาในการจดักิจกรรมไม่เหมาะสมและ
ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุดคือ ครูไม่เปิดโอกาสใหเ้ดก็คิดหาวธีิเคล่ือนไหวและจงัหวะไดด้ว้ยตนเอง 
 
5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

การวิจยัเร่ือง ปัญหาการจดักิจกรรมประจาํวนัสําหรับเด็กปฐมวยั ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน จงัหวดัเพชรบูรณ์ เขต 3 ผูว้จิยัมีหวัขอ้ในการอภิปรายผลตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ดงัน้ี 

1.ปัญหาการจดักิจกรรมประจาํวนัสาํหรับเดก็ปฐมวยั ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดั
เพชรบูรณ์ เขต 3 
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  1) กิจกรรมเสรี พบว่า ในภาพรวมมีเกณฑ์อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาแต่ละรายการพบว่า มีเกณฑ์ท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ งบประมาณมีไม่เพียงพอในการปรับเปล่ียนส่ือหรืออุปกรณ์ท่ีจะช่วยให้เด็กปฏิบติักิจกรรม ครูไม่
ปรับเปล่ียนส่ือหรือพฒันาส่ือ เวลาท่ีใชใ้นการเล่นไม่เหมาะสมขาดการบูรณาการการเล่นตามมุมต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้ ความรู้หรือความสามารถในการจดักิจกรรมของครูไม่ไดรั้บการพฒันาเพ่ิมข้ึน เดก็ไม่ปฏิบติัตามกิจกรรมท่ี
กาํหนด ตามลาํดบัและท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุดคือ มีขอ้จาํกดัในการตั้งช่ือมุมตามหลกัสูตรกาํหนด ทั้งน้ีเน่ืองจากครูผูดู้แล
เดก็และผูช่้วยครูผูดู้แลเดก็ยงัไม่มีการวางแผนการสอนในกิจกรรมเสรีอยา่งจริงจงั ควรเป็นผูท่ี้มีการทาํงานอยา่งตั้งใจ 
มีความพยายามท่ีจะสอนเด็ก ควรมีการวางแผนงาน และลาํดบัความสําคญั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของเฮอร็อค 
(Hurlock,1978,p.29)  

 2) กิจกรรมสร้างสรรค ์พบว่า ในภาพรวมมีเกณฑ์อยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาแต่ละรายการพบว่า มี
เกณฑ์ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ งบประมาณในการจดัซ้ืออุปกรณ์ในการจดักิจกรรมมีไม่เพียงพอ กิจกรรมไม่สามารถ
พฒันาความคิดสร้างสรรคข์องเดก็ได ้และกิจกรรมท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุดคือ การวางแผนการจดักิจกรรมไม่สอดคลอ้งกบั
พฒันาการทางร่างกายของเดก็ 

 3) กิจกรรมการเคล่ือนไหวและจงัหวะ พบวา่ในภาพรวมมีเกณฑ์อยูใ่นระดบันอ้ยเม่ือพิจารณาแต่ละรายการ
พบว่าท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ เวลาในการจัดกิจกรรมไม่เหมาะสมรูปแบบการจัดกิจกรรมไม่สอดคลอ้งกับความ
ตอ้งการของหลกัสูตร ในการฝึกกิจกรรมสาํหรับเดก็ไม่เหมาะสมกบัวยัของเดก็ ครูไม่ตระหนกัถึงความสาํคญัของการ
จดักิจกรรมการเคล่ือนไหวและจงัหวะ วสัดุหรืออุปกรณ์ท่ีใชเ้ป็นส่ือมีไม่เพียงพอท่ีจะจดักิจกรรมและรายการท่ีมี
ค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุดคือ ครูไม่เปิดโอกาสใหเ้ดก็คิดหาวธีิเคล่ือนไหวและจงัหวะไดด้ว้ยตนเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
สุพาพร เทพสุวรรณ (2550, น.51) กล่าวว่า  การเคล่ือนไหวและจงัหวะเป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีสําคญัต่อพฒันาการเด็ก
เพราะเด็กไดใ้ชร่้างกายเป็นส่ือกลางในการแสดงออกทางอารมณ์และความคิดสร้างสรรคต์ามจงัหวะเสียงดนตรีและ
เสียงเพลงโดยการเคล่ือนไหวอยา่งอิสระ  

4) กิจกรรมเสริมประสบการณ์ พบว่าในภาพรวมมีเกณฑ์อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาแต่ละรายการพบว่า
รายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ ไม่มีการประเมินการจดัการเรียนการสอนเพ่ือนาํมาปรับปรุงแกไ้ข ส่ือท่ีใชไ้ม่เพียงพอ
ในการจดักิจกรรมต่าง ๆ พ้ืนท่ีในการจดักิจกรรมไม่เหมาะสม รูปแบบการจดักิจกรรมไม่สามารถส่งเสริมพฒันาการ
ของเดก็ และรายการท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุดคือ แผนการสอนไม่สอดคลอ้งกบัพฒันาการของเดก็ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ ศูนยพ์ฒันาเด็กประปานคร (2555, น.1)  กล่าววา่ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ เป็นกิจกรรมท่ีนาํมารวมกนัเพ่ือทาํ
กิจกรรมท่ีตอ้งใชส้มาธิและความตั้งใจเป็นกิจกรรมท่ีสงบ เช่นการฟังนิทาน การฟังเร่ืองราวต่างๆ ท่ีสัมพนัธ์กบัเน้ือหา
หน่วยการสอน เพ่ือพฒันาทกัษะทางสติปัญญาให้เด็กเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกบัเน้ือหาท่ีจะสอนเด็กอย่างเป็น
รูปธรรมใหเ้ดก็ไดเ้รียนรู้ เช่นการสาธิต การทดลอง หรือการประกอบอาหาร เป็นตน้ 
           5) กิจกรรมกลางแจง้ พบว่า ในภาพรวมมีเกณฑ์อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาแต่ละรายการพบว่า รายการท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ  อุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง จํานวนครูไม่เพียงพอต่อการดูแลเด็ก 
สภาพแวดลอ้มไม่เหมาะสมกบัการเรียนรู้ บริเวณเน้ือท่ีไม่เหมาะสม และรายการท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุดคือ ครูขาดทกัษะ
ในการกระตุน้ให้เด็กเห็นประโยชน์ในการปฏิบัติกิจกรรมแต่ละประเภท ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ อนุบาล
กาํแพงแสน (2550, น.4-6) กล่าวว่า การเลือกกิจกรรมท่ีจะนาํมาจดัในแต่ละวนัตอ้งให้คลอบคลุมเพ่ือพฒันาความ
แขง็แรงของกลา้มเน้ือใหญ่ในการใชอ้วยัวะต่างๆ ในการเคล่ือนไหวไดอ้ยา่งคล่องแคล่ววอ่งไว 
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 6) กิจกรรมเกมการศึกษา พบว่า ในภาพรวมมีเกณฑ์อยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาแต่ละรายการพบว่า
รายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ ครูขาดความรู้ในการเสริมแรงดา้นความคิดของเดก็ ครูไม่เพียงพอต่อการควบคุมเดก็ใน
การจดัเกมการศึกษา อุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการจดัเกมการศึกษา เกมใชแ้บบเดิมไม่มีการปรับปรุงให้น่าสนใจมากข้ึน 
ครูไม่ให้ความสนใจบนัทึกขอ้มูลในการจดักิจกรรมแต่ละคร้ัง สภาพแวดลอ้มไม่เหมาะสมกบัการจดัเกมการศึกษา 
ปริมาณของเกมไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของเด็ก เกมการศึกษาไม่สอดคลอ้งกับความตอ้งการของหลกัสูตร 
สถานศึกษาไม่มีความพร้อมเพียงพอในการจดักิจกรรมและรายการท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุดคือ การจดัเกมการศึกษาส่วน
ใหญ่ไม่เอ้ือต่อการพฒันาทางดา้นการเรียนรู้ของเด็ก ตอบสนองความตอ้งการทางร่างกายของเด็ก ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ สมศกัด์ิ บุญโต (2545, บทคดัยอ่) ปัญหาการจดักิจกรรมกลางแจง้ พบวา่ การขาดงบประมาณสนบัสนุน
ในการจดักิจกรรม ขาดแคลนแหล่งในการคน้ควา้อุปกรณ์การจดักิจกรรมไม่เพียงพอกบัจาํนวนนักเรียน สถานท่ีฝึก
กิจกรรมไม่เพียงพอ ขาดการซ่อมแซมเป็นอุปสรรคสาํคญัต่อการจดักิจกรรม   

2. เปรียบเทียบปัญหาการจดักิจกรรมประจาํวนัสาํหรับเดก็ปฐมวยั ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ องคก์รปกครองส่วน
ท้องถ่ิน จังหวดัเพชรบูรณ์ เขต 3 โดยจาํแนกตามประสบการณ์ทาํงานในภาพรวมพบว่า แตกต่างกันอย่างไม่มี
นยัสําคญัเม่ือพิจารณาแต่ละกิจกรรมพบว่ากิจกรรมการเคล่ือนไหวและจงัหวะมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนัยสําคญัท่ี
ระดบั .05 ส่วนกิจกรรมอ่ืนแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนัยสําคญัทางสถิติและในภาพรวมตามตาํแหน่งพบว่า แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 โดยท่ีครูผูดู้แลเด็กเห็นวา่มีปัญหามากกวา่ผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก เม่ือพิจารณาแต่
ละกิจกรรมพบวา่กิจกรรมเสรี กิจกรรมการเคล่ือนไหวและจงัหวะแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสําคญัท่ีระดบั .01 โดยท่ี
ผูช่้วยครูเห็นวา่มีปัญหามากกวา่ครูผูดู้แลเดก็ส่วนกิจกรรมสร้างสรรคแ์ตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 
6. บทสรุป 
 ปัญหาการจดักิจกรรมประจาํวนัสาํหรับเดก็ปฐมวยั ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดั
เพชรบูรณ์ เขต 3 ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยเรียงลาํดบัจากกิจกรรมท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดไปหากิจกรรมท่ีมี
ค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุดคือ กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมเสรี กิจกรรมเกมการศึกษา กิจกรรม
สร้างสรรค ์และกิจกรรมการเคล่ือนไหวและจงัหวะตามลาํดบั เปรียบเทียบปัญหาการจดักิจกรรมประจาํวนัสําหรับ
เดก็ปฐมวยั ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเพชรบูรณ์ เขต 3 จาํแนกตามประสบการณ์ทาํงาน
และตาํแหน่งในภาพรวมพบว่า แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญเม่ือพิจารณาแต่ละกิจกรรมพบว่ากิจกรรมการ
เคล่ือนไหวและจงัหวะมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั .05 โดยท่ีครูท่ีมีประสบการณ์ทาํงานนอ้ยกวา่ 10 ปี 
เห็นวา่มีปัญหามากกวา่ครูท่ีมีประสบการณ์ 10 ปีข้ึนไป ส่วนกิจกรรมอ่ืนแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ  
 ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวจิยัท่ีพบวา่ ปัญหาการจดักิจกรรมประจาํวนัสาํหรับเดก็ปฐมวยั ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ องคก์รปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน จังหวดัเพชรบูรณ์ เขต 3 อยู่ในระดับปานกลาง ควรจะทาํการวิจัยท่ีเก่ียวกับปัญหาการจัดกิจกรรม
ประจาํวนัสาํหรับเดก็ปฐมวยั ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเพชรบูรณ์ เขต 3 ต่อไป 

1. ข้อเสนอแนะทัว่ไป 
                1.1 จากผลการวิจยัท่ีพบวา่ ปัญหาการจดักิจกรรมประจาํวนัสําหรับเด็กปฐมวยั ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเพชรบูรณ์ เขต 3 อยู่ในระดบัปานกลาง จึงควรจะทาํการวิจยัท่ีเก่ียวกบัปัญหาการจดั
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กิจกรรมประจาํวนัสําหรับเด็กปฐมวยั ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวดัเพชรบูรณ์ เขต 3  
เพ่ือให้ครูผูดู้แลเด็กและผูช่้วยครูผูดู้แลเด็กมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจดักิจกรรมประจาํวนัสําหรับเด็ก
ปฐมวยั ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเพชรบูรณ์ เขต 3 ต่อไป 

2. ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป 
               ปัญหาการจดักิจกรรมประจาํวนัสาํหรับเดก็ปฐมวยั ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดั
เพชรบูรณ์ เขต 3 กิจกรรมท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุดสามอนัดบัสุดทา้ย คือ  
               2.1 กิจกรรมเกมการศึกษา ครูควรปรับเกมการศึกษาให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของหลกัสูตร ควรมีการ
ปรับปรุงเกมการศึกษาใหน่้าสนใจมากข้ึนและเกมการศึกษาควรมีปริมาณท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการของเดก็ 

  2.2 กิจกรรมสร้างสรรค ์ครูควรกาํหนดเน้ือหาในแผนการสอนให้เหมาะสมกบัพฒันาการของเดก็ กลวิธีการ
สอนของครูตอ้งกระตุน้ความคิดของเดก็ได ้และกิจกรรมตอ้งสามารถพฒันาความคิดสร้างสรรคข์องเดก็ไดม้ากพอ  
              2.3 กิจกรรมการเคล่ือนไหวและจงัหวะ ครูควรตระหนักถึงความสําคญัของการจดักิจกรรมการเคล่ือนไหว
และจงัหวะของเด็ก วสัดุอุปกรณ์ท่ีใชค้วรมีปริมาณท่ีเพียงพอต่อการจดักิจกรรมและครูควรเปิดโอกาสให้เด็กคิดหา
วธีิการเคล่ือนไหวและจงัหวะไดด้ว้ยตนเอง 
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การดําเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษาเด็กปฐมวยั ศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวดัเพชรบูรณ์ เขต 3 

THE MONITORING ON STANDARD PRACTICES OF CHILDCARE DEVELOPMENT CENTERS 
UNDER THE LOCAL ADMINISTRATION IN PHETCHABUN PROVINCE DISTRICT 3 

 
พอตา ตะกรุดวัด  ดร.สุรพ ีอาคมคง และ ดร.ธนัตถ์ ฐิตวิรทัต 

นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา วทิยาลยันานาชาติเซนตเ์ทเรซา  
อาจารยท่ี์ปรึกษาประจาํสาขาวชิาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ วทิยาลยันานาชาติเซนตเ์ทเรซา 

อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมประจาํสาขาวชิาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ วทิยาลยันานาชาติเซนตเ์ทเรซา 
--------------------------------- 

บทคดัย่อ      

                   การวิจยัคร้ังน้ีมีความมุ่งหมายเพ่ือ (1) ศึกษาการดาํเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษาเด็กปฐมวยั ศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวดัเพชรบูรณ์ เขต 3 และ (2) เพ่ือเปรียบเทียบการดาํเนินงานตาม
มาตรฐานของสถานศึกษาเดก็ปฐมวยั ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเพชรบูรณ์ เขต 3 เม่ือ
จาํแนกผูต้อบแบบสอบถามตามตาํแหน่ง อาย ุและระดบัการศึกษา กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ ครูผูดู้แลเด็กและ
ผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพชรบูรณ์ เขต 3 จาํนวน 157 คน ไดท้าํการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่ง
ชั้นภูมิตามตาํแหน่ง จากประชากรจาํนวน 259 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดบั ท่ีมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .823 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน การทดสอบที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการทดสอบความแตกต่างรายคู่ตามวิธีการของ
เชฟเฟ่ 

       ผลการวจิยัพบวา่ 
  1. การดาํเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษาเด็กปฐมวยั ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

จงัหวดัเพชรบูรณ์ เขต 3 อยูใ่นระดบัมาก เม่ือจาํแนกแต่ละรายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น เรียงลาํดบัจากมากไป
นอ้ย ดงัน้ี ดา้นการมีส่วนร่วมและการสนบัสนุนจากทุกภาคส่วน ดา้นอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั ดา้น
บุคลากร ดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร ดา้นส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเดก็ปฐมวยั และดา้นการบริหารจดัการ
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ตามลาํดบั  
                   2. การดาํเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษาเดก็ปฐมวยั ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
จงัหวดัเพชรบูรณ์ เขต 3 ตามความคิดเห็นของครูผูดู้แลเด็ก และผูช่้วยครูผูช่้วยครูผูดู้แลเดก็ ท่ีมีตาํแหน่ง อาย ุและระดบั
การศึกษาต่างกนั พบวา่ไม่แตกต่างกนั  
                                                                                                                                  

คาํสําคญั: ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็, มาตรฐานศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
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Abstract 

  The purposes of this research was to (1) study the monitoring on standard practices of childcare 
development centers under the local administration in Phetchabun Province District 3 and (2) compare the monitoring 
on standard practices of childcare development centers under the local administration in Phetchabun Province District 
3 when position, age, and educational  level of participants were classified.  One hundred and fifty seven participants 
were stratified randomly drawn from 259 teachers working in childcare development centers under the local 
administration in Phetchabun Province District 3.  The 5-point rating scale questionnaire with the reliability of .823 
was used to collect data.  The frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, and one-way ANOVA were 
statistics used to analyze data collected. 

 Findings 
 1 . The monitoring on standard practices of childcare development centers under the local administration in 
Phetchabun Province District 3 as perceived by participants was in the high level.  When each component of the 
standard practices was considered, it was also perceived in the high level. 
 2. When position age, and educational level of teachers were considered, it was found that none of the 
variables mentioned showed statistical significant different.  
 

KEYWORDS:  CHILDCARE DEVELOPMENT CENTER, STANDARD PRACTICES OF CHILDCARE 
DEVELOPMENT CENTER 

 
1. บทนํา 

                    ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็เป็นการจดัการศึกษาและเป็นการบริการทางการศึกษาขั้นตน้ท่ีรัฐมุ่งจดัให้ประชาชนในวยั
แรกของชีวิตเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเขา้เรียนในระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเป็นการวางรากฐานการดาํเนินชีวิต
ในสังคมต่อไปในอนาคต การศึกษาเป็นรากฐานการพฒันาบุคคลให้เป็นผูท่ี้มีคุณภาพสมบูรณ์ทั้ งร่างกายและจิตใจ
เน่ืองจากวยัเด็กเป็นวยัท่ีมีความสาํคญัท่ีสุดของชีวิต จึงตอ้งมีการจดัเตรียมความพร้อมของเด็กก่อนเขา้เรียนในระดบัสูง
ในการจดัการศึกษาในระดบัปฐมวยัวตัถุประสงคใ์นการพฒันาเด็กวยั 3-5 ปีใหม่ความพร้อมดา้นร่างกายอารมณ์จิตใจ 
สังคม สติปัญญา มีคุณธรรมและจริยธรรม การจดัการศึกษาอนุบาล 3 ขวบ มาตรฐานเป็นท่ียอมรับของประชาชนในการ
ให้ความไววางใจ สร้างความเช่ือมัน่ในการนําบุตรหลานมาเขา้เรียนในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัเป็นงานท่ีมีความสาํคญัมากเพราะเป็นการพฒันาและเตรียมความพร้อมของเดก็ให้
เติบโตเป็นมนุษย ์ท่ีสมบูรณ์ทั้ งทางดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา พร้อมทั้ งปลูกฝังคุณธรรมและ
จริยธรรมควบคู่กนัไป ซ่ึงกรมส่งเสริมไดจ้ดัทาํมาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน เพ่ือเป็นแนวทางใหศู้นยพ์ฒันาเดก็เลก็ไดป้ฏิบติัตาม ผูศึ้กษาในฐานะท่ีเป็นผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษา
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เห็นความสาํคญัของการจดัการศึกษาระดบั ปฐมวยัของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ในสังกดัของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จึงไดศึ้กษามาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน 
จงัหวดัแพชรบูรณ์ เพ่ือเป็นแนวทางในการดาํเนินงานและการดาํเนินการตามมาตรฐานกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน
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กาํหนดแลว้ ต่อมาปีพ.ศ. 2553 กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินไดพิ้จารณาเห็นวา่มาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันา
เดก็เลก็ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีไดจ้ดัทาํข้ึนในปี พ.ศ. 2547 นั้น ควรไดรั้บการปรับปรุงเน้ือหา หลกัเกณฑห์รือ
หนังสือสั่งการต่าง ๆ รวมทั้ งอาํนาจหน้าท่ีตามบริบทขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ให้มีความเหมาะสมและเป็น
ปัจจุบัน เพ่ือรองรับนวตักรรมต่าง ๆ โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใช้เป็นแนวทางในการ
ดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กให้เป็นไปอยา่งมีระบบ มีมาตรฐานและมีคุณภาพตาม เป็นการเตรียมความพร้อมท่ีจะรับ
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-2561) จึงไดด้าํเนินการปรับปรุงมาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยแบ่งมาตรฐานออกเป็น 6 มาตรฐาน คือมาตรฐานท่ี 1) ดา้นการบริหาร
จัดการศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก มาตรฐานท่ี 2) ด้านบุคลากร มาตรฐานท่ี 3) ด้านอาคาร สถานท่ี ส่ิงแวดล้อมและความ
ปลอดภยัมาตรฐานท่ี 4) ดา้นวิชาการและกิจกรรมหลกัสูตร มาตรฐานท่ี 5) ดา้นการมีส่วนร่วมและการสนบัสนุนจากทุก
ภาคส่วนมาตรฐานท่ีและ 6) ดา้นส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเดก็ปฐมวยั ใหมี้ประสิทธิภาพต่อไปใน ซ่ึงผลการศึกษาคร้ัง
น้ีสามารถนาํมาใชเ้ป็นแนวทางในกาพฒันาการจดัการศึกษาไดน้าํไปใชใ้นการพฒันาและเป็นแนวทางในการบริหารการ
จดัการศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ มีการดาํเนินการมาตรฐานและประสิทธิภาพต่อไป 
 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
 1. เพ่ือศึกษาการดาํเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษาเด็กปฐมวยั ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเพชรบูรณ์ เขต 3  
 2. เพ่ือเปรียบเทียบการดาํเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษาเด็กปฐมวยั ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเพชรบูรณ์ เขต 3 โดยจาํแนกตามตาํแหน่ง อาย ุและระดบัการศึกษา  

 

3. การดาํเนินการวจิัย 
                   ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
                   1. ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ครูผูดู้แลเด็กและผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
จงัหวดัเพชรบูรณ์ เขต 3 จาํนวน 259 คน จาํแนกเป็นครูผูดู้แลเด็ก จาํนวน 137 คน ผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก จาํนวน 122 คน 
(สาํนกังานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเพชรบูรณ์, 2557) 
  2. กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นกาวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ครูผูดู้แลเดก็และ ผูช่้วยครูผูดู้แลเดก็ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
จงัหวดัเพชรบูรณ์ เขต 3 จาํนวน 157 คน จาํแนกเป็น ครูผูดู้แลเดก็ จาํนวน 83 คน ผูช่้วยครูผูดู้แลเดก็ จาํนวน 74 คน    
                   3. เคร่ืองมือในการวจิยัเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัท่ีมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .823 
                   4. การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจัยได้ดาํเนินการเก็บขอ้มูล ด้วยการขอความอนุเคราะห์จากนายกองค์การ
บริหารส่วนตาํบล จงัหวดัเพชรบูรณ์ เขต 3 โดยจาํแนกแบบสอบถามให้ ครูผูดู้แลเด็กเลก็ และผูช่้วยครูผูดู้แลเด็กเลก็ใน
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเพชรบูรณ์ เขต 3 ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งทุกคนตอบแบบสอบถามดว้ยตนเองและขอรับ
แบบสอบถามคืนภายใน 1 เดือน 
                   5. สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ความถ่ี (frequency) ร้อยละ (percentage) ค่าเฉล่ีย (mean) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (standard deviation) การทดสอบที (t-test) และการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) 
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 4. ผลการวจิัย 
                   การวิจยัเร่ือง ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเพชรบูรณ์ เขต 3 มีการดาํเนินงาน
การดาํเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษาเด็กปฐมวยั ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดั
เพชรบูรณ์ เขต 3ในภาพรวมมีเกณฑอ์ยูใ่นระดบัมาก เม่ือจาํแนกแต่ละรายดา้นพบวา่มีเกณฑ์อยูใ่นระดบัมากทุกรายการ
โดยเรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อยดงัน้ีคือ ดา้นการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ดา้นอาคารสถานท่ี
ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั ดา้นบุคลากร ดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร ดา้นส่งเสริมเครือข่ายการพฒันา
เดก็ปฐมวยั  และดา้นการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ตามลาํดบั โดยในแต่ละรายดา้นพบประเดน็สาํคญั ดงัน้ี  

      1. ด้านการบริหารจัดการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก พบว่ารายการท่ีมีดาํเนินงานอันดับแรกคือ ประชุมคณะ
กรมการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ส่วนรายการท่ีมีการดาํเนินงานอนัดับสุดท้ายคือ การพิจาณาคดัเลือกส่ือ หนังสือ วสัดุ 
อุปกรณ์ การเรียนและอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือการจดัซ้ือจดัจา้ง   

      2. ดา้นบุคลากร พบว่ารายการท่ีมีดาํเนินงานอนัดบัแรกคือ การพฒันาตนเองให้มีความกา้วหน้าในอาชีพ   
ส่วนรายการท่ีมีการดาํเนินงานอนัดบัสุดทา้ยสุดคือ การอบรมเก่ียวกบัการเล้ียงดูเดก็อยา่งสมํ่าเสมอ  

      3. ดา้นอาคารสถานท่ีส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั พบวา่รายการท่ีมีการดาํเนินงานอนัดบัแรกคือการจดั
ให้มีมาตรการป้องกนัและความปลอกภยั และเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ส่วนรายการท่ีมีการดาํเนินงาน
อนัดบัสุดทา้ยสุดคือ การจดัใหมี้แสงสวา่ง และการระบายอากาศท่ีเพียงพอเช่น เปิดหนา้ต่างเปิดผา้ม่านเป็นตน้   

      4. ดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร พบว่ารายการท่ีมีการดาํเนินงานอนัดบัแรกคือ การจดัทาํบญัชี
แสดงรายการอาหารกลางวนัถูกหลกัโภชนา รายการท่ีมีการดาํเนินงานอนัดบัสุดทา้ยสุดคือ การนาํวสัดุ/ส่ิงของภายใน
ทอ้งถ่ิน มาใชเ้ป็นส่ือการเรียนการสอน         
                      5. ดา้นการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน พบว่ารายการท่ีมีการดาํเนินงานอนัดบัแรกคือ 
การจดักิจกรรมการแสดงของเด็กเขา้ร่วมในโอกาสต่างๆของชุมชน ส่วนรายการท่ีมีการดาํเนินงานอนัดบัสุดทา้ยสุดคือ 
การประชาสัมพนัธ์ ผลการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ใหชุ้มชนอยา่งสมํ่าเสมอ 
                      6. ดา้นส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเดก็ปฐมวยั พบวา่รายการท่ีมีการดาํเนินงานอนัดบัแรกคือ การนาํผลงาน
วดัการการนวตักรรม ส่ือการเรียน และผลงานเด็กเขา้ร่วมกิจกรรมของเครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยั ส่วนรายการท่ีมี
การดาํเนินงานอนัดบัสุดทา้ยสุดคือ การเขา้ร่วมกิจกรรมของเครือข่ายการพฒันาเดก็ปฐมวยัอยา่งสมํ่าเสมอ  
 การดาํเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษาเด็กปฐมวยั ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดั
เพชรบูรณ์ เขต 3 โดยจาํแนกตามตาํแหน่ง อาย ุและระดบัการศึกษา ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั  
                  2. การดาํเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษาเด็กปฐมวยั ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดัองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน จงัหวดัเพชรบูรณ์ เขต 3 โดยจาํแนกตามตาํแหน่ง อาย ุและระดบัการศึกษาต่างกนั พบวา่ ไม่แตกต่างกนั 
 
5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

จากจากผลการวิจยั การดาํเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษาเด็กปฐมวยั ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเพชรบูรณ์ เขต 3 ผูว้จิยัอภิปรายผลตามสมติฐานท่ีตั้งไว ้ดงัน้ี                                                                                        
                  1. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวดัเพชรบูรณ์ เขต 3 มีการดาํเนินงานตาม
มาตรฐานของสถานศึกษาเด็กปฐมวยัในภาพรวมระดบัมาก เม่ือจาํแนกการดาํเนินงานแต่ละรายดา้นพบว่า ดา้นการมี
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ส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน รองลงมาเป็นดา้นอาคารสถานท่ีส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั ด้าน
บุคลากร ดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร ดา้นส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเดก็ปฐมวยั  และดา้นการบริหารจดัการ
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ทั้งน้ีการดาํเนินงานอาจเน่ืองมาจากการดาํเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษาเดก็ปฐมวยั อาจเกิด
จากความพร้อมและประสบการณ์ของผูบ้ริหารทุกระดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานการศึกษาของ ธมนวรรณ ผลินยศ 
(2553, บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาการศึกษาการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในสังกดัองค์การบริหารส่วนตาํบลผกัแว่น 
อาํเภอจงัหาร จงัหวดัร้อยเอด็ ผลการศึกษาพบวา่ การดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  
               1.1 ดา้นการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กพบว่า ในภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก ทัง่น้ีอาจเป็น
เพราะครูมีประชุมคณะกรมการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กการกาํหนดแนวทางการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กให้มีคุณภาพ
และมาตรฐาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ บาร์เมส (Barmes, 1995, p.476) กล่าววา่ การบริหารการบริหารจดัการ
ว่าบุคลากรสามารถท่ีจะให้องค์กรบรรลุเป้าหมายสู่ความสําเร็จได้เน่ืองจากมีการเลือกสรรคนดี คนเก่ง มีความรู้ 
ความสามารถ เขา้มาทาํงานและเม่ือบุคลากรเหล่านั้นเขา้มาทาํงานดา้นบุคลากรจะตอ้งการพฒันา อบรม ให้ความรู้เพ่ือ
เพ่ิมพูนประสิทธิภาพ ในการทาํงานให้ประสบผลสําเร็จบรรลุตามวตัถุประสงค ์และสอดคลอ้งกบั วราภรณ์ ทิพยพิ์งค ์
(2553, บทคดัยอ่) ท่ีไดศึ้กษาปัญหาและแนวทางการแกปั้ญหาการปฏิบติัตามมาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็
สังกดัองค์การบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดัสิงห์บุรีพบว่าการดาํเนินงานดา้นการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กใน
ระดบัมาก  
                     1.2 ดา้นบุคลากร พบวา่ ในภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมากทัง่น้ีอาจเป็นเพราะครูมีการพฒันาตนเองให้
มีความกา้วหน้าในอาชีพ การดูแลสุขภาพของบุคลากรในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงาน อดิสา เสนแกว้ 
(2550, บทคดัยอ่) ท่ีไดศึ้กษาความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนต่อการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็เทศบาลเมือง
บา้นบึง จงัหวดัชลบุรี พบวา่ ผูป้กครองนกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
บา้นบึง จังหวดัชลบุรี ด้านครูอยู่ในระดบัมาก และสอดคลอ้งกบั คิมบร๊อค, และนันเนอร่ี (Kimbrough, & Nunnery, 
1998, 65-70) ไดก้ล่าววา่ งานดา้นบุคลากรไวด้งัน้ี 1) การวางแผนนโยบายเก่ียวกบังานดา้นบุคลากร เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคข์องโรงเรียน 2) การกาํหนดความตอ้งการของบุคลากร โดยกาํหนดคุณสมบติัและหนา้ท่ีซ่ึงควรมอบหมาย
ให้แก่ผูป้ฏิบติัท่ีมารับตาํแหน่งต่างๆ 3) การจดับุคลากรเขา้ทาํงาน โดยการจดัเขา้ทาํงานตามความสามารถหรือจดัตาม
ความเหมาะสม โดยผูบ้ริหารและคณะทาํงานร่วมกนัพิจารณา 4) การพฒันาบุคลากรมีความจาํเป็นอย่างยิ่งสําหรับ
หน่วยงาน โดยพฒันาบุคลากรในโรงเรียนใหเ้ป็นบุคลากรท่ีมีความรู้ความชาํนาญ และความสามารถ 
                  1.3 ดา้นอาคารสถานท่ีส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั พบวา่ในภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมากทัง่น้ีอาจ
เป็นเพราะ ครูจดัให้มีมาตรการป้องกนัและความปลอดภยั การดูแลสภาพแวดลอ้มภายในและภายในอาคารให้สะอาด 
ส่วนรายการท่ีเป็นการดาํเนินงานอนัดบัสุดทา้ยคือการจดัให้มีแสงสวา่ง และการะบายอากาศท่ีเพียงพอเช่น เปิดหนา้ต่าง
เปิดผา้ม่านเป็น ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ  อมัพร พนัธ์งาม (2553, บทคดัยอ่) ท่ีไดศึ้กษาสภาพและปัญหาในการ
บริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตาํบลในจังหวดัอุบลราชธานีพบว่าปัญหาด้านอาคารสถานท่ี
ส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัยมารพบคืออาคารไม่ได้มาตรฐานและตั้ งในพ้ืนท่ีหน่วยงานอ่ืนซ่ึงเป็นประเด็นการ
ดาํเนินงานสาํคญั  
                        1.4 ดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตรพบว่า ในภาพรวมและรายดา้นอยูร่ะดบัระดบัมากทัง่น้ีอาจเป็น
เพราะ ครูจดัทาํบญัชีแสดงรายการอาหารกลางวนัถูกหลกัโภชนา การประเมินพฒันาการเดก็ตามเกณฑท่ี์อาย ุทุก 3 เดือน 
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ส่วนรายการท่ีมีการดาํเนินงานอนัดบัสุดทา้ยคือ การนาํวสัดุ/ส่ิงของภายในทอ้งถ่ินมาใชเ้ป็นส่ือการเรียนการสอนซ่ึง
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ศราวุธ สังกะเพศ (2551, บทคดัย่อ) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองการประเมินประสิทธิผลของศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลสบเต๊ียะ อาํเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ การดาํเนินงานดา้นวิชาการ
และกิจกรรมนอกหลกัสูตรมีมาตรฐานการดาํเนินงานอยูใ่นระดบัดี และสอดคลอ้ง กบัผลงานของ เขมิกา นุ่มพุ่ม (2553, 
บทคดัยอ่)ไดศึ้กษาการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็สังกดัเทศบาลนครอุดรธานี ผลการศึกษาพบวา่ การดาํเนินงาน
ของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ สังกดัเทศบาลนครอุดรธานี ดา้นวชิาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  
                        1.5 ดา้นการมีส่วนร่วมและการสนบัสนุนจากทุกภาคส่วนพบวา่ พบว่าในภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบั
มากทัง่น้ีอาจเป็นเพราะ ครูผูดู้แลเด็กจดักิจกรรมการแสดงของเด็กเขา้ร่วมในโอกาสต่างๆของชุมชน การจดักิจกรรม
เยีย่มบา้นเป็นประจาํ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ สุนิษา อรัญมิตร (2552, บทคดัยอ่) ศึกษาการดาํเนินงานของศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก:กรณีศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาํบลห้วยยางอาํเภอกระนวน จงัหวดัของแก่น ผล
การศึกษาพบว่า ดา้นการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากชุมชน สภาพการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  
                      1.6  ดา้นส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยัพบวา่ ในภาพรวมรายการท่ีมีการดาํเนินงานอนัดบัแรก ทัง่น้ี
อาจเป็นเพราะครูนาํผลงานวดัการนวตักรรม ส่ือการเรียน และผลงานของเด็กเขา้ร่วมกิจกรรมของเครือข่ายการพฒันา
เด็กปฐมวยั การสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างสมาชิกในเครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยั มีการดาํเนินงานการเขา้ร่วม
กิจกรรมของเครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยัอย่างสมํ่าเสมอ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ อมัพร พนัธ์ (2553, 
บทคดัย่อ) ท่ีไดศึ้กษาสภาพและปัญหาในดา้นส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยั ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์การ
บริหารส่วนตําบลในจังหวัดอุบลราชธานีพบว่าปัญหาด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กท่ีพบคือขาดการ
ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมงานเครือข่ายใหผู้ป้กครองและชุมชนรับทราบ ขาดการประชาสัมพนัธ์ 

 2. การเปรียบเทียบการดาํเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษาเด็กปฐมวยั ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวดัเพชรบูรณ์ เขต 3 จาํแนกตามตาํแหน่ง อายุ และระดับการศึกษาโดยในแต่ละดา้นพบ
ประเด็นสําคญัดงัน้ี 1) ดาํเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษาเด็กปฐมวยั ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน จงัหวดัเพชรบูรณ์ เขต 3 จาํแนกตามตาํแหน่ง อาย ุและระดบัการศึกษา ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั    
                  ข้อเสนอแนะทัว่ไป 

   จากผลการวิจยัท่ีพบว่า การดาํเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษาเด็กปฐมวยั ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเพชรบูรณ์ เขต 3 อยูใ่นระดบัมาก ครูผูดู้แลเดก็จึงน่าจะทาํการวิจยัเก่ียวกบัการดาํเนินงาน 6 
ดา้น เพื่อใหค้รูผูดู้แลเดก็มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในดา้นการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ดา้นบุคลากร ดา้น
อาคาร สถานท่ีส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตริ ด้านการมีส่วนร่วมและการ
สนบัสนุนจากทุกภาคส่วน  ดา้นส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเด็กในสถานศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน จงัหวดัเพชรบูรณ์ เขต 3 ต่อไป 
                   ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป 

    การดาํเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษาเด็กปฐมวยั ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
จงัหวดัเพชรบูรณ์ เขต 3 ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสามอนัดบัสุดทา้ยคือ 



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 10 ปีการศกึษา 2558 

 

วนัองัคารที ่11 สงิหาคม พ.ศ.2558 หน้า  377 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

                      1. ดา้นวิชาการ และกิจกรรมตามหลกัสูตร ครูควรจดัการเรียนการสอนและการจดัหลกัสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้เป็นส่ิงสําคญั มีส่ือ นวตักรรม เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเขา้มาในการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกบัสภาพทอ้งถ่ินและ
เดก็เลก็ใหม้ากข้ึน 
                      2. ดา้นส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยัสถานศึกษาเด็กปฐมวยั ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเพชรบูรณ์ เขต 3 ครูควรมีเขา้ร่วมประชุมเครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยัทุกคร้ัง พฒันาเด็กปฐมวยั
อยา่งสมํ่าเสมอการนาํผลงานวดัการนวตักรรม ส่ือการเรียน และผลงานของเด็กเขา้ร่วมกิจกรรมของเครือข่ายการพฒันา
เดก็ปฐมวยัใหดี้ข้ึนและมีประสิทธิภาพ 
                  3. ดา้นการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ สถานศึกษาเดก็ปฐมวยั ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน จงัหวดัเพชรบูรณ์ เขต 3 ครูควรมีการศึกษาการกาํหนด แนวทางการส่งเสริม และสนบัสนุนการดาํเนินงานศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ใหมี้ระบบและมีคุณภาพท่ีดี  
   
6 .บทสรุป 
                 การดาํเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษาเด็กปฐมวยั ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
จงัหวดัเพชรบูรณ์ เขต 3 พบว่าอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น พบว่าโดยเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ยดงัน้ีคือ ดา้นการมีส่วน
ร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ดา้นอาคารสถานท่ีส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั ดา้นบุคลากร ดา้นวิชาการ
และกิจกรรมตามหลกัสูตร ดา้นส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยั  และดา้นการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
ตามลาํดบั เม่ือ เปรียบเทียบการดาํเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษาเดก็ปฐมวยั ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเพชรบูรณ์ เขต 3 โดยจาํแนกในภาพรวมตามตาํแหน่ง อายุ และระดบัการศึกษาต่างกนั พบว่าไม่
แตกต่างกนั    
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การศึกษาสภาพ ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการวางแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา  
สังกดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1  

THE STATE EDUCATION A PROBLEM AND THE TREND SOLVE A PROBLEM 
STATEGY PLANNING OF THE SCHOOL, NAKHON RATCHASIMA PRIMARY 

EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1 
 

สาโรจน์ สุขเกษม   ผศ.ดร.เพชรสุดา ภูมพินัธ์ุ  และ รศ.ประสิทธ์ิ  สุวรรณรักษ์   
นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสีมา 

อาจารยป์ระจาํ สาขาวชิาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
วทิยากรพิเศษ สาขาวชิาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสีมา 

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

บทคดัย่อ 

                  การวิจยัน้ีเป็นการศึกษาสภาพ ปัญหาและแนวทางการแกปั้ญหาการวางแผนกลยทุธ์ของสถานศึกษา สังกดั
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 1 มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาสภาพ ปัญหา และเปรียบเทียบปัญหาการ
วางแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาจาํแนกตามขนาดของสถานศึกษา แนวทางแก้ปัญหาการวางแผนกลยุทธ์ของ
สถานศึกษา กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการตอบแบบสอบถาม คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครราชสีมา เขต 1 ประการศึกษา 2557 จาํนวน 108 คน ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชั้น และผูใ้ห้ข้อมูลในการ
สัมภาษณ์แนวทางการแกปั้ญหาการวางแผนผลยุทธ์  จาํนวน 9 คน ไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ 
ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และ
เปรียบเทียบรายคู่ โดยวธีิการของ Scheffe’ และวเิคราะห์เชิงเน้ือหา  
               ผลการวจิยัพบวา่ 

1. สภาพการวางแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 1 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  

2. ปัญหาการวางแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา นครราชสีมาเขต 1 
โดยภาพรวมมีปัญหาอยูใ่นระดบันอ้ย  
       3.  สถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกนั มีปัญหาการวางแผนกลยทุธ์แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี .05 
ทั้งโดยภาพรวมและรายดา้น 
      4. แนวทางการแก้ปัญหาการวางแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 สรุปได้ดังน้ี สถานศึกษาควรสร้างความรู้ความเขา้ใจให้กบัคณะทาํงานในการ
วิเคราะห์ภารกิจของหน่วยงาน สถานศึกษาควรใหค้วามรู้กบัคณะทาํงานเก่ียวกบัหลกัในการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม 
สถานศึกษาควรเชิญผูเ้ช่ียวชาญมาร่วมในการยกร่างและตรวจสอบแผนกลยทุธ์ สถานศึกษาควรจดัลาํดบัความสาํคญั
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ของภารกิจ ควรใชก้ารบูรณาการภารกิจเร่งด่วนเขา้กบัภารกิจในแผน ควรจดัอบรมให้ความรู้แก่คณะทาํงานในการ
สร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 

คาํสําคญั : การวางแผนกลยทุธ์, สถานศึกษา, แนวทางการแกปั้ญหา 
 

Abstract 

This research is the state education, a problem and the trend solve a problem  strategy planning of the 
school, Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area Office 1, there is the objective for state, problem 
and compare problem strategy planning of the school separate follow the size of the school and trend solve a 
problem strategy planning of the school, the sample that use in questionnaire answer is director school under 
Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area Office 1, academic year 2014, amount 108 person, stratified 
random sampling and the informant in interviewing the trend solve a problem strategy planning of the school 
amount 9 person, purposive sampling, a tool that use in the collects the data in the research this time is the 
questionnaire and interview the statistics  that use in data analysis use frequency, percentage, average, standard 
deviation, One-way ANOVA and Multiple comparison test of  Scheffe’ and content analysis. 

The research result 
1. The state strategy planning of the school, Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area Office 

1, by the overall is in most level. 
2. The problem strategy planning of the school, Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area 

Office 1, by the overall is in few level. 
3. The school where have the size differently, have problem strategy planning Different statistical 

significance .05 both by the overall and each side. 
4. The trend solve a problem strategy planning of the school, Nakhon Ratchasima Primary  Educational 

Service Area Office 1, result is analysis duty side of an institute, School should create knowledge and understand to 
the working group In analyzing the agency’s mission The school should educate the staff about the analysis 
environment specification vision side. The school should rearrange  the importance of duty should use something 
duty emergency integration suits the duty in the  plan, should train the knowledge give person working group in 
building and seek the quality of a tool. 
 

Keywords: Strategy Planning, School, The trend solve a problem 
 
บทนํา 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดทาํแผนปฏิบัติการประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557  
เพ่ือให้หน่วยงานในสังกดั ใช้เป็นกรอบการดาํเนินงานและขบัเคล่ือนการบริหารจัดการศึกษา โดยมีสาระสําคญั
ประกอบดว้ย วิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมายการให้บริการ จุดเนน้ มาตรการ  ตวัช้ีวดั กลยทุธ์  แผนงาน ผลผลิต โครงการ 
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กิจกรรม และงบประมาณ โดยกาํหนดกลยุทธ์ท่ีมุ่งเน้นการพฒันาคุณภาพการศึกษา การขยายโอกาสทางการศึกษา 
และประสิทธิภาพการบริหาร การจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การจดัการศึกษาเพ่ือการพฒันาท่ี
ย ัง่ยนื (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2556 : คาํนาํ) 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 ไดด้าํเนินการจดัอบรมเชิงปฏิบติัการการ
วางแผนกลยทุธ์ใหก้บัผูบ้ริหารและขา้ราชการครูเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจ แต่กย็งัมีปัญหาในเร่ืองการวางแผน
กลยุทธ์ของสถานศึกษา แต่เน่ืองด้วยงบประมาณมีจาํกัดทาํให้ไม่สามารถจัดอบรมให้กับบุคลากรทั้ งเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาได ้บุคลากรส่วนใหญ่ในสถานศึกษาจึงยงัไม่เขา้ใจในการดาํเนินการวางแผนกลยทุธ์ ดงันั้น การดาํเนินการ
เร่ืองการวางแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษายงัตอ้งถือเป็นเร่ืองท่ีจะตอ้งดาํเนินการและมีการให้ความรู้กบับุคลากรใน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 อย่างต่อเน่ือง (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1,  2556 : 7) 
 ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาการวางแผลกลยทุธ์ของสถานศึกษาวา่มีปัญหาการวางแผนกลยทุธ์ในแต่ละขั้นตอน
ของการวางแผนกลยุทธ์อย่างไรบ้างโดยเฉพาะสถานศึกษาท่ีมีนาดต่างกัน ซ่ึงผลการวิจัยจะได้เป็นข้อมูลท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการวางแผนกลยทุธ์ของสถานศึกษาและเป็นสารสนเทศใหแ้ก่ผูบ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้งสามารถนาํไปใช้
ประกอบการวางแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและนําไปสู่การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา 
  
วตัถุประสงค์การวจิัย 
 1.  เพ่ือศึกษาสภาพการวางแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 1 

2.  เพ่ือศึกษาปัญหาการวางแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 1 

3.  เพ่ือเปรียบเทียบปัญหาการวางแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษา  

 4.  เพ่ือศึกษาแนวทางการแกปั้ญหาการวางแผนกลยทุธ์ของสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 

 
ขอบเขตของการวจิัย 
              ขอบเขตของการวิจัย ผูว้ิจัยไดด้าํเนินการเป็น 2 ระยะ  โดยระยะท่ี 1 เป็นการศึกษาสภาพและปัญหาการ
วางแผนกลยทุธ์ของสถานศึกษา ระยะท่ี 2 เป็นศึกษาแนวทางการแกปั้ญหาการวางแผนกลยทุธ์ของสถานศึกษา    
 1.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
            1.1 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 ในปีการศึกษา 2557  โรงเรียนขนาดเล็ก จาํนวน  59  โรงเรียน ขนาดกลาง จาํนวน  
53  โรงเรียน และขนาดใหญ่ จาํนวน  32   โรงเรียน รวมประชากรทั้งส้ิน 144  โรงเรียน   
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  1.2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามไดจ้ากวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) 
จากประชากรโดยกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างตามตารางเครซ่ี และมอร์แกน (สมบูรณ์  ตนัยะ. 2548 : 125) ไดก้ลุ่ม
ตวัอยา่งสถานศึกษาจาํนวน 108 โรงเรียน สําหรับผูใ้ห้ขอ้มูล ไดแ้ก่  ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 ปีการศึกษา  2557  จาํนวน 108  คน แบ่งเป็น โรงเรียนขนาดเล็ก  44 คน  
โรงเรียนขนาดกลาง  40 คน  โรงเรียนขนาดใหญ่  24 คน  
  1.3 กลุ่มตวัอย่างท่ีใชส้ัมภาษณ์ ไดจ้ากการเลือกผูใ้ห้ขอ้มูลแบบเจาะจง (Purposive sampling) คือ  
ผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความรู้ความสามารถในการวางแผนกลยทุธ์ จาํนวน 9 คน   
 2.  ขอบเขตดา้นตวัแปร  ตวัแปรท่ีศึกษาไดแ้ก่  ขนาดของสถานศึกษา 
      2.1 ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ขนาดสถานศึกษา ขนาดเลก็  ขนาดกลาง และขนาดใหญ่   
      2.2  ตวัแปรตาม  ไดแ้ก่ สภาพและปัญหาการวางแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา 7 ดา้น ไดแ้ก่  1) การ
วิเคราะห์ภารกิจของหน่วยงาน  2) การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม  3) การกาํหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และเป้าประสงค ์ 4) 
การกาํหนดกลยทุธ์ 5) การกาํหนดแผนงานโครงการ 6) การดาํเนินงานตามแผน  7) การประเมินผลและรายงานผล  ตวั
แปรท่ีศึกษา คือ แนวทางการแก้ปัญหาการวางแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 
 
สมมุตฐิานของการวจิัย 
 การวางแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 ท่ีมี
ขนาดต่างกนัมีปัญหาแตกต่างกนั 
   
วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
 การศึกษาสภาพ ปัญหาและแนวทางการแกปั้ญหาการวางแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา ผูว้ิจยัไดศึ้กษา
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยนาํเสนอตามลาํดบัดงัน้ี แนวคิดและหลกัการเก่ียวกบัการวางแผนกลยุทธ์  การ
วางแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา ปัญหาการวางแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา และ  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 
 
วธีิดาํเนินการวจิัย 
 การศึกษาคร้ังน้ีผูว้จิยักาํหนดการดาํเนินงานออกเป็น 2 ระยะ ดงัน้ี 

ระยะ 1 การศึกษาสภาพ ปัญหาและเปรียบเทียบปัญหาการวางแผนกลยทุธ์ของสถานศึกษา เป็นการวิจยัเชิง
สาํรวจเพื่อนาํผลไปใชเ้ป็นแนวทางในการแกปั้ญหาในระยะท่ี 2 ต่อไป โดยมีวธีิการดาํเนินการวจิยัดงัน้ี 

1.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรในการวิจัยคร้ังน้ีคือ สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต  1 ในปีการศึกษา 2557 จํานวน  144 โรงเรียน   กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบ
แบบสอบถาม คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษา จาํนวน 108 คน แบ่งเป็นขนาดเล็ก 44 คน ขนาดกลาง 40 คน ขนาดใหญ่ 24 
คน กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง ตามตารางเครซีและมอร์แกน (สมบูรณ์  
ตนัยะ. 2548 : 105) โดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling)  
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1.2  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า                          5 
ระดบั มีค่าความเช่ือมัน่ (Cronbach's Alpha Coefficient) สภาพการวางแผนกลยทุธ์เท่ากบั 0.98  ปัญหาการวางแผนกล
ยทุธ์เท่ากบั 0.98 

                    1.3  การเกบ็รวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัดาํเนินการเกบ็รวบรวมโดยส่งทางไปรษณียแ์ละเกบ็ดว้ยขอ้มูลดว้ยตนเอง  
1.4  การวิเคราะห์ขอ้มูล 1) วิเคราะห์สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม โดยหาค่าความถ่ี  และหาค่าร้อยละ 

2) วิเคราะห์สภาพการวางแผนกลยทุธ์ของสถานศึกษา โดยการหาค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
3) วเิคราะห์ปัญหาการวางแผนกลยทุธ์ของสถานศึกษา โดยการหาค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
4)เปรียบเทียบปัญหาการวางแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เม่ือพบความแตกต่างอยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติ จึงทาํการเปรียบเทียบเป็น
รายคู่ ดว้ยวธีิการของ Scheffe’  
 ขั้นตอนที่ 2  การศึกษาแนวทางการแกปั้ญหาการวางแผนกลยทุธ์ของสถานศึกษา เป็นการนาํผลการศึกษา
ในระยะท่ี 1 มาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ์ ผูใ้ห้ขอ้มูลดว้ยการสัมภาษณ์เป็นผูท่ี้ความเช่ียวชาญในการ
วางแผนกลยุทธ์  โดยมีเกณฑ์ในการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)  จาํนวน 9 คน การเก็บรวบรวมขอ้มูล
ผูว้ิจยัดาํเนินการสัมภาษณ์ดว้ยตนเอง การวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัอ่านขอ้มูลทั้ งหมด นาํมาจดักลุ่มคาํ นาํขอ้ความท่ี
สัมพนัธ์กนัแต่ประเดน็ในแต่ละดา้น แลว้นาํเสนอโดยสร้างขอ้สรุปแบบอุปมาน (Inductive method) บรรยายวเิคราะห์
เป็นความเรียง  
 
ผลการวจิัย 

  1.  สภาพการวางแผนกลยทุธ์ของสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.03, S.D. = 0.48) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
ไดแ้ก่ ดา้นการกาํหนดแผนงานโครงการ ( X= 4.22, S.D. = 0.54) รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นการกาํหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ 
และเป้าประสงค ์( X = 4.22, S.D. = 0.60) และดา้นการกาํหนดกลยทุธ์ ( X = 4.07, S.D. = 0.55) ตามลาํดบั  
 2.  ปัญหาการวางแผนกลยทุธ์ของสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 1 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบันอ้ย( X = 2.48, S.D. = 0.76)  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ มีปัญหาอยูใ่นระดบัปาน
กลาง 4 ดา้น ระดบัน้อย 3 ดา้น โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่ ดา้นการวิเคราะห์ภารกิจของหน่วยงาน ( X = 2.71, 
S.D. = 0.80) รองลงมา ได้แก่ ด้านการดาํเนินงานตามแผน ( X = 2.70, S.D. = 0.78) และด้านการประเมินผลและ
รายงานผล ( X = 2.59, S.D. = 0.77) ตามลาํดบั 
 3.  ผลการเปรียบเทียบปัญหาการวางแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบวา่ โดยภาพรวมและรายดา้นมีปัญหาแตกต่าง
กนัอยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี .05 และเม่ือพบความแตกต่างจึงเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่โดยใชว้ิธีการของ Scheffe’ 
พบว่า สถานศึกษาขนาดเล็กกบัสถานศึกษาขนาดใหญ่มีปัญหาการวางแผนกลยุทธ์แตกต่างกนัอยา่งมีนัยสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 
 4.   แนวทางการแก้ปัญหาการวางแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 สรุปได ้ดงัน้ี ดา้นการวิเคราะห์ภารกิจของหน่วยงาน สถานศึกษาควรสร้างความรู้
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ความเขา้ใจใหก้บัคณะทาํงานในการวิเคราะห์ภารกิจของหน่วยงาน ดา้นการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม สถานศึกษาควร
ใหค้วามรู้กบัคณะทาํงานเก่ียวกบัหลกัในการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม ใชก้ระบวนการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และ
ตรวจสอบปัจจยัท่ีส่งผลต่อสถานศึกษา ดา้นการกาํหนดแผนงานโครงการ สถานศึกษาควรเชิญผูเ้ช่ียวชาญมาร่วมใน
การยกร่างและตรวจสอบแผนกลยุทธ์ ดา้นการดาํเนินงานตามแผน สถานศึกษาควรจดัลาํดบัความสําคญัของภารกิจ 
ควรใชก้ารบูรณาการภารกิจเร่งด่วนเขา้กบัภารกิจในแผน ดา้นการประเมินผลและรายงานผล ควรจดัอบรมให้ความรู้
แก่คณะทาํงานในการสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

 
อภิปรายผลการวจิัย 
               1.  จากผลการวิจัยสภาพการวางแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 พบวา่ โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 ได้จัดอบรมให้ความรู้ในการจัดทาํแผนกลยุทธ์ให้กับผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและครูท่ีรับผิดชอบ ผูบ้ริหาร และคณะทาํงานมีความตระหนกัและใหค้วามสาํคญัในการดาํเนินการจดัทาํ
แผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัประพนัธ์ บรรยงค์ (2552 : 95-99) ไดศึ้กษาการวางแผนกลยุทธ์ใน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 พบว่า สภาพการวางแผนกลยุทธ์ใน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อยูใ่นระดบัมากทั้งภาพรวมและรายดา้น   
                2.  จากผลการวิจยัปัญหาการวางแผนกลยทุธ์ของสถานศึกษา พบวา่ โดยภาพรวม มีปัญหาอยูใ่นระดบันอ้ย 
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะปัจจุบนัสถานศึกษาทุกแห่งตอ้งมีแผนกลยทุธ์ สถานศึกษาบางแห่งไดจ้ดัทาํแผนกลยทุธ์ใหม่หรือมี
การปรับกลยทุธ์ใหเ้หมาะสมบริบทของสถานศึกษาจึงทาํใหบุ้คลากรมีความรู้ความเขา้ใจในการจดัทาํแผนกลยทุธ์เป็น
อย่างดี และรู้ถึงแนวทางในการจดัทาํแผนกลยุทธ์ อีกทั้ งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 
ดาํเนินการจัดอบรมให้ความรู้ ออกนิเทศ กาํกบั ติดตามอย่างต่อเน่ือง จึงส่งผลให้ปัญหาการวางแผนกลยุทธ์ของ
สถานศึกษาโดยภาพรวมอยูใ่นระดบันอ้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุวิทย ์จงสูงเนิน (2555 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษา
สภาพและปัญหาการวางแผนกลยทุธ์ของสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา
เขต 2 พบวา่ ปัญหาการวางแผนกลยทุธ์ โดยภาพรวมในระดบันอ้ย  

3. ผลการเปรียบเทียบปัญหาการวางแผนกลยุทธ์ จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบว่า โดย
ภาพรวมและรายดา้นมีปัญหาแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี .05 และเม่ือพบความแตกต่างจึงเปรียบเทียบ
ค่าเฉล่ียเป็นรายคู่โดยใชว้ิธีการของ Scheffe’ พบวา่ สถานศึกษาขนาดเลก็กบัสถานศึกษาขนาดใหญ่มีปัญหาแตกต่าง
กนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมุติฐาน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าบุคลากรในสถานศึกษา
ขนาดเล็กมีภาระงานมาก ขาดผู ้มีประสบการณ์ร่วมในการทําแผนกลยุทธ์ การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษาไม่เป็นระบบ สถานศึกษามีบุคลากรไม่เพียงพอ งบประมาณในการบริหารงานมีน้อย วสัดุอุปกรณ์
เคร่ืองมือในการดาํเนินงานกมี็อยูอ่ยา่งจาํกดัส่งผลถึงการบริหารจดัการซ่ึงตรงกนัขา้มกบัสถานศึกษาขนาดใหญ่ ส่งผล
ให้ขนาดของสถานศึกษาต่างกนัมีปัญหาในการวางแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาท่ีมีขนาดแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้ง
กับวรรณา  สุภาพุฒ  (2553 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัญหาการวางแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตราด พบว่า ปัญหาการวางแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จาํแนกตามขนาด
สถานศึกษา แตกต่างกนัอยา่งมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
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ความต้องการของครูทีมี่ต่อการนิเทศภายในด้านวชิาการของสถานศึกษาใน 
กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ สังกดักรุงเทพมหานคร 

THE NEEDS   OF  TEACHERS  TOWARDS  FOR  INTERNAL SUPERVISION IN 
ACADEMIC TASKS OF SCHOOLS IN THE NORTH AREA OF  BANGKOK  

UNDER  THE BANGKOK METROPOLITAN ADMINISTRATION 
 

นวลจันทร์ วงษ์ศรี1  และ จิดาภา เบญจธัชพร2 

1นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลยัรังสิต 
2อาจารยป์ระจาํ สาขาวชิาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต  

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

บทคดัย่อ      

การวิจยัคร้ังน้ี มีจุดประสงคเ์พ่ือ 1)   เพ่ือศึกษาความตอ้งการของครูท่ีมีต่อการนิเทศภายในดา้นวิชาการของ 

สถานศึกษา ในกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ สังกดักรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือเปรียบเทียบความตอ้งการของครูท่ีมีต่อการ 
นิเทศภายในดา้นวิชาการของสถานศึกษาในกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ สังกดักรุงเทพมหานคร จาํแนกตามขนาดของ 
โรงเรียนและผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียน  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ สถานศึกษาในกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือสังกดั 
กรุงเทพมหานคร จาํนวน 46 โรงเรียน โดยมีผูใ้ห้ขอ้มูล โรงเรียนละ 8 คน ซ่ึงเป็นครูหัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้รวม
จาํนวน  ทั้งส้ิน 368  คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า สถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าเอฟ  (F- test)  และทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ย
วธีิการของ เชพเฟ่  (Scheffe’s Test)  

 ผลการวิจยั พบวา่  1) ความตอ้งการของครูท่ีมีต่อการนิเทศภายในดา้นวิชาการของสถานศึกษาในกลุ่มเขต
กรุงเทพเหนือสังกดักรุงเทพมหานคร มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการพฒันาหลกัสูตร( x = 4.24)  
ดา้นการนิเทศและกาํกบัติดตาม ( x = 4.22) ดา้นการจดัการเรียนรู้ ( x = 4.19)  และดา้นการส่งเสริมและสนับสนุน
การพฒันาการจดัการเรียนรู้ ( x = 4.11) ตามลาํดบั และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ดา้นการพฒันาหลกัสูตรมีการ
กาํหนดปฏิทินการประชุมการวางแผนพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษาค่าเฉล่ียสูงสุด ( x = 4.42)  และมีการใช้
เคร่ืองมือท่ีหลากหลายในการประเมินผลการนาํหลกัสูตรไปใชค้่าเฉล่ียตํ่าสุด ( x = 4.07)  ดา้นการจดัการเรียนรู้ พบวา่ 
ผูนิ้เทศควรเปิดโอกาสให้ครูสามารถเลือกรูปแบบการสอนท่ีตนเองสนใจมาปรับปรุงวิธีการจดัการการเรียนรู้สาํหรับ
นักเรียน มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัสูงสุด ( x = 4.35)  และมีการจดัทาํเอกสารเผยแพร่รูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ( x = 4.05)  ดา้นการส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาการจดัการเรียนรู้ พบวา่ผูบ้ริหารส่งเสริมครู
ใหมี้การพฒันาศกัยภาพของตนเองในการผลิตส่ือท่ีเป็นนวตักรรมอยูใ่นระดบัมาก ( x = 4.30)  และผูนิ้เทศมีการสาธิต
การใชส่ื้อท่ีเป็นนวตักรรมใหม่ในการส่งเสริมและสนับสนุนการจดัการเรียนรู้ เฉล่ียตํ่าสุด ( x = 3.93)  ส่วนในดา้น
การนิเทศ และกาํกบัติดตาม พบว่า มีการประกาศให้ครูไดท้ราบถึงนโยบายการนิเทศภายในโรงเรียน มีค่าเฉล่ียใน
ระดบัมาก ( x = 4.41)  และมีการเชิญผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นการนิเทศภายในมาให้แนะนาํแนวทางการ
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ประเมินผลและกาํกบัติดตาม เฉล่ียตํ่าสุด ( x = 3.99)  ในการน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาเก่ียวกบัความตอ้งการของครูท่ีมีต่อการ
นิเทศภายในดา้นวิชาการ ด้านภาวะผูน้ําการเปล่ียนแปลงโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากมีค่าเฉล่ีย ( x = 4.27) เม่ือ
พิจารณาเป็นดา้น พบว่า มีค่าเฉล่ียเท่ากนั 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการพฒันาหลกัสูตร ดา้นการส่งเสริมและสนับสนุนการ
พฒันาการจดัการเรียนรู้  และดา้นการนิเทศและกาํกบัติดตาม ( x = 4.28)  ส่วนดา้นการจดัการเรียนรู้มีค่าเฉล่ียใน
ระดบัน้อยกว่า ( x = 4.23)  โดยพบว่าผูบ้ริหารมีการนาํหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นการดาํเนินการนิเทศภายในอยา่ง
ยุติธรรมในระดบัมาก ( x =4.31)  และผูบ้ริหารไดป้ระพฤติตนเป็นแบบอยา่งในการใชว้ิธีการระดมสมองมาแกไ้ข
ปัญหาของกระบวนการนิเทศภายใน ( x = 4.22)   2)  ผลการเปรียบเทียบความตอ้งการของครูท่ีมีต่อการนิเทศภายใน 
ดา้นวิชาการของสถานศึกษาในกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ สังกดักรุงเทพมหานคร จาํแนกตามขนาดของโรงเรียนโดย 
ภาพรวมพบวา่ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ  และเม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นการพฒันาหลกัสูตร มี
ความแตกต่างกนัอยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนดา้นการจดัการเรียนรู้  ดา้นการส่งเสริมและสนับสนุน 
การพฒันาการจดัการเรียนรู้  และดา้นการนิเทศและกาํกบัติดตาม พบวา่ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ส่วน
ความตอ้งการของครูท่ีมีต่อการนิเทศภายในดา้นวิชาการเม่ือจาํแนกตามผลสัมฤทธ์ิดา้นผูเ้รียนโดยภาพรวม  พบว่ามี
ความแตกต่างกันกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ทั้ ง 4 ด้าน เม่ือเปรียบเทียบรายคู่พบว่าโรงเรียนท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียนในระดบัดีเยี่ยม ของดา้นการพฒันาหลกัสูตร ดา้นการจดัการเรียนรู้และดา้นการส่งเสริมและ
สนบัสนุนการพฒันาการจดัการเรียนรู้ มีความแตกต่างกนักบัโรงเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียนในระดบั ดีมาก กบั 
ดี และพอใช้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ส่วนด้านการนิเทศและกาํกับติดตามไม่แตกต่างกันอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติของโรงเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ินกัเรียนในระดบัดีเยีย่มกบัดีมาก                 
 

คาํสําคญั: การนิเทศภายใน  งานดา้นวชิาการ สังกดักรุงเทพมหานคร 
 

Abstract 

The objectives of this research were  1)  to study the needs of teachers towards the Visual communication 
within the academic campus in North Bangkok, Bangkok-affiliated group   2)  in order to compare the requirements 
of the teacher Visual communication within the academic  in North Bangkok, Bangkok-affiliated groups are 
classified according to the size of the school and its student achievement. The population used   in this research   of 
a group affiliated with North Bangkok.  There are 46 schools. A school teacher  is 8 strand  leader of all 368  
people.  Used in research questionnaires, rating scales. The statistics used were percentage, mean, standard 
deviation. The test F (F- test) and test different methods of average income couples with Scheffe’s  Method. 
               The research results were found as the follows: 1) the needs of teachers towards the Visual 
communication within the academic campus in North Bangkok, Bangkok-affiliated group. There are many levels of 
both average 4 sides. the curriculum development ( x = 4.24) to supervise and supervised ( x = 4.22) learning 
management ( x = 4.19) and promoting and supporting the development of learning management ( x = 4.11), 
respectively, and considering the a-side, it was found that the curriculum development meeting calendar is assigned 
to the planning of the curriculum development Institute  average  ( x = 4.42)  and a variety of tools are used in the 
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evaluation to apply the course to a minimum average. ( x = 4.07)  learning management  that allows teachers to 
supervise should be able to choose their own form of teaching interest and how to manage learning for students. 
With the highest  average  ( x = 4.35)  and document publishing format for learning management  with an emphasis 
on learning ( x = 4.05)  to promote and support the development of learning management found that managers 
promote teachers to develop their potential in an innovative media productions in many levels. ( x = 4.30)  and 
Visual communication with the demo an  innovative use of  media to promote and support learning management  
average  ( x = 3.93)  in the field of Visual communication and supervised were declared to have been aware of the 
Visual communication policy within the school. There are many levels average ( x = 4.41) and invited experts who 
specialize in the field of Visual communication within the recommended guidelines, assessments and supervised 
average ( x = 3.99)  this researcher to learn about the needs of teachers towards the Visual communication within 
the academic. The leadership change in overall average with  many  ( x = 4.27)  when considering the same average 
three found : developing a course to promote and support the development of learning management and 
communication arts, and supervised. ( x = 4.28) learning management with a level of less than average ( x = 4.23), 
found that managers are bringing good governance to be used in the operation to supervise a fair degree of 
sensibility ( x =4.31)  and  have to abide a use brainstorm to come fix the problem of Visual communication 

process. ( x =4.22)    2)  the results of the comparison of the requirements of the teachers on Visual communication 
within the academic  in North Bangkok, Bangkok-affiliated groups are classified according to the size of the overall 
found that the school did not differ significantly when considering the list of statistics, and found that the 
development of the course. Differ significantly at the 0.05 level, statistical learning management and support the 
campaign. Development of learning management and communication arts, and supervised. There is no difference in 
the statistical significant. Best teacher's requirements on Visual communication within academic when the learner 
achievement by overview. There is a difference in the same statistical significant at 0.05.  the comparison list pairs 
found that schools with a student's  level of achievement is excellent, there is a difference between a school with a 
student's  level of achievement is very good and good enough to take significant 0.05 level  statistics of the  
curriculum development Management   learning and promote and support the development of learning 
management. Visual communication technologies and supervised found no significant difference in the statistics of 
schools that have student achievement is excellent with very good.        
          

KEYWORDS:   Internal Supervision, Academic Tasks, Bangkok Metropolitan Administration. 
 
1. บทนํา 

การศึกษาเป็นกระบวนการท่ีสําคญัในการในการพฒันากาํลงัคนของประเทศให้มีคุณภาพ  กาํลงัคนท่ีมี
คุณค่ายอ่มจะพฒันาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองได ้การจดัการศึกษาเพ่ือพฒันาคนให้มีคุณภาพจึงเป็นเร่ืองสําคญัและมี
ความจาํเป็นอยา่งยิ่ง โดยเฉพาะในโลกปัจจุบนัสภาพสังคม เศรษฐกิจ และวิชาการความรู้ ไดมี้การเปล่ียนแปลงอยา่ง
รวดเร็ว ดงันั้น กระบวนการจดัการศึกษาจึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีการพฒันาใหก้า้วทนัสภาพการณ์ต่างๆ  การศึกษา
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ไทยท่ีพึงประสงค ์คือการจดักระบวนการศึกษาท่ีมุ่งพฒันาคนใหส้มดุลทั้งดา้นร่างกาย ปัญญา จิตใจ และสังคม ใหค้น
ไทยมีลกัษณะ มองกวา้ง คิดไกล ใฝ่ดี (สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2540 : 12)  การจดัการศึกษาให้มี
คุณภาพไดม้าตรฐานและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของบุคคล และสังคมจึงเป็นส่ิงจาํเป็นสําหรับชีวิตอีกประการ
หน่ึง พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2545  หมวด 6 วา่ดว้ยมาตรฐาน
และการประกนัคุณภาพการศึกษา มาตรา 47  และ 48 กาํหนดให้มีระบบ ประกนัคุณภาพ เพ่ือพฒันาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาทุกระดบั แนวทางพฒันาคุณภาพการศึกษาจาํเป็นตอ้งอาศยักระบวนการปฏิบติัอยา่งหลากหลาย 
ซ่ึงประกอบดว้ย กระบวนการท่ีสาํคญัคือ กระบวนการบริหารจดัการ กระบวนจดัการเรียนรู้ และกระบวนการนิเทศ 
ติดตาม ประเมินผล  มาเป็นยุทธศาสตร์ท่ีจะทาํให้การทาํงานไดบ้รรลุผลสําเร็จไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2545 : 29)  
 การนิเทศการศึกษาจึงเป็นกระบวนการสําคญัในการพฒันาคุณภาพการศึกษา ท่ีเขา้มามีส่วนร่วมในการจดั
กระบวนการเรียนการสอน โดยอาศยักระบวนการทาํงานร่วมกนัอยา่งต่อเน่ืองระหวา่งผูนิ้เทศกบัผูรั้บการนิเทศ เพ่ือ
การพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนซ่ึงสอดคลอ้งกบั  วรรณพิศา พฤกษมาศ (2553 : 13 ) วา่ การนิเทศการศึกษามีจุดมุ่งหมาย 
ท่ีจะพฒันาครูในดา้นการจดัการเรียนการสอน  และความกา้วหนา้ในวิชาชีพครู  การสร้างขวญัและกาํลงัใจให้แก่ครู
และบุคลากรในการทาํงานร่วมกนั  รวมถึงการพฒันางานดา้นวิชาการของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ตาม
ความมุ่งหมายของการศึกษา   

ในสภาพสังคมปัจจุบนัการนิเทศการศึกษามีความสําคญัและมีความจาํเป็นสําหรับครูมากท่ีสุด โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ การนิเทศภายในโรงเรียน ซ่ึงถือเป็นหวัใจของการบริหารงานและเป็นภารกิจท่ีสาํคญัของผูบ้ริหารโรงเรียนใน
การส่งเสริม สนบัสนุนใหค้าํปรึกษาแนะนาํ ช่วยเหลือใหค้รูไดจ้ดักิจกรรมการเรียนรู้ตามหลกัสูตรสถานศึกษาไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ โดยเนน้ความร่วมมือจากบุคลากรในโรงเรียน ผูบ้ริหารโรงเรียนจึงจาํเป็นตอ้งจดัใหมี้การนิเทศภายใน
อย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ ซ่ึงการดาํเนินการนิเทศภายในจะประสบผลสําเร็จได้นั้ นผูบ้ริหารควรมีภาวะผูน้ํา
(Leadership)  มีความสามารถในการบริหารจดัการ มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอยา่งท่ีดี มีความเป็นประชาธิปไตย 
และบริหารงานแบบกระจายอาํนาจ โดยเนน้ใหทุ้กคนเขา้มามีส่วนร่วมในการวางแผน ร่วมคิด ร่วมทาํ  สร้างใหค้รูเกิด
ศรัทธา โดยทาํตวัเป็นแบบอยา่งแก่ครูใหข้วญัและกาํลงัใจ ซ่ึงการนิเทศภายในโรงเรียน เป็นการนิเทศโดยบุคลากรใน
โรงเรียน ผูนิ้เทศไดแ้ก่ผูอ้าํนวยการ รองผูอ้าํนวยการ หัวหนา้หมวดวิชา  ครูชาํนาญการ ครูผูนิ้เทศ ครูผูร่้วมการนิเทศ 
และหัวหน้าฝ่ายต่างๆท่ีโรงเรียนคดัเลือกและแต่งตั้งข้ึน  การนิเทศภายในท่ีจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้นจะตอ้ง
กระทาํอยา่งมีขั้นตอนเป็นกระบวนการและดาํเนินการนิเทศให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการหรือความจาํเป็นในการ
พฒันาครูและนกัเรียนเพื่อใหไ้ดผ้ลตามจุดมุ่งหมายของการนิเทศ (กรองทอง  จิรเดชากลุ : 2550 : 5) 

การนิเทศภายในสถานศึกษาจะประสบผลสําเร็จไดน้ั้น  ผูบ้ริหารควรให้ความสําคญักบัการนิเทศดา้นงาน
วิชาการซ่ึงมีส่วนสาํคญัและถือเป็นงานหลกัของการบริหารสถานศึกษา เพราะคุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาได้
จากผลงานด้านวิชาการ ซ่ึงโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครจากผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ระดบัประเทศในปี 2556 ของโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร พบปัญหาวา่ผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียนส่วนมากไม่อยู ่
ในเกณฑท่ี์น่าพึงพอใจ โดยเฉพาะในวิชาหลกัท่ีนกัเรียนส่วนมากไดค้ะแนนนอ้ย สาํนกัจดัการศึกษากรุงเทพมหานคร  
จึงหาแนวทางดําเนินงานท่ีจะพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามารถพัฒนาได้อย่างมี 



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 10 ปีการศกึษา 2558 

 

วนัองัคารที ่11 สงิหาคม พ.ศ.2558 หน้า  390 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

ประสิทธิภาพข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบท่ีสาํคญั 3 ประการคือกระบวนการจดัการศึกษา กระบวนการจดัการเรียนรู้ และ 
กระบวนการนิเทศการศึกษา  
 ดว้ยเหตุน้ีผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงความตอ้งการของครูท่ีมีต่อการนิเทศภายในดา้นวชิาการของ  
สถานศึกษาในกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ สังกัดกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีการศึกษางานวิจัยเป็นจํานวนไม่มากนัก  
โดยเฉพาะการศึกษาในกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ เพ่ือนาํไปใชเ้ป็นแนวทางการปรับปรุงและยกระดบัคุณภาพการศึกษา
ใหสู้งข้ึนต่อไป 
 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพ่ือศึกษาความตอ้งการของครูท่ีมีต่อการนิเทศภายในดา้นวชิาการของสถานศึกษา ในกลุ่มเขตกรุงเทพ 
เหนือ สังกดักรุงเทพมหานคร  

2. เพ่ือเปรียบเทียบความตอ้งการของครูท่ีมีต่อการนิเทศภายในดา้นวิชาการของสถานศึกษาในกลุ่มเขต 
กรุงเทพเหนือ สังกดักรุงเทพมหานคร จาํแนกตาม ขนาดของโรงเรียนและผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียน   

 

3. การดาํเนินการวจิัย 
ขอบเขตของการวจิัย 
 การวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาระดบัความตอ้งการของครูท่ีมีต่อการนิเทศภายในดา้นวิชาการของสถานศึกษาใน 
กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ สังกดักรุงเทพมหานคร โดยกาํหนดขอบเขตการวจิยัดงัน้ี  
 1.  ขอบเขตด้านเน้ือหา 
      ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดก้าํหนดขอบเขตดา้นเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัการนิเทศดา้นวิชาการ มี 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) 

การพฒันาหลกัสูตร  2)  การจดัการเรียนรู้ 3)  การส่งเสริมและสนับสนุนการพฒันาการจดัการเรียนรู้  4) การนิเทศ 

และกาํกบัติดตาม 

 2.  ขอบเขตทางด้านตวัแปร 
 2.1 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ 1) ขนาดโรงเรียน จาํแนกเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่  2)  
ผลประเมินคุณภาพมาตรฐานโรงเรียนดา้นผลท่ีเกิดกบันักเรียน แบ่งเป็น 5 ระดบัไดแ้ก่ ระดบัดีเยี่ยม ระดบัดีมาก   
ระดบัดี  ระดบัพอใช ้และ ปรับปรุง   3) ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง 
 2.2  ตวัแปรตาม คือ ความตอ้งการของครูท่ีมีต่อการนิเทศภายในดา้นวิชาการของสถานศึกษาใน กลุ่ม
เขตกรุงเทพเหนือ สังกดักรุงเทพมหานคร 4  ดา้น ไดแ้ก่  1) การพฒันาหลกัสูตร  2) การจดัการเรียนรู้  3)  การส่งเสริม
และสนบัสนุนการพฒันาการจดัการเรียนรู้  4)  การนิเทศและกาํกบัติดตาม 
 3.  ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่สถานศึกษาในกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือสังกดักรุงเทพมหานคร  
จาํนวน 46 โรง โดยผูใ้หข้อ้มูล ไดแ้ก่ ครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนละ 8 คน รวมจาํนวนทั้งส้ิน 368 คน  
 
 
 



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 10 ปีการศกึษา 2558 

 

วนัองัคารที ่11 สงิหาคม พ.ศ.2558 หน้า  391 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ีคือ แบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัไดส้ร้างข้ึนมาโดยการ
วเิคราะห์จากเน้ือหาทฤษฏีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีตอ้งการศึกษาซ่ึงอาศยักรอบแนวคิดในการทาํวิจยัมาทาํ
การออกแบบเคร่ืองมือโดยเป็นแบบสอบถามจาํนวน 3 ตอนคือ 
  ตอนท่ี 1    เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามและขอ้มูลพ้ืนฐานของ
สถานศึกษา 

 ตอนท่ี 2   เป็นแบบสอบถามระดบัความตอ้งการของครูท่ีมีต่อการนิเทศภายในดา้นวิชาการของ
สถานศึกษาในกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ สังกดักรุงเทพมหานคร  

 ตอนท่ี  3   เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเพ่ือให้ผูต้อบแบบสอบถามไดแ้สดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม
และขอ้เสนอแนะอ่ืนๆเก่ียวกบัความตอ้งการของครูท่ีมีต่อการนิเทศภายในดา้นวิชาการของสถานศึกษาในกลุ่มเขต
กรุงเทพเหนือ สังกดักรุงเทพมหานคร  
ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือในการวจิัย 
 การสร้างเคร่ืองมือในการวิจยั ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการสร้างตามขั้นตอน ดงัน้ีคือ  1)  ศึกษาคน้ควา้ หลกัการ
แนวคิด ทฤษฎีจากเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการของครูท่ีมีต่อการนิเทศภายในดา้นวชิาการเพ่ือเป็น
แนวทางในการสร้างเคร่ืองมือวิจยั  2) ผูว้ิจยัสร้างเคร่ืองมือแลว้นาํเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา เพ่ือร่วมกนัพิจารณาความ
ถูกตอ้งครบถว้นตามกรอบแนวคิดและตรวจแกไ้ขภาษาให้ถูกตอ้งและชดัเจน  3) ผูว้ิจยันาํเคร่ืองมือให้ผูเ้ช่ียวชาญ
พิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา 4)  ผูว้ิจยันาํเคร่ืองมือมาปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญและ
นาํเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจแกไ้ขอีกคร้ังเพ่ือความชดัเจนก่อนนาํเคร่ืองมือไปใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลต่อไป 
การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 ในการวิจัยคร้ังน้ีผูว้ิจัยดาํเนินการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ ได้แก่  การหาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา   
(Content Validity) และตรวจสอบความครบถว้นครอบคลุมเน้ือหาของคาํถามกบันิยามศพัทด์ว้ยเทคนิค IOC  มีการนาํ 
แบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลว้ไปทดลองใช ้(Tryout) กบัครูหัวหน้ากลุ่มสาระในโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานครใน
เขต บางกะปิ  เขตบ่ึงกุ่ม เขตคลองสามวา จาํนวน 30 โรงเรียน เพ่ือหาความเช่ือมัน่ ของเคร่ืองมือในการวจิยั แลว้นาํผล 
ท่ีไดม้าปรับปรุงและจดัทาํแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ เพ่ือใชเ้กบ็ขอ้มูลจริงต่อไป  
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1.   ผูว้ิจยัขอหนังสือจากภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัรังสิต ถึงผูอ้าํนวยการสํานักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร เพ่ือแจง้ใหท้ราบวตัถุประสงค ์และขอความร่วมมือให้ผูว้ิจยัเกบ็รวบรวมขอ้มูลในโรงเรียนกลุ่มเขต
กรุงเทพเหนือ สังกดักรุงเทพมหานคร   
 2.   ผูว้ิจยัส่งแบบสอบถามพร้อมหนงัสือขอความร่วมมือในการวิจยัทางไปรษณีย ์จาํนวน 368 ฉบบัไปยงั
โรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง พร้อมทั้งแนบซองติดแสตมป์ส่งถึงผูว้ิจยัไวภ้ายในซอง เพ่ือส่งแบบสอบถามคืนผูว้จิยัและ
กาํหนดเวลาส่งแบบสอบถาม 
 3.   ผูว้จิยันาํแบบสอบถามท่ีไดรั้บมาวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 
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การวเิคราะห์ข้อมูลและการแปลผล 
ผูว้จิยัวเิคราะห์ขอ้มูลทั้งหมด โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS for Windows  ดงัน้ี  

              ตอนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม วเิคราะห์โดยหาค่าความถ่ี และค่าร้อยละ   
              ตอนท่ี 2  ระดบัความตอ้งการของครูท่ีมีต่อการนิเทศภายในดา้นวิชาการ วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) 
และความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation )  การวิเคราะห์เปรียบเทียบการหาความแตกต่าง โดยใช้สถิติ
ทดสอบ F-test และความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA)  

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ไดแ้ก่ 1) ร้อยละ (Percentage) 2) ค่าเฉล่ีย ( x )  3) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
((Standard Deviation)   4)  สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบค่าเอฟ  (F- test)  วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA)  และทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวธีิการของ เชพเฟ่  (Scheffe’s Test)  
 
4. ผลการวจิัย  
 จากการศึกษาการวจิยัเร่ือง ความตอ้งการของครูท่ีมีต่อการนิเทศภายในดา้นวิชาการของสถานศึกษา ในกลุ่ม 
เขตกรุงเทพเหนือ สังกดักรุงเทพมหานคร ซ่ึงผูว้จิยัทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลแบ่งเป็น 2  ตอนไดผ้ลวจิยัดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1  ความตอ้งการของครูท่ีมีต่อการนิเทศภายในดา้นวิชาการของสถานศึกษาในกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ
สังกดักรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทั้ง 4 ดา้น กล่าวคือ ดา้นการพฒันาหลกัสูตรมีค่าเฉล่ียสูงสูด 
 ( x = 4.24)  รองลงมาคือด้านการนิเทศและกาํกับติดตามมีค่าเฉล่ีย ( x = 4.22)  ส่วนในด้านการจัดการเรียนรู้มี
ค่าเฉล่ีย ( x =  4.19)  และดา้นการส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาการจดัการเรียนรู้ ( x = 4.11)  ตามลาํดบั และเม่ือ
พิจารณาผลการวจิยัเป็นรายดา้น สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 
 1.  ดา้นการพฒันาหลกัสูตร ในภาพรวมความตอ้งการของครูท่ีมีต่อการนิเทศภายในดา้นวิชาการอยู่ใน
ระดบัมาก ( x = 4.24)  เม่ือพิจารณาตามรายขอ้พบวา่อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้โดยขอ้ ท่ีครูมีความตอ้งการนิเทศภายใน 
ดา้นวิชาการมากท่ีสุดคือ มีการกาํหนดปฏิทินการประชุมการวางแผนพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษา ( x = 4.42)  
รองลงมา คือ ครูมีส่วนร่วมในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัความเป็นจริงในสังคมท่ีเปล่ียนแปลง  
 ( x = 4.35)  ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือ คือ มีการใชเ้คร่ืองมือท่ีหลากหลายในการประเมินผลการนาํหลกัสูตรไปใช ้ 
( x = 4.07)    
 2.  ดา้นการจดัการเรียนรู้ ในภาพรวม ความตอ้งการของครูท่ีมีต่อการนิเทศภายในดา้นวชิาการอยูใ่นระดบั  
มาก  ( x = 4.19)   เม่ือพิจารณาตามรายขอ้ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้โดยขอ้ท่ีครูมีความตอ้งการนิเทศภายใน
ดา้นวิชาการมากท่ีสุดคือ ผูนิ้เทศเปิดโอกาสให้ครูสามารถเลือกรูปแบบการสอนท่ีตนเองสนใจมาปรับปรุงวิธีการ
จดัการเรียนรู้สาํหรับนกัเรียน ( x =4.35) รองลงมาคือ ผูนิ้เทศมีการดาํเนินการนิเทศแบบเพ่ือนครูช่วยแนะนาํเพ่ือนครู
ท่ีอยูภ่ายในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกนั และผูนิ้เทศมีการตรวจแผนการสอนของครูก่อนการดาํเนินการนิเทศภายใน
ทุกคร้ัง ( x = 4.29)  ส่วนค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือ มีการจดัทาํเอกสารเผยแพร่รูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้เรียน เป็นสาํคญั 
( x = 4.05)     
 3.  ดา้นการส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาการจดัการเรียนรู้ในภาพรวมความตอ้งการของครูท่ีมีต่อการ 
นิเทศภายในดา้นวิชาการ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ( x = 4.11)  เม่ือพิจารณาตามรายขอ้ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากทุก
ขอ้โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ผูบ้ริหารส่งเสริมครูให้มีการพฒันาศกัยภาพของตนเองในการผลิตส่ือท่ีเป็น 
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นวตักรรม ( x = 4.30) รองลงมา คือ ผูบ้ริหารตระหนักถึงความสําคญัของการนิเทศภายในท่ีเน้นการใชส่ื้ออุปกรณ์ 
การเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพเพ่ือสร้างขวญักาํลงัใจให้กบัครู ( x = 4.27)  ส่วนค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือผูนิ้เทศมีการแนะนาํแหล่ง 
เรียนรู้ดา้นเทคโนโลยทีางการศึกษาท่ีส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการเรียนรู้ ( x  = 3.93)    
 4. ดา้นการนิเทศและกาํกบัติดตามผลการวจิยัในภาพรวม   ความตอ้งการของครูท่ีมีต่อการนิเทศภายในดา้น 
วชิาการ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ( x = 4.22)   เม่ือพิจารณาตามรายขอ้พบวา่อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย 
มากท่ีสุดคือมีการประกาศใหค้รูไดท้ราบถึงนโยบายการนิเทศภายในโรงเรียน ( x = 4.41)  รองลงมา คือ มีการแต่งตั้ง 
คณะกรรมการ การนิเทศภายในท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพและบริบทของโรงเรียน ( x = 4.34)  ส่วนค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือมีการ 
เชิญผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นการนิเทศภายในมาใหแ้นะนาํแนวทางการประเมินผลและกาํกบัติดตาม ( x  = 
3.99)    
 5.  ดา้นภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง ผลการวิจยัในภาพรวมครูมีความตอ้งการท่ีมีต่อการนิเทศภายในดา้น
วิชาการมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากทั้ง 4 ดา้น กล่าวคือ ดา้นการพฒันาหลกัสูตร ดา้นการส่งเสริมและสนับสนุนการ
พฒันาการจดัการเรียนรู้ และดา้นการนิเทศและกาํกบัติดตามมีค่าเฉล่ียสูงเท่ากนัคือ ( x = 4.28)  ส่วนในดา้นการ
จดัการเรียนจดัการเรียนรู้ มีค่าเฉล่ียนอ้ยสุด ( x =  4.23)    
 ตอนท่ี 2  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเพ่ือการเปรียบเทียบความตอ้งการของครูท่ีมีต่อการนิเทศภายในดา้นวชิาการ 
จาํแนกตามขนาดโรงเรียนโดยภาพรวมพบวา่ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ และเม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ 
ดา้นการพฒันาหลกัสูตรมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และเม่ือเปรียบเทียบรายคู่พบวา่ 
โรงเรียนขนาดเล็กแตกต่างกับโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  เม่ือ
เปรียบเทียบความตอ้งการของครูท่ีมีต่อการนิเทศภายในดา้นวิชาการจาํแนกตามผลสัมฤทธ์ิดา้นท่ีเกิดกบันกัเรียน โดย
ภาพรวม พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นทั้งในดา้นการ
พฒันาหลกัสูตร ดา้นการจดัการเรียนรู้ ดา้นการส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาการจดัการเรียนรู้ และดา้นการนิเทศ
และกาํกบัติดตามพบวา่ ทั้ง4 ดา้น มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  และเม่ือเปรียบเทียบรายคู่ 
พบวา่  โรงเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียนในระดบัดีเยีย่มมีความแตกต่างกนักบัโรงเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียน 
ใน ระดบั ดีมาก ดี และพอใช ้อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ใน 3 ดา้น คือ ดา้นการพฒันาหลกัสูตร ดา้นการ 
จดัการเรียนรู้และดา้นการส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาการจดัการเรียนรู้ ส่วนดา้นการนิเทศและกาํกบัติดตาม ไม่ 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติของโรงเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ินกัเรียนในระดบัดีเยีย่มกบัดีมาก 
 
5.  อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ  

 จากการศึกษาวจิยั เร่ืองความตอ้งการของครูท่ีมีต่อการนิเทศภายในดา้นวิชาการของสถานศึกษาในกลุ่มเขต 
กรุงเทพเหนือ สังกดักรุงเทพมหานคร พบวา่ ในภาพรวมของความตอ้งการของครูท่ีมีต่อการนิเทศภายในดา้นวิชาการ  
ทั้ง 4 ดา้น พบวา่อยูใ่นระดบัมาก และเม่ือวเิคราะห์เป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นการพฒันาหลกัสูตรอยูใ่นระดบัมาก และส่วน 
ใหญ่มีการกาํหนดปฏิทินการประชุมการวางแผนพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษา ซ่ึงครูควรมีส่วนร่วมในการพฒันา 
หลกัสูตรสถานศึกษาให้สอดคลอ้งกบัความเป็นจริงในสังคมท่ีเปล่ียนแปลง ตลอดจนผูบ้ริหารมีการส่งเสริมและ
สนบัสนุนการพฒันาตนเองของครูใหมี้ความรู้เก่ียวกบัหลกัการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา ซ่ึงสอดคลอ้งกบั  
สาโรจน์  เทียนใส (2552)  ท่ีกล่าววา่ งานดา้นหลกัสูตรและการบริหารหลกัสูตร ควรมีการจดัเตรียมบุคลากร การจดั  
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ครูเขา้สอน การจดัตารางสอน การจดับริการวสัดุหลกัสูตร และส่ือการเรียนการสอน การนิเทศติดตามและประเมินผล  
การใชห้ลกัสูตร การประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรแก่ผูป้กครองและชุมชน ผูบ้ริหารโรงเรียนควรมีการสนบัสนุนใหค้รู 
และบุคลากรภายในโรงเรียนไดรั้บความรู้ ความสามารถจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษา จดัใหมี้การนิเทศภายใน เพ่ือ 
นิเทศกาํกบั ติดตามการใชห้ลกัสูตร และเป็นผูน้าํในการจดัทาํหลกัสูตร โดยร่วมประสานกบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย  
 นอกจากน้ี ผลการวิจยัพบวา่ ดา้นการส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาการจดัการเรียนรู้ ในภาพรวมอยูใ่น
ระดับมาก แต่เม่ือศึกษาเป็นรายขอ้พบว่า ผูนิ้เทศมีการสาธิตการใช้ส่ือท่ีเป็นนวตักรรมใหม่ในการส่งเสริมและ
สนบัสนุนการจดัการเรียนรู้ ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ครูตอ้งการให้ผูนิ้เทศมีการสาธิตการใชส่ื้อท่ีเป็นนวตักรรมใหม่ในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการจดัการเรียนรู้ สอดคลอ้งกบัพรรณทรี  โชคไพศาล ( 2553 ) ท่ีกล่าวว่า การให้คาํปรึกษา
แนะนาํท่ีดี คือ ผูนิ้เทศไดใ้ห้คาํแนะนาํในการจดัทาํแผนการสอน และการจดักิจกรรมอยา่งชดัเจนและเหมาะสม  การ
ติดตามพฒันาการของครู ในการปฏิบติังานของครูท่ีไดน้าํวิธีการสอนไปใช ้และให้คาํแนะนาํเพ่ิมเติม ซ่ึงถือว่าเป็น
การส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาการจดัการเรียนรู้ใหเ้กิดประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะในการวจิัย 

 ผลการวจิยัเร่ือง ความตอ้งการของครูท่ีมีต่อการนิเทศภายในดา้นวิชาการของสถานศึกษาในกลุ่มเขตกรุงเทพ  
เหนือ สังกดักรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัขอเสนอแนะดงัน้ี 1) สาํนกัการศึกษา กรุงเทพมหานครควรมีการกาํหนดนโยบาย  
เก่ียวกบัการแต่งตั้งคณะกรรมการดาํเนินการนิเทศภายในดา้นวิชาการของสถานศึกษา โดยคดัเลือกผูท้รงคุณวฒิุท่ีมี  
ความรู้ความเขา้ใจในการนิเทศอยา่งแทจ้ริง เพ่ือใหส้ามารถใหค้าํปรึกษาและแนะนาํครูผูส้อนในดา้นงานวิชาการใหมี้  
ประสิทธิภาพและดาํเนินไปในทิศทางเดียวกนั  2) สาํนกัการศึกษา กรุงเทพมหานคร ควรมีการจดัทาํขอ้ตกลงร่วมกนั   
(MOU) ระหวา่งหน่วยงานอ่ืน เช่น สาํนกัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ในการกาํหนดแนว  
ทางการพฒันาการนิเทศภายในโรงเรียนใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงข้ึน   

 
6. บทสรุป 

 จากการวจิยัพบวา่ ความตอ้งการของครูท่ีมีต่อการนิเทศภายในดา้นวชิาการของสถานศึกษาในกลุ่มเขต  
กรุงเทพเหนือ สังกดักรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมนั้น ในดา้นการพฒันาหลกัสูตรมีค่าเฉล่ียสูงสุด โดยมีการกาํหนด 
ปฏิทินการประชุมการวางแผนพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษาสูงสุด อยา่งไรกต็ามพบวา่ ดา้นการส่งเสริมและ 
สนบัสนุนการพฒันาการจดัการเรียนรู้ มีค่าเฉล่ียตํ่าสุดโดยเห็นวา่ผูนิ้เทศมีการสาธิตการใชส่ื้อท่ีเป็นนวตักรรมใหม่ใน 
การการส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการเรียนรู้นอ้ย และผลการเปรียบเทียบความตอ้งการของครูท่ีมีต่อการนิเทศ 
ภายในดา้นวชิาการของสถานศึกษาในกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ สังกดักรุงเทพมหานคร พบวา่ ดา้นการพฒันาหลกัสูตรมี 
ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  และเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบความตอ้งการของครูท่ีมีต่อการ 
นิเทศภายในดา้นวชิาการของสถานศึกษาในกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ สังกดักรุงเทพมหานคร จาํแนกตามผลสัมฤทธ์ิดา้น 
ผลท่ีเกิดกบัผูเ้รียน พบวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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กติติกรรมประกาศ  
 วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีสาํเร็จไดด้ว้ยดี โดยไดรั้บความกรุณาและความเอาใจใส่เป็นอยา่งดีจาก ดร.จิดาภา เบญจ
ธชัพร อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  ท่ีไดใ้ห้ขอ้แนะนาํท่ีเป็นประโยชน์ต่องานวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี   ขอขอบพระคุณ
ผูท้รงคุณวฒิุทุกท่านท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือในการวิจยั  ตลอดจนขอขอบพระคุณ ผูบ้ริหาร คณะ
ครู โรงเรียนในกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ สังกดักรุงเทพมหานคร ท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และ
ตอบแบบสอบถามไดอ้ยา่งครบถว้น  และขอขอบคุณผูท่ี้ส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือ การสนับสนุน และให้
กาํลงัใจ ทาํใหก้ารทาํงานวจิยัคร้ังน้ีสาํเร็จไดด้ว้ยดี 
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ปริญญามหาบณัฑิต ภาควชิานโยบายการจดัการและความเป็นผูน้าํทางการศึกษา  บณัฑิตวทิยาลยั จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั, 2553. 
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การพฒันาครูเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : กรณศึีกษาโรงเรียนซิสเตอร์สคูล 
 ในโครงการ Spirit of ASEAN 

TEACHER DEVELOPMENT FOR ENTERING THE ASEAN COMMUNITY :   
 A CASE STUDY IN SISTER SCHOOL OF SPIRIT OF  ASEAN 

 
ไชยวฒัน์ คําเคร่ือง1   จิดาภา เบญจธัชพร2 

1นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา  มหาวทิยาลยัรังสิต  
 2อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต 

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

บทคดัย่อ      

 วจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์คือ (1) เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบนัของการพฒันาครูในโรงเรียนซิสเตอร์สคูลเพ่ือเขา้สู่
ประชาคมอาเซียน (2) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบสภาพของการพฒันาครูในโรงเรียนซิสเตอร์สคูลเพ่ือเขา้สู่ประชาคม
อาเซียน ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ โรงเรียนซิสเตอร์สคูลในโครงการ Spirit of ASEAN มีจาํนวนทั้งส้ิน 30 แห่ง 
ผูใ้ห้ขอ้มูล ไดแ้ก่ ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา ครูกลุ่มบริหารงานบุคคล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ 
วฒันธรรม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และหัวหน้าศูนยอ์าเซียนศึกษา โรงเรียนละ 5 คน รวมเป็น
จาํนวนทั้งส้ิน 150 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าเฉล่ีย ค่าร้อย
ละ ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมุติฐานการวจิยัโดย F-test  
 ผลการวิจยัพบวา่ (1) สภาพของการพฒันาครูในโรงเรียนซิสเตอร์สคูลเพ่ือเขา้สู่ประชาคมอาเซียนโดยภาพ
รวมอยูใ่นระดบัมาก  ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ ดา้นการเผยแพร่ความรู้ขอ้มูลข่าวสาร( x =3.86)รองลงมาไดแ้ก่ 
การสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบนัการศึกษา ( x =3.78) ส่วนในดา้นการส่งเสริมการหมุนเวียนแลกเปล่ียนของ
นกัเรียนและครู มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ( x =3.66) และเม่ือจาํแนกสภาพของการพฒันาครูในโรงเรียนซิสเตอร์สคูลเป็น
รายด้าน พบว่า ดา้นการเผยแพร่ความรู้ขอ้มูลข่าวสาร     มีการจัดประชุมสัมมนาให้ความรู้เก่ียวกับแนวทางการ
เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารอาเซียนให้แก่บุคลากรครูในโรงเรียน ( x =4.21)  และด้านการสร้างความร่วมมือระหว่าง
สถาบันการศึกษา พบว่า ผูบ้ริหารมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาครูให้สามารถสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบัน 
การศึกษาเพ่ือให้เกิดสังคมท่ีเอ้ืออาทรและแบ่งเป็นตามจุดมุ่งหมายของวิถีทางประชาคมอาเซียน ( x =4.16) และ ดา้น
ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารมีความมุ่งมัน่ในการพฒันาครูให้
สามารถสร้างความร่วมมือระหวา่งสถาบนัการศึกษาอ่ืนเพ่ือให้เกิดสังคมท่ีเอ้ืออาทรและแบ่งปันตามจุดมุ่งหมายของ
วิถีทางประชาคมอาเซียน ( x =4.16) (2) ผลการเปรียบเทียบสภาพของการพฒันาครูในโรงเรียนซิสเตอร์สคูลเพ่ือเขา้สู่
ประชาคมอาเซียนโดยภาพรวม เม่ือเปรียบเทียบขนาดโรงเรียน พบวา่ โรงเรียนขนาดเลก็ ขนาดกลาง ขนาดใหญ่และขนาด
ใหญ่พิเศษ มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ( sig. > 0.05) และดา้นท่ีตั้งของโรงเรียน พบวา่ โรงเรียน
ท่ีตั้งในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคใต ้มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ( sig. > 0.05)   
 

คาํสําคญั: การพฒันาครู, โรงเรียนซิสเตอร์สคูล, ประชาคมอาเซียน 
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Abstract 

                    The objectives of the research ware to (1) study teacher development for entering ASEAN Community  
(2) Comparing the condition of teacher development for entering ASEAN Community. The populations of research 
were 30 Sister Schools in Spirit of Asian project and the sample were school principal, human resource, social 
religious culture teacher, English teacher, and Head of Asian Center were 5 people per a school, the total sample all 
was 150 people for Researching. The instrument was a questionnaire. Statistics for analyzing the data were mean, 
percentage, standard divination, F-test.  
                  The results   the researches were as follows:  
                     (1) Teacher developments for entering ASEAN Community were at high level in overall. The mostly 
high level was Data and news ASEAN publishing ( x =3.86),and Schools cooperation ( x =3.78). The least level 
was Teacher and student exchange ( x =3.66) . Teacher developments for entering ASEAN Community in each 
aspect with Data and news ASEAN publishing was Conference with Data and news ASEAN for teacher ( x =4.21) 
and Schools cooperation was Director focus on Schools cooperation to Teacher developments for entering ASEAN 
Community ( x =4.16) . And Transformation Leadership was Director bring teacher to entering ASEAN with 
schools cooperation ( x =4.16) . (2) the results of comparing the condition of teacher development for entering 
ASEAN Community with schools size. For example, small size schools, medium size schools, big size schools, and 
very big size schools was significantly different at statistic level of .05( sig. > 0.05) . And School locations. For 
example, Northern region, central region, northeastern region, and southern region was significantly different at 
statistic level of .05(sig. > 0.05) 
 

KEYWORDS:TEACHER DEVELOPMENT, SISTER SCHOOL, ASEAN COMMUNITY 
 
1. บทนํา 
              การกาํหนดนโยบายการขบัเคล่ือนการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนของสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานไดใ้ห้ความสําคญักบับทบาทของสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมของนกัเรียนให้เป็นสมาชิกท่ีดีและมี
สมรรถนะท่ีสําคญัในการดาํเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน   จึงมีการดาํเนินโครงการต่างๆเพ่ือพฒันาสู่ประชาคม
อาเซียน    อาทิเช่น โครงการ Spirit of ASEAN และ โครงการ ASEAN Focus School เป็นตน้ โดยโครงการเหล่าน้ีจดั
ข้ึนเพ่ือส่งเสริมและสนบัสนุนให้สถานศึกษาในระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา มีแนวทางการบริหารจดัการท่ีมี
ประสิทธิภาพเพ่ือการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนตามภาระหน้าท่ีของงานต่างๆของสถานศึกษา ไม่ว่าจะ
เป็นงานดา้นวชิาการ ดา้นงบประมาณ ดา้นบุคคล และงานทัว่ไป 
               โรงเรียน  ซิสเตอร์สคูล ถูกจดัเป็น 1 ใน 5 โรงเรียนนาํร่องเพ่ือเตรียมพร้อมสู่อาเซียน   เป็นโรงเรียนท่ีจดัการ
เรียนรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน และมีศูนยอ์าเซียนศึกษา เน้นการเรียนการสอนภาษาองักฤษ เทคโนโลยี ภาษา
อาเซียนอีก 1 ภาษา และพหุวฒันธรรม มีทั้งหมด 30 แห่งทัว่ประเทศไทย เป้าหมายหลกัของการพฒันาสู่ประชาคม
อาเซียนของโรงเรียนซิสเตอร์สคูลไดแ้ก่ การทาํให้ตนเองเป็นโรงเรียนตน้แบบในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาท่ี



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 10 ปีการศกึษา 2558 

 

วนัองัคารที ่11 สงิหาคม พ.ศ.2558 หน้า  398 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

เน้นอาเซียน และเป็นโรงเรียนตน้แบบของการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นภาษาองักฤษ รวมถึงเป็นโรงเรียน
ตน้แบบการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีเป็น ICT พหุวฒันธรรมและภาษาเพ่ือนบา้น (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2554 : 5) 
                     อยา่งไรก็ตาม  การท่ีโรงเรียนซิสเตอร์สคูล จะสามารถดาํเนินการเพ่ือขบัเคล่ือนเขา้สู่ประชาคมอาเซียน
ไดส่ิ้งท่ีสําคญัท่ีสุดก็คือ การพฒันาบุคลากรครู ซ่ึงการท่ีโรงเรียนซิสเตอร์สคูลจะพฒันาบุคลากรครูไดก้็จะตอ้งเขา้ใจ
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในดา้นการพฒันาบุคลากรครู ดงัผลงานวิจยัใน เร่ืองการวิจยัและพฒันานโยบาย การพฒันาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553 : 19) ท่ีไดก้ล่าวถึง ปัญหาของครูว่าส่วนใหญ่ครู
ไม่ไดจ้บการศึกษาตรงตามวิชาเอกในกลุ่มสาระท่ีสอน ครูมีภาระงานมากเกินไป ครูขาดความรู้ความเขา้ใจในดา้น
หลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน การวดัประเมินผลท่ียงัไม่เหมาะสม ไม่มีการนิเทศติดตามพฒันาครูทาํให้ครู
ขาดขวญัและกาํลงัใจในการทาํงาน ตลอดจนการขาดอตัรากาํลงัของนักศึกษานิเทศท่ีมีความเช่ียวชาญ ดงันั้นการ
พฒันาครูจะตอ้งดาํเนินการอยา่งมีระบบแบบแผนและสามารถทาํใหบ้รรลุผลสาํเร็จได ้การจดัระบบสร้างขวญักาํลงัใจ
และความกา้วหนา้ในวิชาชีพครู ซ่ึงจะเป็นแนวทางสู่ความสาํเร็จในการพฒันาบุคลากรครู เพ่ือท่ีจะกา้วไปสู่ประชาคม
อาเซียนได้สําเร็จ ตามข้อเสนอเชิงนโยบายการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา (สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2553 : 10) 
 จากสภาพปัญหาปัจจุบนั ผูว้ิจยัจึงตอ้งการศึกษาการพฒันาบุคลากรครูของสถานศึกษากลุ่มซิสเตอร์สคูล 
เพ่ือเขา้สู่ประชาคมอาเซียน เน่ืองจากยงัมีผูท้าํวิจยัในเร่ืองน้ีเป็นจาํนวนไม่มากนัก จึงทาํให้ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาใน
เร่ืองน้ี เพ่ือให้ทราบถึงสภาพและแนวทางการพฒันาครูของสถานศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
โดยเนน้ศึกษาโรงเรียนซิสเตอร์สคูล ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย และเป็นโรงเรียนนาํร่องในการขบัเคล่ือนเขา้สู่อาเซียนของ
กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ในการพฒันาครูไทยให้สามารถเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนได ้
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบนัของการพฒันาครูในโรงเรียนซิสเตอร์สคูลเพ่ือเขา้ประชาคมอาเซียน 
2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบสภาพของการพฒันาครูในโรงเรียนซิสเตอร์สคูลเพ่ือเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
 

3. การดาํเนินการวจิัย 
ขอบเขตของการวจิัย 
 1. ขอบเขตด้านเน้ือหา 
                 ในงานวิจยัน้ี เป็นการศึกษาสภาพการพฒันาครูเพ่ือเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนกลุ่ม ซิสเตอร์สคูล 
ในโครงการ Spirit of ASEAN ตามแนวทางการพฒันาครูตามนโยบายดา้นอาเซียน มี 6 ดา้น ไดแ้ก่ 1) การเผยแพร่
ความรู้ขอ้มูลข่าวสาร 2) การพฒันาความสามารถดา้นทกัษะภาษาองักฤษ 3) การพฒันาความสามารถดา้นทกัษะภาษา
เพ่ือนบ้าน 4) การพฒันาความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 5) การส่งเสริมการหมุนเวียนแลกเปล่ียนของ
นกัเรียนและครู 6) การสร้างความร่วมมือระหวา่งสถาบนัการศึกษา  
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 2. ขอบเขตด้านตวัแปร 
 2.1 ตวัแปรตน้ คือ บริบทของโรงเรียนซิสเตอร์สคูล จาํแนกตาม ขนาดของโรงเรียน ท่ีตั้ง และ ระยะเวลาใน
การดาํเนินงาน ประเภทของโรงเรียน และ ภาวะผูน้าํผูบ้ริหารของโรงเรียนซิสเตอร์สคูล  
                2.2 ตวัแปรตาม คือ แนวทางการพฒันาครูเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  ตามนโยบายดา้น
อาเซียน  
 3. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ โรงเรียน ซิสเตอร์สคูล มีทั้งหมด 30 แห่ง แบ่งเป็นระดบัประถม
ศึกษา 15 แห่ง และ ระดบัมธัยมศึกษา 15 แห่ง ผูใ้หข้อ้มูลไดแ้ก่ ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา ครูกลุ่มบริหารงานบุคคล ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ วฒันธรรม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และหัวหนา้ศูนย์
อาเซียนศึกษา โรงเรียนละ 5 คน รวมผูใ้หข้อ้มูลเป็นจาํนวนทั้งส้ิน 150 คน  
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลไดแ้ก่  แบบสอบถาม  มีลกัษณะเป็นแบบให้เลือกตอบ และ เป็น
แบบสอบถามชนิดจดัลาํดบัคุณภาพ (Rating Scale) ของลิเคิร์ท (Likert)  
ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือในการวจิัย  
 1) ศึกษาคน้ควา้ หลกัการ แนวคิด ทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการการพฒันาครู เพ่ือเป็น
แนวทางในการสร้างเคร่ืองมือในการวิจยั 2) กาํหนดกรอบงานท่ีจะใชศึ้กษาสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวิจยั 3) 
สร้างแบบสอบถามฉบบัร่าง ตามกรอบภารกิจงาน หรือ ขอบเขตการวิจยั 4) นาํแบบท่ีสร้างเสร็จแลว้นาํเสนออาจารยท่ี์
ปรึกษาวทิยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบ แนะนาํ ปรับปรุง แกไ้ข  
การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ  ไดแ้ก่ การหาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content 
Validity) และตรวจสอบความครบถว้นครอบคลุมเน้ือหาของคาํถามกับนิยามศพัท์ด้วยเทคนิค IOC มีการนําไป

ทดลองใช ้(tryout) กบัสถานศึกษาท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 โรง โดยวิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟา (∝ - Coefficient) 
ของครอนบคั (Cronbach) นาํผลท่ีไดม้าปรับปรุงและจดัทาํแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ เพ่ือใชเ้กบ็ขอ้มูลจริงต่อไป 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1) ผูว้ิจยันาํหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต พร้อมดว้ยแบบสอบถาม ส่งถึงผูอ้าํนวยการ
โรงเรียนซิสเตอร์สคูลจาํนวนทั้งส้ิน 30 โรง เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  2)  ผูว้ิจยัติดต่อขอรับ
แบบสอบถามคืนจากกลุ่มตวัอยา่ง พร้อมทั้งตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม แลว้นาํมาวเิคราะห์ขอ้มูล 
การวเิคราะห์ข้อมูลและการแปลผล 
 ผูว้ิจยัมีการวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS สถิติท่ีใช้ ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ( X ) ค่าร้อยละ และค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทดสอบสมมุติฐานการวจิยัโดยใช ้F-test  
 
4. ผลการวจิัย 
 จากการศึกษาวิจัย เร่ืองการพฒันาครูเพ่ือเขา้สู่ประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษาโรงเรียนซิสเตอร์สคูล ใน
โครงการ Spirit of ASEAN  ผูว้จิยัสรุปผลการวจิยัแบ่งเป็น 2 ตอนไดแ้ก่ 
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 ตอนท่ี 1 ผลการวจิยัสภาพปัจจุบนัของการพฒันาครูเพ่ือเขา้สู่ประชาคมอาเซียน พบวา่ สถานภาพของผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายรุะหวา่ง 46 - 55 ปี มีการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี ส่วนใหญ่เป็น
โรงเรียนประถมและมธัยม มีขนาดใหญ่พิเศษ ตั้งอยูภ่าคกลาง และดาํเนินการมากกวา่ 30 ปี จากการศึกษาขอ้มูล
พ้ืนฐานของสถานศึกษา พบวา่ ดา้นการจดักิจกรรมของสถานศึกษา  มีการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีเนน้อาเซียน 
ภาษาองักฤษแบบเขม้แขง็และภาษาเพ่ือนบา้นมากท่ีสุด ส่วนดา้นส่ือการสอนอาเซียน พบวา่ ส่วนใหญ่มีชุดหนงัสือ
สารานุกรมเสริมความรู้เก่ียวกบัประเทศสมาชิกอาเซียน ดา้นส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ส่วนใหญ่มีส่ือส่ิงพิมพ์
มารู้จกัอาเซียนกนัเถอะ และ ส่ือ CD เพลง รูปกิจกรรมอาเซียน 
 สภาพปัจจุบนัของการพฒันาครูเพ่ือเขา้สู่ประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษาโรงเรียนซิสเตอร์สคูล ในโครงการ 
Spirit of ASEAN โดยภาพรวม  พบว่า ดา้นการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารมีค่าเฉล่ียสูงสุด( x =3.86)รองลงมาไดแ้ก่ การ
สร้างความร่วมมือระหวา่งสถาบนัการศึกษา( x =3.78) ส่วนในดา้นการส่งเสริมการหมุนเวียนแลกเปล่ียนของนกัเรียน
และครู มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ( x =3.66)   
 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ผลการวิจยัดา้นการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร เม่ือจาํแนกเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ การจัดประชุมสัมมนาให้ความรู้เก่ียวกับแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอาเซียนให้แก่
บุคลากรครูในโรงเรียนเพ่ือสร้างความตระหนกัในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ( x =4.21) รองลงมาคือ 
มีการเชิญวิทยากรภายนอกมาอบรมครูดา้นการใชส่ื้อและอุปกรณ์ท่ีใชเ้ผยแพร่ความรู้ขอ้มูลข่าวสารดา้นอาเซียน( x
=4.14) ส่วนขอ้มีค่าเฉล่ียนอ้ยสุดคือ มีการฝึกอบรมแนวทางการสอนวิชาอาเซียนใหค้รูอยา่งต่อเน่ืองจนครูสามารถนาํ
ความรู้ไปเผยแพร่ใหก้บันกัเรียนได ้( x = 2.91) 
 ดา้นการพฒันาความสามารถดา้นทกัษะภาษาองักฤษ เม่ือจาํแนกเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
ไดแ้ก่ มีการเชิญผูเ้ช่ียวชาญเขา้มาอบรมเชิงปฏิบติัการเพ่ือพฒันาทกัษะการส่ือสารดา้นการพดูและการฟังภาษาองักฤษ
ใหแ้ก่ครู มีค่าเฉล่ีย ( x = 4.31) รองลงมาคือ ศึกษานิเทศกมี์ส่วนร่วมในการประเมินทกัษะการใชภ้าษาองักฤษของครู
เพ่ือนาํผลประเมินมาปรับปรุงกระบวนการพฒันาครูให้ดีข้ึน ( x =4.19) ขอ้มีค่าเฉล่ียน้อยสุดคือ มีการพฒันาครูให้
ทาํงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมความ สามารถดา้นทกัษะภาษาองักฤษ ( x = 2.80) 
 ดา้นการพฒันาความสามารถดา้นทกัษะภาษาเพ่ือนบา้น  เม่ือจาํแนกเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
ไดแ้ก่ มีการเชิญครูผูส้อนจากกลุ่มประเทศอาเซียนเขา้มาสอนภาษาเพื่อนบา้นเพ่ือให้ครูไดเ้รียนรู้ทกัษะการใชภ้าษา
จากเจา้ของภาษาโดยตรง ( x = 3.99) และ ผูบ้ริหารมีความมุ่งมั่นในการสร้างแรงบันดาลใจให้ครูเห็นคุณค่าและ
ประโยชน์ของการพฒันาความสามารถด้านทักษะภาษาเพ่ือนบ้าน ( x = 3.99) ข้อมีค่าเฉล่ียน้อยสุดคือ มีการใช้
โปรแกรมดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการฝึกอบรมทกัษะการใชภ้าษาเพื่อนบา้นใหแ้ก่ครู ( x = 3.04) 
 ดา้นการพฒันาความสามารถดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ เม่ือจาํแนกเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
ไดแ้ก่ มีการสร้างศูนยอ์าเซียนท่ีเนน้การใชส่ื้อและอุปกรณ์ท่ีเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้ครูไดใ้ชพ้ฒันาทกัษะ
ของตนเอง มีค่าเฉล่ีย ( x =4.31) รองลงมา คือ ผูบ้ริหารสนบัสนุนใหค้รูไดพ้ฒันาความสามารถดา้นการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีส่งเสริมเก่ียวกบัวชิาอาเซียนตามความสนใจและความถนดัของครูแต่ละคน ( x = 4.12) ขอ้มีค่าเฉล่ียนอ้ย
สุดคือ การจดัโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการดา้นการใชง้านเก่ียวกบัโปรแกรมการจดัการเรียนการสอนดา้นอาเซียน
ศึกษาใหแ้ก่ครู ( x = 3.05) 
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 ดา้นการส่งเสริมการหมุนเวียนแลกเปล่ียนของนกัเรียนและครู  เม่ือจาํแนกเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด ไดแ้ก่ มีการสาํรวจความตอ้งการของครูในการหมุนเวียนแลกเปล่ียนประสบการณ์ในโรงเรียนระหวา่งกนัเพ่ือ
พฒันาความรู้ความสามารถดา้นอาเซียนศึกษามีค่าเฉล่ีย ( x = 4.09) รองลงมาคือ ผูบ้ริหารสร้างแรงบนัดาลใจใหแ้ก่ครู
ให้มีความเช่ือมัน่ในศกัยภาพของตนเองในการเขา้ร่วมโครงการการหมุนเวียนแลกเปล่ียนเพ่ือพฒันาความรู้ดา้น
อาเซียนศึกษา  ( x =3.85) ขอ้มีค่าเฉล่ียนอ้ยสุดคือ การพฒันาครูใหส้ามารถนาํกระบวนการจดัการความรู้ (KM) ท่ีเนน้
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งกนัมาใชใ้นการเขา้ร่วมโครงการหมุนเวยีนแลกเปล่ียน ( x = 3.15) 
 ดา้นการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบนัการศึกษา เม่ือจาํแนกเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารมีความมุ่งมัน่ในการพฒันาครูให้สามารถสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบนัการศึกษาอ่ืนเพ่ือให้เกิด
สังคมท่ีเอ้ืออาทรและแบ่งปันตามจุดมุ่งหมายของวิถีทางประชาคมอาเซียน ( x =3.93) รองลงมาคือ ผูบ้ริหาร
สนบัสนุนให้ครูในแต่ละหมวดวิชาไดมี้โอกาสสร้างเครือข่ายความร่วมมือดา้นวิชาการกบัสถาบนัการศึกษาอ่ืน( x =
3.93) ขอ้มีค่าเฉล่ียน้อยสุดคือ มีการส่งครูไปศึกษาดูงานแนวทางปฏิบัติของการสร้างเครือข่าย ของสถานศึกษา
ตน้แบบ ในโครงการ Spirit of ASEAN ( x = 3.11) 
 นอกจากน้ี ผูว้จิยัไดศึ้กษาดา้นภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการพฒันาครูเพ่ือเขา้สู่ประชาคมอาเซียน
ของโรงเรียนซิสเตอร์สคูล เม่ือจาํแนกเป็นรายขอ้ ผลการวิจยัพบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารมีความมุ่งมัน่
ในการพฒันาครูให้สามารถสร้างความร่วมมือระหวา่งสถาบนัการศึกษาอ่ืนเพ่ือให้เกิดสังคมท่ีเอ้ืออาทรและแบ่งปัน
ตามจุดมุ่งหมายของวิถีทางประชาคมอาเซียน  ( x = 4.16) รองลงมาคือ  ผู ้บริหารสนับสนุนให้ครูได้พัฒนา
ความสามารถดา้นการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศท่ีส่งเสริมเก่ียวกบัวิชาอาเซียนตามความสนใจและความถนดัของครู
แต่ละคน ( x = 4.12)  
 ตอนท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบการพฒันาครูเพ่ือเขา้สู่ประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษาโรงเรียนซิสเตอร์สคูล ใน
โครงการ Spirit of ASEAN จาํแนกตามมิติของตวัแปรไดแ้ก่ ขนาดของโรงเรียน ท่ีตั้งของโรงเรียน  และระยะเวลาใน
การดาํเนินงานของโรงเรียน ผลการเปรียบเทียบเม่ือจาํแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า โรงเรียนขนาดเล็ก ขนาด
กลาง ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 ( sig. < 0.05) โดยโรงเรียน
ขนาดใหญ่มีความพร้อมในการพฒันาครูสู่อาเซียนสูงสุด และเม่ือจาํแนกตามท่ีตั้งของโรงเรียน พบวา่ โรงเรียนท่ีตั้งใน 
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคใต ้มีค่าเฉล่ียความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 ( sig. < 0.05) 
โดยโรงเรียนในภาคใต ้มีความพร้อมในการพฒันาครูสู่อาเซียนสูงสุด ส่วนผลการเปรียบเทียบการพฒันาครูเพ่ือเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนเม่ือจาํแนกตามระยะเวลาในการดาํเนินงานของโรงเรียน พบว่า การดาํเนินงานของ
โรงเรียนในระยะเวลา ตํ่ากว่า 10 ปี , 10 – 20 ปี,  21-30 ปี และระยะเวลามากกว่า 30 ปี พบว่า ไม่มีความแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 ( sig. < 0.05) 
 

5. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาวิจยัการพฒันาครูเพ่ือเขา้สู่ประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษาโรงเรียนซิสเตอร์สคูล ใน

โครงการ Spirit of ASEAN โดยภาพรวม พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นการเผยแพร่ความรู้ขอ้มูลข่าวสาร หาก
พิจารณารายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มีการจดัประชุมสัมมนาให้ความรู้เก่ียวกบัแนวทางการเผยแพร่ขอ้มูล
ข่าวสารอาเซียนให้แก่บุคลากรครูในโรงเรียนเพื่อสร้างความตระหนักในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ยงยทุธ เกษสาคร (2547 : 119) ไดก้ล่าววา่ ความมุ่งหมายของการพฒันาครูโดยกระบวนการบริหาร
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เพ่ือให้ครูมีความตระหนกัในความสาํคญัและคุณค่าของการพฒันาวิชาชีพอยา่งต่อเน่ืองและเพื่อสร้าง และพฒันาครู
ใหมี้สมรรถนะท่ีจาํเป็นในการปฏิบติังานตามเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพ รวมไปถึง (Dadds, 2001) กล่าววา่  ครูตอ้งไดรั้บ
การตระหนกัรู้ฐานะของการเป็นนกัปฏิบติัท่ีสะทอ้นผลการเรียนรู้ของตนเอง (reflective practitioner) ตั้งแต่การเร่ิมเขา้
สู่วิชาชีพ นอกจากน้ี พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ได้
กล่าวถึง วิธีการพฒันาครู โดยเฉพาะ การเขา้รับการฝึกอบรมการประชุมในหลกัสูตรต่างๆ ครูท่ีมีความจาํเป็นตอ้ง
ไดรั้บการฝึกอบรมในสาขาวิชาการท่ีตอ้งรับภาระหน้าท่ีเพ่ิมเติม และ กระทรวงศึกษาธิการ (2542 : 42) ไดก้ล่าวว่า 
การพฒันาครู คือ สร้างความตระหนกั ปลุกจิตสาํนึกในการพฒันาร่วมกนั เสริมสร้างใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจจากการ
เรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง 

ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ การส่งเสริมการหมุนเวยีนแลกเปล่ียนของนกัเรียนและครู เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ การพฒันาครูให้สามารถนาํกระบวนการจดัการความรู้(KM) ท่ีเนน้การแลกเปล่ียน
เรียนรู้ระหวา่งกนัมาใชใ้นการเขา้ร่วมโครงการหมุนเวียนแลกเปล่ียน สอดคลอ้งกบั กิติยวดี บุญซ่ือ (2546 : 3) ท่ีกล่าว
วา่ การพฒันาครูและผูบ้ริหารสถานศึกษาควรใชก้ระบวนการจดัการความรู้ KM พฒันาให้โรงเรียนเป็นองคก์รแห่ง
การเรียนรู้ (Learning Organization) โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ต่อยอดกับการ
ผสมผสานการวิจยัปฏิบติัการ (Action Research) กบัความรู้ท่ีฝังลึกในตวัคน ในวงจร PDCAในการพฒันาครู โดย
รูปแบบการพฒันาน้ีมุ่งหวงัใหค้รูปรับเปล่ียนพฤติกรรมมาเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
  
ข้อเสนอแนะในการวจิัย  
             จากผลการวิจยัน้ี ผูว้ิจยัไดส้รุปขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังน้ี  คือ 1) หน่วยงานภาครัฐ ควรจดัให้มีกองทุน
ส่งเสริมการหมุนเวียนแลกเปล่ียนประสบการณ์ให้กบัครูและนกัเรียนระหวา่งโรงเรียนในอาเซียนเพ่ือขยายโอกาสใน
การทาํงานและการศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน 2) โรงเรียน ควรสนบัสนุนการวจิยัในดา้นภาษาองักฤษใหก้บัครูเพ่ือ
เป็นการหาแนวทางการสอนภาษาองักฤษท่ีจะเกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุดและสามารถนาํมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์กบั
นกัเรียน  
 
6. บทสรุป 
 จากการวิจยัพบว่า สภาพการพฒันาครูเพ่ือเขา้สู่ประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษาโรงเรียนซิสเตอร์สคูล ใน
โครงการ Spirit of ASEAN โดยภาพรวมนั้น  ในดา้นการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารมีค่าเฉล่ียสูงสุด โดยมีการจดัประชุม
แนวทางการเผยแพร่ขอ้มูลอาเซียนเพ่ือสร้างความตระหนกั ในการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียนสูงสุด อยา่งไรก็ตาม 
พบว่า ดา้นการหมุนเวียนแลกเปล่ียนของนักเรียนและครู มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด โดย ยงัขาดการพฒันาครูให้สามารถนํา
กระบวนการจดัการความรู้ (KM) มาใชใ้นการหมุนเวียนแลกเปล่ียน และผลการเปรียบเทียบการพฒันาครูเพ่ือเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน เม่ือจาํแนกตามขนาดของโรงเรียน พบวา่ โรงเรียนขนาดเลก็ ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 
และขนาดใหญ่พิเศษ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 (sig. < 0.05) และจาํแนกตามท่ีตั้ งของ
โรงเรียน พบวา่ โรงเรียนท่ีตั้งใน ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคใต ้มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ี 0.05 ( sig. < 0.05) แต่เม่ือเปรียบเทียบการพฒันาครูเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน จาํแนกตาม
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ระยะเวลาในการดาํเนินงานของโรงเรียน พบวา่ การดาํเนินงานของโรงเรียนในระยะเวลา ตํ่ากวา่ 10 ปี, 10 - 20 ปี, 21-
30 ปี และมากกวา่ 30 ปี พบวา่  ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05( sig. < 0.05) 
 
กติติกรรมประกาศ  
 วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีสาํเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณาของ ดร.จิดาภา เบญจธชัพร อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
ตลอดจนประธานกรรมการ  และกรรมการทุกท่านท่ีไดใ้ห้คาํแนะนาํ ให้แนวทางแกไ้ขขอ้บกพร่องของวิทยานิพนธ์
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บทคดัย่อ      

 การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์(1)  เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักศึกษา
โดยผูบ้ริหารวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน   สังกดัสํานักส่งเสริมการศึกษาเอกชน   กรุงเทพมหานคร   
(2) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาโดยผูบ้ริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร สาขาช่างอุตสาหกรรม สาขาพาณิชยการและวิทยาลยัท่ีเปิดทั้งสองสาขา   จาํแนก
ตามประเภทของหลกัสูตร   ขนาดของโรงเรียน  ระยะเวลาในการดาํเนินการและโครงสร้างการบริหารระบบดูแล
ช่วยเหลือ       ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง (1) วิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน สังกดัสํานักงานส่งเสริม
การศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร จาํนวน 92 แห่ง มีผูใ้ห้ขอ้มูล คือ  ผูบ้ริหารและหัวหน้างานดูแลระบบช่วยเหลือ
นักศึกษารวมทั้ งส้ิน 184 คน  (2)  กลุ่มตัวอย่าง  คือ วิทยาลัยเทคโนโลยี อาชีวศึกษาเอกชนท่ีมีผลการประเมิน
สถานศึกษาอยู่ในระดบัระดบัดี  จาํนวนทั้ งส้ิน 3 แห่ง  ไดแ้ก่  ผูบ้ริหารวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน 
กรุงเทพมหานคร ท่ีเปิดสอนสาขาอุตสาหกรรม จาํนวน 1 โรงเรียน สาขาพาณิชยการ จาํนวน 1 โรงเรียน และวิทยาลยั
ท่ีเปิดทั้งสองสาขา  1 โรงเรียน  ผูใ้ห้ขอ้มูลคือผูบ้ริหารวิทยาลยั รวมทั้ งส้ิน 3 คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่  
แบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าและแบบสัมภาษณ์  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ  ค่า
ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน T-test และ  F –test   

ผลการวิจยัพบว่า (1)  สภาพการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนกัศึกษาโดยผูบ้ริหารวิทยาลยัเทคโนโลย ี
และอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ท่ีไดจ้ากแบบสอบถามโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก   เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้นทั้ง 5 ดา้น  พบวา่  สภาพการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนกัศึกษาโดยผูบ้ริหารวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา

เอกชนกรุงเทพมหานคร  ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียเป็นอนัดบัสูงสุดคือ ดา้นการป้องกนั ช่วยเหลือและแกปั้ญหา  (x= 4.18 ) 
รองลงมา คือ ดา้นการส่งเสริมและพฒันานกัศึกษา (x = 4.11)  และ สภาพการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนกัศึกษา
โดยผูบ้ริหารวิทยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา เอกชนกรุงเทพมหานคร ท่ีมีผลการประเมินสถานศึกษาอยู ่ในระดบั

ดี   พบวา่  ภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (x = 4.07)   เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่  ดา้นท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด คือ 

ดา้นการป้องกนั ช่วยเหลือและแกปั้ญหา (x = 4.22)   รองลงมาคือดา้นการส่งเสริมและพฒันานักเรียน (x = 4.17)     
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ส่วนผลจากแบบสัมภาษณ์พบวา่  วิทยาลยัส่วนใหญ่เก็บขอ้มูลของนกัศึกษารวบรวมดว้ยระบบสารสนเทศท่ีทนัสมยั  
(n =3)  มีการจดักิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารยแ์ละนักศึกษาไดมี้ความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั (n =3)  และมีการ
แต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษา เพ่ือดูแลนักศึกษารายชั้นเรียน (n =3)  นอกจากน้ียงัพบว่า วิทยาลยับางแห่งมีสํารวจผลของ
การ dropout ของนกัศึกษา   เพ่ือนาํมาวางแผนการแกปั้ญหา (n = 2)   (2) ผลการศึกษาเปรียบเทียบการบริหารระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักศึกษาโดยผูบ้ริหารวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนกรุงเทพมหานคร จาํแนกตามตวั
แปร คือ ประเภทของหลกัสูตร ขนาดของโรงเรียน  ระยะเวลาในการดาํเนินการ และโครงสร้างการบริหาร พบวา่ ดา้น
ระยะเวลาดาํเนินงาน  ดา้นสาขาวิชาท่ีเปิดสอนและดา้นรูปแบบการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัศึกษามีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยดา้นท่ีมีความแตกต่างกนั  คือดา้นคดักรองนกัศึกษา  ดา้นการ
ป้องกนั ช่วยเหลือและแกปั้ญหาและดา้นส่งต่อ 

 

คาํสําคญั: ระบบดูแลช่วยเหลือนกัศึกษา, ผูบ้ริหารวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชน 
 

Abstract 

 This research purposes are (1) For studying the condition of students administration system by public 
College Technology and vocational education of Office of the Private Education Commission, Bangkok. (2) For 
comparing of the system between Industrial Technician program and Commercial program and for both of them 
separated by type of the program, size of school, period of time, Administration system, population and sample 
which are (1) 1 population are 92 of public College Technology and vocational education of Office of the Private 
Education Commission, Bangkok informant the college directors and the rest of 184 are chiefs of system 
administration. (2) 2nd population are 3 of public Colleges of Technology and vocational education which have a 
good result of evaluation which are a public Colleges of Technology and vocational education which has 1 
industrial school, 1 commercial school and for both 1 school informant by 3 of college’s directors. Research 
methodology is rating scale questionnaire and interview. Statistics used is percentage, average, t-test and F-test 
standard deviation tools.  

The result found that managing system of student administration system by public College of Technology 
and vocational education of Office of the Private Education Commission, Bangkok is in a good level in general. 
When considering 5 sections found that the highest average of the condition of student administration system is 

preventing, helping and solving problem (x = 4.11) and The condition of student administration system managing 

by college’s directors which has a good level of evaluation found that the average is more (x = 4.07). When 

considering in each section found that the highest score is in preventing, helping and solving problem (x= 4.22), 

the 2nd score is student support and development (x = 4.17). The result from interview found that most colleges 
keeping their student’s profile with modern information technology system. (n=3) The colleges have activities for 
supporting teachers and students to have a good relationship (n =3) and had appointed consultative teacher to take 
care of students in each class. (n =3)  Besides, some of the colleges have student’s dropout survey to plan for the 
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problem solving (n=2)    (2) The comparison of student administration system by director of public College of 
Technology and vocational education of Office of the Private Education Commission, Bangkok separated by 
variables are program types, size of school, period of established and management structure found that period of 
establishment, program types and managing type of the student administration system has differentiate in statistics 
significant at 0.05. The different sector types are student’s screening, preventing, helping and solving the problem 
and forwarding student section.  

 

KEYWORD:  STUDENT ADMINISTRATION SYSTEM, DIRECTOR OF PUBLIC COLLEGE OF 
TECHNOLOGY AND VOCATIONAL EDUCATION 

 

1. บทนํา 
การพฒันานักศึกษาให้เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพ  นอกจากจะดาํเนินการดว้ยการส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษา

แลว้   การป้องกันและการช่วยเหลือแกปั้ญหาต่างๆ ก็เป็นส่ิงสําคญั    จึงควรนําระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษามา
ประยุกต์และพฒันาให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละสถานศึกษาเพราะ ระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษา เป็นการ
ดาํเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพท่ีกระทรวงศึกษาธิการโดยสํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   ส่งเสริม
สนับสนุนให้สถานศึกษาดาํเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือ    เพ่ือให้ผูบ้ริหาร   ครู   อาจารย  ์  และผูเ้ก่ียวข้อง 
ช่วยเหลือ ส่งเสริมนกัศึกษาอยา่งมีระบบและต่อเน่ือง    (สมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย, 2551 : 
1-2)         สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2552:17-25)   กล่าวไวว้่า    การดาํเนินงานตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัศึกษา   ผูบ้ริหารโรงเรียนจาํเป็นตอ้งตระหนกัและรับผิดชอบ  การบริหารจดัการวางระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัศึกษาร่วมกบัครูทุกคนในโรงเรียนรวมทั้งผูเ้ก่ียวขอ้ง   ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูน้าํสูงสุดในสถานศึกษาสามารถ
บริหารจดัการและให้ความสําคญัในการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือให้ประสบผลสําเร็จ จึงควรมีบทบาทหน้าท่ี
และแนวทางในการดาํเนินงาน ไดแ้ก่ การบริหารจดัการให้มีระบบดูแลช่วยเหลือของสถานศึกษาให้ชดัเจนและมี
ประสิทธิภาพ  

จากสภาพปัญหาดงักล่าว   วิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาควรตระหนักและให้ความสําคญัในการ
แกปั้ญหานกัศึกษา   หลายวิทยาลยัเลือกการนาํระบบการดูแลช่วยเหลือนกัศึกษามาใชใ้นการดูแลช่วยเหลือนกัศึกษา
ซ่ึงเป็นกระบวนการดาํเนินงานอยา่งเป็นระบบ   โดยยดึองคป์ระกอบหลกัสาํคญั 5 ดา้นคือ   ดา้นการรู้จกันกัศึกษาเป็น
รายบุคคล    ดา้นการคดักรอง    ดา้นการส่งเสริมและพฒันา    ดา้นการป้องกนั ช่วยเหลือและแกปั้ญหา   และดา้นการ
ส่งต่อ   เหตุผลและความจาํเป็นดงักล่าว  ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการบริหารงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นกัศึกษาของผูบ้ริหารเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชน จงัหวดักรุงเทพมหานคร  ซ่ึงผลการวิจยัจะเป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบและใชเ้ป็นแนวทางสําหรับผูบ้ริหารโรงเรียน จะไดน้าํผลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปเป็นขอ้มูลใน
การวางแผนและพฒันาการดาํเนินงานของระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในระดบั อาชีวศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิง่ข้ึนเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวติท่ีดีของนกัศึกษาต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
 1)  เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาโดยผูบ้ริหารวิทยาลยัเทคโนโลยี และ
อาชีวศึกษาเอกชน สังกดัสาํนกัส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร 
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 2)  เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาโดยผูบ้ริหารวิทยาลยัเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร สาขาช่างอุตสาหกรรม สาขาพาณิชยการและวิทยาลยัท่ีเปิดสอนทั้งสองสาขา 
จาํแนกตามตวัแปร ไดแ้ก่ ประเภทของหลกัสูตร ขนาดของโรงเรียน  ระยะเวลาในการดาํเนินการ โครงสร้างการ
บริหารระบบดูแลช่วยเหลือนกัศึกษา  

 

3. การดาํเนินการวจิัย 
ขอบเขตของการวจิัย 
 1. ขอบเขตด้านเน้ือหา 
 งานวิจยัน้ี เป็นการศึกษาสภาพการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนกัศึกษาโดยผูบ้ริหารวทิยาลยัเทคโนโลย ี
และอาชีวศึกษาเอกชน สังกดัสาํนกัส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานครและศึกษาเปรียบเทียบการบริหารระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักศึกษาโดยผูบ้ริหารวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร สาขาช่าง
อุตสาหกรรม สาขาพาณิชยการและวทิยาลยัท่ีเปิดสอนทั้งสองสาขา   จาํแนกตามตวัแปร ไดแ้ก่  ประเภทของหลกัสูตร 
ขนาดของโรงเรียน  ระยะเวลาในการดาํเนินการ โครงสร้างการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนกัศึกษา 

2. ขอบเขตด้านตวัแปร 
 2.1 ตวัแปรตน้  ไดแ้ก่  การบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัศึกษาของผูบ้ริหาร วทิยาลยัเทคนิค

อาชีวศึกษาเอกชน ประกอบดว้ย  ประเภทของหลกัสูตร ขนาดของโรงเรียน   ระยะเวลาในการดาํเนินงาน  โครงสร้าง
การบริหารงาน  

 2.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  ระบบการดูแลช่วยเหลือนกัศึกษา ประกอบดว้ย  ดา้นการรู้จกันกัศึกษาเป็น
รายบุคคล   ดา้นการคดักรอง  ดา้นการส่งเสริมและพฒันา   ดา้นการป้องกนั ช่วยเหลือ และแกปั้ญหา  ดา้นการส่งต่อ 

3. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั  ไดแ้ก่   วทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชน สังกดัสาํนกังานส่งเสริม 

การศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร จาํนวน 92 แห่ง มีผูใ้ห้ขอ้มูล คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและหัวหนา้งานระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัศึกษาจาํนวน 184 คน และกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั   ไดแ้ก่ วิทยาลยัเทคโนโลยี อาชีวศึกษาเอกชนท่ีมีผล
การประเมินระดบัดี ผูว้ิจยัใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sample) เพ่ือใหไ้ดก้ลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัเชิง
คุณภาพ ได้แก่  ผูบ้ริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเปิดสอนสาขา
อุตสาหกรรม  วทิยาลยัเปิดสอนสาขาพาณิชยการ  และวทิยาลยัท่ีเปิดทั้งสองสาขา ท่ีละ 1 แห่งรวมทั้งส้ิน 3 แห่ง 
 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี ไดแ้ก่   แบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ

ค่า (Rating Scale) และแบบสัมภาษณ์เก่ียวกับการบริหารงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาของผูบ้ ริหาร
เทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนกรุงเทพมหานคร   
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลทั้ งหมดโดย วิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม การบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือ

นกัศึกษาและภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารในการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนกัศึกษา    ทั้งภาพรวม   จาํแนกเป็นราย
ด้านและวิเคราะห์เปรียบเทียบการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษาโดยผูบ้ริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
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อาชีวศึกษาเอกชนกรุงเทพมหานครจาํแนกตามตัวแปร  ได้แก่  ขนาดของโรงเรียน  ระยะเวลาการดาํเนินงาน    
สาขาวิชาท่ีเปิดสอน และโครงสร้างของการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัศึกษา  โดยหาค่าเฉล่ีย   ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน   วิเคราะห์ความแตกต่างโดยใชส้ถิติทดสอบ F-test และ T-test    ส่วนการสัมภาษณ์ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูล 
ดว้ยวิธีการวิเคราะห์เน้ือหา  (Content Analysis) และเปรียบเทียบขอ้มูลจากแบบสัมภาษณ์ผูบ้ริหารเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนกรุงเทพมหานคร   สาขาช่างอุตสาหกรรม   พาณิชยการ  และวทิยาลยัท่ีเปิดทั้งสองสาขา 

 

4. ผลการวจิัย 
ผลการวิจยัสภาพการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนกัศึกษาโดยผูบ้ริหารวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา

เอกชนกรุงเทพมหานคร   ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x = 4.01)  ซ่ึงด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านการป้องกัน 

ช่วยเหลือและแกปั้ญหา (x = 4.18)  รองลงมา คือ ดา้นการส่งเสริมและพฒันา (x = 4.11)  และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด 

คือ ดา้นการคดักรอง (x= 3.78)  เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ดา้นการรู้จกันกัศึกษาเป็นรายบุคคล   มีการดาํเนินงาน

ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (x = 4.05) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือมีการใชร้ะเบียน

สะสมบันทึกขอ้มูลพ้ืนฐานท่ีจาํเป็นของนักศึกษา  (x= 4.36)  รองลงมาคือมีการใช้ระบบสารสนเทศในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลรายบุคคลของนกัศึกษาอยา่งเป็นระบบ (x = 4.30)  ดา้นคดักรองมีการดาํเนินงานภาพรวมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง (x= 3.78)  และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบวา่  ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด  คือ ผูบ้ริหารมีการสร้างแรงจูงใจและ

กระตุน้ให้ครูและบุคลากรทุ่มเทในการทาํงานดูแลช่วยเหลือนกัศึกษา (x = 4.23)    รองลงมาคือมีการแจง้ผลการคดั

กรองนักศึกษาในกลุ่มเส่ียงหรือมีปัญหาให้แก่ผูป้กครองไดรั้บทราบ (x = 4.19)   ดา้นส่งเสริมและพฒันา    มีการ

ดาํเนินงานภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  (x= 4.11)   และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มีการจดั

โครงการท่ีส่งเสริมพฒันานักศึกษาดา้นคุณธรรมและจริยธรรม ( x= 4.55)   รองลงมาคือมีการจดัโครงการท่ีเน้น
ความคิดสร้างสรรค์เพ่ือสร้างความภาคภูมิใจในตนเองแก่นักศึกษา (x= 4.32)  ด้านการป้องกัน ช่วยเหลือและ

แกปั้ญหามีการดาํเนินงานภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (x = 4.12) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย

สูงสุด  คือ  มีการจดัโครงการเพื่อลดปัญหาการทะเลาะวิวาทของนกัศึกษาร่วมกบัสถานีตาํรวจในเขตพื้นท่ี (x= 4.30)  
รองลงมาคือมีการกาํหนดครูผูรั้บผิดชอบในการให้คาํปรึกษาแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคลเพื่อรับทราบปัญหาและลด

พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม (x = 4.29)   และดา้นการส่งต่อ มีการดาํเนินงานภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  (x = 3.90)  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้  พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ผูบ้ริหารกระตุน้ให้ครูผูรั้บผิดชอบงานดูแลช่วยเหลือนกัศึกษามี

ความรู้สึกท่ีเห็นคุณค่าของงานท่ีทาํ (x= 4.29)  รองลงมาคือ มีการแต่งตั้งครูผูรั้บผิดชอบโดยตรงในการประสานงาน

กบัหน่วยงานภายนอกท่ีรับนกัศึกษาจากระบบการส่งต่อ (x= 4.09)   
ผลการวิจยัสภาพการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนกัศึกษาโดยผูบ้ริหารวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 

เอกชนกรุงเทพมหานคร ท่ีมีผลการประเมินสถานศึกษาอยูใ่นระดบัดี  พบวา่ ภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (x = 

4.07)  เม่ือพิจารณารายดา้น  พบว่า  ดา้นท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นการป้องกนั ช่วยเหลือและแกปั้ญหา (x = 

4.22)   รองลงมาคือดา้นการส่งเสริมและพฒันานักเรียน (x=4.17) และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุดคือดา้นการคดักรอง

นกัศึกษา (x = 3.92) 
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ผลจากการสัมภาษณ์ พบวา่  วิทยาลยัทั้งหมดมีการเก็บขอ้มูลของนกัศึกษารวบรวมดว้ยระบบสารสนเทศท่ี
ทนัสมยั (n =3)  มีการจดักิจกรรมส่งเสริมสนบัสนุนใหอ้าจารยแ์ละนกัศึกษาไดมี้ความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั (n =3)  มีการ
แต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาเพ่ือดูแลนกัศึกษารายชั้นเรียน (n =3) และพบวา่ วิทยาลยับางแห่งมีสาํรวจผลของการ dropout 
ของนักศึกษาเพื่อนาํมาวางแผนการแกปั้ญหา (n = 2)  มีฝ่ายท่ีรับผิดชอบในเร่ืองการติดต่อประสานงานกบัสถาบนั
ภายนอกโดยเฉพาะ (n = 2)  และมีส่วนนอ้ยท่ี มีคณะกรรมการพิจารณาความรุนแรงของปัญหา (n =1)   

ผลการศึกษาเปรียบเทียบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนกัศึกษาโดยผูบ้ริหารวิทยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร จาํแนกตามตวัแปร คือ  ประเภทของสาขาวิชา    ขนาดของโรงเรียน  ระยะเวลา
ในการดาํเนินการ และโครงสร้างการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือ พบว่า ดา้นระยะเวลาดาํเนินงาน   ดา้นสาขาวิชาท่ี
เปิดสอนและดา้นรูปแบบการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05    
โดยด้านท่ีมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05  คือด้านคัดกรองนักศึกษา   ด้านการป้องกัน 
ช่วยเหลือ  แกปั้ญหาและดา้นส่งต่อ   เม่ือพิจารณาตวัแปรแต่ละตวัแปร  พบว่า ขนาดโรงเรียนท่ีมีการบริหารระบบ

ดูแลช่วยเหลือท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ โรงเรียนขนาดใหญ่ (x= 4.07)  เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ขนาดของโรงเรียนไม่
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05     ตัวแปรระยะเวลาการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ

นกัศึกษาท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ระยะเวลา 11-15 ปี (x = 4.09) และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่มีความแตกต่างกนั
อยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  อยู่ 3  ดา้น คือดา้นรู้จกันักศึกษารายบุคคล  ดา้นคดักรอง และดา้นการส่งต่อ 
ส่วนดา้นการส่งเสริมพฒันาและดา้นป้องกนั ช่วยเหลือ แกปั้ญหา  ไม่พบความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05  ตวัแปรสาขาท่ีเปิดสอน พบว่า สาขาท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่ วิทยาลยัท่ีเปิดทั้ ง 2 สาขา (x = 4.07)  เม่ือ
พิจารณารายดา้นพบว่า มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ในดา้นการคดักรอง   ส่วนในดา้น
อ่ืนๆ ไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   ตัวแปรด้านรูปแบบการบริหารระบบดูแล
ช่วยเหลือนักศึกษา  มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05  ในด้านการป้องกันช่วยเหลือและ
แกปั้ญหา และดา้นการส่งต่อ ส่วนดา้นรับนกัศึกษารายบุคคล   ดา้นการคดักรองและดา้นการส่งเสริม  พฒันาไม่พบ
ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05    

  

5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 1)    การบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษา โดยผูบ้ริหารวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
กรุงเทพมหานคร  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนกรุงเทพมหานคร ไดมี้การ
บริหารระบบดูแลช่วยเหลือนกัศึกษาให้มีทกัษะ ความรู้   มีความรับผิดชอบ   สามารถเรียนจบประกอบอาชีพได ้โดย
ผูบ้ริหารทุกระดบัเห็นความสําคญัและบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ    มีหลกัการ  มีนโยบายท่ี
ชดัเจน  เป็นไปในแนวทางของการประกนัคุณภาพสถานศึกษา โดยมีบุคลากรในสถานศึกษาท่ีมีความเก่ียวขอ้งให้
ความร่วมมือ   รวมทั้ งได้รับความร่วมมือจากผูป้กครอง   ชุมชน  และสถาบันต่างๆ  สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ             
สุรัชต์    ชาตะรักษ์ (2550:132-133)  ไดว้ิจยัเร่ือง การดาํเนินงานตามมาตรฐานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีหนองคายเขต 3  กล่าววา่  การดาํเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในสถานศึกษาได้
บญัญัติไวใ้นพระราชบัญญัติคุม้ครองเด็ก พ.ศ.2546 หมวด 7 มาตรา 63    โรงเรียนและสถานศึกษา  ตอ้งจดัให้มี
ระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนวให้คาํปรึกษาแก่นักศึกษา และผูป้กครอง เพ่ือส่งเสริมความประพฤติท่ี
เหมาะสม มีความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนน้ียงัสอดคลอ้งกบัสมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
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ไทย (2551: 1-2) ไดก้าํหนดยทุธศาสตร์  การพฒันาคุณภาพและสมรรถนะให้โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนไดน้าํไปใช้
ในการบริหารจดัการร่วมกบัระบบอ่ืนๆ เพ่ือพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้ ทกัษะ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
สามารถดาํเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานผูเ้รียน ซ่ึงพฒันาคุณภาพด้วยระบบบริหารจัดการโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชน   ดว้ยการนาํระบบหลกั 3 ระบบ คือ  ระบบการเรียนรู้หรือระบบการเรียนการสอน   ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนกัศึกษา และระบบกิจกรรมนกัศึกษา  มาดาํเนินการจดัการศึกษาของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 
  2) สภาพการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษาโดยผูบ้ริหารวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
กรุงเทพมหานคร   ท่ีมีผลการประเมินสถานศึกษาอยู่ในระดับดี   ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะ 
ผูบ้ริหารเห็นความสาํคญัของระบบดูแลช่วยเหลือนกัศึกษา   มีการดาํเนินงานอยา่งจริงจงั  มีการวางแผน  และกระตุน้
ให้บุคลากรมีกาํลงัใจในการทาํงานสอดคลอ้งกบัสมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (2551: 26-28) 
ได้กาํหนดปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพของการดาํเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักศึกษา  ผูบ้ริหารวิทยาลยั
อาชีวศึกษาเอกชนจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีวิสัยทศัน์กวา้งไกล มีภาวะผูน้าํสูง มีความมุ่งมัน่ มีสัมพนัธภาพท่ีดีกบัผูป้กครอง 
ชุมชนในการขอความร่วมมือและสร้างเครือข่ายในการดูแลช่วยเหลือนกัศึกษาใหเ้กิดประสิทธิภาพ  
 3) การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนกัศึกษาโดยผูบ้ริหารวิทยาลยัเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร จาํแนกตามตวัแปร คือ  ประเภทของสาขาวิชาท่ีเปิดสอน  ขนาดของโรงเรียน  
ระยะเวลาในการดาํเนินการ และโครงสร้างการบริหาร พบวา่ดา้นระยะเวลาดาํเนินงาน   ดา้นสาขาวิชาท่ีเปิดสอนและ
ดา้นรูปแบบการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษามีความแตกต่างกนัอยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05    
โดยดา้นท่ีมีความแตกต่างกนั  คือดา้นคดักรอง, ดา้นการป้องกนั ช่วยเหลือ  แกปั้ญหาและดา้นส่งต่อ ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะ  ระยะเวลาในการดาํเนินการของสถานศึกษามีผลต่อการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษาด้วย 
สถานศึกษาท่ีเปิดทาํการสอนมานาน อาจมีระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพเป็นระบบ สอดคลอ้งกบั
ณรงค์    ซ่ือกาํเนิด (2549: 15) ได้กล่าวไวว้่า ปัจจัยสําคญัท่ีส่งผลต่อการดาํเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักศึกษา ประกอบด้วย ปัจจัยด้านความพร้อมของสถานศึกษา ผูบ้ริหารโรงเรียน ผูช่้วยผูบ้ริหาร ครูทุกคนและ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง คณะกรรมการหรือคณะทาํงานทุกคณะครูท่ีปรึกษาซ่ึงเป็นบุคลากรหลกัในการดาํเนินงานและสอดคลอ้ง
กบักระทรวงศึกษาธิการ (2550: 197)  ไดร้ะบุไวว้า่ การดาํเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนกัศึกษาเป็นงานหรือกิจกรรม
ท่ีจะตอ้งดาํเนินการให้มีกระบวนการทาํงานท่ีเป็นระบบ  มีการประสานความร่วมมือของผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งในและนอก
โรงเรียน  ส่วนสาขาวิชาท่ีเปิดสอนนั้นอาจมีผลในเร่ืองของพฤติกรรมของนักศึกษาคือ สาขาวิชาท่ีเปิดสอนในสาย
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษาชาย และสายพาณิชยการส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษาหญิงซ่ึงพฤติกรรม  การ
ดูแลอาจมีความแตกต่างกนั  ดงันั้นการให้ความช่วยเหลือจึงมีความแตกต่างกนัตามบริบท  สอดคลอ้งกบัสมาคม
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (2551: 10) ได้กาํหนดแนวทางการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัศึกษาดว้ยการจดัระบบงานโดยการจดักลุ่มนกัศึกษาและครูท่ีปรึกษาให้สามารถดาํเนินการดูแลช่วยเหลือนกัศึกษา
ไดจ้ริง ตรงกบัสภาพปัญหาของนกัศึกษาและเหมาะสมกบับริบทของสถานศึกษา 
 

ข้อเสนอแนะในการวจิัย 
             จากผลการวิจยัน้ี ผูว้ิจยัไดส้รุปขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังน้ี  คือ1)หน่วยงานภาครัฐควรมีการจดัตั้งศูนย์
ขอ้มูลสารสนเทศ online  ในการรวบรวมขอ้มูลพ้ืนฐานของนักศึกษาอาชีวศึกษาทุกสาขา เพ่ือให้มีการติดตามและ
ดูแลช่วยเหลือนกัศึกษาอยา่งต่อเน่ือง   2)  ผูบ้ริหารวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาควรมีการทาํ MOU ในการจดั
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โครงการกบัวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาบริเวณใกลเ้คียงเพ่ือร่วมกนัจดัระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ       
3)ผูบ้ริหารวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาควรจดัโครงการท่ีส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนกัศึกษาเพ่ือกระตุน้ให้
ผูป้กครองเห็นความสาํคญัและเขา้มามีส่วนร่วมอยา่งจริงจงั 
6. บทสรุป 
 จากการศึกษาวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาสภาพและเปรียบเทียบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักศึกษาโดยผู ้บ ริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน   สังกัดสํานักส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
กรุงเทพมหานคร   มีการเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยการใชแ้บบสอบถามและแบบสัมภาษณ์  ประชากรท่ีใชไ้ดแ้ก่ผูบ้ริหาร
วทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนในสังกดัสาํนกังานส่งเสริมการศึกษาเอกชนกรุงเทพมหานคร    ผลการวิจยั  
พบว่า   สภาพการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษาโดยผูบ้ริหารวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
กรุงเทพมหานคร  ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นการป้องกนั ช่วยเหลือและแกปั้ญหา   และเม่ือเปรียบเทียบการบริหาร
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักศึกษา  จาํแนกตามตัวแปร  พบว่า ด้านระยะเวลาดาํเนินงานของสถานศึกษา   ด้าน
สาขาวิชาท่ีเปิดสอนและดา้นรูปแบบการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัศึกษามีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05    โดยดา้นท่ีมีความแตกต่างกนั  คือดา้นคดักรอง, ดา้นการป้องกนั ช่วยเหลือ  แกปั้ญหาและ
ดา้นส่งต่อ จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารวิทยาลยั  เม่ือวิเคราะห์เน้ือหา(Content Analysis) พบขอ้สังเกตว่า    วิทยาลยั 
ส่วนใหญ่เก็บขอ้มูลของนักศึกษารวบรวมดว้ยระบบสารสนเทศท่ีทนัสมยั   มีการจดักิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้
อาจารยแ์ละนักศึกษาไดมี้ความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัและมีการแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษา เพ่ือดูแลนักศึกษารายชั้นเรียน   
นอกจากน้ียงัพบว่า วิทยาลยับางแห่งมีสํารวจผลของการ dropout ของนักศึกษา   เพ่ือนํามาวางแผนการแกปั้ญหา
นกัศึกษาออกกลางคนัอีกดว้ย  
 

กติติกรรมประกาศ  
วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีสาํเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณาของ ดร.จิดาภา เบญจธชัพร อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

ตลอดจนประธานกรรมการ  และกรรมการทุกท่านท่ีไดใ้ห้คาํแนะนาํ ให้แนวทางแกไ้ขขอ้บกพร่องของวิทยานิพนธ์
เล่มน้ีจนมีความสมบูรณ์    และขอขอบพระคุณ  ผูท้รงคุณวุฒิทุกท่านท่ีกรุณาตรวจสอบ แกไ้ขแบบสอบถามและให้
ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์  ตลอดจนท่านผูบ้ริหารวิทยาลยัเทคโนโลยอีาชีวศึกษากรุงเทพมหานครทุกท่านท่ีกรุณา
ใหค้วามร่วมมือในการเกบ็ขอ้มูลในการวจิยัคร้ังน้ี  ซ่ึงไดรั้บขอ้มูลท่ีประโยชน์ต่อการศึกษางานวจิยัน้ีเป็นอยา่งยิง่  
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ความต้องการการพฒันาของครูในศูนย์พฒันาเด็กเลก็  
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวดัเพชรบูรณ์ เขต 3 

PREFERABLE ON PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF TEACHERS  
IN CHILDCARE DEVELOPMENT CENTERS UNDER THE LOCAL ADMINISTRATION 

ORGANIZATION IN PHETCHABUN PROVINCE DISTRICT 3 

 
สมปอง สนุ่นดี   ดร.สุระพ ีอาคมคง  ดร.ธนัตถ์ ฐิตวิรทัต 

นกัศึกษาปริญญาโท  หลกัสูตรศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา วทิยาลยันานาชาติเซนตเ์ทเซา 
อาจารยท่ี์ปรึกษาประจาํสาขาวชิาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  วทิยาลยันานาชาติเซนตเ์ทเรซา 

อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมประจาํสาขาวชิาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ วทิยาลยันานาชาติเซนตเ์ทเรซา 
 ---------------------------------  

 
บทคดัย่อ      

                 การวิจยัคร้ังน้ีมีความมุ่งหมายเพื่อ (1) ศึกษาความตอ้งการการพฒันาของครูในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเพชรบูรณ์ เขต 3 และ (2) เพ่ือเปรียบเทียบความตอ้งการการพฒันาของครูในศูนยพ์ฒันา
เด็กเลก็องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเพชรบูรณ์ เขต 3 เม่ือจาํแนกตามตาํแหน่ง อาย ุและระดบัการศึกษา กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ ครูผูดู้แลเดก็และผูช่้วยครูผูดู้แลเดก็ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเพชรบูรณ์ เขต 
3 ปีการศึกษา 2557 จาํนวน 157 คน ไดจ้ากการสุ่มจากประชากร จาํนวน 259 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ 
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  ท่ี มีความเช่ือมั่นเท่ากับ  .759 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ประกอบด้วย  ความถ่ี  (Frequency)  ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย  (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard 
Deviation) การทดสอบที (t-test)  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) และการทดสอบความ
แตกต่างรายคู่ตามวธีิของการเชฟเฟ่ (Saheffe’ Method) 

   ผลการวจิยัพบวา่ 
    1. ความตอ้งการการพฒันาของครูในศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเพชรบูรณ์ เขต 

3 ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือจาํแนกแต่ละดา้นพบวา่อยูใ่นระดบัมาก 3 ดา้น คือ การฝึกอบรม การสัมมนา การ
ประชุมปฏิบติัการ และอยูใ่นระดบัปานกลาง 2 ดา้น คือ การศึกษาดูงาน การศึกษาต่อ 

2. ความตอ้งการการพฒันาของครูในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเพชรบูรณ์ เขต 
3 ตามความคิดเห็นของครูผูดู้แลเด็ก และผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก ท่ีมีตาํแหน่ง อายุ และระดบัการศึกษา พบว่ามีความ
แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญั ทางสถิติท่ีระดบั .001 โดยท่ีครูผูดู้แลเด็กและผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก มีอายมุากกวา่ 40 ปี มีความ
ตอ้งการการพฒันาครู มากกวา่ครูผูดู้แลเด็กและผูช่้วยผูดู้แลเด็กมีอายนุอ้ย 30 ปี และมีความแตกต่างอยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยท่ีครูผูดู้แลเด็กและผูช่้วยครูผูดู้แลเด็กท่ีมีอายุระหว่าง 30-40 ปีมีความตอ้งการพฒันาครู
มากกวา่ครูผูดู้แลเดก็และผูช่้วยครูท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 30 ปี 

 

คาํสําคญั: การพฒันาของครู, ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
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Abstract 

                 The research aimed to 1) study the preferable on professional development of teachers in childcare 
development centers under the Local Administration Organization in Phetchabun Province District 3, and 2) 
compare the preferable on professional development of teachers in childcare development centers under the Local 
Administration Organization in Phetchabun Province District 3 when they were classified by position, age, and 
educational level.  The sample of the study consisted of 157 participants which were randomly drawn from 259 
teachers working in childcare development centers under the Local Administration Organization in Phetchabun 
Province District 3.  The instrument was the 5-point rating scale questionnaire with the reliability of .759.  The 
frequency, percentage,  mean, standard deviation, t-test, and one-way ANOVA. 
   It was found that the preferable on professional development of teachers in childcare development 
centers under the Local Administration Organization in Phetchabun Province District 3 was in the high level.  
When each category of development was considered, there were three of five categories, namely training, seminar, 
and workshop, were in the level of high preferable.  When position, age, and educational level of teachers were 
used as independent variables, none of them was found statistical significant difference. 
 

KEYWORDS:  PROFESSIONAL DEVELOPMENT, CHILDCARE TEACHER 
 
1. บทนํา 
                รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช  2550  มาตรา  80  (3)  บญัญติัวา่รัฐตอ้งดาํเนินการพฒันา
คุณภาพและมาตรฐานการจดัการศึกษาในทุกระดบัและทุกรูปแบบให้สอดคลอ้งกบัความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ
และสังคม จดัให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายเพ่ือพฒันาการศึกษาของชาติ จดัให้มีการพฒันาคุณภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้กา้วหน้าทนัการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝังให้ผูเ้รียนมีจิตสํานึกของความเป็น
ไทย มีระเบียบวินัย  คํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม   และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข และครู เป็นบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีบทบาทสําคญัท่ีสุดต่อการพฒันาเด็กและ
เยาวชนของชาติเพราะเป็นผูท่ี้ใกลชิ้ดกบันักเรียนมากท่ีสุด ทั้งน้ี มารศรี สุธานิธิ  (2540, น.68-69) ไดก้ล่าวถึงความ
คาดหวงัของสังคมท่ีมีต่อบทบาทของครูในการพฒันาเด็กและเยาวชนโดยสรุป ไดว้่า ครูจะตอ้งใช้ความสามารถ
ทั้งหมดท่ีมีอยูส่อนเด็กให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดี สามารถสอบแข่งขนัดา้นวิชาการต่างๆ ควบคู่กบัการพฒันา
นกัเรียนดา้นจิตใจ กิริยามารยาท วฒันธรรมมีความซาบซ้ึงในศิลปะ  เล่ือมใสการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  มี
สุขภาพและใจ สมบูรณ์รวมถึงการมีความรู้ทกัษะเก่ียวกบัอาชีพต่างๆ และมีเจตคติท่ีดีต่อการทาํงาน ดงันั้นครูจึงมี
ความสาํคญัเป็นอยา่งยิง่ต่อการขบัเคล่ือนระบบการศึกษาใหมุ่้งสู่เป้าหมายและอุดมการณ์การจดัการศึกษาของชาติ  ใน
ยคุปัจจุบนัตอ้งรับภาระหนา้ท่ีเป็นปราชญผ์ูร้อบรู้วิชาทั้งในและนอกตาํราเรียนสามารถเป็นท่ีปรึกษาท่ีดีใหก้บันกัเรียน  
อีกทั้งยงัตอ้งปฏิบติัตวัเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ศิษย ์บทบาทสําคญัในการพฒันาประเทศให้เจริญมัน่คง และก่อนท่ีจะ
พฒันาบา้นเมืองให้เจริญไดน้ั้น จะตอ้งพฒันาคน ซ่ึงไดแ้ก่  เยาวชนของชาติเสียก่อน เพ่ือให้เยาวชนเติบโตเป็นผูใ้หญ่
ท่ีมีคุณค่าสมบูรณ์ทุกดา้น จึงสามารถช่วยกนัสร้างความเจริญใหแ้ก่ชาติต่อไป ครูควรตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรับผดิชอบสูง  
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รู้หนา้ท่ี  รักหนา้ท่ี  และปฏิบติัหนา้ท่ีให้สมบูรณ์พร้อมกบัแสดงบทบาทให้สมกบัความเป็นครู รักษาดาํรงเกียรติของ
ครูและเสริมสร้างคุณค่าของความเป็นครูตลอดเวลา ส่ิงสําคญัได้แก่ การสนองตนเอง ให้เป็นผูป้ระพฤติให้เป็น
แบบอย่างของลูกศิษย ์ของบุคคลทัว่ไป รวมทั้งให้เพียรศึกษาตลอดชีวิตและพฒันาตนเองให้เป็นครูคุณภาพตามท่ี
สังคมคาดหวงัใหไ้ด ้
 จากปัญหาท่ีกล่าวมาขา้งตน้เป็นเหตุให้ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะทาํการศึกษาความตอ้งการพฒันาของครูในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตาํบล จังหวดัเพชรบูรณ์  เพ่ือนําผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการ
พฒันาการบริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ใหมี้ประสิทธิภาพ 
 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
 1. เพ่ือศึกษาความตอ้งการการพฒันาของครูในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดั
เพชรบูรณ์ เขต 3 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความตอ้งการการพฒันาของครูในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
จงัหวดัเพชรบูรณ์ เขต 3 จาํแนกผูต้อบแบบสอบถามความตามตาํแหน่ง อาย ุและระดบัการศึกษา  
 
3. การดาํเนินการวจิัย 
    ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
                   1. ประชากร.ในการวิจัยคร้ังน้ีได้แก่ ครูผูดู้แลเด็กและผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเพชรบูรณ์ เขต 3  
จงัหวดัเพชรบูรณ์ เขต 3 จาํนวน 259 คน จาํแนกเป็นครูผูดู้แลเดก็ จาํนวน 137 คน ผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก จาํนวน 122 คน 
(สาํนกังานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเพชรบูรณ์, 2557)    
     2. กลุ่มตวัอยา่ง กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชก้ารวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ ครูผูดู้แลเด็กและผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเพชรบูรณ์ เขต 3 จาํนวน 157 คน จาํแนกเป็น ครูผูดู้แลเด็ก จาํนวน 83 คน 
ผูช่้วยครูผูดู้แลเดก็ จาํนวน 74 คน 
                    3. เคร่ืองมือในการวิจยัเป็นแบบสอบถามแบบมาตรฐานส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ท่ีมีค่าความเช่ือมัน่
เท่ากบั .759 
                   4. การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บขอ้มูล ดว้ยการขอความอนุเคราะห์จากนายกองค์การ
บริหารส่วนตาํบล จงัหวดัเพชรบูรณ์ เขต 3โดยแจกแบบสอบถามให้ ครูผูแ้ลเดก็และผูช่้วยครูผูดู้แลเดก็ในศูนยพ์ฒันา
เดก็เลก็ ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งทุกคนตอบแบบสอบถามดว้ยตนเองและขอรับแบบสอบถามคืนภายใน 1 เดือน 
                    5. สถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบ (T-test) และการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) 
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4. ผลการวจิัย 
                 การวิจยัเร่ือง ความตอ้งการการพฒันาของครูในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดั
เพชรบูรณ์ เขต 3 โดยใชแ้บบสอบถามความคิดเห็นของครูผูดู้แลเดก็และผูช่้วยครูผูดู้แลเดก็ ผูว้จิยัสรุปผลการวจิยัดงัน้ี  
                 1. ความตอ้งการการพฒันาของครูในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
เขต 3 ในภาพรวมมีเกณฑ์อยู่ในระดับมาก เม่ือจาํแนกแต่ละรายด้านพบว่ามีเกณฑ์อยู่ในระดับมาก 3 ด้าน โดย
เรียงลาํดบัดงัน้ีคือ การฝึกอบรม การสัมมนา การประชุมปฏิบติัการ และอยูใ่นระดบัปานกลาง 2 ดา้น โดยเรียงลาํดบั
ดงัน้ี คือการศึกษาต่อ การศึกษาดูงาน ตามลาํดบั โดยแต่ละกิจกรรมพบประเดน็สาํคญั ดงัน้ี 

   1.1 การฝึกอบรม ความตอ้งการการพฒันาของครูในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
จงัหวดัเพชรบูรณ์ เขต 3 ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ การฝึกอบรมเพ่ือสร้างขวญักาํลงัใจ ทาํให ้บุคคลากรมีขวญักาํลงัใจใน
การปฏิบติังานและท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุดคือ การฝึกอบรมเพื่อตอบสนองความตอ้งการขององคก์ารทั้งในปัจจุบนัและ
อนาคต 

  1.2 การสัมมนา ความตอ้งการการพฒันาของครูในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดั
เพชรบูรณ์ เขต 3 รายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ การส่งเสริมบุคลากรใหร่้วมสัมมนาวชิาการระดบัจงัหวดั และรายการ
ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุดคือ การจดัสัมมนาเฉพาะฝ่ายหรือสาํนกังาน 

    1.3 การประชุมเชิงปฏิบติัการ ความตอ้งการการพฒันาของครูในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ สังกดัองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเพชรบูรณ์ เขต 3 รายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ การประชุมเชิงปฏิบติัการมีการกาํหนดแนวทาง
ปฏิบติังานใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิสูงสุดและรายการท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุดคือ การรวบรวมเชิงปฏิบติังานทาํงานเป็นทีม 

    1.4 การศึกษาดูงาน ความตอ้งการการพฒันาของครูในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
จงัหวดัเพชรบูรณ์ เขต 3 รายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ การศึกษาดูงานนอกเวลา โดยไม่ใชเ้วลาราชการและรายการท่ีมี
ค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุดคือ การศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ โดยทุนของรัฐ 

    1.5 การศึกษาต่อ ความตอ้งการการพฒันาของครูในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
จงัหวดัเพชรบูรณ์ เขต 3 รายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ การให้บุคลากรศึกษาต่อภายในประเทศในหรือนอกเวลา
ราชการโดยทุนส่วนตวัและรายการท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุดคือ การใหทุ้นบุคลากรศึกษาต่อภายในประเทศ 

 
5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ  

 จากผลการวิจยั ความตอ้งการการพฒันาของครูในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
จงัหวดัเพชรบูรณ์ เขต 3 ผูว้จิยัมีหวัขอ้ในการอภิปรายผล ดงัน้ี 

1. ความต้องการการพัฒนาของครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  จังหวดั
เพชรบูรณ์ เขต 3 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
                    1.1 การฝึกอบรม พบวา่ ในภาพรวมมีเกณฑ์อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาแต่ละรายการพบว่ามีเกณฑ์อยู่
ในระดบัมากทุกรายการ ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก ครูผูดู้แลเด็กและผูช่้วยครูผูดู้แลเด็กมีการฝึกอบรมความรู้ ความสามารถ 
ทกัษะ และความชาํนาญพฒันาวิธีการในการปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพตรงตามท่ีตอ้งการ เพ่ือสร้างขวญักาํลงัใจทาํ
ให้บุคลากรมีขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังาน ซ้ึงใกลเ้คียงกบัแนวคิดของ  ดาวรุ่ง วงษไ์กร (2550) ไดท้าํการศึกษา
เร่ือง ความคิดเห็นและความตอ้งการพฒันาของเจา้หนา้ท่ี มหาวิทยาลยัเกริกต่อการพฒันาบุคลากร วตัถุประสงคผ์ล
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การศึกษาพบวา่ เจา้หนา้ท่ีของมหาวิทยาลยัเกริกไดรั้บการพฒันาจากมหิทยาลยัในปริมาณนอ้ย และมีความตอ้งการท่ี
จะพฒันาตนเอง ดว้ยการศึกษาต่อ โดยขอทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลยั การพฒันามีความจาํเป็นต่อบุคลากรทุก
ระดบั ช่วยแกไ้ขปัญหาของหน่วยงานได ้ส่งผลต่อความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน เป็นการความผกูพนั สร้างขวญัและ
กาํลงัใจให้แก่เจา้หน้าท่ี โดยเห็นว่า การปฐมนิเทศ การศึกษาต่อ การฝึกอบรม การสัมมนา/ศึกษาดูงาน เป็นวิธีการ
พฒันาท่ีมีประสิทธิภาพ ควรมีการจดัสรรงบประมาณสําหรับการศึกษาต่อ การใชเ้ทคโนโลยีสมยัใหม่ ตลอดจนการ
สัมมนา/ศึกษาดูงานใหเ้พียงพอและต่อเน่ือง 
                     1.2 การสัมมนาพบวา่ ในภาพรวมมีเกณฑอ์ยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาแต่ละรายการพบวา่มีเกณฑอ์ยูใ่น
ระดบัมากทุกรายการ ทั้ งน้ีอาจเน่ืองจาก ครูผูดู้แลเด็กและผูช่้วยครูผูดู้แลเด็กมีการให้บุคลากรเขา้ร่วม สัมมนา กบั
บุคคลอ่ืนๆ เพ่ือเปิดโอกาสใหผู้มี้ความรู้และประสบการณ์ในการทาํงาน แลกเปล่ียนความรู้ซ้ึงใกลเ้คียงกบัแนวคิดของ   
ดาวรุ่ง วงษไ์กร (2550) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นและความตอ้งการพฒันาของเจา้หนา้ท่ี มหาวิทยาลยัเกริกต่อ
การพฒันาบุคลากร วตัถุประสงคผ์ลการศึกษาพบวา่ เจา้หนา้ท่ีของมหาวทิยาลยัเกริกไดรั้บการพฒันาจากมหิทยาลยัใน
ปริมาณน้อย และมีความตอ้งการท่ีจะพฒันาตนเอง ดว้ยการศึกษาต่อ โดยขอทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลยั การ
พฒันามีความจาํเป็นต่อบุคลากรทุกระดบั ช่วยแกไ้ขปัญหาของหน่วยงานได ้ส่งผลต่อความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน 
เป็นการความผกูพนั สร้างขวญัและกาํลงัใจใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ี โดยเห็นวา่ การปฐมนิเทศ การศึกษาต่อ การฝึกอบรม การ
สัมมนา/ศึกษาดูงาน เป็นวิธีการพฒันาท่ีมีประสิทธิภาพ ควรมีการจดัสรรงบประมาณสําหรับการศึกษาต่อ การใช้
เทคโนโลยสีมยัใหม่ ตลอดจนการสัมมนา/ศึกษาดูงานใหเ้พียงพอและต่อเน่ือง 
                        1.3 การประชุมปฏิบติัการพบวา่ในภาพรวมมีเกณฑอ์ยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาแต่ละรายการพบวา่มี
เกณฑ์อยู่ในระดบัมากทุกรายการ ทั้ งน้ีอาจเน่ืองจาก ครูผูดู้แลเด็กและผูช่้วยครูผูดู้แลเด็กมี การพบปะการประชุม
ปรึกษาหารือกนั โดยเนน้การร่วมกนัทาํงานเพื่อฝึกการแกปั้ญหาโดยผูเ้ขา้ประชุมทุกคนจะตอ้งมีส่วนร่วมลงมือปฏิบติั
เพ่ือแสวงความรู้ ความเขา้ใจ และแนวทางปฏิบติังานใหบ้งัเกิดสัมฤทธิผลสูงสุด ซ่ึงใกลเ้คียงกบัแนวคิดของ  จอมพงศ ์ 
มงคลวนิช (2554, น.124 - 125) กล่าวว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการ หมายถึง การประชุมร่วมกันเป็นกลุ่มๆ เป็น
ระยะเวลานานหลายวนั โดยเนน้การร่วมกนัทาํงานเพื่อฝึกการแกปั้ญหาโดยผูเ้ขา้ประชุมทุกคนจะตอ้งมีส่วนร่วมลง
มือปฏิบติั สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ วุฒิพล สกลเกียรติ (2554) กล่าววา่ การประชุมปฏิบติัการ หมายถึง การประชุม
ร่วมกนัเป็นกลุ่มๆ เป็นระยะเวลานานวนั โดยเนน้การร่วมกนัทาํงานเพื่อฝึกการแกปั้ญหาโดยผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกคน
จะตอ้งมีส่วนร่วมลงมือปฏิบติั 
  1.4  การศึกษาดูงาน  พบวา่ ในภาพรวมมีเกณฑอ์ยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาแต่ละรายการพบวา่มีเกณฑ์
อยูใ่นระดบัมาก 2 รายการและมีระดบัปานกลาง 2 รายการ ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก ครูผูดู้แลเด็กและผูช่้วยครูผูดู้แลเด็กมี
การศึกษาดูงานในประเทศ และต่างประเทศ ศึกษาดูงานนอกเวลาโดยไม่ใช่เวลาราชการซ้ึงใกลเ้คียงกบัแนวคิด ดาวรุ่ง 
วงษ์ไกร (2550) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นและความตอ้งการพฒันาของเจา้หน้าท่ี มหาวิทยาลยัเกริกต่อการ
พฒันาบุคลากร วตัถุประสงคผ์ลการศึกษาพบว่า เจา้หน้าท่ีของมหาวิทยาลยัเกริกไดรั้บการพฒันาจากมหิทยาลยัใน
ปริมาณน้อย และมีความตอ้งการท่ีจะพฒันาตนเอง ดว้ยการศึกษาต่อ โดยขอทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลยั การ
พฒันามีความจาํเป็นต่อบุคลากรทุกระดบั ช่วยแกไ้ขปัญหาของหน่วยงานได ้ส่งผลต่อความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน 
เป็นการความผกูพนั สร้างขวญัและกาํลงัใจใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ี โดยเห็นวา่ การปฐมนิเทศ การศึกษาต่อ การฝึกอบรม การ
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สัมมนา/ศึกษาดูงาน เป็นวิธีการพฒันาท่ีมีประสิทธิภาพ ควรมีการจดัสรรงบประมาณสําหรับการศึกษาต่อ การใช้
เทคโนโลยสีมยัใหม่ ตลอดจนการสัมมนา/ศึกษาดูงานใหเ้พียงพอและต่อเน่ือง 
                       1.5 การศึกษาต่อ พบว่า ในภาพรวมมีเกณฑ์อยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาแต่ละรายการพบว่ามี
เกณฑ์อยูใ่นระดบัปานกลาง 2 รายการ ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก ครูผูดู้แลเด็กและผูช่้วยครูผูดู้แลเด็กมีการบุคลากรศึกษาต่อ
ภายในหรือนอกเวลาราชการโดยใช้ทุนของตนเอง ซ่ึงใกล้เคียงกับแนวคิดของ  สมชาย ม่ิงโกมล (2553) ได้
ทาํการศึกษาเร่ือง ความตอ้งการพฒันาตนเองของบุคลากรกองการเจ้าหน้าท่ีสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
รามคาํแหง ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรกองการเจ้าหน้าท่ีสํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ในภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมากทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการฝึกอบรม ดา้นการศึกษาต่อ 
และดา้นการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ผลการเปรียบเทียบระดบัความตอ้งการพฒันาตนเองของบุคลากรกองการเจา้หนา้ท่ี สาํ
นกงานอธิการบดี มหาวิทยาลยัรามคาํแหง บุคลากรท่ีประเภทตาํแหน่งต่างกนัมีความตอ้งการพฒันาตนเองดา้นการ
ฝึกอบรม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนบุคลากรท่ีระดบัการศึกษา และประสบการณ์ในการ
ทาํงานต่างกนั มีความตอ้งการพฒันาตนเอง ดา้นการฝึกอบรม ดา้นการศึกษาต่อ และดา้นการเรียนรู้ดว้ยตนเองทั้ง 3 
ดา้นไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
               ข้อเสนอแนะทัว่ไป 

ความตอ้งการการพฒันาของครูในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเพชรบูรณ์ เขต 3 
ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

   จากผลการวิจยัท่ีพบว่า ความตอ้งการการพฒันาของครูในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
จงัหวดัเพชรบูรณ์ เขต 3 อยูใ่นระดบัปานกลาง จึงน่าจะทาํการวิจยัท่ีเก่ียวกบัความตอ้งการการพฒันาของครูในศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเพชรบูรณ์ เขต 3 เพ่ือให้ครูผูดู้แลเด็กและผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในดา้นความตอ้งการการพฒันาของครูต่อไป 
                ข้อเสนอแนะเพ่ือนําไปใช้ 
                    ความตอ้งการการพฒันาของครูในศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัเพชรบูรณ์เขต 3 ดา้นท่ี
ค่าเฉล่ียตํ่าสามอนัดบั สุดทา้ยคือ 
                1.การประชุมเชิงปฏิบติัการ ครูควรมีการกาํหนดเป้าหมายการอบรมตอ้งใชเ้วลามากในการอบรมและครู
ควรมีส่วนร่วมลงมือเตรียมสถานท่ีและเคร่ืองอาํนวยความสะดวกล่วงหนา้ใหเ้รียบร้อยแสวงหาความรู้ความเขา้ใจและ
มีแนวทางปฏิบติัใหมี้ประสิทธิภาพ 
                2.การศึกษาต่อ ครูควรศึกษาต่อ ภายในประเทศและมีการสนบัสนุนบุคลากรไปศึกษาต่อเพ่ิมเติมโดยใชเ้วลา
ราชการบางส่วนใหท่ี้ดีข้ึน 
                3.การศึกษาดูงาน ครูควรศึกษาดูงานในเวลาราชการภายในประเทศโดยทุนของรัฐจดัใหบุ้คลากรศึกษาดูงาน
ในเวลาราชการและดูงานนอกเวลาโดยใชทุ้นของรัฐเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใหม้ากข้ึน 
 
6. บทสรุป 
   ความตอ้งการการพฒันาของครูในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเพชรบูรณ์ เขต 3 
พบวา่ ความตอ้งการการพฒันาของครูในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเพชรบูรณ์ เขต 
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3 ในภาพรวมมีเกณฑอ์ยูใ่นระดบัมาก เม่ือจาํแนกแต่ละรายดา้นพบวา่มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ การฝึกอบรมเพ่ือสร้างขวญั
กาํลงัใจ ทาํให้บุคลากรมีขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังาน การฝึกอบรมเพ่ือทาํความรู้ความสามารถ ทกัษะและความ
ชาํนาญ ในการปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพตรงตามท่ีตอ้งการ เฉล่ียตาํท่ีสุดคือ การฝึกอบรมเพ่ือสร้างความพร้อมใน
การพฒันาวธีิการปฏิบติังานใหม่ ๆ เพ่ือสร้างผลงานองคก์ารมากยิง่ข้ึน  
 
 กติตกิรรมประกาศ 
  วิทยานิพนธ์ฉบับน้ี สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีด้วยการให้ความช่วยเหลือแนะนําของอาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีให้
คาํแนะนาํ ขอ้คิดเห็น ตรวจสอบ และแกไ้ขร่างวทิยานิพนธ์ มาโดยตลอด ผูว้จิยัจึงขอกราบขอบพระคุณไว ้ณ โอกาสน้ี  
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เทคนิคการส่ือสารโดยใช้ภาษาองักฤษและการประยุกต์กบัการปฏิบตัิงานของพนักงานต้อนรับ
ภาคพืน้ดิน ในบริษัทแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร 

ENGLISH COMMUNICATION TECHNIQUES AND CUSTOMER SERVICE PERSONNEL’S 
APPLICATION TO THEIR WORK AT ONE AIRLINE COMPANY IN BANGKOK 

 
สิรีธร แสนเสนา1  ผศ.ดร.อุบล สรรพชัญพงษ์2 

1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรศึกษาศาสตร์ สาขาวชิาการศึกษาระบบสองภาษา มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํ สาขาวชิาการศึกษาระบบสองภาษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต 

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

บทคดัย่อ      

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นงานวิจยัแบบผสมระหวา่งการวิจยัเชิงปริมาณและการวิจยัเชิงคุณภาพ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ
ศึกษาเทคนิคการส่ือสารโดยใชภ้าษาองักฤษของพนกังานตอ้นรับภาคพ้ืนดินและการนาํเทคนิคดงักล่าวไปใชป้ระโยชน์
ในการปฏิบติังาน ประชากรคือพนกังานตอ้นรับภาคพ้ืนดินในบริษทัแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร จาํนวนทั้งหมด 52 
คน เคร่ืองมือการวิจยัประกอบดว้ย: แบบสอบถาม เอกสารผลคะแนน TOEIC และการสัมภาษณ์ จากการวเิคราะห์ขอ้มูล
ปรากฏวา่ พนกังานดงักล่าวมีเทคนิคการเรียนรู้ภาษาองักฤษทั้งหมด 10 วิธี ดงัน้ี 1) นาํภาษาองักฤษเขา้มาเป็นส่วนหน่ึง
ในชีวิตประจาํวนั 2) สังเกตส่ิงรอบข้างท่ีเป็นภาษาอังกฤษ 3) ฟังรายการวิทยุ 4) ดูภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ 5) เปิด
พจนานุกรมเพื่อหาความหมายศพัท์ 6) มีทศันคติท่ีดีต่อภาษาองักฤษ 7) ศึกษาภาษาองักฤษจากอินเตอร์เน็ต 8) สนทนา
โตต้อบกบัเพ่ือนชาวต่างชาติผา่นอินเตอร์เน็ต 9) กลา้ท่ีจะพดูภาษาองักฤษ และ 10) เรียนรู้จากขอ้ผดิพลาดและนาํมาปรับ
ใชใ้ห้ถูกตอ้ง เทคนิคเหล่าน้ีทาํให้พนกังานนาํความรู้ไปปรับใชก้ารปฏิบติังานโดยเฉพาะอยา่งยิ่งทกัษะทางดา้นการฟัง
และการพดู 
 

คาํสําคญั: เทคนิคการส่ือสารโดยใชภ้าษาองักฤษ, พนกังานตอ้นรับภาคพ้ืนดิน 
 

Abstract 

This study is a mixed method between a quantitative and qualitative inquiry. It aims to find out what 
English communication techniques the customer service personnel usually use, and how they have made use of them 
at their work at one Airline Company in Bangkok. Population of this research project was 52 personnel. The research 
tools consist of a set of questionnaire, the participants’ TOEIC scores, and the interviews. Based on data analysis, the 
customer service personnel employed 10 techniques to learn English: 1) use English as a daily basis, 2) pay attention 
to English language use in their workplace, 3) listen to the radio programmers in English, 4) watch English movies,  
5) look up for meanings of new words on the dictionary, 6) think positively of learning English, 7) learn English on 
the Internet, 8) chat with native speakers on the Internet, 9) willing to talk in English, and 10) learn from their 
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mistakes and get them right. These techniques had helped these personnel most in listening to and speaking with their 
customers.   
 

Keywords: English Communication Techniques, Customer Service Personnel 
 
1. บทนํา 

ในบทแรกน้ีผูว้ิจยัไดก้ล่าวถึงความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหาเก่ียวกบัการศึกษาเทคนิคการส่ือสารโดย
ใชภ้าษาองักฤษและการประยกุตก์ารเรียนรู้ภาษาองักฤษในการปฏิบติังานของพนกังานตอ้นรับภาคพ้ืนดินในบริษทัแห่ง
หน่ึงในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1.1 ความเป็นมา 
ปัจจุบนัภาษามีความสาํคญัต่อการส่ือสารเป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ภาษาองักฤษซ่ึงถือเป็นภาษาสากลท่ี

ใชส่ื้อสารกนัอยา่งแพร่หลายเพ่ือสร้างความเขา้ใจ และเป็นช่องทางรับขอ้มูลและความรู้ดา้นต่างๆเช่นจากส่ิงตีพิมพ ์จาก
อินเตอร์เน็ต และจากหนงัสือ ผูท่ี้เช่ียวชาญภาษาองักฤษสามารถเปิดโลกวิชาการไดอ้ยา่งดีและเป็นพ้ืนฐานนาํไปสู่การ
พฒันาประเทศ (กณัฑาทิพย ์สิงหะเนติ, 2547)  

ภาษาองักฤษเป็นภาษาสําคญัของโลก และเป็นภาษากลางของมนุษยชาติ เพราะองค์ความรู้และข่าวสารท่ี
สาํคญัๆมากกวา่ 80% ในโลกน้ีรายงานหรือบนัทึกไวเ้ป็นภาษาองักฤษเป็นส่วนใหญ่ ในช่วงวยัทาํงานของผูค้นจะเห็นได้
ว่า หากใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสารไดอ้ย่างดี จะเป็นเสมือนกุญแจไขเขา้สู่ขุมทรัพยท์างปัญญาอีกดว้ย ผูท่ี้มีความรู้
ภาษาองักฤษยอ่มไดเ้ปรียบทั้งในดา้นการทาํงานและการแสวงหาความรู้ (http://www.oknation.net/blog/print.php?id=
653520, 25 มกราคม 2557) ในปี 2015 มีเหตุการณ์ท่ีส่งผลให้ภาษาองักฤษมีความสาํคญัมากยิง่ข้ึนในภูมิภาคเอเชีย นัน่
คือภาษาองักฤษไดรั้บการยอมรับใหเ้ป็นภาษาท่ีประชากร 10 ประเทศในอาเซียน (ASEAN)  ใชเ้ป็นภาษาในการส่ือสาร 
ดงัขอ้ความในกฎบตัรอาเซียนขอ้ 34 บญัญติัไวว้่า “The working language of ASEAN shall be English” หมายความวา่ 
“ภาษาท่ีใชใ้นการทาํงานของประชากร 10 ประเทศ ในอาเซียน คือ ภาษาองักฤษ” อยา่งไรกดี็ความหมายของบทบญัญติั
ท่ีใหภ้าษาองักฤษเป็นภาษาของอาเซียนสาํหรับการทาํงานร่วมกนันั้นมีความหมายกวา้งไกลไปถึงทุกส่วนของประชาคม
อาเซียนนัน่คือประชาชนใน 10 ประเทศในอาเซียนจะตอ้งใชภ้าษาองักฤษได ้นอกเหนือจากภาษาประจาํชาติหรือภาษา
ประจาํถ่ินของแต่ละชาติแต่ละชุมชน เพราะไม่เพียงแต่เจา้หนา้ท่ีรัฐเท่านั้นท่ีจะตอ้งไปมาหาสู่ ร่วมประชุมปรึกษาหารือ
และส่ือสารกนั และไม่เฉพาะนกัธุรกิจและคนทาํมาคา้ขายระหวา่งประเทศเท่านั้นท่ีจะตอ้งใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสาร
และการติดต่อธุรกิจระหวา่งกนั แต่พลเมืองของอาเซียนจะตอ้งไปมาหาสู่ เดินทางท่องเท่ียว ทาํความรู้จกักนั เรียนรู้ซ่ึง
กันและกัน และท่ีสําคญัทุกคนจะตอ้งเดินทางขา้มพรมแดนเพ่ือหางานทาํและแสวงหาโอกาสท่ีดีกว่าให้กับชีวิต, 
(http://www.nwvoc.ac.th/asean/Asean_English.html, 25 มกราคม  2557)  เม่ืออาเซียนกําหนดให้ภาษาอังกฤษเป็น 
“working language” “ภาษาทาํงาน” ของทุกคนในอาเซียนหมายความวา่ ทุกคนท่ี “ทาํงานเก่ียวกบัอาเซียน”, “ทาํงานใน
อาเซียน”, ทาํงานร่วมกบัเพ่ือนอาเซียน”, “มีเครือข่ายประชาสังคมอาเซียน”, “แสวงหาโอกาสทางการศึกษาในอาเซียน”, 
“มีเพ่ือนในอาเซียน” และ “เดินทางท่องเท่ียวในอาเซียน” ทุกคนจาํเป็นตอ้งเรียนรู้และใชภ้าษาองักฤษ ในการพฒันา
ตนเอง เตรียมพร้อมดา้นภาษา จะเห็นไดว้่าความจาํเป็นในการฝึกฝนภาษาองักฤษจากส่ือโดยเฉพาะอยา่งยิ่งจากแหล่ง
เรียนรู้ในอินเตอร์เน็ต  จึงเป็นเสมือนแหล่งขุมทรัพยแ์ห่งการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ผูส้นใจไดฝึ้กทกัษะการใชภ้าษาเพ่ือ
การส่ือสารทั้งดา้นฟัง พูด อ่าน และเขียน และฝึกในบริบทท่ีมีความหลากหลาย สามารถเลือกเน้ือหาไดต้ามความสนใจ 
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ดงันั้น ภาษาองักฤษจึงเป็นเคร่ืองมืออนัดบัหน่ึงสําหรับพลเมืองอาเซียน ในการส่ือสารสร้างสัมพนัธ์สู่โลกกวา้งของ
ภูมิภาคน้ี โลกแห่งมิตรไมตรีท่ีขยายกวา้งไร้พรมแดน โลกแห่งการแข่งขนัไร้ขอบเขตภูมิศาสตร์และวฒันธรรม ดงันั้น
ภาษาองักฤษจึงเป็นภาษาท่ีสองของชาวอาเซียน เคียงคู่ภาษาท่ีหน่ึงอนัเป็นภาษาประจาํชาติของแต่ละประเทศ  จึงเป็น
เร่ืองจาํเป็นท่ีเราจะตอ้งพฒันาทกัษะหรือฝึกฝนภาษาองักฤษเพื่อเพ่ิมศกัยภาพแก่ตนเองในการแสวงหาโอกาสท่ีดีในการ
ทาํงานและการพฒันาประเทศ 
 เป็นท่ียอมรับในวงการภาษาศาสตร์ว่าการเร่ิมต้นเรียนภาษาตั้ งแต่วยัเด็กทําให้ผู ้เรียนมีความชํานาญ 
ภาษาองักฤษเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นสําหรับคนรุ่นใหม่ และอนาคตของประเทศ ไม่เฉพาะแต่ประเทศไทย แต่ทุกๆประเทศ 
ดงันั้นระบบการเรียนสองภาษาจึงเขา้มามีอิทธิพลเพ่ิมมากข้ึน รวมถึงผูป้กครองท่ีส่งบุตรหลานไปเรียนภาษาองักฤษ
ตั้งแต่เดก็ และโรงเรียนสองภาษาจึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงของผูป้กครองท่ีตอ้งการเตรียมความพร้อมทางดา้นภาษาใหแ้ก่
ลูกๆ ซ่ึงจะเป็นผลดีต่อตวัเด็กมาก ดว้ยเหตุน้ีทุกชาติทุกภาษาจึงบรรจุวิชาภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสองรองลงมาจาก
ภาษาประจาํชาติ และเป็นแกนหลักของหลักสูตรการศึกษาทุกระดับตั้ งแต่ปฐมวยัไปจนถึงการศึกษาตลอดชีวิต, 
(http://kus.kps.ku.ac.th/satit/asean/?name=news&life= view&id=80, 25 มกราคม 2557) การเรียนรู้สองภาษาไม่ได้มี
ประโยชน์เฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น แต่ยงัมีความสําคญัต่อการทาํงานอีกดว้ย  เน่ืองจากการเรียนรู้ทางภาษาเกิดข้ึนได้
จากการเรียนรู้หลากหลายวิธีเช่นเรียนจากภาพยนตร์ เพลงและจากการได้ใช้ภาษาในชีวิตจริง เทคนิคการเรียน
ภาษาองักฤษมีความสาํคญัต่ออาชีพในทุกแขนง ไม่วา่จะเป็นงานดา้นการศึกษา การติดต่อส่ือสาร และ อุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวและการบริการ เน่ืองจากปัจจุบนัไดมี้นกัท่องเท่ียวและนกัธุรกิจชาวต่างชาติเดินทางเขา้มาในประเทศไทยเป็น
จาํนวนมาก ภาษาองักฤษจึงเขา้มามีบทบาทสาํคญัในชีวิตประจาํวนัของคนไทยเพ่ิมมากข้ึน ดงันั้นการศึกษาภาษาองักฤษ
และสามารถใชส่ื้อสารไดน้ั้นถือเป็นส่ิงสาํคญัเป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่สาํหรับการติดต่อส่ือสารเพ่ือการทาํธุรกิจ
การคา้กบัต่างประเทศ ศึกษาต่อ เดินทาง และท่องเท่ียว โดยเฉพาะอยา่งยิ่งดา้นการท่องเท่ียวตลอดจนการบริการของ
สนามบิน เน่ืองจากปัจจุบนัมีนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติเขา้มาท่องเท่ียวและทาํธุรกิจจาํนวนมาก การใชภ้าษาองักฤษจึงมี
ความสาํคญัควบคู่ไปพร้อมๆ กบัการพฒันาการใชภ้าษาองักฤษ 
 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
1.   เพ่ือศึกษาเทคนิคการเรียนรู้ภาษาองักฤษดว้ยตนเองของพนกังานตอ้นรับภาคพ้ืนดิน  
2.   เพ่ือศึกษาการนาํเทคนิคการเรียนรู้ภาษาองักฤษดว้ยตนเองของพนกังานตอ้นรับภาคพ้ืนดินไปใชป้ระโยชน์

ในการปฏิบติังานบริการภาคพ้ืนดินและการพฒันาตนเองของพนกังานตอ้นรับภาคพ้ืนดิน 
 

3. การดาํเนินการวจิัย 
การวิจัยเร่ือง “เทคนิคการส่ือสารโดยใช้ภาษาอังกฤษและการประยุกต์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษในการ

ปฏิบติังานของพนกังานตอ้นรับภาคพ้ืนดินในบริษทัแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร” เป็นการวิจยัแบบประสมประสาน
ระหว่างวิธีการวิจยัเชิงปริมาณ และวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพเพ่ือศึกษาเทคนิคการเรียนรู้ภาษาองักฤษดว้ยตนเองและการ
นาํมาประยุกตใ์ชใ้นการปฏิบติังานของพนักงานตอ้นรับภาคพ้ืนดิน งานวิจยัน้ีผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการวิจยัทั้ง 2 รูปแบบเพ่ือ
ความเหมาะสมกบับริบทของการวิจยัและประเดน็การวิจยัท่ีผูว้ิจยัสนใจ โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ 
แบบสอบถาม และเอกสารผลคะแนน TOEIC 
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3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 กลุ่มประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นพนกังานตอ้นรับภาคพ้ืนดิน สายการบิน Thai Smile Airways ในจงัหวดั
กรุงเทพมหานคร จาํนวน 52 คน 
3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย แบบสอบถาม เอกสารผลคะแนน TOEIC และแบบสัมภาษณ์ 
 3.2.1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนตวัของกลุ่มตวัอย่าง 

 แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือท่ีใชว้ดัตวัแปรทางดา้นขอ้เท็จจริง ความคิดเห็น ความ
เช่ือและเจตคติ ท่ีผูว้ิจยัจะตอ้งสร้างให้มีคุณภาพเป็นท่ีเช่ือถือได ้แบบสอบถามมี 2 ชนิด คือ แบบปลายเปิดและแบบ
ปลายปิด แบบสอบถามน้ีทาํข้ึนมาเพ่ือวิเคราะห์ขอ้มูลและศึกษาเทคนิคการส่ือสารโดยใชภ้าษาองักฤษและการประยกุต์
การเรียนรู้ภาษาองักฤษในการปฏิบติังานของพนกังานตอ้นรับภาคพ้ืนดิน ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแบบสอบถามจากงานวิจยัของ
สุดารัตน์ ไพรบึง (2556) และกมลวรรณ ศรีสุโครต (2554) และนาํแนวทางแบบสอบถามดา้นเทคนิคและส่ือท่ีใชใ้นการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง ช่วงเวลาในการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเองจากงานวิจัยดังกล่าวมาปรับใช้ให้เหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบักลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงประกอบดว้ย 3 ส่วนดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทั่วไปของพนักงานตอ้นรับภาคพ้ืนดิน โดยให้ผูต้อบเลือก
คําตอบใดคําตอบหน่ึง (Check List) ประกอบด้วย 5 หัวข้อย่อย ได้แก่  เพศ  อายุ ผลคะแนนสอบวัดระดับทาง
ภาษาองักฤษ (TOEIC) ประสบการณ์ในการทาํงาน และระดบัการศึกษา  

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัเทคนิคการส่ือสารโดยใชภ้าษาองักฤษของพนกังานตอ้นรับภาคพ้ืนดิน ซ่ึง
เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า  (Rating Scales) 5 ระดบั ตามวิธีการประเมินค่าของลิเคิร์ท (Likert) เพ่ือ
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการส่ือสารภาษาองักฤษดงัน้ี 

 

ระดบัมาตราส่วนประเมินค่า หมายถึง 

5 ตรงกบัความเป็นจริง 

4 ค่อนขา้งตรงกบัความเป็นจริง 

3 จริง 

2 ค่อนขา้งไม่ตรงกบัความเป็นจริง 

1 ไม่ตรงกบัตรงกบัความเป็นจริง 
 

เกณฑก์ารแปลความหมายหาค่าเฉล่ียของแบบสอบถามส่วนท่ี 2 รายละเอียดดงัตารางท่ี 3.2 
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ตารางท่ี 3.3 แสดงเกณฑก์ารแปลความหมายของค่าเฉล่ียของแบบสอบถาม 
คะแนนเฉล่ีย หมายถึง 

4.51-5.00 ตรงกบัความเป็นจริง 

3.51-4.50 ค่อนขา้งตรงกบัความเป็นจริง 

2.51-3.50 จริง 

1.51-2.50 ค่อนขา้งไม่ตรงกบัความเป็นจริง 

1.00-1.50 ไม่ตรงกบัตรงกบัความเป็นจริง 

 
ส่วนท่ี 2 เป็นคาํถามปลายเปิด (Open Ended) เปิดโอกาสให้ผูต้อบไดเ้สนอแนะวิธีการหรือเทคนิคการ

เรียนภาษาองักฤษท่ีนาํมาประยกุตใ์ชใ้นการเรียนรู้ภาษาองักฤษในการปฏิบติังาน นอกเหนือจากท่ีกล่าวมาในตอนท่ี 2 
  

3.2.2 แบบสัมภาษณ์ 
ผูว้ิจยัเลือกพ้ืนท่ีการศึกษาโดยการสัมภาษณ์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยใชแ้นวคิดรูปแบบเชิงระบบของ 

Strauss & Corbin 1998 เป็นรูปแบบท่ีพฒันาเพ่ิมข้ึนมาจากแนวคิดท่ี Strauss และ Glaser ซ่ึงเป็นผูริ้เร่ิมการวิจยั ทฤษฎี
ฐานราก (Grounded Theory) เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพท่ีมุ่งเนน้การรวบรวมขอ้มูล การจาํแนกขอ้มูลออกเป็นหมวด และ
การเช่ือมโยงหมวดเหล่านั้นเพ่ือนําเสนอ เป็นทฤษฎีท่ีเป็นกรอบแนวคิดกวา้งๆ อธิบายกระบวนการของเหตุการณ์ 
กิจกรรม การกระทาํ หรือการมีปฏิสัมพนัธ์ในประเดน็ท่ีวจิยั  

ลกัษณะวธีิการดาํเนินการวจิยัของการสร้างทฤษฎีฐานราก สรุปไดด้งัน้ี 
1) เกบ็รวบรวมขอ้มูลและวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบสังเกตพฤติกรรม 
2) ใชก้ารเปรียบเทียบเพื่อจาํแนกประเภทและหาความสัมพนัธ์ระหวา่งแนวคิด 
3) ผูว้จิยัเขียนบนัทึกเพ่ือเกบ็ความคิดทุกอยา่งท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการกาํหนดรหสัและการเปรียบเทียบ 
4) ตรวจสอบความเหมาะสม ความถูกตอ้งของทฤษฎีท่ีสร้างข้ึนดว้ยขอ้มูลท่ีรวบรวมมาใหม่ โดยเลือกผูใ้ห้

ขอ้มูลท่ีเหมาะสมดว้ยวธีิการ Theoretical Sampling 
5) สร้างกรอบแนวคิด ทฤษฎี และบูรณาการ เขา้กบัขอ้มูลจริงเพ่ือนาํเสนอผลการวจิยั 
แนวคิดน้ีไดพ้ฒันาข้ึนในปี 1967 เป็นรูปแบบท่ีถูกนาํไปใช้อย่างแพร่หลายในการวิจยัทางการศึกษาท่ีเน้น

ขั้นตอนของการวเิคราะห์ขอ้มูลใน 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 
1) การเปิดรหสั (Open Coding) 
2) การหาแก่นของรหสั (Axial Coding) 
3) การเลือกรหสั (Selective Coding) 

 3.2.3 เอกสาร (Document) 
 ในงานวิจยัของผูว้จิยัไดใ้ชผ้ลคะแนนสอบ TOEIC เพ่ือเป็นหลกัฐานในการจดักลุ่มของประชากรในการนาํไป
ศึกษาแนวลึกตามกระบวนการทางคุณภาพ (Qualitative) 
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3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบสอบถามขอ้มูลของกลุ่ม
ตวัอย่าง เอกสารผลคะแนนสอบ TOEIC และแบบสัมภาษณ์เก่ียวกบัเทคนิคการส่ือสารโดยใชภ้าษาองักฤษของกลุ่ม
ตวัอยา่ง ซ่ึงมีวธีิการในการดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 

1) ดาํเนินการติดต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา ผูเ้ช่ียวชาญ ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และผูบ้ริหารบริษทั เพ่ือขอความร่วมมือในการ
วจิยั 

2) นาํแบบสอบถามท่ีปรับปรุงและผ่านการตรวจจากผูเ้ช่ียวชาญแลว้ ไปดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
พนกังานตอ้นรับภาคพ้ืนดิน 

3) เม่ือไดผ้ลการสัมภาษณ์เรียบร้อยแลว้ ผูว้จิยัไดส้ัมภาษณ์พนกังานตอ้นรับภาคพ้ืนดินเพ่ิมเติม  
 

ผูว้ิจยัไดแ้บ่งการสัมภาษณ์ออกเป็น 3 ระดบั โดยเลือกจากอายุ การศึกษา ประสบการณ์ทาํงาน และผล
คะแนน TOEIC ท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี 

ผลคะแนน TOEIC ระดบัสูงสุด อยูร่ะหวา่ง 700-799 คะแนน จาํนวน 3 คน  
ผลคะแนน TOEIC ระดบักลาง อยูร่ะหวา่ง 550-699 คะแนน จาํนวน 3 คน  
ผลคะแนน TOEIC ระดบันอ้ยสุด อยูร่ะหวา่ง 500-549 คะแนน จาํนวน 3 คน 

4) นาํขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์ 
5) สรุปและอภิปรายผล 

3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลการทาํการวจิยัในคร้ังน้ี คือ  

1) สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเทคนิคการส่ือสารภาษาองักฤษของการทาํวิจยัในคร้ังน้ี คือ สถิติเชิง
พรรณนา ไดแ้ก่ การหาคะแนนเฉล่ีย (mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

2) วิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม เอกสารผลคะแนน TOEIC และการสัมภาษณ์ระหว่างเก็บขอ้มูลอง
พนกังานตอ้นรับภาคพ้ืนดิน 

 
4. ผลการวจิัย 

การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาเทคนิคการส่ือสารโดยใชภ้าษาองักฤษและการ 
ประยุกต์การเรียน รู้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานของพนักงานต้อนรับภาคพ้ืนดินในบริษัทแห่งห น่ึงใน
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์
ขอ้มูลจากแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ ผูว้จิยัพบคาํตอบของการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
4.1 ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง 
 กลุ่มประชากรตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ พนักงานตอ้นรับภาคพ้ืนดิน จาํนวน 60 คน และเลือกกลุ่ม
ตวัอย่างในการศึกษาโดยใช้ตารางของ Krejcie and Morgan (สุจิตรา บุณยรัตพนัธ์, 2534: 176-177.) ได้กลุ่มตวัอย่าง
เท่ากบั 52 คน ซ่ึงมีลกัษณะทัว่ไป ดงัต่อไปน้ี 
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 1) จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งเม่ือแยกตามเพศแลว้พบวา่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย คือร้อยละ 59.62 และร้อยละ 
40.38 เป็นเพศชาย ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 4.1 
 

ตารางท่ี 4.1 จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งแยกตามเพศ 
เพศ จาํนวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 21 40.38 
หญิง 31 59.62 
รวม 52 100.00 

  

2) เม่ือแยกจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งตามช่วงอาย ุพบว่า พนักงานตอ้นรับภาคพ้ืนดินในบริษทัแห่งน้ี ส่วนใหญ่อยู่
ในช่วงอาย ุ20-24 ปี โดยคิดเป็นร้อยละ 53.84 ของกลุ่มตวัอยา่ง และรองลงมาคือช่วงอายุระหว่าง 25-29 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 42.23 และร้อยละ 1.92 มีอายอุยูร่ะหวา่ง 30-34 ปี ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 4.2 

 

ตารางท่ี 4.2 จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งแยกตามช่วงอาย ุ
ช่วงอาย ุ จาํนวน (คน) ร้อยละ 
20-24 ปี 28 53.84 
25-29 ปี 23 42.23 
30-34 ปี 1 1.92 
รวม 52 100 

 

3) แยกจาํนวนตามระดับผลคะแนน TOEIC แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม พบว่า พนักงานท่ีไดค้ะแนน TOEIC อยู่
ระหวา่ง 500-599 มีจาํนวนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 51.92 ผลคะแนน TOEIC 600-699 คิดเป็นร้อยละ 42.31 ผลคะแนน 
TOEIC 700-799 คิดเป็นร้อยละ 5.77 ผลคะแนน TOEIC 800-899 และ 900-990 คิดเป็นร้อยละ 0.00 ดงัรายละเอียดใน
ตารางท่ี 4.3 

 

ตารางท่ี 4.3 จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งแยกตามผลคะแนน TOEIC 
ผลคะแนน TOEIC จาํนวน (คน) ร้อยละ 

500-599 คะแนน 27 51.92 
600-699 คะแนน 22 42.31 
700-799 คะแนน 3 5.77 
800-899 คะแนน 0 0 
900-990 คะแนน 0 0 

รวม 52 100 
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 4) เม่ือจําแนกกลุ่มตัวอย่างตามระยะเวลาจากประสบการณ์ในการทํางาน  พบว่า ส่วนใหญ่พนักงานมี
ประสบการณ์การทาํงานตํ่ากวา่ 1 ปี โดยคิดเป็นร้อยละ 51.92 รองลงมาคือผูท่ี้มีประสบการณ์การทาํงานอยูร่ะหวา่ง 1-2 
ปี คิดเป็นร้อยละ 30.77 ส่วนผูท่ี้มีประสบการณ์ในการทาํงานอยูร่ะหวา่ง 3-4 ปี คิดเป็นร้อยละ 9.61 และร้อยละ 7.70 คือ
ผูท่ี้มีประสบการณ์การทาํงานมากกวา่ 5 ปี ดงัตารางท่ี 4.4 
 

ตารางท่ี 4.4 จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งแยกประสบการณ์ในการทาํงาน 
ประสบการณ์ในการทาํงาน จาํนวน (คน) ร้อยละ 

ตํ่ากวา่ 1 ปี 27 51.92 
1-2 ปี 16 30.77 
3-4 ปี 5 9.61 

มากกวา่ 5 ปี 4 7.70 
รวม 52 100 

 

 5) เม่ือจาํแนกกลุ่มตวัอยา่งตามระดบัการศึกษา พบวา่ พนกังานส่วนใหญ่สาํเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรี 
โดยคิดเป็นร้อยละ 92.30 และรองลงมาคือ พนกังานท่ีสาํเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 7.70 ดงัตาราง
ท่ี 4.5 
 

ตารางท่ี 4.5 จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งแยกตามระดบัการศึกษา 
ระดบัการศึกษา จาํนวน (คน) ร้อยละ 
ปริญญาตรี 48 92.30 
ปริญญาโท 4 7.70 

รวม 52 100 

 
4.2 ผลการวเิคราะห์วธีิการส่ือสารโดยใช้ภาษาองักฤษและประสิทธิผลในการเรียนรู้ภาษาองักฤษของพนักงานต้อนรับ
ภาคพืน้ดนิในบริษัทแห่งหน่ึง ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 4.6  
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ตารางท่ี 4.6 แสดงการแปลความหมายหาค่าเฉล่ียของแบบสอบถาม ในส่วนท่ี 2 

หมายเหตุ 3.50 ≥ มีการใชเ้ทคนิคเหล่าน้ีค่อนขา้งบ่อย 2.51-3.50 = ใชใ้นบางคร้ัง 1.51-2.50 = แทบไม่ไดใ้ชเ้ทคนิค
เหล่าน้ีในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 1.00-1.50 = ไม่เคยใชเ้ทคนิคเหล่าน้ีในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
 

ขอ้ ความคิดเห็นของพนกังาน S.D. ค่าเฉล่ีย แปลความ
1 ฉนัเรียนรู้ภาษาองักฤษดว้ยตนเองจากการอ่านหนงัสือภาษาองักฤษ 0.89 3.63 ค่อนขา้งบ่อย
2 ฉนัเรียนรู้ทกัษะการส่ือสารโดยใชภ้าษาองักฤษดว้ยตนเอง (เช่น การตั้ง

คาํถาม ตอบคาํถาม และสนทนาทัว่ไป) 
0.88 3.69 ค่อนขา้งบ่อย

3 ฉนัเรียนรู้การใชภ้าษาองักฤษจากขอ้ผดิพลาดในการใชภ้าษาองักฤษ 0.78 4.06 ค่อนขา้งบ่อย
4 ฉนัใชค้วามรู้ท่ีเรียนมาในการส่ือสารเป็นภาษาองักฤษ 0.70 4.31 ค่อนขา้งบ่อย
5 ฉนัพยายามเรียนรู้วฒันธรรมของคนต่างชาติ 0.90 3.98 ค่อนขา้งบ่อย
6 ฉนัศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัเท่ียวบิน เพือ่เตรียมตวัตอบคาํถามผูโ้ดยสารใน

เร่ืองน้ี 
0.87 4.02 ค่อนขา้งบ่อย

8 ฉนัตั้งใจฟังเม่ือสนทนากบัผูโ้ดยสารชาวต่างชาติ 0.53 4.62 แทบทุกคร้ัง
9 ฉนัพดูกบัผูโ้ดยสารดว้ยความสุภาพ   0.48 4.65 แทบทุกคร้ัง
10 ถา้ฉนัไม่เขา้ใจประโยคท่ีผูโ้ดยสารถาม ฉนัจะขอใหเ้ขาพดูชา้ลงหรือพดู

ใหม่อีกคร้ัง 
0.67 4.42 ค่อนขา้งบ่อย

11 ฉนัใชค้าํง่ายๆ ในการพดูคุยกบัผูโ้ดยสาร และพยายามหลีกเล่ียงคาํศพัท ์
คาํแสลง และศพัทเ์ฉพาะทางในการสนทนา 

0.64 4.21 ค่อนขา้งบ่อย

12 ฉนัพยายามฝึกทกัษะการใชภ้าษาองักฤษดว้ยการฟังและการพดูกบั
ผูโ้ดยสารชาวต่างชาติ 

0.72 4.27 ค่อนขา้งบ่อย

13 ฉนัพยายามพดูใหช้ดัเจนเพื่อใหก้ารส่ือสารถูกตอ้งตรงเป้าหมาย 0.60 4.38 ค่อนขา้งบ่อย
14 ฉนัขอความช่วยเหลือจากเพือ่นร่วมงานใหช่้วยอธิบายบทสนทนาท่ีฉนัไม่

เขา้ใจ 
0.98 3.88 ค่อนขา้งบ่อย

15 ฉนัใชพ้จนานุกรมภาษาองักฤษคน้หาความหมายของคาํศพัทท่ี์ไม่คุน้เคย 0.93 3.81 ค่อนขา้งบ่อย
16 ฉนัพยายามเรียนรู้คาํศพัทใ์หม่ๆเก่ียวกบัการบริการจากหวัหนา้งานในแต่

ละเท่ียวบินท่ีไดรั้บมอบหมาย 
0.93 3.87 ค่อนขา้งบ่อย

18 ในระหวา่งการสนทนา หากฉนันึกคาํศพัทไ์ม่ออก ฉนัจะใชก้ารแสดง
ท่าทางเพื่ออธิบายประกอบ 

0.80 4.29 ค่อนขา้งบ่อย

19 ในการส่ือสาร หากฉนัคิดคาํศพัทภ์าษาองักฤษไม่ออก ฉนัจะใชค้าํศพัท์
หรือวลีอ่ืนท่ีสามารถส่ือความหมายเดียวกนัได ้

0.67 4.29 ค่อนขา้งบ่อย

20 ฉนัสงัเกตขอ้ผดิพลาดในการใชภ้าษาองักฤษของตวัเองและใชข้อ้มูล
เหล่านั้นพฒันาการใชภ้าษาใหดี้ข้ึน 

0.67 4.42 ค่อนขา้งบ่อย

21 ฉนัฝึกฝนการพดูภาษาองักฤษกบัเพื่อนอยูเ่สมอ 0.97 3.63 ค่อนขา้งบ่อย
22 ฉนัพยายามผอ่นคลายเม่ือรู้สึกกลวัท่ีจะใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสาร 0.99 3.73 ค่อนขา้งบ่อย

 รวม 0.16 4.09 ค่อนข้างบ่อย 
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4.4 ข้อคดิเห็น/ ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ จากแบบสอบถาม 
1. วธีิการเรียนรู้ภาษาองักฤษด้วยตนเองโดยวธีิอ่ืนๆ 
จากการวเิคราะห์วธีิการเรียนรู้ภาษาองักฤษดว้ยตนเองโดยวธีิอ่ืนๆ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 26.92 ใชว้ธีิการฟัง

เพลงมากท่ีสุด ร้อยละ 23.08 ใชว้ิธีการเรียนรู้ภาษาองักฤษจากอินเตอร์เน็ต ร้อยละ 21.16 ใชว้ธีิการดูรายการโทรทศัน์ 
ร้อยละ 13.47 ใชว้ธีิการอ่ืนๆ ในการเรียนรู้ภาษาองักฤษดว้ยตนเอง ร้อยละ 11.53 ใชว้ธีิการฟังวทิย ุและร้อยละ 3.84 ใช้
วธีิการเรียนพิเศษ ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 4.7 
 

ตารางท่ี 4.7 แสดงวธีิการเรียนรู้ภาษาองักฤษดว้ยตนเองโดยวธีิอ่ืนๆ 
วธีิการเรียนรู้ภาษาองักฤษดว้ยตนเองโดยวธีิอ่ืนๆ จาํนวน (คน) ร้อยละ 

ฟังรายการวทิย ุ       6 11.53 
ฟังเพลง 14 26.92 
เรียนพิเศษ 2 3.84 
รายการโทรทศัน์ 11 21.16 
ใชอิ้นเตอร์เน็ต 12 23.08 
อ่ืนๆ* 7 13.47 

รวม 52 100.00 
*อ่านหนงัสือ นิตยาสาร ป้ายโฆษณา แผน่พบั, มีเพ่ือนต่างชาติ และชมภาพยนตร์   
 

2. เวลาทีใ่ช้ในการเรียนรู้ภาษาองักฤษตนเอง 
จากการวิเคราะห์เวลาท่ีใชใ้นการเรียนรู้ภาษาองักฤษดว้ยตนเองเพ่ือหาความถ่ี พบว่า กลุ่มตวัอย่างร้อย 65.38 ใช้

เวลาในการเรียนรู้ภาษาองักฤษอยู่ในช่วง 30 นาที – 1 ชัว่โมง/วนั ร้อยละ 11.53ใชเ้วลาในการเรียนรู้ภาษาองักฤษอยู่
ในช่วง 5-10 นาที/วนั, 2-3 ชัว่โมง/วนั และไม่มีเวลาท่ีแน่นอนในการเรียนรู้ภาษาองักฤษดว้ยตนเอง ดงัรายละเอียดใน
ตารางท่ี 4.8 
 
ตารางท่ี 4.8 แสดงเวลาในการเรียนภาษาองักฤษดว้ยตนเอง 

เวลาในการเรียนภาษาองักฤษดว้ยตนเอง/วนั จาํนวน (คน) ร้อยละ 
5-10 นาที/วนั     6 11.53 
30 นาที – 1 ชัว่โมง/วนั 34 65.38 
2-3 ชัว่โมง/วนั 6 11.53 
อ่ืนๆ* 6 11.53 

รวม 52 100.00 
*เวลาไม่แน่นอน 
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4.5 ผลการสัมภาษณ์เพ่ือเกบ็ข้อมูลเพิม่เตมิ 
 จากการสัมภาษณ์เก่ียวกับการศึกษาเทคนิคการส่ือสารโดยใช้ภาษาอังกฤษและการประยุกต์การเรียนรู้
ภาษาองักฤษในการปฏิบติังานของพนกังานตอ้นรับภาคพ้ืนดินในบริษทัแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัพบคาํตอบ
ของการวจิยัทั้งหมด 2 ขอ้ ตามท่ีไดต้ั้งวตัถุประสงคไ์ว ้ดงัน้ี 

1. เพ่ือศึกษาเทคนิคการเรียนรู้ภาษาองักฤษดว้ยตนเองของพนกังานตอ้นรับภาคพ้ืนดิน 
2. เพ่ือศึกษาการนาํเทคนิคการเรียนรู้ภาษาองักฤษดว้ยตนเองไปใชป้ระโยชน์ในการปฏิบติังาน 
ผูว้ิจยัไดแ้บ่งการสัมภาษณ์ออกเป็น 3 ระดบั โดยเลือกจากอาย ุการศึกษา ประสบการณ์ทาํงานและผลคะแนน 

TOEIC ท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี 
ผลคะแนน TOEIC ระดบัสูงสุด  อยูร่ะหวา่ง 700-799 คะแนน จาํนวน 3 คน  
ผลคะแนน TOEIC ระดบักลาง    อยูร่ะหวา่ง 600-699 คะแนน จาํนวน 3 คน  
ผลคะแนน TOEIC ระดบันอ้ยสุด อยูร่ะหวา่ง 500-599 คะแนน จาํนวน 3 คน  

ผลการสัมภาษณ์ มีดงัต่อไปน้ี 
ตารางท่ี 4.9 สรุปผลเทคนิคการเรียนรู้ภาษาองักฤษดว้ยตนเองและการนาํเทคนิคไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังาน 
คนที ่ เทคนิคการเรียนรู้ภาษาองักฤษด้วยตนเอง ประโยชน์ทีนํ่าไปใช้ในการปฏิบตัิงานบริการภาคพืน้ดนิและการพฒันาตนเอง 

1 -ชอบสงัเกตส่ิงรอบตวัทุกๆ อยา่งท่ีเก่ียวกบั
ภาษาองักฤษมาตั้งแต่เดก็ๆ เช่น อ่านแผน่พบั ป้าย 
ฉลากอาหาร เป็นตน้ 
-เปิดดิกชนันารีในคาํศพัทท่ี์เราไม่รู้และจาํคาํศพัท์
นั้นๆ ไปดว้ยวา่มีความหมายวา่อยา่งไร 
-ดูหนงั ฟังเพลง 

-ทาํใหเ้ราเกิดความเคยชินในเร่ืองสาํเนียงและคาํศพัทท่ี์แปลกใหม่ 
-สามารถส่ือสารกบัชาวต่างชาติไดเ้ขา้ใจมากข้ึน 

2 -นาํภาษาองักฤษเขา้มาในชีวติประจาํวนัเท่าท่ีจะทาํได ้
-พดูกบัตวัเองเป็นภาษาองักฤษ 
-ไม่บงัคบัตวัเองใหต้อ้งเรียนภาษาองักฤษ แต่เรียน
เพราะเกิดจากความชอบ 
-อ่านบทความภาษาองักฤษ 
-เล่นเกมภาษาองักฤษ 

-สามารถส่ือสารภาษาองักฤษกบัชาวต่างชาติไดดี้กวา่เดิม 
-เรียบเรียงประโยคในการพดูกบัผูโ้ดยสารไดดี้กวา่เดิม 
-เขา้ใจคาํศพัทใ์หม่ๆ จากการอ่านบทความเพิ่มมากข้ึน สามารถนาํคาํศพัทจ์าก
บทความท่ีอ่านมาใชใ้นการทาํงานไดจ้ริง 
 

3 -อ่านหนงัสือ  
-ฟังเพลง  
-ดูหนงั 
-การใชง้านจริง เช่น หาเพ่ือนชาวต่างชาติ หรือ
พยายามพดูคุยกบัผูโ้ดยสารชาวต่างชาติ 
-อยา่กลวัท่ีจะส่ือสารภาษาองักฤษ 
-คน้หาคาํศพัทท์างดา้นสายการบินจากอินเตอร์เน็ต 
-เตรียมความพร้อมเก่ียวกบัคาํตอบท่ีผูโ้ยสารส่วนใหญ่
จะตอ้งมาถาม 
-พยายามทาํใหภ้าษาองักฤษเป็นส่วนหน่ึงใน
ชีวติประจาํวนัของเรา พยายามคิดส่ิงต่างๆ ใหเ้ป็น
ภาษาองักฤษ 

-การอ่านหนงัสือจะทาํใหเ้ราสามารถจดจาํไวยากรณ์ต่างๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี ทาํให้
เวลาเราเรียบเรียงประโยคในการพดูไดง่้ายข้ึนและยงัถูกหลกัไวยากรณ์  
-การดูหนงับ่อยนอกจากจะทาํใหเ้ราเคยชินกบัสาํเนียงการพดูของเจา้ของภาษา
แลว้ยงัช่วยใหเ้ราเดาความหมายต่างๆ ไดจ้ากภาษากายของเขาทาํใหเ้ราเขา้ใจ
เพิ่มมากข้ึน 
-เม่ือเราไดส่ื้อสารภาษาองักฤษเป็นประจาํจะทาํใหเ้ราไม่รู้สึกอาย ส่งผลใหก้าร
ส่ือสารมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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คนที ่ เทคนิคการเรียนรู้ภาษาองักฤษด้วยตนเอง ประโยชน์ทีนํ่าไปใช้ในการปฏิบตัิงานบริการภาคพืน้ดนิและการพฒันาตนเอง 

4 -ดูรายการภาษาองักฤษ 
-ฟังเพลงร่วมกบัแปลความหมายของเน้ือเพลง 
-มีทศันะคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาองักฤษและสนุกไป
กบัการฝึกฝนอยูเ่สมอ 
-สนทนากบัชาวต่างชาติ 
-นาํขอ้ผดิพลาดท่ีตนเองเคยส่ือสารผดิมาปรับเปล่ียน
ประโยคใหม่ใหเ้ขา้ใจง่ายข้ึน 

-ทาํใหท้กัษะการฟัง การพดูดีข้ึน 
-คุน้เคยกบัสาํเนียงท่ีหลากหลายของชาวต่างชาติไดม้ากข้ึน 
-ไดป้ระโยคใหม่ๆ จากการส่ือสารท่ีผิดพลาดมาปรับใชใ้หม่ ทาํใหไ้ดป้ระโยค
ท่ีถูกตอ้ง และส่ือสารกบัผูโ้ดยสารไดอ้ยา่งเขา้ใจมากข้ึน 
 

5 -ศึกษาภาษาองักฤษจากอินเตอร์เน็ต 
-ดูหนงัท่ีหลากหลายเพ่ือท่ีจะไดค้าํศพัทท่ี์หลากหลาย 
และจาํรูปประโยคสั้นๆ ของหนงัแลว้นาํมา
ประยกุตใ์ชก้บัชีวติจริง 
-ฟังเพลง ฟังวทิย ุ

- นาํประโยคท่ีเราเคยใชผ้ดิมาปรับใชใ้หม่ใหถู้กตอ้ง ส่งผลใหก้ารส่ือสารมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
-สามารถส่ือสารโตต้อบกบัผูโ้ดยสารไดดี้ยิง่ข้ึน 
-เขา้ใจสาํเนียงท่ีหลากหลายของชาวต่างชาติเพิ่มมากข้ึน 

6 -ดูชุดภาพยนตร์เสียงภาษาองักฤษ และนาํประโยคท่ี
ตวัละครใชม้าปรับใชใ้นชีวติประจาํวนั 
-ตอ้งมีทศันะคติท่ีดีต่อภาษาองักฤษ คลุกคลีกบั
ภาษาองักฤษใหม้ากเพื่อท่ีเราจะไดซึ้มซบักบั
ภาษาองักฤษไดเ้ป็นอยา่งดี 

-ส่ือสารกบัชาวต่างชาติไดดี้ยิง่ข้ึน 
-ผลคะแนนสอบ TOEIC อยูใ่นระดบัท่ีดีข้ึน 
 

7 -ดูหนงั ฟังเพลง และนาํประโยคเหล่านั้นมาปรับใชใ้น
ชีวติประจาํวนั 

-ทาํใหเ้กิดความเคยชินในสาํเนียงภาษาองักฤษ ส่งผลใหส้ามารถส่ือสารกบั
ชาวต่างชาติไดมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

8 -ดูหนงัท่ีเป็นภาษาองักฤษ 
-ฟังเพลงร่วมกบัหาความหมายของเน้ือเพลง 

-ทาํใหเ้ราไดส้าํนวนและคาํศพัทใ์หม่ๆ ในการนาํมาพดูคุยกบัผูโ้ดยสาร 
-สาํเนียงการส่ือสารภาษาองักฤษดีข้ึนกวา่เดิม 

9 -สนทนากบัชาวต่างชาติ 
-ศึกษาภาษาองักฤษจากอินเตอร์เน็ต 
-ฟังรายการวทิยตุ่างๆ ท่ีเป็นภาษาองักฤษ 

-ทกัษะการฟัง และสาํเนียงการพดูดีข้ึนกวา่เดิม สามารถส่ือสารกบัผูโ้ดยสาร
ไดร้วดเร็วข้ึน 

 
จากตารางท่ี 4.9 แสดงให้เห็นถึงเทคนิคการเรียนรู้ภาษาองักฤษดว้ยตนเองท่ีแตกต่างกนั เช่น นาํภาษาองักฤษ

เขา้มาเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจาํวนั นาํขอ้ผิดพลาดท่ีตนเองเคยส่ือสารผิดมาปรับเปล่ียนประโยคใหม่ให้เขา้ใจง่ายข้ึน 
และศึกษาภาษาองักฤษจากอินเตอร์เน็ต เป็นตน้ ทาํใหพ้วกเขาสามารถนาํมาประยกุตใ์นการทาํงานได ้เช่น การใหข้อ้มูล
ผูโ้ดยสารชาวต่างชาติเป็นภาษาองักฤษ บอกท่ีตั้ งของสถานท่ี Check-in ตอบคาํถามเก่ียวกบัเท่ียวบิน และให้ขอ้มูล
สถานท่ีภายในสนามบินท่ีผูโ้ดยสารสอบถาม 
 
5. บทสรุป 

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลปรากฏวา่ พนกังานตอ้นรับภาคพ้ืนดินมีเทคนิคการเรียนรู้ภาษาองักฤษทั้งหมด 10 วิธี 
ดงัน้ี 1. นาํภาษาองักฤษเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจาํวนั 2. สังเกตส่ิงรอบขา้งท่ีเป็นภาษาองักฤษ 3. ฟังรายการวิทย ุ
4. ดูภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ 5. เปิดพจนานุกรมเพ่ือหาความหมายศัพท์ 6. มีทัศนคติท่ีดีต่อภาษาอังกฤษ 7. ศึกษา
ภาษาองักฤษจากอินเตอร์เน็ต 8. สนทนาโตต้อบกบัเพ่ือนชาวต่างชาติผา่นอินเตอร์เน็ต 9. กลา้ท่ีจะพูดภาษาองักฤษ และ 
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10. เรียนรู้จากขอ้ผิดพลาดและนาํมาปรับใชใ้หถู้กตอ้ง เทคนิคเหล่าน้ีทาํใหพ้นกังานตอ้นรับภาคพ้ืนดินนาํความรู้ไปปรับ
ใชก้ารปฏิบติังานโดยเฉพาะอยา่งยิง่ทกัษะทางดา้นการฟังและการพูด 
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การจัดการเรียนรู้วชิาคณติศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที ่6 เป็นภาษาองักฤษ 
 กรณศึีกษาโรงเรียนเอกชนทีจั่ดการเรียนรู้แบบสองภาษา ในจังหวดัปทุมธานี 

THE LEARNING MANAGEMENT OF MATHEMATICS GRADE 6 THROUGH  
ENGLISH MEDIUM CASE STUDY:PRIVATE BILINGUAL SCHOOLS  

IN PATHUMTHANI PROVINCE 
 

เสาร์วภา พลตื้อ1  และ ดร.วนิดา พลอยสังวาลย์2    
1 นกัศึกษาปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการศึกษาระบบสองภาษา  มหาวทิยาลยัรังสิต 

2 อาจารยค์ณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

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

บทคดัย่อ      

การวิจัยในคร้ังน้ี มีว ัตถุประสงค์   1) เพ่ือศึกษาการจัดการเรียน รู้ของครูในรายวิชาคณิตศาสตร์                     
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี6 เป็นภาษาองักฤษ  2) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนโดยการจดัการเรียนรู้
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เป็นภาษาองักฤษ  3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการ
เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  เป็นภาษาองักฤษ ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ ครูและนกัเรียน
ของโรงเรียนท่ีมีการจดัการเรียนรู้แบบสองภาษาในจงัหวดัปทุมธานี รวมทั้งส้ิน 8 โรงเรียน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการ
วิจัยคร้ังน้ีคือครูต่างชาติ 4 คน ครูไทย 4 คน และนักเรียนท่ีกาํลังศึกษาอยู่ชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 1              
ปีการศึกษา 2557  จาํนวน 100 คน รวมทั้งหมด 108 คน โดยกลุ่มตวัอยา่งไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) จาํนวน 3 โรงเรียน  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่  1) แบบสอบถามเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ เป็นภาษาองักฤษ ของครูต่างชาติและครูไทย  2) แบบสังเกตพฤติกรรมของครูและนกัเรียนขณะจดัการ
เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เป็นภาษาองักฤษ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เป็นภาษาองักฤษ  4) ผลการสอบปลายภาควิชาคณิตศาสตร์ฉบบัภาษาองักฤษและ
ฉบบัภาษาไทย สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน          

ผลการวิจยัสรุปไดว้า่  1) ในภาพรวม ครูต่างชาติและครูไทย มีแนวทางในการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
เป็น 5 ดา้นคือ ดา้นการจดัเน้ือหาวชิาคณิตศาสตร์ ดา้นการจดัการเรียนการสอน  ดา้นการใชส่ื้อการเรียนการสอน  ดา้น
การวดัผลและประเมินผล  และดา้นการสนบัสนุนใหผู้เ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ผลของการจดัการเรียนรู้อยูใ่นระดบัปฏิบติั
ไดม้าก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.09  พฤติกรรมของครูขณะจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เป็นภาษาองักฤษ ในภาพรวม 
พบว่า ทั้ งครูต่างชาติและครูไทยมีการส่งเสริมให้นักเรียนไดมี้ส่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้  มีการสร้างแรงจูงใจ        
มีการวางแผนและออกแบบการจดัการเรียนรู้ไวเ้ป็นอยา่งดี มีการใชว้ิธีการวดัผลและประเมินผลท่ีหลากหลาย และมี
การส่งเสริมการใชภ้าษาองักฤษในการจดัการเรียนรู้ตลอดชัว่โมงเรียน ส่วนพฤติกรรมของนกัเรียนสังเกตไดว้า่มีการ
นาํเสนอขอ้คิดเห็นของตนเองในระหวา่งการจดัการเรียนรู้ และมีความพอใจต่อการสร้างแรงจูงใจของครู มีความสุขท่ี
ไดใ้ชภ้าษาองักฤษในระหว่างการจดัการเรียนรู้  2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ีเรียน
แบบสองภาษา ในภาพรวม พบวา่นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิวิชาคณิตศาสตร์ อยูใ่นระดบัดี คิดเป็นร้อยละ 77.78   3) ความ
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พึงพอใจ ในการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เป็นภาษาองักฤษของครูต่างชาติและ
ครูไทย ในภาพรวม พบวา่นกัเรียนมีความพึงพอใจมาก ในดา้นการวดัผลและประเมินผล และดา้นการสนบัสนุนให้
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ส่วนดา้นการจดัเน้ือหาวิชาคณิตศาสตร์ ดา้นการจดัการเรียนการสอน  ดา้นการใชส่ื้อการเรียน
การสอน นกัเรียนมีความพึงพอใจปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.41 : 3.23    

 

คาํสําคญั: การจดัการเรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6, โรงเรียนสองภาษา 
 

Abstract 

 The purpose of this research was 1) to study the learning management of mathematics grade 6 through 
English medium in 3 private bilingual schools in Pathumthani province. 2) to study the students’ achievement  in 
this subject and 3) to study their satisfaction towards the learning management. The population were teachers and 
students in 8 private bilingual schools in Pathumthani province. The sample groups were 3 private bilingual schools 
in Pathumthani province, selected from purposive sampling, consisted of 100 grade 6 students of academic year 
2014 and 8 English and Thai teachers of the program. The research instruments were questionnaire, observation 
sheet, English and Thai final mathematics exam result and satisfaction survey. Statistics for analysis in this study 
were Statistical Mean, Standard Deviation and Percentage.  
 The findings revealed that: the English and Thai teachers’ management of mathematic’s subject content, 
teaching and learning strategies, instructional media, evaluation and student-centered support through English 
medium was at the high level of 4.09. The students’ achievement in mathematics was 77.78%. at the good level. 
The students’ satisfaction towards the program managed by foreign and Thai teachers was at the moderate level of 
3.41 : 3.23 
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1. บทนํา 

กระทรวงศึกษาธิการได้มีคาํสั่งท่ี วก 1065/2544 ลงวนัท่ี 9 ตุลาคม พ.ศ. 2544 โดยมีใจความสําคัญเพ่ือ
ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ ของสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ภายใตก้ารบริหาร
จดัการของหน่วยงานตน้สังกดัใหเ้ป็นไปอยา่งมีคุณภาพ และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติมท่ี สพฐ.43/2546 ลงวนัท่ี 22 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2546 เก่ียวกับการพิจารณาอนุมัติโครงการของโรงเรียนโดยใช้หลักเกณฑ์ตามคาํสั่งดังกล่าว เพ่ือให้เป็น
มาตรฐานเดียวกนั (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544) โดยให้สถานศึกษาจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรระดบัก่อน
ประถมศึกษา ประถมศึกษา และมธัยมศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการซ่ึงกาํหนดใหจ้ดัเป็นภาษาไทย สามารถจดัเป็น
ภาษาองักฤษไดอ้ยา่งมีคุณภาพ มีความเท่าเทียมและเป็นธรรม (สาํนกัพฒันานวตักรรมการจดัการศึกษา, 2548) 
 คณิตศาสตร์เป็นรายวิชาหน่ึงท่ีสถานศึกษาทุกแห่งตอ้งจัดให้มีการจัดการเรียนการสอนตามหลกัสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) และตามหลกัสูตรสถานศึกษา เพ่ือเป็นการส่งเสริมและพฒันา
ความคิดของนักเรียน  และนักเรียนสามารถใชว้ิชาคณิตศาสตร์เป็นเคร่ืองมือในการศึกษาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลย ี
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และศาสตร์อ่ืนๆ  วิชาคณิตศาสตร์ช่วยให้นักเรียนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ คิดอยา่งมีเหตุผล  คิดอย่างเป็นระบบ 
และมีระเบียบแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างรอบคอบ  ถ่ีถ้วน  สามารถคาดการณ์  
วางแผน ตดัสินใจ และแกปั้ญหาได ้(สถาบนัส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2548)  การจดัการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์เป็นภาษาองักฤษจึงนับว่าเป็นการตอบสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และตอบสนองความ
ตอ้งการของสังคม ในการเสริมสร้างพลเมืองไทยให้มีความรู้ความสามารถในด้านคณิตศาสตร์อย่างเป็นสากล 
สามารถนาํความรู้ไปใชป้ระกอบการงานอาชีพในระดบัสากลร่วมกบันานาประเทศทัว่โลก โดยใชภ้าษาองักฤษเป็น
ส่ือกลางในการส่ือสาร นอกจากนั้นความรู้ทางดา้นคณิตศาสตร์ในรูปแบบภาษาองักฤษยงัสามารถใชเ้ป็นพ้ืนฐาน
สําหรับการคน้ควา้วิจยัทุกประเภท  เป็นเคร่ืองมือในการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ตลอดจนศาสตร์อ่ืนๆ       
ท่ีเก่ียวข้องอีกทั้ ง ยงัเป็นการช่วยพัฒนาคุณภาพของบุคคลให้สมบูรณ์   มีความสมดุลทั้ งด้านร่างกายและจิตใจ 
สติปัญญา  อารมณ์ และสังคม  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวทางการจดัการเรียนการสอนของ นวลจิตต ์เชาวกีรติพงศ ์และ
คณะ (2545) ท่ีไดก้ล่าวว่าการจดัการเรียนการสอนควรจดัให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผูเ้รียนแต่ละคนไดพ้ฒันา
ตนเองสูงสุด ตามกาํลงัหรือศกัยภาพของแต่ละคน แต่เน่ืองจากผูเ้รียนแต่ละคนมีความแตกต่างกนั ทั้ งดา้นความ
ตอ้งการ ความสนใจ ความถนดัและยงัมีพ้ืนฐานอนัเป็นเคร่ืองมือสําคญัท่ีจะใชใ้นการเรียนรู้ อนัไดแ้ก่ ความสามารถ
ในการฟัง พูด อ่าน เขียน ความสามารถทางสมอง ระดบัสติปัญญา และการแสดงผลของการเรียนรู้ออกมาในลกัษณะ
ท่ีต่างกนั จึงควรมีการจดัการท่ีเหมาะสมในลกัษณะท่ีแตกต่างกนัตามเหตุปัจจยัของผูเ้รียนแต่ละคน อีกทั้งควรมีการ 
จูงใจและเร่งเร้าความสนใจให้ผูเ้รียนอยากเรียน  ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถสรุปส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้และนําไปใช้ได ้ 
รวมทั้ งควรเปิดโอกาสให้นักเรียนไดท้บทวนความรู้ของตนเองหลงัจากศึกษาเน้ือหาผ่านมาจนจบ รู้จกันําเสนอ
ขอ้เสนอแนะต่างๆ เพ่ือฝึกใหน้กัเรียนสามารถ คิด ตดัสินใจ แกไ้ขปัญหา และอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข   
 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัเห็นวา่การจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เป็นภาษาองักฤษ  เป็นการจดัการเรียนรู้
ท่ีตรงกับความต้องการตามบริบทของสังคมไทยในปัจจุบัน จึงสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ เป็นภาษาองักฤษ ของครูต่างชาติและครูไทย  ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์       
และความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี6  เป็นภาษาองักฤษ   
 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1) เพ่ือศึกษาการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เป็นภาษาองักฤษกรณีศึกษาโรงเรียน
เอกชนท่ีจดัการเรียนรู้แบบสองภาษา ในจงัหวดัปทุมธานี 

2) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ชั้ นประถมศึกษาปีท่ี  6              
เป็นภาษาองักฤษ  

3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6            
เป็นภาษาองักฤษ  

 
3. ขอบเขตการวิจัย 
 ในการวิจัย เร่ือง การจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เป็นภาษาองักฤษกรณีศึกษา
โรงเรียนเอกชนท่ีจดัการเรียนรู้แบบสองภาษา ในจงัหวดัปทุมธานี  มีขอบเขตของการวจิยั ดงัต่อไปน้ี 



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 10 ปีการศกึษา 2558  

 

วนัองัคารที ่11 สงิหาคม พ.ศ.2558 หน้า  436 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

 1.  ประชากร 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีคือ ครูและนักเรียนของโรงเรียนท่ีมีการจัดการเรียนรู้แบบสองภาษาใน
จงัหวดัปทุมธานี รวมทั้งส้ิน 8 โรงเรียน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือครูต่างชาติ 4 คน ครูไทย  4 คน และ
นกัเรียนท่ีกาํลงัศึกษาอยูช่ั้นประถมศึกษาปีท่ี6  ภาคเรียนท่ี1  ปีการศึกษา 2557  จาํนวน  100 คน รวมทั้งหมด 108 คน  
โดยกลุ่มตวัอยา่งไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จาํนวน 3 โรงเรียน 
 2.  ระยะเวลาท่ีใชใ้นการวจิยั 
  ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดด้าํเนินการตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม 2557 
 3.  ขอบเขตดา้นเน้ือหา   
 เน้ือหาท่ีใชใ้นการวิจยั เร่ือง การใชภ้าษาองักฤษในการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
กรณีศึกษาโรงเรียนเอกชนท่ีจดัการเรียนรู้แบบสองภาษา ในจงัหวดัปทุมธานี  เป็นส่วนหน่ึงของหลกัสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ช่วงชั้นท่ี 2 (ป.4 – ป.6) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6   
ภาคเรียนท่ี 1/2557  ประกอบดว้ยหน่วยการเรียนรู้ ดงัน้ี  

 บทท่ี 1 จาํนวนนบั การบวก การลบ การคูณและการหารจาํนวนนบั (Numbers and Operations)        
 บทท่ี 2  ตวัประกอบของจาํนวนนบั (Factors of  Numbers) 
 บทท่ี 3  การหาตวัหารร่วมมาก (ห.ร.ม.)  และตวัคูณร่วมนอ้ย (ค.ร.น.) ((Highest Common  Factor (H.C.F.)  
              and  Lowest Common Multiples (L.C.M.))        
 บทท่ี 4  เศษส่วน (Fractions) 
 บทที 5  ทศนิยม (Decimals) 
 บทท่ี 6  สมการและการแกส้มการ (Equations and Solving Equations) 

 
 4.  การดาํเนินการวจิัย 
 การวิจยัเร่ืองการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เป็นภาษาองักฤษ เป็นการวิจยัแบบ
บรรยาย โดยผูว้จิยัมีวธีิการดาํเนินการวจิยั ดงัน้ี 
 1.  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีประกอบดว้ย ครูและนกัเรียนครูและนกัเรียนของโรงเรียนท่ีมีการจดัการ
เรียนรู้แบบสองภาษาในจงัหวดัปทุมธานี รวมทั้งส้ิน 8 โรงเรียน กลุ่มตวัอยา่ง ท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ครูชาวต่างชาติ   
4 คน ครูไทย 4 คน และนักเรียนท่ีกาํลงัศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557  จาํนวน        
100 คน รวมทั้งหมด 108 คน จาก โรงเรียนท่ีมีการจดัการเรียนรู้แบบสองภาษาในจงัหวดัปทุมธานี จาํนวน 3 โรงเรียน 
ซ่ึงไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)   
 2.  ระยะเวลาท่ี ใช้ในการศึกษาวิจัยค ร้ัง น้ี  ดําเนินการในภาค เรียน ท่ี  1 ปี การศึกษา  2557 ตั้ งแ ต่                  
เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม 2557 
 3.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลสาํหรับการวจิยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ย  1) แบบสอบถามเก่ียวกบัการ
จดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เป็นภาษาองักฤษ ของครูต่างชาติและครูไทย  2) แบบสังเกตพฤติกรรมของครูและ
นกัเรียนท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน ขณะจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เป็นภาษาองักฤษ  3) แบบสอบความพึงพอใจของ
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นักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  เป็นภาษาองักฤษ  4) ผลการสอบปลาย
ภาควชิาคณิตศาสตร์ฉบบัภาษาองักฤษและฉบบัภาษาไทย  
 
5. ผลการวจิัย 

การวิจัยค ร้ังน้ี เป็นการศึกษาเก่ียวกับการจัดการเรียน รู้วิชาคณิตศาสตร์ชั้ นประถมศึกษาปี ท่ี  6                      
เป็นภาษาองักฤษ ผูว้จิยัไดว้เิคราะห์และนาํเสนอในรูปแบบตารางประกอบคาํอธิบายโดยเรียงตามหวัขอ้  ดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 1  แนวทางการจดัการเรียนรู้ของครูรายวชิาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เป็นภาษาองักฤษในภาพรวมทั้ง 5 ดา้น
            (n = 8) 

รายการ . .   ความหมาย 
1. ดา้นเน้ือหาวชิาคณิตศาสตร์   
2. ดา้นการจดัการเรียนการสอน 
3. ดา้นการใชส่ื้อการเรียนการสอน 
4. ดา้นการวดัผลและประเมินผล 
5. ดา้นการส่งเสริมใหผู้เ้รียนเป็นศูนยก์ลาง

4.47
4.03 
4.14 
4.15 
3.65

0.20
0.29 
0.51 
0.20 
0.28

มีการปฏิบติัมาก 
มีการปฏิบติัมาก 
มีการปฏิบติัมาก 
มีการปฏิบติัมาก 
มีการปฏิบติัมาก 

รวม 4.09 0.30 มีการปฏิบติัมาก 
 

จากตารางท่ี 1  พบว่าแนวทางการจัดการเรียนรู้ของครูในวิชาคณิตศาสตร์ ในภาพรวมทั้ ง 5 ดา้น ทั้ งครู
ต่างชาติและครูไทย มีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.09 เม่ือพิจาณาเป็นรายดา้น พบว่าดา้นการจดั
เน้ือหาวิชาคณิตศาสตร์ มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 4.47 รองลงมาคือดา้นการวดัผลและประเมินผล มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.15 
ดา้นการใชส่ื้อการเรียนการสอน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.14 ดา้นการจดัการเรียนการสอน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.03 และดา้น
การส่งเสริมใหผู้เ้รียนเป็นศูนยก์ลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.65 ตามลาํดบั 

ผลการสังเกตพฤติกรรมของครูและนกัเรียนท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน ขณะจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เป็น
ภาษาองักฤษ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  พบวา่ ครูต่างชาติและครูไทยมีการส่งเสริมการใหน้กัเรียนไดมี้ส่วน
ร่วมในการจดัการเรียนรู้ ครูต่างชาติและครูไทยมีการสร้างแรงจูงใจในการเรียนให้กบันักเรียน มีการวางแผนและ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ไวเ้ป็นอย่างดี มีการใช้วิธีการวดัผลและประเมินผลท่ีหลากหลาย และส่งเสริมการใช้
ภาษาองักฤษในการจดัการเรียนรู้ตลอดชัว่โมงเรียน ส่วนนักเรียนจะมีการนาํเสนอขอ้คิดเห็นของตนเองในระหว่าง
จดัการเรียนรู้ และนกัเรียนมีความสุขในการใชภ้าษาองักฤษในระหวา่งการจดัการเรียนรู้ 
 

ตารางท่ี 2  ผลสัมฤทธ์ิในการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี6 เป็นภาษาองักฤษ  จากคะแนนสอบ
วชิาคณิตศาสตร์ปลายภาคเรียน ฉบบัภาษาองักฤษ                 (n = 100) 

โรงเรียน 
คะแนนสอบวชิาคณิตศาสตร์ปลายภาคเรียน ฉบบัภาษาองักฤษ  (ร้อยละ) 
ปรับปรุง ปานกลาง ดี 

โรงเรียนท่ี 1 - 26.67 73.33 
โรงเรียนท่ี 2 - 30.00 70.00 
โรงเรียนท่ี 3 - 10.00 90.00 
ค่าเฉล่ีย - 22.22 77.78 
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จากตารางท่ี 2  พบว่า นักเรียนทั้ง 3 โรงเรียน มีผลสัมฤทธ์ิในการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ปลายภาค
เรียนฉบบัภาษาองักฤษ ในภาพรวม อยูใ่นระดบัดี คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 77.78 ส่วนระดบัปานกลางคิดเป็นค่าเฉล่ีย
ร้อยละ 22.22  

เม่ือแยกพิจารณาเป็นรายโรงเรียน พบว่า โรงเรียนท่ี 1 นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิในการจัดการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ อยูใ่นระดบัดี คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 73.33 ระดบัปานกลาง คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 26.67 โรงเรียนท่ี 2 
นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดบัดี คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 70.00 ระดบัปานกลาง คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 
30.00  และโรงเรียนท่ี 3 นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดบัดี คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 90.00 ระดบัปานกลาง 
คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 10.00 ตามลาํดบั 

 

ตารางท่ี 3   ผลสัมฤทธ์ิในการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี6 เป็นภาษาองักฤษ  จากคะแนนสอบ
วชิาคณิตศาสตร์ปลายภาคเรียน ฉบบัภาษาไทย               (n = 100) 

โรงเรียน 
คะแนนสอบวชิาคณิตศาสตร์ปลายภาคเรียน ฉบบัภาษาไทย (ร้อยละ) 
ปรับปรุง ปานกลาง ดี 

โรงเรียนท่ี 1 - 36.67 63.33 
โรงเรียนท่ี 2 - 46.67 53.33 
โรงเรียนท่ี 3 - 40.00 60.00 
ค่าเฉล่ีย - 41.11 58.89 

 

จากตารางท่ี 3  พบว่า นักเรียนทั้ง 3 โรงเรียน มีผลสัมฤทธ์ิในการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ปลายภาค
เรียนฉบบัภาษาไทย ในภาพรวม อยู่ในระดบัดี คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 58.89 ระดบัปานกลางคิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 
41.11  

เม่ือแยกพิจารณาเป็นรายโรงเรียน พบว่า โรงเรียนท่ี 1 นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิในการจัดการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ อยูใ่นระดบัดี คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 63.33 ระดบัปานกลาง คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 36.67 โรงเรียนท่ี 2 
นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดบัดี คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 53.33 ระดบัปานกลาง คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 
46.67  และโรงเรียนท่ี 3 นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดบัดี คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 60.00 ระดบัปานกลาง 
คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 40.00 ตามลาํดบั 
 

ตารางท่ี 4  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความพึงพอใจของนักเรียนในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6   
เป็นภาษาองักฤษ  กรณีศึกษาโรงเรียนเอกชนท่ีจดัการเรียนรู้แบบสองภาษา ในจงัหวดัปทุมธานี              (n  = 100) 

รายการ ครูต่างชาติ ความหมาย ครูไทย ความหมาย
1. ดา้นเน้ือหาวชิาคณิตศาสตร์   2.85 พอใจปานกลาง 2.65 พอใจปานกลาง
2. ดา้นการจดัการเรียนการสอน 3.47 พอใจปานกลาง 3.27 พอใจปานกลาง
3. ดา้นส่ือการเรียนการสอน 3.00 พอใจปานกลาง 3.00 พอใจปานกลาง
4. ดา้นการวดัผลและประเมินผล 3.61 พอใจมาก 3.41 พอใจมาก 
5. ดา้นการส่งเสริมใหผู้เ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 4.10 พอใจมาก 4.00 พอใจมาก 

รวม 3.41 พอใจปานกลาง 3.23 พอใจปานกลาง
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จากตารางท่ี 4  พบวา่ นกัเรียนทั้ง 3 โรงเรียน มีความพึงพอใจปานกลาง ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์กบัครู
ต่างชาติและครูไทย ในภาพรวม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.41 : 3.23  

 เม่ือพิจาณาเป็นรายดา้น พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจมาก ในดา้นการส่งเสริมให้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง     
คิดเป็นค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.10 : 4.00 รองลงมาคือด้านการวดัผลและประเมินผล คิดเป็นค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.61 : 3.41 
นกัเรียนมีความพึงพอใจปานกลางในดา้นส่ือการเรียนการสอน คิดเป็นค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ 3.00  ดา้นการจดัการเรียน
การสอนคิดเป็นค่าเฉล่ียเท่ากับ  3.47 : 3.27 และด้านเน้ือหาวิชาคณิตศาสตร์ คิดเป็นค่าเฉล่ียเท่ากับ  2.85 : 2.65 
ตามลาํดบั 
 

6.อภิปรายผลการวจิัย 
จากการศึกษาการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เป็นภาษาองักฤษ กรณีศึกษาโรงเรียน

เอกชนท่ีจดัการเรียนรู้แบบสองภาษา ในจงัหวดัปทุมธานี มีประเดน็ในการอภิปราย ดงัน้ี  
1) ครูต่างชาติและครูไทย มีแนวทางในการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เป็น 5 ด้านคือ ด้านการจัด

เน้ือหาวชิาคณิตศาสตร์ ดา้นการจดัการเรียนการสอน  ดา้นการใชส่ื้อการเรียนการสอน  ดา้นการวดัผลและประเมินผล  
และดา้นการสนับสนุนให้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ผลของการจดัการเรียนรู้อยูใ่นระดบัปฏิบติัไดม้าก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.09  ส่วนพฤติกรรมของครูขณะจดัการเรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์ เป็นภาษาองักฤษ พบวา่ทั้งครูต่างชาติและครูไทยมีการ
ส่งเสริมให้นักเรียนไดมี้ส่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้  มีการสร้างแรงจูงใจ มีการวางแผนและออกแบบการจดัการ
เรียนรู้ไวเ้ป็นอยา่งดี มีการใชว้ิธีการวดัผลและประเมินผลท่ีหลากหลาย และมีการส่งเสริมการใชภ้าษาองักฤษในการ
จัดการเรียนรู้ตลอดชั่วโมงเรียน ส่วนพฤติกรรมของนักเรียนสังเกตได้ว่ามีการนําเสนอขอ้คิดเห็นของตนเองใน
ระหว่างการจดัการเรียนรู้ และมีความพอใจ ต่อการสร้างแรงจูงใจของครู และมีความสุขท่ีไดใ้ช้ภาษาองักฤษใน
ระหว่างการจดัการเรียนรู้  2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ีเรียนแบบสองภาษา พบว่า
นักเรียนมี ผลสัมฤทธ์ิวิชาคณิตศาสตร์ อยูใ่นระดบัดี คิดเป็น 77.78% และ 3)ความพึงพอใจในการจดัการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี6 เป็นภาษาองักฤษของครูต่างชาติและครูไทย พบว่า นักเรียนมีความ    
พึงพอใจมาก ในด้านการวดัผลและประเมินผล และดา้นการสนับสนุนให้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ส่วนดา้นการจัด
เน้ือหาวิชาคณิตศาสตร์ ดา้นการจดัการเรียนการสอน  ดา้นการใช้ส่ือการเรียนการสอน นักเรียนมีความพึงพอใจ     
ปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.41 : 3.23    
 
 7. บทสรุป 

จากการวิจยัในคร้ังน้ีสามารถสรุปไดว้่า 1) แนวทางในการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา    
ปีท่ี6 เป็นภาษาองักฤษ ของครูต่างชาติและครูไทย ในภาพรวม พบว่าอยู่ในระดบัการปฏิบติัไดม้ากในดา้นการจดั
เน้ือหาวชิาคณิตศาสตร์ ดา้นการจดัการเรียนการสอน  ดา้นการใชส่ื้อการเรียนการสอน  ดา้นการวดัผลและประเมินผล 
และดา้นการสนบัสนุนใหผู้เ้รียนเป็นศูนยก์ลาง  ส่วนพฤติกรรมของครูท่ีสังเกตไดใ้นห้องเรียนขณะจดัการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ ในภาพรวม พบว่าทั้งครูต่างชาติและครูไทยมีการส่งเสริมให้นกัเรียนมีส่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้ มี
การสร้างแรงจูงใจ มีการวางแผนและออกแบบการจัดการเรียนรู้ไวเ้ป็นอย่างดี ใช้วิธีการวดัผลและประเมินผลท่ี
หลากหลาย และส่งเสริมการใชภ้าษาองักฤษในการจดัการเรียนรู้ตลอดชัว่โมงเรียน ส่วนพฤติกรรมของนักเรียนท่ี
เกิดข้ึนในห้องเรียนขณะจดัการเรียนรู้เป็นภาษาองักฤษ พบวา่นกัเรียนมีการนาํเสนอขอ้คิดเห็นของตนเองในระหวา่ง
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เรียน นกัเรียนมีความสุขในการท่ีครูใชภ้าษาองักฤษจดัการเรียนรู้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ผกาวรรณ  เอกวฒัน์ 
(2548) ท่ีไดศึ้กษาการพฒันาการจดัการเรียนรู้ของครูตน้แบบในรายวิชาคณิตศาสตร์ ระดบัประถมศึกษา พบวา่ ครูมี
การจดัการเรียนการสอนท่ีหลากหลายตามศกัยภาพของนักเรียน มีแผนการสอนและเตรียมการสอนล่วงหน้า มีการ
นาํเขา้สู่บทเรียนดว้ยกิจกรรมท่ีเร้าความสนใจของนกัเรียน การจดักิจกรรมท่ีเนน้ใหน้กัเรียนไดฝึ้กปฏิบติัไดด้ว้ยตนเอง 
สรุปสาระสาํคญัของบทเรียนร่วมกนัระหวา่งนกัเรียนและครู การใชส่ื้อประกอบการสอนเป็นส่ิงใกลต้วัหาไดง่้ายใน
ชีวิตประจาํวนั ให้นกัเรียนมีส่วนร่วมในการสร้างและใชส่ื้อ สร้างบรรยากาศท่ีเหมาะสมกบัการจดัการเรียนรู้โดยการ
เสริมสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและนักเรียน มีการวดัผลและประเมินผลโดยใช้วิธีการและเคร่ืองมือท่ี
หลากหลาย เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมิน  2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ของ
นกัเรียน ในภาพรวม พบวา่นกัเรียนมีคะแนนสอบวชิาคณิตศาสตร์ฉบบัภาษาองักฤษและฉบบัภาษาไทย อยูใ่นระดบัดี 
ซ่ึงผลท่ีไดส้อดคลอ้งกบังานวิจยัของ สายสุนีย ์ สว่างทรัพย ์(2550) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี3 พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนข้ึนอยู่
กบัปัจจยัดา้นคุณภาพการสอนของครู การให้นกัเรียนไดมี้ส่วนรวมในการจดัการเรียนรู้ ความสัมพนัธ์ระหวา่งครูกบั
นักเรียน การดูแลเอาใจใส่ของครู และ 3)ความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี6  เป็นภาษาองักฤษ ในภาพรวม พบวา่นกัเรียนมีความพึงพอใจในระดบัมาก ในดา้นการวดัผลและ
ประเมินผล และดา้นการสนบัสนุนให้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง  ส่วนดา้นการจดัเน้ือหาวิชาคณิตศาสตร์ ดา้นการจดัการ
เรียนการสอน  ดา้นการใช้ส่ือการเรียนการสอนนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั   
วารุณี  จนัทรานุวฒัน์ (2545) ท่ีไดส้ํารวจความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนการสอนภาษาองักฤษของนักเรียนระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ในดา้นครูผูส้อน วิธีการสอน กิจกรรมการเรียนการ
สอน การวดัผลและประเมินผล พบวา่ นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย มีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอน
อยูใ่นระดบัมากในดา้นครูผูส้อน และการวดัและประเมินผล ส่วนดา้นวิธีการสอน และกิจกรรมการเรียนการสอน
นกัเรียนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั วิทยา  จนัทะอุ่มเมา้ (2549) ไดศึ้กษาความพึงพอใจ
ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา ท่ีมีต่อระบบการจดัการเรียนการสอน พบวา่ ส่วนใหญ่นกัเรียนมีความพึงพอใจมากใน
เร่ืองต่อไปน้ี คือ ครูมีความสามารถและเทคนิคในการสอนใหน้กัเรียนเขา้ใจเน้ือหาท่ีเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี การสอนซ่อม
เสริมนอกเวลาครูให้ความช่วยเหลือและให้คาํปรึกษาแก่นักเรียนอย่างเต็มท่ี ส่ือและอุปกรณ์การเรียนต่างๆ ภายใน
หอ้งเรียนใชไ้ดจ้ริงและมีคุณภาพดี และครูจดับรรยากาศในการเรียนการสอนไดเ้ป็นอยา่งดี   

 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจยัพบว่า การจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เป็นภาษาองักฤษ กรณีศึกษา
โรงเรียนเอกชนท่ีจดัการเรียนรู้แบบสองภาษา ในจงัหวดัปทุมธานี ผูว้จิยัจึงมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

1.  ขอ้เสนอแนะสาํหรับการนาํผลการวจิยัไปใช ้
จากการดาํเนินการวิจัยและผลการวิจัย เร่ืองการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6         

เป็นภาษาองักฤษ กรณีศึกษาโรงเรียนเอกชนท่ีจดัการเรียนรู้แบบสองภาษา ในจงัหวดัปทุมธานี ท่ีพบในคร้ังน้ี ผูว้ิจยั  
มีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
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1.1 การเลือกโรงเรียนเพ่ือนํามาเป็นกรณีศึกษาควรเลือกโรงเรียนท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกัน คือ มี
จาํนวนนกัเรียน ครู หอ้งเรียน และมีระยะเวลาในการเปิดทาํการเรียนการสอนหลกัสูตร 2 ภาษาท่ีเทียบเท่ากนั 

1.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนควรใชเ้คร่ืองมือวดัผลและประเมินผลท่ีมี
ความเป็นกลางไดม้าตรฐาน 

2.   ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป 
  จากการดาํเนินการวจิยัและผลการวจิยัท่ีพบในคร้ังน้ีผูว้จิยั มีขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป ดงัน้ี 

2.1  ควรศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เป็นภาษาองักฤษ กับ
ประชากรกลุ่มอ่ืนๆ ในระดบัชั้นอ่ืนๆ 

2.2 ควรศึกษาถึงนวตักรรมในการจดัการเรียนการสอนวชิาคณิตสาสตร์เป็นภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ 
เพ่ือจะไดข้ยายขอบเขตความรู้และการนาํไปปรับปรุงพฒันาการเรียนการสอนต่อไป 
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………………………………………………. 
 

บทคดัย่อ      

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและเพื่อ
หาแนวทาง การบริหารแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาสังกดัสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 5  จาํแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยใชก้ระบวนการบริหารงานดว้ยวงจรเดมม่ิง (Plane, Do, Check and Action) 
ใน 4 ดา้น คือ   ดา้นการวางแผนการบริหารแหล่งเรียนรู้ ดา้นการดาํเนินการใชแ้หล่งเรียนรู้ ดา้นตรวจสอบติดตามการ
ใช้แหล่งเรียนรู้ และด้านการสรุปผล ปรับปรุงแก้ไขการนําแหล่งเรียนรู้ไปใช้   กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 จาํนวน 140  คน  เคร่ืองมือ
ท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถามการบริหารแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมาเขต 5 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .9661  สถิติท่ีใชใ้น
การวเิคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test) และแบบ
สัมภาษณ์ วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการสรุปเน้ือหา 
 ผลการศึกษาพบวา่ 
 1.  การบริหารแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5               
โดยภาพรวม และรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก  
 2.  การเปรียบเทียบการบริหารแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 จาํแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยรวม พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 
 3.  แนวทางการบริหารแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 5 มีดงัน้ี 
  3.1 การวางแผนการบริหารแหล่งเรียนรู้ ควรมีการสํารวจ แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา แลว้ประชุม
คณะครู และบุคลาการทางการศึกษาให้เห็นถึงความสําคญั และมีความเขา้ใจตรงกนั ตามแผนงานนั้น และควรเปิด
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โอกาสให้ทุกภาคส่วนเขา้ไปมีส่วนร่วมในการวางแผน แต่งตั้งบุคลากรให้เหมาะสม ตามความรู้ ความสามารถ 
ร่วมกนักาํหนดกิจกรรมใหเ้ป็นไปอยา่งสอดคลอ้งตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
 3.2  การดาํเนินการใชแ้หล่งเรียนรู้ ผูบ้ริหารควรให้ความสําคญัต่อการพฒันา  แหล่งเรียนรู้โดยนาํเขา้สู่
วาระการประชุม คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือขอสนบัสนุนงบประมาณในการบริหารแหล่งเรียนรู้ ร่วมกนั
พฒันาแหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภาพ ซ่ึงควรมีการสํารวจแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ศึกษาหลกัสูตรสถานศึกษาใน
ส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง แลว้พฒันาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีเหมาะสมสําหรับการจดักิจกรรมการเรียนการสอน และควรมีการ
นิเทศ ติดตามอยา่งต่อเน่ืองโดยจดัทาํปฏิทินปฏิบติัการตามแผนงานอยา่งแทจ้ริง แต่งตั้งคณะทาํงานในการประเมิน
โครงการเม่ือส้ินสุดโครงการ สรุปผล และรายงานโครงการ  
 3.3  การตรวจสอบ ติดตามการใชแ้หล่งเรียนรู้ ผูบ้ริหาร ควรประชุมคณะครู เพ่ือระดมความคิด กาํหนด
วิธีการ และเคร่ืองมือในการประเมินผลการนาํแหล่งเรียนรู้ไปใชอ้ยา่งหลากหลาย และควรแต่งตั้งคณะทาํงานให้ตรง
กบัความสามารถ และเหมาะสมของแต่ละบุคคล ผูบ้ริหารควรกาํหนดปฏิทินในการประเมินผลใหช้ดัเจน นาํเคร่ืองมือ
ประเมินผล นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบโครงการอยา่งเคร่งครัด และต่อเน่ือง มีการสรุปผล และรายงานผลหลงัติดตาม
การใชแ้หล่งเรียนรู้ต่อผูบ้ริหารเม่ือส้ินสุดโครงการ และจะตอ้งมีการประเมินโครงการเพื่อตรวจสอบความสาํเร็จหรือ
ความพึงพอใจ และควรประชุมคณะทาํงานเพ่ือนาํผลสรุปไปใช ้หรือพฒันาปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 3.4   การสรุปผล ปรับปรุงแกไ้ขการนาํแหล่งเรียนรู้ไปใช ้นั้น ผูใ้ห้บริการควรรวบรวมปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
บนัทึกขอ้ความถึงผูบ้ริหาร ประชุมคณะกรรมการบริหารแหล่งเรียนรู้ สํารวจสภาพปัจจุบนัเพ่ือหา จุดอ่อน จุดแข็ง 
โอกาส และ อุปสรรค ร่วมกนั  จดัเรียงลาํดบัความสําคญัของปัญหา นาํปัญหานั้นมาวางแผนเพ่ือหาแนวทางแกไ้ข
ตามลาํดบัความสาํคญัตามแนวทางและมาตรการท่ีตั้งไว ้สรุปและรายงานผลต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง  
 

คาํสําคญั:  การบริหารแหล่งเรียนรู้  
Abstract 

 The purposes of this research were to study and compare the learning resources administration and find 
out the guidelines for learning resources in the School under the Jurisdiction of Nakhon Ratchasima Primary 
Educational Service Area Office 5; classified by sizes of school by using the Deming Cycle Administration Process 
including plan, do, check and action. The planning of administration resources, the action to using of resources, the 
checking and following to use of resources and the conclusive to improve and bringing learning to use.  The 
samples used in this research were 140 administrators under the Jurisdiction of Nakhon Ratchasima Primary 
Educational Service Area Office 5. The tool used in this research was a 5-rating scale questionnaire asking learning 
resource administration in the school under the Jurisdiction of Nakhon Ratchasima Primary Educational Service 
Area Office 5. The reliability of the tool was .9661.   The statistics used for data analysis were frequency, 
percentage, arithmetic mean, standard deviation, and t-test, and the interview which analyzed by content analysis. 
 The results of the present research study revealed as follows: 
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 1.  The learning resources administration in the schools under the Jurisdiction of Nakhon Ratchasima 
Primary Educational Service Area Office 5 for the overall and the individual aspects, it was found that they were 
that high level. 
 2.  The comparison on learning resource administration in the schools under the Jurisdiction of Nakhon 
Ratchasima Primary Educational Service Area Office 5; classified by size of school for the overall was found that 
they aspects showed statistically significant difference at .05 level. 
     3.  Guidelines for Learning Resources Administration in the School under the Jurisdiction of Nakhon 
Ratchasima Primary Educational Service Area Office 5 as follows : 
       3.1  The planning learning resource administration. Should be survey learning resources in the school 
and meeting with teachers and educational personnel suggests the importance and understanding to the plan and 
should allow all sectors involved in the planning. Appointment of personnel according to suitable, then shared the 
activities to ensure compliance with the objectives set. 
       3.2  The action to using of resources.The Administrator should focus on development to learning 
resources by bringing into the agenda of teachers education committee to support budget in the administration 
learning resources. Join to development of resources for quality and survey learning resources in the school. Study 
curriculum related in the school, and then develop the resources for teaching and learning activities. And 
supervision should be constantly monitored by a calendar truly operating as planned. Appoint a working group to 
evaluate the program and report the results at the end of the project. 
       3.3  The checking and following to use of resources, the administrator should meet teachers to 
brainstorm to determine and tools in the evaluation to using, and should appoint a working group to match the 
talent. And the suitability of the individual. Administrators should schedule the assessment clearly. Bring the tools 
of evaluation to supervision, monitoring and ongoing project strictly. Conclusion and report back to the 
administrator of resources. When the project ends must be evaluated to determine the success or satisfaction. And 
should meeting educational person to bring a conclusion develop appropriate. 
       3.4  The conclusive to improve and bringing learning to use. The service provider should collect 
problems and message to the administrator. The current survey to determine strengths, weaknesses, opportunities 
and threats together. Sort of the problem. The problem is planned to find a solution update should fix priorities and 
measures set by the guidelines and report the results to stakeholders.   
 

KEYWORDS: Resources Administration 
 
1. บทนํา 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550  ไดก้าํหนดหลกัการสําคญัในมาตรา 49  วา่ บุคคล
ยอ่มมีสิทธิเสมอกนัในการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีท่ีรัฐ จะตอ้งจดัให้อยา่งทัว่ถึง และมีคุณภาพ การจดัการศึกษา
อบรมขององค์การวิชาชีพหรือเอกชน การศึกษาทางเลือกของประชาชน การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้      
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ตลอดชีวิต ยอ่มไดรั้บความคุม้ครอง และส่งเสริมท่ีเหมาะสมจากรัฐ (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย.  2550 : 28)  
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 มาตรา 25  ท่ีกล่าววา่รัฐตอ้งส่งเสริมการดาํเนินงานและจดัตั้ง       แหล่ง
เรียน รู้ตลอดชีวิต ทุ ก รูปแบบอย่าง เพี ยงพอและมีประสิท ธิภาพ  (สํ านักงาน เลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ.  2546 : 14)  ซ่ึงตรงตามจุดมุ่งหมายของการจดัการศึกษาในมาตร 6  การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไป
เพ่ือพัฒนาคนไทย ให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ทั้ งร่างกาย และจิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรมมีจริยธรรมและ
วฒันธรรมในการดาํรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีความสุข ซ่ึงสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551  ท่ีว่ามุ่งพฒันาผูเ้รียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศกัยภาพ   
ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 2552 : 5) 
 กระทรวงศึกษาธิการ มุ่งเนน้พฒันาคุณภาพการศึกษา และสร้างโอกาสทางการศึกษาให้คนไทยไดเ้รียนรู้
ตลอดชีวิต เพ่ือให้คนไทยมีคุณภาพ มีความพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีจิตสํานึกของความเป็นไทย มีความ
เป็นพลเมืองท่ีดี มีภูมิคุม้กนัต่อการเปล่ียนแปลง และตอบสนองต่อทิศทางการพฒันาประเทศ จึงไดจ้ดัทาํแผนพฒันา
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบบัท่ีสิบเอด็ พ.ศ. 2555 – 2559  ข้ึนเพ่ือใชเ้ป็นกรอบแนวทางในการดาํเนินงาน
ตามวิสัยทศัน์ท่ีว่า คนไทยไดเ้รียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ เป็นคนดีมีความสุข มีภูมิคุม้กนั รู้เท่าทนัในเวทีโลก 
(สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา.  2553 : 4-5)   
 การปฏิรูปการเรียนรู้ไดใ้หค้วามสาํคญัในเร่ืองของหลกัสูตรตลอดจนแหล่งเรียนรู้ และกระบวนการเรียนรู้ 
ซ่ึงการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552 - 2561)  รัฐบาลมุ่งเน้นให้คนไทยไดเ้รียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมี
คุณภาพ โดยยึดกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตามนโยบาย  4 ใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ยคุใหม่เพ่ือพฒันาคุณภาพสถานศึกษาทุกระดบั ทุกประเภทใหส้ามารถเป็นแหล่งเรียนรู้
ท่ีมีคุณภาพ  แหล่งเรียนรู้เป็นแหล่งขอ้มูล ข่าวสาร สารสนเทศ แหล่งความรู้ แหล่งวิทยาการ และประสบการณ์ท่ี
สนบัสนุนส่งเสริมให้ผูเ้รียนใฝ่เรียน ใฝ่รู้ แสวงหาความรู้ และเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองตามอธัยาศยั เสริมสร้างให้ผูเ้รียน
เกิดกระบวนการเรียนรู้ และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้จึงเป็นเง่ือนไขสาํคญัในการจดักระบวนการเรียนรู้
ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ผูเ้รียนไดพ้ฒันาเตม็ตามศกัยภาพ มีทกัษะในการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ ท่ีหลากหลาย 
โรงเรียนจึงมีหน้าท่ีในการดาํเนิน การพัฒนาผูเ้รียนทุกขั้นตอน ซ่ึงปัจจัยสําคัญนอกจากครูผูส้อนแล้ว การจัด
บรรยากาศ ส่ิงแวดลอ้ม ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ และการปรับปรุง พฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา   
ถือเป็นส่ิงสาํคญัท่ีจะสนบัสนุนใหผู้เ้รียนเกิดการพฒันาอยา่งมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐาน และตวัช้ีวดัของหลกัสูตร
แกนกลาง พุทธศกัราช 2551  และสามารถเช่ือมโยงความรู้เขา้กบัเหตุการณ์ส่ิงแวดลอ้มรอบตวั สามารถนาํผลจาก  
การเรียนรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม(สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. 
2552 : 25 - 27) 
 สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 5  ไดใ้หค้วามสาํคญัต่อแหล่งเรียนรู้ โดยยดึหลกั
ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ซ่ึงกล่าวไวใ้นแผนการปฏิบติังานประจาํปีในกลุ่มส่งเสริมการจดั
การศึกษาว่าดว้ยงานส่ง เสริมแหล่งเรียนรู้ส่ิง แวดลอ้มทางการศึกษา และ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน โดยสํารวจ  และจดัทาํ
ทะเบียน แหล่งเรียนรู้ ส่ิงแวดลอ้มทางการศึกษา และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ให้เหมาะสมต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
ประสานการใชป้ระโยชน์แหล่งเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ ส่งเสริมประชาสัมพนัธ์ใหใ้ชป้ระโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ และมี
ประสิทธิภาพ ติดตาม ประเมินผลการใชป้ระโยชน์จากแหล่งเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองโดยคาดหวงัวา่สํานักงานเขตพื้นท่ี
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การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 5  จะมีทะเบียนแหล่งเรียนรู้ อยา่งเป็นระบบ ผูเ้รียนสามารถใชป้ระโยชน์จาก
แหล่งเรียนรู้ เพ่ือพฒันาการเรียนการสอนอยา่งต่อเน่ือง (สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 5.  
2556 : 42)  
 จากความเป็นมาและความสําคญัดงักล่าวทาํให้ผูว้ิจยัสนใจศึกษาแนวทางการบริหารแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5  เพ่ือเป็นแนวทางสาํหรับสถานศึกษา
ในการนาํขอ้มูลการศึกษาไปบริหารแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา เน่ืองจากแหล่งเรียนรู้เป็นหวัใจสาํคญัของการจดั
การศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 สถานศึกษาตอ้งจดัให้มีแหล่งเรียนรู้ ทั้งน้ี
เพ่ือสนบัสนุนให้ผูเ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้ สร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเองอยา่งหลากหลายและเป็นประโยชน์ต่อการพฒันา
คุณภาพทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไวต่้อไป 
 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
 1.  เพ่ือศึกษาการบริหารแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมาเขต 5 

2.  เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมาเขต 5  จาํแนกตามขนาดสถานศึกษา 

 
3. การดาํเนินการวจิัย 
 1.  ประชากร 
     ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีได้แก่  สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5  ปีการศึกษา 2557  จาํนวน 221  แห่ง โดยจาํแนกเป็นสถานศึกษาขนาดเลก็ จาํนวน
127  แห่ง สถานศึกษาขนาดกลาง และขนาดใหญ่ จาํนวน 94  แห่ง (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมาเขต 5.  2556 : 4) 
  2.  กลุ่มตวัอย่าง 
      2.1  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีได้แก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 5  ปีการศึกษา 2557  จาํนวน 140  คน จาํแนกเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาด
เล็ก จาํนวน 80  คน ผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่จาํนวน 60  คน ซ่ึงไดจ้ากการกาํหนดขนาดของ
กลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางสําเร็จรูปของ Krejcie  and Morgan. 1970 : 607-610) และใชก้ารสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบแบ่ง
ชั้นภูมิ ชนิดเป็นสัดส่วน (stratified Random Sampling) จาํแนกตามขนาดสถานศึกษา 
 2.2  ผูใ้ห้ขอ้มูลในการตอบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาของสถานศึกษา ในสังกดั
สํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 5  จากสถานศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 140  แห่ง 
รวมทั้งส้ิน 140  คน 
 2.3  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการสัมภาษณ์  (Interview) แนวทางการบริหารแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 5  ได้จากการเลือกแบบ เจาะจง 
(Purposive sampling)  
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สถิตทิีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
        ผูว้จิยัใชส้ถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
        1.  สถิติพ้ืนฐาน 
           1.1  ค่าความถ่ี (Frequency)   
           1.2  ค่าร้อยละ (Percentage) 
           1.3  ค่าเฉล่ีย (Mean) 
           1.4  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
        2.  สถิติท่ีใชใ้นการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
            2.1 ความตรงเชิงเน้ือหาโดยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง ( IOC)   
            2.2  ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม สัมประสิทธ์ิแอลฟา ของครอนบาค (Alpha Cronbach) 
 3.  สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมุติฐาน 
         การวิจยัเร่ืองการศึกษาแนวทางการบริหารแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาสังกดั สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต  5 โดยใชส้ถิติในการทดสอบสมมติฐานไดแ้ก่ วิเคราะห์เปรียบเทียบการ
บริหารแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 5 จาํแนกตาม
ขนาดสถานศึกษา โดยการทดสอบ ค่าที แบบกลุ่มอิสระ (t-test for Independent Samples) 
 
4. ผลการวจิัย 
 การบริหารแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 5  ทั้งส่ีดา้น คือ ดา้นการวางแผนการบริหารแหล่งเรียนรู้ ดา้นการดาํเนินการใชแ้หล่งเรียนรู้ ดา้นการตรวจสอบ
ติดตามการใชแ้หล่งเรียนรู้ และดา้นการสรุปผล ปรับปรุงแกไ้ขการนาํแหล่งเรียนรู้ไปใช ้
 

ตารางที่ 1  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การบริหารแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 5  โดยภาพรวมและรายดา้น 

 

การบริหารแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ระดบัการปฏิบติั ความหมาย

X S.D. 
1.  ดา้นการวางแผนการบริหารแหล่งเรียนรู้
2.  ดา้นการดาํเนินการใชแ้หล่งเรียนรู้ 
3.  ดา้นการตรวจสอบติดตามการใชแ้หล่งเรียนรู้ 
4.  ดา้นการสรุปผล ปรับปรุงแกไ้ขการนาํแหล่งเรียนรู้ไปใช ้

4.17 
3.93 
3.91 
3.89 

.53 

.50 

.44 

.44 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ภาพรวม 3.97 .42 มาก 
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ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบการบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมาเขต 5  จาํแนกตามขนาดสถานศึกษา   

 

การบริหารแหล่งเรียนรู้ 
ภายในสถานศึกษา 

โรงเรียน
ขนาดเลก็

โรงเรียนขนาด 
กลางและใหญ่ 

t p

X  S.D. X  S.D. 

1. ดา้นการวางแผนการบริหารแหล่งเรียนรู้ 3.91 .42 4.51 .47 -7.66* .000 
2. ดา้นการดาํเนินการใชแ้หล่งเรียนรู้ 3.77 .46 4.14 .48 -4.54* .000 
3. ดา้นการตรวจสอบติดตามการใชแ้หล่งเรียนรู้ 3.79 .42 4.04 .43 -3.44* .001 
4. ดา้นการสรุปผลปรับปรุงแกไ้ข  
 การนาํแหล่งเรียนรู้ไปใช ้ 

 
3.79 

 
.42 

 
4.04 

 
.43 

 
-3.44* 

 
.001 

โดยรวม 3.81 .36 4.19 .39 -5.84* .000
  * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
5. บทสรุป  
 1.  การบริหารแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา
เขต 5  ในภาพรวมอยูใ่นระดบั มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงค่าเฉล่ียจากมาก
ไปหานอ้ย คือ ดา้นการวางแผนการบริหารแหล่งเรียนรู้ ดา้นการดาํเนินการใชแ้หล่งเรียนรู้ ดา้นการตรวจสอบติดตาม
การใชแ้หล่งเรียนรู้ และการสรุปผล ปรับปรุงแกไ้ขการนาํแหล่งเรียนรู้ไปใช ้ 
            2.  เปรียบเทียบการบริหารแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมาเขต 5  จาํแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ทุกดา้น  
                3.  ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการวจิยั 
 3.1  การวางแผนการบริหารแหล่งเรียนรู้ ควรมีการสํารวจ แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา แลว้ประชุม
คณะครู และบุคลาการทางการศึกษาให้เห็นถึงความสําคญั และมีความเขา้ใจตรงกนั และควรเปิดโอกาสให้ทุกคนมี
ส่วนร่วมในการวางแผน แต่งตั้ งบุคลากรให้เหมาะสม ร่วมกันกาํหนดกิจกรรมให้เป็นไปอย่างสอดคล้องตาม
วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
 3.2  การดาํเนินการใชแ้หล่งเรียนรู้ ผูบ้ริหารควรให้ความสําคญัต่อการพฒันา แหล่งเรียนรู้โดยนาํเขา้สู่
วาระการประชุม คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือขอสนบัสนุนงบประมาณในการบริหารแหล่งเรียนรู้ ร่วมกนั
พฒันาแหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภาพ ซ่ึงควรมีการสํารวจแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ศึกษาหลกัสูตรสถานศึกษาใน
ส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง แลว้พฒันาใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีเหมาะสม และควรมีการนิเทศ ติดตามอยา่งต่อเน่ืองโดยจดัทาํปฏิทิน
ปฏิบติัการอยา่งแทจ้ริง แต่งตั้งคณะทาํงานในการประเมินโครงการเม่ือส้ินสุดโครงการ สรุปผล และรายงานผล  
 3.3  การตรวจสอบ ติดตามการใชแ้หล่งเรียนรู้ ผูบ้ริหาร ควรประชุมคณะครู เพ่ือระดมความคิด กาํหนด
วิธีการ และเคร่ืองมือในการประเมินผลการนาํแหล่งเรียนรู้ไปใชอ้ยา่งหลากหลาย และควรแต่งตั้งคณะทาํงานให้ตรง
กบัความสามารถ และเหมาะสม ผูบ้ริหารควรกาํหนดปฏิทินในการประเมินผล นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบโครงการ



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 10 ปีการศกึษา 2558 

 

วนัองัคารที ่11 สงิหาคม พ.ศ.2558 หน้า  449 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

อย่างเคร่งครัด และต่อเน่ือง มีการสรุปผล และรายงานผลหลงัติดตามการใช้แหล่งเรียนรู้ต่อผูบ้ริหารเม่ือส้ินสุด
โครงการ และควรประชุมคณะทาํงานเพ่ือนาํผลสรุปไปใช ้หรือพฒันาปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 3.4   การสรุปผล ปรับปรุงแกไ้ขการนาํแหล่งเรียนรู้ไปใช ้นั้น ผูใ้ห้บริการควรรวบรวมปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
บนัทึกขอ้ความถึงผูบ้ริหาร ประชุมคณะกรรมการบริหารแหล่งเรียนรู้ สํารวจสภาพปัจจุบนัเพ่ือหา จุดอ่อน จุดแข็ง 
โอกาส และ อุปสรรค ร่วมกนั จดัเรียงลาํดบัความสําคญัของปัญหา นาํปัญหานั้นมาวางแผนเพ่ือหาแนวทางแกไ้ข
ตามลาํดบัความสาํคญัตามแนวทางและมาตรการท่ีตั้งไว ้สรุปและรายงานผลต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง  
 
กติติกรรมประกาศ  
              ขอขอบพระคุณ  ดร.พจน์  เจริญสันเทียะ ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 5  ผูบ้ริหารสถานศึกษาตลอดจนเจา้หนา้ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งทุกท่าน ท่ีอาํนวยความสะดวกในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเป็น
อยา่งดี  ขอขอบพระคุณบณัฑิตวิทยาลยัมหาวทิยาลยัราชภฎันครราชสีมาท่ีไดส้นบัสนุนทุนในการนาํเสนอผลงานวจิยั
นบัเป็นพระคุณอยา่งยิง่ ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณไว ้ณ โอกาสน้ี 
 

เอกสารอ้างองิ 
กระทรวงศึกษาธิการ. แนวทางการจดัการเรียนรู้ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พทุธศกัราช 2551.
   กรุงเทพฯ : สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 2552.   
กระทรวงศึกษาธิการ.  พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 2553 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 3).  กรุงเทพฯ : คุรุสภาฯ 2553.   
 กระทรวงศึกษาธิการ.  นโยบายและยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ. พ.ศ. 2555 - 
2558.   กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุ์มนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 2555.   
สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 5. ความสาํคญัของ แหล่งเรียนรู้. สาํนกังานเขตพ้ืนท่ี
 การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5. 2556.   
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. แผนหลกัโครงการ หน่ึงอาํเภอหน่ึงโรงเรียนในฝัน Master Plan of    
      Lab School Project.  กรุงเทพฯ : สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 2546.   
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย. 2550.   
สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.  ขอ้เสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง.   
 พิมพค์ร้ังท่ี 2.  กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟิค. 2552.   
Krejei and  Morgan. Determining sample Size for research activities.  1970. 
 
 

 



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 10 ปีการศกึษา 2558 

 

วนัองัคารที ่11 สงิหาคม พ.ศ.2558 หน้า  450 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

การประเมินหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต 

THE EVALUATION OF MASTER PROGRAM IN CURRICULUM AND INSTRUCTION 
FACULTY OF EDUCATION, RANGSIT UNIVERSITY 

 
สุภักษร ขุนณรงค์1 และ ดร.ศรีสมร พุ่มสะอาด2 

1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรศึกษาศาตรมหาบณัฑิต สาขาหลกัสูตรและการสอน มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรศึกษาศาตรมหาบณัฑิต สาขาหลกัสูตรและการสอน มหาวทิยาลยัรังสิต 

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

บทคดัย่อ 

การวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค์ เพ่ือประเมินหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสูตรและการ
สอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต กลุ่มตวัอยา่งประกอบดว้ยอาจารยผ์ูส้อนในหลกัสูตร จาํนวน 8 คน และ
ศิษยเ์ก่า สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2553-2556 จาํนวน 58 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั เป็นแบบสอบถาม 2 ฉบบั 
สาํหรับอาจารยผ์ูส้อนและศิษยเ์ก่า ลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ตรวจสอบคุณภาพ โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญ
จาํนวน 3 คน ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้คาํถามดา้นความตรง เชิงเน้ือหาของแบบสอบถาม ใหแ้สดงความคิดเห็น
และคาํนวณหาค่า ดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถามกบัวตัถุประสงคข์องงานวิจยั พบวา่แบบสอบถามมีค่าดชันี
ความสอดคลอ้ง (Item-Objective Congruency Index: IOC) ระหวา่ง 0.67 -1.00  ทั้ง 2 ฉบบั แบบสอบถามสาํหรับศิษย์

เก่า คาํนวณหาค่าความเช่ือมัน่ โดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา : α-Coefficient ไดค้่าความเช่ือมัน่ 0.95 เก็บรวบรวม
ขอ้มูลโดยผูว้ิจยัและส่งเอกสารทางไปรษณีย ์ วเิคราะห์โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย (Χ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(SD) 
คาํสําคญั  การประเมินหลกัสูตร, ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน  
 

Abstract 
This research aimed at estimating curriculum and instruction program in Faculty of Education, Rangsit 

University. The sampling group consisted of 8 lecturers and 58 students who graduated from 2010-2013. The 
method used was 2 sets of 5-rating scale questionnaire for lecturer and alumni. They were certified and validated by 
3 expertises. The questionnaires also contained open-ended questions. They were distributed via post. Item-
Objective Congruency Index, percentage, mean, and standard deviation were used to analyze the finding. It was 
found that Item-Objective Congruency Index was at 0.67-1.00 for both questionnaires. The questionnaire for 
alumni was analyzed using Alpha Coefficient, which showed the result at 0.95. 
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1. บทนํา 
การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สามารถพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ  ทั้ ง

ความสามารถในการแสวงหาความรู้  การฝึกฝนความชาํนาญในวิชาชีพ  สร้างทัศนคติท่ีดีอนัเป็นพ้ืนฐานในการ
ประกอบอาชีพ  การดาํรงชีวติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข  และการเรียนรู้ตลอดชีวติ  สามารถปรับตวัใหท้นัต่อการ
เปล่ียนแปลงของโลกตามยคุสมยัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ การจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  ตอ้งเร่ิมจากการมีบุคลากรทาง
การศึกษาท่ีมีคุณภาพทั้ งผูส้อน ผูบ้ริหาร  นักวิชาการของสถานศึกษา  ท่ีมีความเขา้ใจในศาสตร์การศึกษาซ่ึงเป็น
วชิาชีพชั้นสูง (มหาวิทยาลยัรังสิต, 2556 :17) ในการจดัการศึกษาเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบณัฑิตท่ีพึงประสงคน์ั้น กรอบสาํคญั
ในการดาํเนินงานไดแ้ก่หลกัสูตร หลกัสูตรเปรียบเสมือนแผนท่ีในการเดินทาง หากไดว้างและเลือกเส้นทางการ
เดินทางไวอ้ยา่งรอบคอบแลว้การเดินทางกจ็ะไม่เสียเวลาและค่าใชจ่้ายมาก (ปราณี กลุลวณิชย,์ 2540 : 142) 

โครงสร้างของหลกัสูตรตอ้งแสดงให้เห็นวา่ผูเ้รียนสามารถศึกษาดว้ยตนเองได ้มีรายวิชาและกิจกรรมการ
เรียนการสอนท่ีจดัไวส้นองตอบวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร สะทอ้นใหเ้ห็นถึงคุณลกัษณะเด่นของผลผลิตท่ีจะเกิดข้ึน
จากหลกัสูตรนั้น ๆอยา่งไรกต็ามหลกัสูตรท่ีสร้างข้ึน ยอ่มตอ้งมีการปรับปรุงเพ่ือใหเ้หมาะสมกบัสภาพสังคมท่ีเป็นอยู ่
และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน ไม่มีหลกัสูตรใดท่ีจะสมบูรณ์ โดยไม่ตอ้งมีการเปล่ียนแปลง เม่ือสภาพ
สังคมเปล่ียนแปลงไป (บุญส่ง นิลแกว้, 2553 : 1) โดยมีวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรศึกษาศาสตร์ (มหาวิทยาลยัรังสิต, 
2553 : 17) ดงัน้ี ผลิตมหาบณัฑิตท่ีมีความรู้ทฤษฎีหลกัสูตรและการเรียนการสอน ผลิตมหาบณัฑิตท่ีมีความสามารถ
ในการส่ือสารและการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น ผลิตผลงานวจิยัทางดา้นหลกัสูตรและการเรียนการสอน 

หลกัสูตรดงักล่าวดาํเนินมาไดร้ะยะหน่ึงจนถึงปัจจุบนั เป็นเวลา 4 ปี สมควรมีการปรับปรุงใหท้นัเหตุการณ์
ปัจจุบนั รวมทั้งมีขอ้เสนอของหน่วยงานทางการศึกษากาํหนดให้ดาํเนินการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง  (พ.ศ. 
2552 -2565)  รวมทั้งเป้าหมายการพฒันาอุดมศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบักรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.
2552-2565) ผูว้ิจัยจึงมีความสนใจท่ีประเมินหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน 
เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูล สาํหรับเป็นแนวทางเสนอแนะ ในการปรับปรุงหลกัสูตรและการสอน สาํหรับผูท่ี้เก่ียวขอ้งต่อไป 
 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

เพ่ือประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัรังสิต   

 
3. การดาํเนินการวจิัย 

3.1 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงประเมิน 
 3.2 กลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่  อาจารยผ์ูส้อน จาํนวน 8 คน และศิษยเ์ก่าท่ีจบการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2553-

2556 จาํนวน ทั้งหมดท่ีจบ 58 คน เลือกตวัอยา่งแบบเจาะจง 
เคร่ืองมือที่ ใช้ในการวิจัย ได้แก่  แบบสอบถาม  2 ฉบับ  สําหรับอาจารย์และศิษย์เก่า ซ่ึงผู ้วิจัยสร้าง

แบบสอบถามโดยอาศยักรอบแนวคิดทฤษฏี และศึกษาจากเอกสารและรายงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเป็นหลกั ลกัษณะ
แบบสอบถาม เพ่ือสอบถามการปฏิบติัการใชห้ลกัสูตร สําหรับอาจารย ์และศิษยเ์ก่า มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ตอน เป็นการกาํหนดระดบัความคิดเห็นหรือการปฏิบติั แบ่งเป็น 5 ระดบั ตามแบบ
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ของลิเคอร์ท (Likert Scale) ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป  เป็นขอ้คาํถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม และมี
ลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-List) ตอนท่ี 2-3-4 เป็นขอ้คาํถามเก่ียวกบัการประเมินหลกัสูตรศึกษา
ศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต คือ 1. ความเหมาะสม
ของหลกัสูตร 2. คุณภาพการจดัการเรียนการสอน และ 3. คุณภาพของมหาบณัฑิต ตอนท่ี 5 เป็นคาํถามปลายเปิดให้
เติมคาํในแบบฟอร์ม  (Open-Ended Form)  เสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการปรับปรุงหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ 
ตรวจสอบคุณภาพ โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 3 คน ตรวจสอบความถูกตอ้งและขอ้คาํถามและความตรง ดา้นเน้ือหา
ของแบบประเมิน ใหแ้สดงความคิดเห็นและคาํนวณหาค่า ค่าดชันีความสอดคลอ้ง แบบสอบถามกบัวตัถุประสงคข์อง
งานวิจยั พบวา่แบบสอบถามมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Item-Objective Congruency Index : IOC) ระหวา่ง 0.67 -1.00  

ทั้ง 2 ฉบบัสาํหรับแบบสอบถามสาํหรับศิษยเ์ก่า ตรวจสอบคุณภาพ มีค่าความเท่ียง โดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา : α 
- Coefficient ไดค้่าความเท่ียง  0.95 เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยผูว้ิจยัและส่งเอกสารทางไปรษณีย ์ วิเคราะห์ขอ้มูลโดย 
โดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) หาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย ( Χ )และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
คาํถามท่ีเป็นปลายเปิดใหแ้สดงความคิดเห็นวเิคราะห์โดยหาค่าความถ่ีและหรือวิเคราะห์เน้ือหา 
 
4. ผลการวจิัย 

อาจารยแ์ละศิษยเ์ก่ามีความคิดเห็นวา่ วตัถุประสงคข์องหลกัสูตรในภาพรวม มีความเหมาะสมในระดบัมาก 
เม่ือพิจารณาในรายละเอียด อาจารยมี์ความเห็นวา่ วตัถุประสงคข์องหลกัสูตรส่งเสริมและพฒันาความรู้  ทกัษะ และ
ทศันคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพทางการศึกษา สามารถนาํไปปฏิบติัไดแ้ละสามารถนาํไปออกแบบการสอนได ้โดยมี
ความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสุด  

สาํหรับโครงสร้างของหลกัสูตรอาจารยแ์ละศิษยเ์ก่า มีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัตามความเหมาะสมอยูใ่น
ระดบัมาก ทั้ งในภาพรวม และในรายละเอียด สําหรับการจัดการเรียนสอน อาจารยแ์ละศิษยเ์ก่ามีความคิดเห็นว่า
สอดคลอ้งกนั มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมา ก โดยอาจารยมี์คุณลกัษณะเหมาะสมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ในการ
จดัการเรียนรู้อาจารยจ์ดัทาํแผนจดักิจกรรมการเรียนรู้ ใชส่ื้อนวตักรรมแหล่งการเรียนรู้และวดัผลประเมินการเรียนได ้
เหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก แต่เร่ืองการใชแ้หล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลายทนัสมยัมาเป็นส่ือการเรียนการสอน มีส่ือท่ี
หลากหลายเพียงพอกบัจาํนวนนกัศึกษา มีคะแนนเฉล่ียนอ้ยกวา่ดา้นอ่ืนๆสําหรับบณัฑิตมีคุณภาพ ในภาพรวมอยูใ่น
ระดับมาก แต่เร่ืองความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับหลกัสูตรในทั้ งระดับท้องถ่ินและระดับนานาชาติ มีความสามารถ
ออกแบบและดาํเนินการวจิยัเพ่ือพฒันาองคค์วามรู้ มีคะแนนเฉล่ียนอ้ยกวา่ขอ้อ่ืนๆ อยูใ่นระดบัมาก 

 
5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 ความเหมาะสมของหลกัสูตรเก่ียวกบัโครงสร้างของหลกัสูตร 
อาจารยแ์ละศิษยเ์ก่า ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นตรงกนั ว่าหลกัสูตรมีความเหมาะสมโดยมีวตัถุประสงค ์

ส่งเสริมให้นักศึกษามีแนวคิด หลกัในการตดัสินใจ ให้สามารถดาํเนินชีวิตภายใตก้ารเปล่ียนแปลงของสังคม  และ
สามารถนาํไปปฏิบติัได ้ส่วนหลกัสูตรรายวิชา อาจารยแ์ละศิษยเ์ก่า พบวา่ จาํนวนหน่วยกิต 4 หน่วยกิต ในหมวดวิชา
เสริมพ้ืนฐาน 2 รายวชิา มีความเหมาะสม ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นิตยา  กระภูฤทธ์ิ (2548) ไดป้ระเมินหลกัสูตร
ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยกีารศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ไดก้ล่าววา่ หลกัสูตรมีความสอดคลอ้ง
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กบัความตอ้งการของผูเ้รียนและสังคมสามารถนาํไปปฏิบติัจริงในการทาํงานและใชชี้วิตประจาํวนัได ้นอกจากนั้นยงั
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สรรฤดี หันสันเทียะ (2540) ทาํการประเมินหลักสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ฉบบัพุทธศกัราช 2529 ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ไดก้ล่าวว่า 
หลกัสูตรมีความเหมาะสม เน่ืองจากจาํนวนหน่วยกิต ของหมวดวิชาพ้ืนฐาน และปริญญานิพนธ์ ซ่ึงมีความเหามะสม
ความสอดคล้องกับงานวิจัยของ     พัชรินทร์ ศรีสวสัด์ิ (2546) ได้ประเมินหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่โดยใชแ้บบจาํลองซิปป์ ไดก้ล่าวว่า วตัถุประสงค์ของการเขียนหลกัสูตรมีความชดัเจนและ
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสังคมในปัจจุบนั ทาํให้อาจารยแ์ละศิษยเ์ก่า สามารถนาํไปปฏิบติัจริงไดเ้น่ืองจาก มี
ความรู้ในการออกแบบและพฒันาหลกัสูตรการสอน จดัการเรียนรู้วิจยัดา้นหลกัสูตรและการนิเทศการสอน สามารถ
วดัและประเมินผลการเรียนรู้ นิตยา  กระภูฤทธ์ิ (2548) ได้ประเมินหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยกีารศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่โดยใชแ้บบจาํลองซิปป์ ไดก้ล่าววา่ โครงสร้างและเน้ือหาของหลกัสูตรมี
ความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียนและสังคมสามารถนาํไปปฏิบติัจริงในการทาํงานและใชชี้วิตประจาํวนัได้
เป็นอยา่งดี  

5.2 การจดัการเรียนการสอน 
เม่ือศึกษาระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนในภาพรวม พบว่า อาจารยแ์ละศิษยเ์ก่ามี

ความรู้ มีความรับผิดชอบต่อการจดัการเรียนการสอน และยอมรับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของนักศึกษา 
นอกจากนั้นยงัแนะนาํแหล่งเรียนรู้สําหรับการคน้ควา้หาความรู้เพ่ิมเติมให้กบันักศึกษาสอดแทรกกบัส่ือนวตักรรม 
เพ่ือให้นักศึกษาได้รับรู้สภาพการเปล่ียนแปลงสังคมในปัจจุบัน อีกทั้ งแผนการเรียนการสอนยงัสอดแทรกและ
ส่งเสริมใหน้กัศึกษามีจรรยาบรรณในวิชาชีพ โดยการจดักิจกรรมท่ีเนน้การพฒันาทกัษะการเรียนรู้และการปฏิบติัจาก
สถานการณ์จริง  จดักิจกรรมท่ีสามารถกระตุน้ให้นักศึกษาเกิดการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ได  ้และจดักิจกรรมท่ี
กระตุน้ให้นักศึกษาคน้ควา้หาความรู้เพ่ิมเติมอยา่งต่อเน่ืองได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สรรฤดี หันสันเทียะ(2540) 
เม่ือศึกษาระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอน พบว่า นักศึกษาชอบท่ีผูส้อนเป็นผูต้รงต่อเวลา ในดา้น
การสอน ส่วนการจดักิจกรรมในการเรียนการสอนยงัสามารถนาํความรู้ในรายวิชาต่างๆ มาบูรณาการใชไ้ด ้ไม่ว่าจะ
เป็นการใชส่ื้อนวตักรรมการเรียนรู้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สรรฤดี หนัสันเทียะ (2540) ทาํการประเมินหลกัสูตร
ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาวทิยาศาสตร์ศึกษา ฉบบัพทุธศกัราช 2529 ของมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร ไดก้ล่าวว่า อาจารยส่์งเสริมการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมประสิทธิภาพการทาํงานดา้นความรู้ ดา้นการ
สอนและดา้นการเป็นผูน้าํ ให้กบันกัศึกษา และปรับปรุงปรุงรายวิชามีความทนัสมยัโดยการนาํเทคโนโลยีมาช่วยใน
การสอน นอกจากนั้นยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ บุญศรี พรหมมาพนัธ์ุ (2550) ไดท้าํการประเมินหลกัสูตรแขนง
วชิาการวดัและประเมินผลการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ไดก้ล่าววา่ อาจารยไ์ดน้าํ
เทคโนโลยมีาใชใ้นการดาํเนินการตามหลกัสูตรใหมี้ความเหมาะสม มีความสามารถส่ือสารโดยใชเ้ทคโนโลยไีดเ้ป็น
อยา่งดี 

5.3 คุณภาพของบณัฑิต 
จากการประเมินในภาพรวม พบว่า บณัฑิต มีคุณภาพอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั อนุกุล 

พลศิริ (2548) ท่ีประเมินหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ไดใ้ช้
แบบจาํลองซิปป์ ประเมินหลกัสูตร พบวา่ ผูส้าํเร็จการศึกษาคุณลกัษณะทัว่ไปละคุณลกัษณะวิชาชีพอยูใ่นระดบัมาก 
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นอกจากน้ี ยงัพบว่า บัณฑิตมีการปฏิบัติตามหลกัสูตรคุณธรรมและจริยธรรมและมีความสมารถส่ือสารโดยใช้
เทคโนโลยี ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พิมพ์ระพี คุม้ประดิษฐ์ (2534) ทาํการประเมิน
หลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิตสาขาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ ของสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ พระนคร
เหนือ ไดก้ล่าววา่ ผูเ้รียนมีความสามารุในการใหใ้ชเ้ทคโนโลยไีดเ้ป็นอยา่งดี นอกจากนั้นยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
รสรินทร์ ใจนนัท ์(2545) ไดป้ระเมินผลหลกัสูตรวิชาส่ือสารการกีฬา โดยมุ่งประเมินดา้นบริบทหลกัสูตร ปัจจยันาํเขา้ 
กระบวนการและผลผลิตของหลักสูตรวิชาส่ือสารการกีฬา ได้กล่าวว่า บัณฑิตมีความรู้ความสามารถตรงตาม
จุดประสงคข์องหลกัสูตร และมีความ สามารถในการส่ือสารโดยใชเ้ทคโนโลย ี 

ข้อเสนอแนะในการวจิัยเพ่ือการนําผลการวจิัยไปใช้  
เพ่ือนาํผลการวจิยัไปใช ้ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะวา่ หลกัสูตรส่วนท่ีดีคงไว ้ส่วนบกพร่องควรปรับปรุง ดงัน้ี 
1. พิจารณาโครงสร้างของหลกัสูตร ควรจดัใหเ้รียนวชิาเสริมพ้ืนฐาน หมวดวชิาบงัคบั หมวดวชิาเลือก

และวทิยานิพนธ์ใหก้บัอาจารยผ์ูส้อน ไดอ้ยา่งเหมาะสม ช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนดไว ้
2. ควรพิจารณาการทาํวทิยานิพนธ์ของนกัศึกษา ทั้งเร่ืองจาํนวนหน่วยกิต วธีิการทาํและระยะเวลาในการ

ทาํ ใหมี้ความเหมาะสมสามารถใหน้กัศึกษาสาํเร็จการศึกษาไดต้ามระยะเวลาท่ีกาํหนด 
3. สาํหรับการจดัการเรียนรู้ ควรพิจารณา การจดักิจกรรมในรายวิชาท่ีสามารถนาํความรู้ในวชิาต่างๆมา

บูรณาการณ์ได ้
4. ควรใชส่ื้อนวตักรรมต่อความสนใจของนกัศึกษา 
5. ควรใชส่ื้อนวตักรรมแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและทนัสมยั เป็นส่ือการเรียนการสอน หลากหลาย

เพียงพอกบัจาํนวนนกัศึกษา 
6. ควรพฒันาของบณัฑิต ใหมี้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัพฒันาหลกัสูตรในทั้งระดบัทอ้งถ่ินระดบัชาติ

และนานาชาติ สามารถออกแบบและดาํเนินงานวิจยัเพ่ือพฒันาองคค์วามรู้ มีผลงานดา้นวิชาการ 
นาํเสนอส่ิงตีพิมพแ์ละการสัมนาทางวชิาการ    

ข้อเสนอแนะในวจิัยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของนกัศึกษาแต่ละรุ่น เพ่ือนาํมาปรับปรุงพฒันาหลกัสูตร 
2. ควรมีการวจิยัและศึกษาความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ณัฑิต ติดตามผลการปฏิบติังานของผูท่ี้จบการศึกษาอยา่ง
ต่อเน่ือง เพ่ือนาํผลการวจิยัไปปรับปรุงหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปัจจุบนั  

3. ควรประเมินหลกัสูตร ตลอดการใชห้ลกัสูตร ดว้ยรูปแบบการประเมินอ่ืนๆๆตามความเหมาะสมตาม
สถานการณ์ 

 
7. บทสรุป 

ผลการประเมินหลกัสูตรเพ่ือประเมินหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต  อาจารยแ์ละศิษยเ์ก่า พบว่าวตัถุประสงค์ของหลกัสูตรและโครงสร้างใน
ภาพรวมมีความเหมาะสมในระดบัมาก โดยอาจารยมี์คุณลกัษณะ ท่ีเหมาะสมในระดบัมากการจดัการเรียนรู้ โดยจดัทาํ
แผนจดักิจกรรมการเรียนรู้ ใชส่ื้อนวตักรรมแหล่งการเรียนรู้และวดัผลประเมินการเรียนไดมี้ความเหมาะสมอยูใ่น
ระดบัมาก และคุณภาพบณัฑิตในภาพรวมมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก  
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การศึกษาผลการใช้แบบฝึกทกัษะพฒันาทกัษะการอ่านออกเสียงภาษาจีน  
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 โรงเรียนมัธยมวดัมกฏุกษัตริย์ 

THE  STUDY OF THE OUTCOME OF DRILLS AND PRACTICES  
IN DEVELOPING CHINESE PHONICS OF GRADE 7 STUDENTS  

IN MATTAYOM WAT MAKUTKASAT SCHOOL 
 

ปัทมา  ฮูเซน1 และ ดร.ศรีสมร พุ่มสะอาด2 
1 นกัศึกษาหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบญัฑิต สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัรังสิต 

2 อาจารยป์ระจาํ สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัรังสิต 

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

บทคดัย่อ  

การวิจยัเร่ือง การศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะพฒันาทกัษะการอ่านออกเสียงภาษาจีนของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1โรงเรียนมธัยมวดัมกุฏกษตัริย ์มีวตัถุประสงค ์คือ 1) เพ่ือหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะการอ่าน
ออกเสียงภาษาจีน โดยมีเกณฑ์ E1/E2 เท่ากบั 75/75 และ 2) เพ่ือเปรียบเทียบทกัษะการอ่านออกเสียงภาษาจีน ก่อน
และหลงัการใชแ้บบฝึกทกัษะพฒันาทกัษะเป็นรายบุคคลและทั้งชั้นเรียน  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั เป็นนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนมธัยมวดัมกฏุกษตัริย ์จาํนวน 28 คน เลือกแบบเจาะจง (Purposive  Selecting ) เคร่ืองมือ
ท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ 1) แบบฝึกทกัษะพฒันาทกัษะการอ่านออกเสียงภาษาจีน มีค่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 
0.67 – 1.00  2) แผนการจดัการเรียนรู้ มีค่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 1.00  3) แบบทดสอบวดัทกัษะการอ่านออก
เสียงก่อนเรียนและหลงัเรียน มีค่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 1.00  และมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.87 เก็บรวบรวม
ขอ้มูลโดยจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยใชแ้บบฝึกทกัษะพฒันาทกัษะการอ่านออกเสียงภาษาจีน เป็นเวลา 4 สัปดาห์ 
สัปดาห์ละ 4 ชัว่โมง ทดสอบย่อยระหว่างบท วิเคราะห์ขอ้มูลโดยคาํนวนหาค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) ของแบบฝึก 

ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 75/75 คาํนวนหาค่าเฉล่ีย ( ̅ ) ค่าเบ่ียงเบนมาตราฐาน (S.D.) เปรียบเทียบผลการเรียนก่อน
เรียนและหลงัเรียนจากการใชแ้บบฝึกทกัษะพฒันาทกัษะการอ่านออกเสียงภาษาจีน โดยใชส้ถิติ (t-test)  

ผลการวจิยัพบวา่ 
 1. แบบฝึกทักษะพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาจีน  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  77.40/83.70 ซ่ึงมี
ประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑท่ี์ตั้งไวคื้อ 75/75 

  2. คะแนนเฉล่ียผลการเรียนหลงัจากเรียนภาษาจีนดว้ยการใชแ้บบฝึกทกัษะการอ่านออกเสียงภาษาจีน ( ̅  
= 25.11) มากกวา่คะแนนเฉล่ียก่อนเรียน ( ̅  = 11.96) มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 

คาํสําคญั: แบบฝึกทกัษะ, ทกัษะการอ่านออกเสียงภาษาจีน, โรงเรียนมธัยมวดัมกฏุกษตัริย ์ 
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Abstract 

 The objectives of the research on the study of the outcome of drills and practices in developing Chinese 
phonics of grade 7 students in Mattayom Wat Makutkasat school were to (1) study the effectiveness of drills and 
practices in developing Chinese phonics with a standard criteria E1/E2 at 75/75 and (2) compare the outcome of 
reading skill in developing Chinese phonics to individual student and the whole class , before and after using drills 
and practices in developing Chinese phonics. The samples in the study were 28 grade 7 students school, selected by 
purposive Selecting method. The study instruments were: (1) drills and practices in developing Chinese phonics on 
developing  with the consistency index at 0.67 – 1.00, (2) lesson plans with the consistency index at 1.00, and (3) 
pre and post-test on drills and practices in developing Chinese phonics with the consistency index at 1.00 and the 
reliability at 0.87. The data were collected through tests at the end of each activity that used drill and practices in 
developing Chinese phonics for 4 hours/week for 4 weeks. The data were analyzed by using standard effectually 
E1/E2 at 75/75, mean ( ̅), standard deviation (S.D) and t-test on the comparison of the result of pre- and post-test 
scores, before and after using drills and practices.  
 The study was found that (1) the drills and practices in developing Chinese phonics of grade 7 students in 
this study was efficiency at 77.40/83.70 which was higher than the criteria at 75/75. (2) the average post-test scores 
( ̅=25.11) after learning by using drills and practices in developing Chinese phonics was higher than the average of 
pre-test score ( ̅=11.9), statistically significant at0.05. 
 

KEYWORDS: DRILLS AND PRACTICES, CHINESE PHONICS, MATTAYOM WAT MAKUTKASAT SCHOOL 
 

1. บทนํา  
ในสังคมไทย ภาษาจีนถือเป็นภาษาต่างประเทศท่ีสองท่ีมีผูเ้ลือกเรียนมากท่ีสุด ตั้งแต่ระดบัประถมศึกษา

จนถึงอุดมศึกษาและเป็นนโยบายของรัฐบาลท่ีตอ้งการส่งเสริมให้ผูเ้รียนและประชาชนมีความสามารถใชภ้าษาน้ีใน
การส่ือสาร เพราะเศรษฐกิจจีนเติบโตอย่างมั่นคงและก้าวไกล การคา้และการลงทุนระหว่างจีนกับไทย และกับ
ประเทศต่างๆ ในทุกทวีปทวีมูลค่าอยา่งรวดเร็วและต่อเน่ือง ฉะนั้นไม่ใช่เพียงประเทศไทยเท่านั้นท่ีเห็นความจาํเป็น
ในการเตรียมความพร้อมประชาชนของตนให้สามารถส่ือสารดว้ยภาษาจีน ประเทศต่างๆ  ก็มีนโยบายในทาํนอง
เดียวกนัเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพดา้นภาษาของประชาชน  อนัเป็นกลยุทธ์หน่ึงของการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั
ของประเทศบนเวทีระหวา่งประเทศ (สาํนกังานวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2556) 

ดงันั้น  การสอนภาษาจีน ทกัษะขั้นตน้ท่ีจาํเป็นอยา่งยิง่คือ ทกัษะการอ่านออกเสียง พยญัชนะ สระ และการ
ผนัวรรณยุกต์ท่ีถูกตอ้ง ตั้งแต่พ้ืนฐาน  การจดัการเรียนการสอนภาษาจีน ยงัไม่บรรลุเป้าหมายเท่าท่ีควร มีนักเรียน
จาํนวนมากท่ียงัอ่านออกเสียงตวัพยญัชนะ สระ การผนัเสียงวรรณยกุตไ์ม่ชดัเจน และความแตกต่างของเสียง อนัเป็น
สาเหตุใหอ้่านออกเสียงไม่ถูกตอ้ง เม่ือเกิดการออกเสียงไม่ถูกและไม่ชดัเจนแลว้อาจจะส่งผลต่อการศึกษาต่อในระดบั
ต่อไปของวชิาภาษาจีน  
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จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน พบว่านักเรียนมีผลการเรียนรู้ตํ่าซ่ึงเกิดจากนักเรียนอ่าน
ภาษาจีนไม่ออก นักเรียนส่วนน้อยเท่านั้ นท่ีสามารถอ่านไดถู้กตอ้ง พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนเป็นปัญหามากต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาจีน ทาํให้นกัเรียนขาดทกัษะในการส่ือสารไดอ้ยา่งถูกตอ้ง นอกจากน้ียงัพบวา่ผูเ้รียน
ยงัมีทกัษะในการอ่านออกเสียงพินอินยงัไม่ถูกตอ้งตามหลกัการภาษาจีน จากสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึน ผูว้ิจยัไดเ้ห็นความ
จาํเป็นตอ้งแกปั้ญหาดงักล่าว โดยพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนภาษาจีนให้มีประสิทธิภาพ  ครูผูส้อนจาํเป็นตอ้งจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  โดยนาํแบบฝึกทกัษะมาใชป้ระกอบการเรียน เพราะแบบฝึกทกัษะเป็นส่ือ
ท่ีเพ่ิมเติมใหน้กัเรียนฝึกปฏิบติัเพ่ือใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจและมีทกัษะเพ่ิมข้ึน (วิมลรัตน์  สุนทรโรจน์, 2545 : 130 - 
134)  ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะใชแ้บบฝึกทกัษะการอ่านออกเสียงพินอินเขา้มาช่วยในการพฒันาทกัษะการอ่านออกเสียง
ของนกัเรียน เพ่ือนาํไปสู่การพฒันาทกัษะอ่ืนๆอนัไดแ้ก่ ฟัง พดู และเขียนดว้ย 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพ่ือพฒันาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะการอ่านออกเสียงภาษาจีนโดยมีเกณฑ ์E1/E2 เท่ากบั 75/75 
2. เพ่ือเปรียบเทียบทกัษะการอ่านออกเสียงภาษาจีน ก่อนและหลงัการใชแ้บบฝึกทกัษะ  

2.1 รายบุคคล 
2.2 ทั้งชั้นเรียน 

 

3. การดาํเนินการวจิัย 
การวิจยั เร่ือง การศึกษาผลการใชแ้บบฝึกทกัษะพฒันาทกัษะการอ่านออกเสียงภาษาจีนของนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนมธัยมวดัมกฏุกษตัริย ์ดาํเนินการตาม ลาํดบัต่อไปน้ี 
3.1 รูปแบบของการวจิัย 
เป็นการวิจยัเชิงทดลองประเภท Pre experiment เป็นการเร่ิมการทดลองแบบกลุ่มเด่ียว ทดสอบก่อนและ

หลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกทกัษะพฒันาทกัษะการอ่านออกเสียงภาษาจีน 
3.2 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากร คือ นกัเรียนชั้นมยัมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนมธัยมวดัมกุฏกษตัริย ์มี

ทั้งหมด 8 หอ้งเรียน มีจาํนวน 198 คน 
กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชั้นมยัมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนมธัยมวดัมกุฏกษตัริย ์

เลือกแบบเจาะจง 1 ห้องเรียน ท่ีเป็นห้องเรียนภาษาจีน ไดแ้ก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/4 ห้องเรียนภาษาจีน 
จาํนวน 28 คน 

3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
เคร่ืองมือประกอบดว้ย 1) แบบฝึกทกัษะพฒันาทกัษะการอ่านออกเสียงภาษาจีน มี1 ชุดแบบฝึก 4  เร่ืองยอ่ย 

2) แผนการจดัการเรียนรู้ 4 แผน และ 3) แบบทดสอบวดัทกัษะการอ่านออกเสียงก่อนเรียนและหลงัเรียน 1 ฉบบั 
วธีิสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ  
1.  แบบฝึกทกัษะ ศึกษาหลกัการสร้างแบบฝึกทกัษะและวิเคราะห์ลกัษณะของผูเ้รียน ศึกษาเอกสาร 

ตาํราต่างๆ งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแบบฝึกทกัษะเร่ือง เรียนรู้การออกเสียง  
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2. สร้างแบบฝึกทักษะพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาจีน  แผนการจัดการเรียนรู้และ
แบบทดสอบวดัทกัษะการอ่านออกเสียงก่อนเรียนและหลงัเรียน ใหค้รอบคลุมตวัช้ีวดัและผลการเรียนรู้ 
  3. นาํแบบฝึกทกัษะพฒันาทกัษะการอ่านออกเสียงภาษาจีน แผนการจดัการเรียนรู้และ แบบทดสอบ
วดัทกัษะการอ่านออกเสียงก่อนเรียนและหลงัเรียน ท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบ
แก้ไข นําเคร่ืองมือท่ีผ่านการแกไ้ขแลว้จากอาจารยท่ี์ปรึกษาแลว้ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 3 คน ตรวจสอบความ
เท่ียงตรงในดา้นเน้ือหา การจดักิจกรรมการเรียนรู้และทาํการปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆโดยพิจารณา ความ
สอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามกบัผลการเรียนรู้ นาํผลการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญแต่ละขอ้ไปหาดชันีความสอดคลอ้ง 
(Item Objective Congruence Index: IOC) ระหว่างขอ้คาํถามกบักิจกรรมแต่ละดา้น ไดค้่า IOC จากแบบสอบถามทุก
ฉบบัซ่ึงมีค่า IOC อยูร่ะหวา่ง 0.67-1.00 ซ่ึงมากกวา่ 0.50 จึงนาํไปใชเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลได ้ 
 4. นําแบบฝึกทักษะพฒันาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาจีน ท่ีปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนําของ
ผูเ้ช่ียวชาญและ นาํไปทดลองใชก้บันกัเรียน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนวดัเบญจม
บพิตร จาํนวน 9 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง เพ่ือหาประสิทธิภาพตามเกณฑ ์75/75   ผูว้ิจยัทาํการตรวจสอบแบบทดสอบ
ก่อนเรียนและหลงัเรียน แลว้นาํผลคะแนนท่ีไดม้าวเิคราะห์หาประสิทธิภาพ E1/ E2 มีค่าประมาณ 83.32 / 90.00  

5. แบบทดสอบวดัทกัษะการอ่านออกเสียงก่อนเรียนและหลงัเรียน ท่ีผ่านการพิจารณาปรับปรุง
แกไ้ขแลว้ไปทดลองใช ้(Try out) เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือกบันักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวดั
เบญจมบพิตร จาํนวน 9 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.87  
                     6.  จดัพิมพ์แบบทดสอบวดัทักษะการอ่านออกเสียงก่อนเรียนและหลงัเรียนและแบบฝึกทกัษะ
พฒันาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาจีน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
โรงเรียนมธัยมวดัมกฏุกษตัริย ์ท่ีสมบูรณ์ซ่ึงไดป้รับปรุงแกไ้ขแลว้ 
                    7.   นาํแบบทดสอบวดัทกัษะการอ่านออกเสียงก่อนเรียนและหลงัเรียนและแบบฝึกทกัษะพฒันา
ทกัษะการอ่านออกเสียงภาษาจีน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ไปใชก้บั
นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งท่ีจะทาํวจิยัจาํนวน 28 คน ในภาคเรียนท่ี 1 โรงเรียนมธัยมวดัมกฏุกษตัริย ์ปีการศึกษา 2557  
 

4. ผลการวจิัย 
4.1 การวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะพฒันาทกัษะการอ่านออกเสียงภาษาจีน 

ตารางท่ี 1 ประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะพฒันาทกัษะการอ่านออกเสียงภาษาจีนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
กลุ่มตวัอยา่ง  

N ประสิทธิภาพดา้นกระบวนการ ประสิทธิภาพดา้นผลลพัธ์   E1 /  E2 

 S คะแนนเตม็ ̅          E1         คะแนนเตม็        ̅           E2 
28       40           30.96    77.40 30      25.11        83.70           77.40/83.70        

 

จากตารางท่ี 1 พบวา่ แบบฝึกทกัษะพฒันาทกัษะการอ่านออกเสียงภาษาจีนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
จาํนวน 1 ชุดแบบฝึก ท่ีใชก้บันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 โรงเรียนมธัยมวดัมกฏุกตัริย ์จาํนวน 28 คน มี
ค่าประสิทธิภาพระหวา่งเรียน (E1) มีค่าเท่ากบั 77.40 ค่าประสิทธิหลงัเรียน (E2) เท่ากบั 83.70 ซ่ึงมีค่าประสิทธิภาพสูง
กวา่เกณฑท่ี์ตั้งไวคื้อ 75/75 
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4.2 ผลเปรียบเทียบทกัษะการอ่านก่อนเรียนและหลงัเรียนจากการใชแ้บบฝึกทกัษะพฒันาทกัษะการอ่าน
ออกเสียงภาษาจีน 

4.2.1 เปรียบเทียบเป็นรายบุคคล 
พบวา่นกัเรียนทุกคนมีคะแนนเพ่ิมข้ึน เม่ือพิจารณาคะแนนทกัษะการอ่านของนกัเรียนก่อนเรียนดว้ยแบบฝึก

ทักษะพฒันาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาจีน จะเห็นได้ว่านักเรียนท่ีมีคะแนนสอบอยู่ในช่วง 1 – 10 คะแนน มี
คะแนนหลงัเรียนแตกต่างจากเดิมสูงมาก ช้ีให้เห็นว่าเด็กท่ีไดค้ะแนนก่อนเรียนน้อย แบบฝึกทกัษะสามารถช่วยให้
นกัเรียนพฒันาข้ึนไดม้าก โดยเฉพาะเลขท่ี 7 ก่อนเรียนสอบได ้1 คะแนนหลงัเรียนสอบได ้21 คะแนน มีคะแนนเพ่ิม
ข้ึนมา 20 คะแนน และ เลขท่ี 10 ก่อนเรียนสอบได ้2 คะแนน หลงัเรียนสอบได ้24 คะแนน มีคะแนนเพ่ิมข้ึนมา 22 
คะแนน แต่สาํหรับนกัเรียนท่ีมีคะแนนสอบก่อนเรียน มากกวา่ 10 คะแนนข้ึนไป มีคะแนนพฒันานอ้ยกวา่เด็กท่ีมีผล
การเรียนตํ่า แสดงใหเ้ห็นวา่เดก็ทีมีผลการเรียนนอ้ยพฒันาไดม้ากกวา่เดก็ท่ีมีผลการเรียนสูง 

4.3 เปรียบเทียบทั้งชั้นเรียน 
ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียทกัษะการอ่านก่อนเรียนและหลงัเรียนจากการใชแ้บบฝึกทกัษะพฒันาทกัษะการ
อ่านออกเสียงภาษาจีน ทั้งชั้นเรียน 

การทดสอบ        จาํนวนนกัเรียน    ̅   (S.D.)  t-test 
ก่อนเรียน   28  11.96  6.49 

          15.92* 
หลงัเรียน   28  25.11  2.78   

   *มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 จากตารางท่ี 2 พบว่าคะแนนเฉล่ียทกัษะการอ่านหลงัเรียนภาษาจีนดว้ยการใชแ้บบฝึกทกัษะการอ่านออก

เสียงภาษาจีน (x = 25.11) สูงกว่าคะแนนเฉล่ียทักษะการอ่านก่อนเรียน ( ̅= 11.96) ท่ีระดับนัยสําคัญ  .05 ตาม
สมมุติฐานจากค่า t-test การจดัการเรียนการสอนภาษาจีนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะพฒันาทกัษะการอ่านออกเสียงภาษาจีน 
ช่วยพฒันาทกัษะการอ่านออกเสียงของนกัเรียนใหเ้พ่ิมสูงข้ึน  
 

5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
ผลการวิจยัเร่ืองการศึกษาผลการใชแ้บบฝึกทกัษะพฒันาทกัษะการอ่านออกเสียงภาษาจีนของนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนมธัยมวดัมกฏุกษตัริย ์สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะพฒันาทกัษะการอ่านออกเสียงภาษาจีน มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ท่ี

กาํหนดไว ้เป็นไปตามวตัถุประสงค ์คือ มีประสิทธิภาพเท่ากบั 77.40/83.70   แสดงวา่แบบฝึกทกัษะพฒันาทกัษะการ
อ่านออกเสียงภาษาจีน สามารถช่วยพฒันาทกัษะการอ่านของนกัเรียนทุกคนให้มีผลคะแนนเพ่ิมข้ึน และจากการทาํ
แบบทดสอบระหวา่งเรียน มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 77.40 และมีคะแนนท่ีไดจ้ากการทาํแบบทดสอบหลงัเรียน เฉล่ียร้อย
ละ 83.70 มีประสิทธิภาพ สูงกว่าเกณฑ์ 75/75  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ศศิวิมล  กงัล่ี (2544 ) ไดท้าํการวิจยัเร่ืองการพฒันา
แบบฝึกทกัษะการอ่านเพ่ือการส่ือสารจากหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสารภาษาองักฤษ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
5 โรงเรียนวดัไร่ขิงวิทยา จงัหวดันครปฐม จาํนวน 30 คน ซ่ึงไดม้าโดยการเจาะจง เพ่ือหาประสิทธิภาพของแบบฝึก
ทกัษะการอ่านท่ีสร้างข้ึนให้ไดต้ามเกณฑ์ 75/75 เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร
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ก่อนและหลงัการใชแ้บบฝึกทกัษะการอ่าน ผลการวิจบัพบวา่ ประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัาะการอ่านเพ่ือการส่ือสาร
ท่ีผูว้จิยัสร้างอยูใ่นระดบัสูงกวา่เกณฑท่ี์กาํหนด ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนหลงัการทาํแบบฝึก
ทกัษะการอ่านเพ่ือการส่ือสารสูงกวา่ก่อนการฝึกอ่านอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

2. ผลการศึกษาเปรียบเทียบทกัษะในการอ่านออกเสียงภาษาจีน พบว่านักเรียนมีคะแนนเฉล่ียทกัษะทางการ

เรียนหลงัเรียนภาษาจีนดว้ยการใชแ้บบฝึกทกัษะการอ่านออกเสียงภาษาจีน ( ̅  = 25.11) มากกวา่คะแนนเฉล่ียทกัษะ

ทางการเรียนก่อนเรียน ( ̅  = 11.96) ท่ีระดบันยัสาํคญั .05 ตามสมมุติฐานจากค่า t-test   สรุปไดว้า่การจดัการเรียนการ
สอนภาษาจีนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะพฒันาทกัษะการอ่านออกเสียงภาษาจีน ช่วยพฒันาทกัษะการอ่านออกเสียงของ
นกัเรียนให้เพ่ิมสูงข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั เพตต้ี  (Petty  1963 : 269)  ไดก้ล่าวถึงความสาํคญัของแบบฝึกเสริมทกัษะไว้
อยา่งชดัเจนวา่แบบฝึกเสริมทกัษะเป็นส่วนเพิ่มเติมหรือเสริมหนังสือเรียนในการเรียนทกัษะ ช่วยส่งเสริมให้ทกัษะ
ทางภาษาคงทน  ช่วยในเร่ืองความแตกต่างระหวา่งบุคคล  เพราะการให้นกัเรียนทาํแบบฝึกเสริมทกัษะท่ีเหมาะสมกบั
ความสามารถของตนเอง  จะทาํให้ประสบผลสําเร็จทางดา้นจิตใจมาก  ทั้งยงัช่วยให้นักเรียนสามารถทบทวนส่ิงท่ี
เรียนไดด้ว้ยตนเองและใชเ้ป็นเคร่ืองมือวดัผลการเรียนไดอี้กดว้ย และสอดคลอ้งกบั โรจนา  แสงรุ่งรวี  (2531 : 41) 
กล่าวถึงความสําคญัของแบบฝึกทกัษะไวว้า่ ในการฝึกทกัษะจาํเป็นตอ้งอาศยัแบบฝึกหัดเพ่ือทบทวนความเขา้ใจ ใน
เร่ืองท่ีเรียนไปแลว้ ครูส่วนมากจะใชแ้บบฝึกหัดท่ีมีอยูใ่นหนังสือแบบเรียนให้นักเรียนฝึกหัด จึงเป็นหน้าท่ีของครู
โดยตรงท่ีจะตอ้งสร้างแบบฝึกทกัษะใหเ้หมาะสมกบัเร่ืองท่ีสอน เพ่ือใหน้กัเรียนเกิดทกัษะเขา้ใจมากยิง่ข้ึน และมีความ
ชาํนาญแม่นยาํในบทเรียนนั้น ๆ ก่อใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีดี 

ข้อเสนอแนะการนําผลการวจิัยไปใช้ 
1. จากผลการวิจยัคร้ังน้ี แบบฝึกทกัษะการอ่านออกเสียงภาษาจีนมีประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑ์ท่ีกาํหนด จึง

สามารถนาํไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนภาษาจีนต่อไปได ้
2. การนาํแบบฝึกทกัษะการอ่านออกเสียงภาษาจีนไปใช ้ครูควรศึกษาการใชแ้บบฝึกให้เขา้ใจและเตรียม

แบบฝึกใหเ้ท่ากบัจาํนวนนกัเรียนก่อนนาํไปใช ้
3. การจดักิจกรรมการเรียนการสอน ครูควรให้นักเรียนทราบผลของการอ่านออกเสียงทนัที เพ่ือทราบ

ทกัษะการอ่านออกเสียงของตน 
4. การใช้แบบฝึกทักษะควรคาํนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้ งน้ีสามารถปรับเวลาตามความ

เหมาะสมกบัศกัยภาพของนกัเรียน 
5. ในการฝึกการอ่านออกเสียง ครูควรให้นกัเรียนไดฝึ้กอยา่งสมํ่าเสมอเพ่ือให้มีทกัษะการอ่านออกเสียงท่ี

ถูกตอ้ง และเกิดความชาํนาญมากข้ึน 
6. แบบฝึกทกัษะการอ่านออกเสียงภาษาจีนน้ีเหมาะสําหรับเด็กท่ีไม่มีพ้ืนฐานดา้นระบบสัทอกัษรพินอินหรือมี

ทกัษะดา้นการอ่านออกเสียงภาษาจีนตํ่ามากกวา่เดก็ท่ีมีพ้ืนฐานมาอยูแ่ลว้ 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการสร้างแบบฝึกทกัษะใหค้รบทั้ง 4 ทกัษะ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนในคร้ังต่อไป เพ่ือ
พฒันาการใชภ้าษาจีนใหค้รบทั้ง 4 ทกัษะ 

2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระหวา่งกลุ่มทดลอง ท่ีเรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะการอ่านออกเสียงภาษาจีน 
และกลุ่มควบคุมท่ีไม่ไดเ้รียนดว้ยแบบฝึกทกัาะการอ่านออกเสียงภาษาจีน 
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3. ควรมีการศึกษาสาํรวจปัญหาในดา้นอ่ืนๆ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) ท่ีเกิดกบั
นกัเรียน เพ่ือท่ีจะไดเ้ป็นแนวทางในการจดัทาํนวตักรรมดา้นอ่ืนๆอีก 

 

6. บทสรุป 
โดยสรุปจากผลการวิจยั เร่ืองน้ีแสดงให้เห็นว่า  การจดัการเรียนการสอนภาษาจีนโดยใชแ้บบฝึกทักษะ

พฒันาทกัษะการอ่านออกเสียงภาษาจีน ช่วยพฒันาทกัษะการอ่านออกเสียงของนกัเรียนให้เพ่ิมสูงข้ึน ดงันั้นการวิจยั
ในคร้ังน้ีจึงบรรลุผลตามความมุ่งหมายของการศึกษาท่ีตั้งไว ้คือ 1. เพ่ือหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะการอ่าน
ออกเสียงภาษาจีน โดยมีเกณฑ์ E1/E2 เท่ากบั 75/75 และ 2. เพ่ือเปรียบเทียบทกัษะการอ่านออกเสียงภาษาจีน ก่อน
และหลงัการใชแ้บบฝึกทกัษะเป็นรายบุคคลและทั้งชั้นเรียน 
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บทคดัย่อ      

การวิจยัเร่ืองน้ี  มีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน ท่ีจดัการเรียนรู้ตามแบบปฏิบติัท่ีดี ตาม
เกณฑ์ร้อยละ 60  ของคะแนนเตม็  2) เปรียบเทียบผลการจดัการเรียนรู้ตามแบบปฏิบติัท่ีดี ก่อนเรียนและหลงัเรียน และ 
3) ศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียน ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ตามแบบปฏิบติัท่ีดี   กลุ่มตวัอย่างสําหรับการวิจยั เป็น 
ผูเ้รียน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/3 กาํลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558  โรงเรียนปทุมวิไล จงัหวดัปทุมธานี 
จาํนวน 47 คนมาจาการสุ่มผูเ้รียน 1 ห้องจาก 15 ห้อง โดยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบกลุ่ม (cluster  random sampling)  
เคร่ืองมือท่ีใชป้ระกอบดว้ย 1) รูปแบบการจดัการเรียนรู้ตามแบบปฏิบติัท่ีดี  2) แผนการจดัการเรียนรู้ตามแบบปฏิบติัท่ีดี 
เร่ืองแรงและการเคล่ือนท่ี จาํนวน 3 แผน  3) แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียน เป็นแบบทดสอบแบบ
เลือกตอบ 4 ตวัเลือก  และ4) แบบสอบถามความพึงพอใจ ของผูเ้รียน ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ตามแบบปฏิบติัท่ีดี  ผูว้ิจยั
ทดลองจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ จาํนวน 6 คาบ  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยคาํนวณหาค่าร้อยละ (%) 

ค่าเฉล่ีย (x) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบ ค่าความแตกต่างของคะแนนผลการเรียนรู้ก่อนและหลงั
เรียน โดยใช ้การทดสอบ t-test  แบบ Dependent Samples  

ผลการวิจยัพบว่า 1)  ผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ตามแบบปฏิบติัท่ีดี ร้อยละ 60  ของ
คะแนนเต็ม 20 คะแนน  2) ผลการเรียนรู้ตามแบบปฏิบติัท่ีดี  หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั  

0.05 และ3) ผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้ตามแบบปฏิบติัท่ีดี อยูใ่นระดบัมาก  (  = 4.49) 
 

คาํสําคญั: ผลการจดัการเรียนรู้  แบบปฏิบติัท่ีดี  การจดัการเรียนรู้ตามแบบปฏิบติัท่ีดี 
 

Abstract 

 The objectives of the research on the Results of Learning Management using Good Practice in Science 
were to 1) study the learning results of students who were in Good Practice Learning Management Program on the 
criteria 60 percent of the full score, 2) compare the learning results, before and after using Good Practice Learning 
Management in Science to students, and 3) study students’ fatisfaction towards Good Practice Learning 
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Managements. The sample in this study were 47  Mathayomsuksa 3/3 students in the first semester of an academic , 
year 2015, at Pathumwilai school in Pathumthani Province and the sample were selected from the population of 15 
classes of Mathayomsuksa 3 by cluster random sampling. The research instruments were: (1) a model on Good 
Practice Learning Management (2) the three Good Practice Lesson Plans on Force and Moment ,(3) Pre and Post-
test on 4 choices answer using before and after learning management, and (4) a questionnaire on learners’ 
satisfaction  towards Good Practice Learning Management. The researcher did the experiment by organized 
learning activities for 6 lesson plans.  Data were analyzed by using percentage (%), mean (X) , standard deviation 
(S.D) and tested the differentiation of the Pre and Post Learning before and after learning by using T-test on 
Dependent. 
 The result of this research revealed that (1) students’ k  results from Good Practice Learning Management 
learning were higher than the criteria at 60 percent of the full score 20; (2) students’ knowledge results in Good 
Practice Learning Management programme were significantly higher than before entering in the programme at the 
level of 0.05; and students’ fatisfactions on Good Practice Learning Management programme were high with X = 
4.49 .   
 

KEYWORDS:  RESULTS OF LEARNING MANAGEMENT,  GOOD PRACTICE MODEL,  LEARNING  
MANAGEMENT USING GOOD PRACTICE MODEL 

 

1. บทนํา 
ปัจจุบนัเป็นยคุท่ีโลกมีความเจริญกา้วหนา้อยา่งรวดเร็วอนัสืบเน่ืองมาจากการใชเ้ทคโนโลย ี รวมทั้งในเร่ือง

ของการศึกษากระแสการปรับเปล่ียนทางสังคมโดยเฉพาะในดา้นการศึกษาท่ีเกิดข้ึนในศตวรรษท่ี 21 ท่ีสําคญัคือ
ทกัษะการเรียนรู้ (Learning Skill) ส่งผลให้มีการเปล่ียนแปลงการจดัการเรียนรู้เพ่ือให้เด็กในศตวรรษท่ี 21 มีความรู้
ความสามารถและทกัษะจาํเป็น  ซ่ึงเป็นผลทาํให้มีการปฏิรูปเปล่ียนแปลงรูปแบบการจดัการเรียนรู้  ตลอดจนการเตรียม
ความพร้อมดา้นต่างๆ (วิจารณ์ พานิช, 2555: 16-21)  จากการศึกษาสภาพการจดัการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ในปัจจุบนั
พบวา่ ผูเ้รียนไม่ให้ความสาํคญักบัสาระวิทยาศาสตร์เท่าท่ีควร โดยมีสาเหตุ มาจากกระบวนการจดัการสอนท่ีเนน้การ
ท่องจาํมากกว่าความเขา้ใจ(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 2545:22) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัซานูรี เมาะบูลา       
(2554: 7)กล่าวว่า ครูผูส้อนใช้การบรรยายมากกว่าการจัดกิจกรรมทาํให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้  ท่ีไม่สนองความ
ตอ้งการของผูเ้รียน  ครูผูส้อนขาดทกัษะในการจดัทาํ ใชส่ื้อและอุปกรณ์  ไม่เห็นความสําคญัของการใช้ แผนการ
จดัการเรียนรู้ ส่งผลให้คุณภาพการเรียนรู้ดา้นวิทยาศาสตร์ของเด็กไทยยงัไม่เป็นท่ีน่าพอใจ   สําหรับผลการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของประเทศไทย  ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3   จากผลการสอบทางการศึกษา
ระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ในปีการศึกษา  2554-2556  ซ่ึงคะแนนเต็ม 100  พบว่า  คะแนนเฉล่ียระดบัจงัหวดั
โดยเฉพาะจงัหวดัปทุมธานี ตํ่ากวา่คะแนนเฉล่ียของระดบัประเทศ  ซ่ึงตํ่ากวา่ร้อยละ 50 ของคะแนนเตม็โดยมีค่าเฉล่ีย 
32.19 – 37.95 ทั้ง 3 ปีการศึกษา  เม่ือพิจารณาเฉพาะผลการเรียนรู้โรงเรียนปทุมวิไลมีคะแนนเฉล่ียตํ่ากว่าร้อยละ 50 
ของคะแนนเตม็และตํ่ากวา่คะแนนเฉล่ียระดบัประเทศ  และจงัหวดัปทุมธานี   ทั้ง 3 ปีการศึกษาต่อเน่ือง  คณะครูและ
กรรมการสถานศึกษามีความคิดท่ีจะพฒันาและยกระดบัผลการเรียนรู้วชิาวทิยาศาสตร์ใหสู้งข้ึน 
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ผูว้จิยัในฐานะปฏิบติัหนา้ท่ีครูผูส้อนวทิยาศาสตร์ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  ซ่ึงเป็นชั้นท่ีจบหลกัสูตรการศึกษา
ภาคบงัคบัและเรียนต่อในชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายและมีผลการเรียนตํ่า  ผูว้จิยัจึงเห็นความสาํคญัของปัญหาดงักล่าว
จาํเป็นตอ้งแกไ้ขและไดรั้บการพฒันา  จึงคิดวา่ตอ้งหาวธีิท่ีจะมาแกไ้ขวธีิสอนของครู 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
2.1 เพ่ือศึกษาผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน ท่ีจดัการเรียนรู้ตามแบบปฏิบติัท่ีดี ตามเกณฑร้์อยละ 60  ของคะแนนเตม็ 

 2.2 เพ่ือเปรียบเทียบผลการจดัการเรียนรู้ตามแบบปฏิบติัท่ีดี ก่อนเรียนและหลงัเรียน 
 2.3 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียน ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ตามแบบปฏิบติัท่ีดี  
 
3. การดาํเนินการวจิัย 

การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Pre experimental design) เป็นการทดลองประเภทกลุ่มทดลองกลุ่ม
เดียว วดัผลก่อนและหลงัการทดลอง ดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
    1) ประชากร  
 ประชากร ไดแ้ก่  ผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2558 โรงเรียน
ปทุมวไิล  อาํเภอเมือง   จงัหวดัปทุมธานี  จาํนวน  15  หอ้งเรียน ทั้งหมด 654  คน 
    2) กลุ่มตวัอยา่ง  
    กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ผูเ้รียน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/3 จาํนวน 47 คน มาจากการสุ่มผูเ้รียน 1 ห้อง
จาก 15 หอ้ง โดยวธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบกลุ่ม (cluster  random Sampling) 
   3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
 เคร่ืองมือประกอบดว้ย 1)  รูปแบบการจดัการเรียนรู้ตามแบบปฏิบติัท่ีดี เร่ืองแรงและการเคล่ือนท่ี  2) 
แผนการจดัการเรียนรู้ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  3) แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้  และ4) แบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผูเ้รียน 

3.3 วธีิสร้างเคร่ืองมือ และตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
1)  ศึกษาหลักสูตร  คู่มือครู  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 หลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551    เอกสาร ตาํราต่างๆ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้และหลกัสูตร
สถานศึกษา  โรงเรียนปทุมวิไล  จงัหวดัปทุมธานี เพ่ือนาํมาวิเคราะห์  สังเคราะห์ ซ่ึงพบว่าจดัการเรียนรู้ผสมผสาน
กรอบแนวคิดของ การจดัการเรียนรู้ที่เนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั  กระบวนการทดลอง  ทฤษฎีการสร้างความรู้ ทฤษฎี
พฒันาการทางสติปัญญาของเพียเจต ์ ทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบโอเปอร์แรนตข์องสกินเนอร์  รูปแบบการเรียนการ
สอนของการเรียนรู้แบบร่วมมือ และกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  
  2)  สร้างรูปแบบการจดัการเรียนรู้ตามแบบปฏิบติัท่ีดีมีทั้งหมด 9 ขั้นตอน เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบแกไ้ข นาํเคร่ืองมือท่ีผา่นการแกไ้ขแลว้จากอาจารยท่ี์ปรึกษาแลว้ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญจาํนวน 3 
คน ตรวจสอบความเท่ียงตรงในดา้นเน้ือหา การจดักิจกรรมการเรียนรู้และทาํการปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆโดย
พิจารณา ความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงค ์ นาํผลการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญแต่ละขอ้ไปหาดชันี
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ความสอดคล้อง (Item Objective Congruence Index : IOC) ระหว่างข้อคาํถามกับกิจกรรมแต่ละด้าน ได้ค่า IOC 
เท่ากบั 1.00 จึงนาํไปบรรจุไวใ้นแผนการจดัการเรียนรู้ 
  3)  สร้างแผนการจดัการเรียนรู้ ตามกรอบแนวคิดจากขอ้ 1 เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์เพ่ือ
ตรวจสอบแกไ้ข นาํเคร่ืองมือท่ีผา่นการแกไ้ขแลว้จากอาจารยท่ี์ปรึกษาแลว้ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 3 คน ตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงในดา้นเน้ือหา การจดักิจกรรมการเรียนรู้และทาํการปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆโดยพิจารณา ความ
สอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงค ์ นาํผลการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญแต่ละขอ้ไปหาดชันีความสอดคลอ้ง 
(Item Objective Congruence Index : IOC) ระหว่างข้อคําถามกับกิจกรรมแต่ละด้าน  ได้ค่า IOC เท่ากับ  1.00 จึง
นาํไปใชเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลได ้
  4) สร้างแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ จาํนวน 25 ขอ้ เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือ
ตรวจสอบแกไ้ข นาํเคร่ืองมือท่ีผา่นการแกไ้ขแลว้จากอาจารยท่ี์ปรึกษาแลว้ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 3 คน ตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงในดา้นเน้ือหา นาํผลการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญแต่ละขอ้ไปหาดชันีความสอดคลอ้ง (Item Objective 
Congruence Index : IOC) ระหวา่งขอ้คาํถามกบักิจกรรมแต่ละดา้น ไดค้่า IOC เท่ากบั  1.00 จึงนาํไปทดลองใช(้Try out) 
เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ คดัเลือกขอ้สอบไว ้จาํนวน 20 ขอ้ โดยถือเกณฑ์ว่า ขอ้สอบแต่ละขอ้มีค่าความ
ยากง่าย (p) ระหว่าง 0.33 -0.69 และค่าอาํนาจจาํแนก (r) ระหว่าง  0.23-0.85 เลือกไวแ้ลว้นํามาวิเคราะห์ค่าความ
เช่ือมัน่ (Reliability)ของแบบทดสอบโดยใช้สูตร KR-20 ของ Kuder - Richardson ไดค้่าความเช่ือมัน่ 0.86 จากนั้น  
นาํแบบวดัไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งต่อไป  
  5) สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ  เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบแกไ้ข นาํ
เคร่ืองมือท่ีผา่นการแกไ้ขแลว้จากอาจารยท่ี์ปรึกษาแลว้ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญจาํนวน 3 คน ตรวจสอบความเท่ียงตรงในดา้น
เน้ือหา การจดักิจกรรมการเรียนรู้และทาํการปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆโดยพิจารณา ความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้
คาํถามกับวตัถุประสงค์  นําผลการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญแต่ละขอ้ไปหาดัชนีความสอดคลอ้ง (Item Objective 
Congruence Index : IOC) ระหว่างขอ้คาํถามกบักิจกรรมแต่ละดา้น ไดค้่า IOC เท่ากบั 1.00 จึงนาํไปใชเ้ก็บรวบรวม
ขอ้มูลได ้

 

4. ผลการวจิัย 
ตอนที ่1  ผลการศึกษาผลการเรียนรู้ของผู้เรียนทีจ่ัดการเรียนรู้ตามเกณฑ์ทีก่าํหนด         

ผลการจดัการเรียนรู้ผา่นตามเกณฑทุ์กคนโดยมีรายละเอียด ตามตารางท่ี 4.1  
 

                   ตารางท่ี 4.1 จาํนวนและร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีผลการเรียนรู้ผา่นเกณฑท่ี์กาํหนด (ร้อยละ 60) 
 

คะแนนท่ีไดห้ลงัเรียน  
(คะแนนเตม็ 20 คะแนน) 

คะแนนคิดเป็น 
ร้อยละ  

จาํนวน  (คน) ความหมาย 

-12 60 4 ผา่นเกณฑ ์
13-15 65-75 25 ดี 
16-18 80-90 18 ดีมาก 
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จากตารางท่ี 4.1 พบวา่ผูเ้รียนทุกคนมีผลการเรียนรู้ผา่นตามเกณฑท่ี์กาํหนด  โดยผูเ้รียน 25 คน ผา่นเกณฑร์ะดบัดี  
18 คนผา่นเกณฑ ์ ระดบัดีมาก และ 4 คน  ผา่นเกณฑต์ามท่ีกาํหนด 

 

ตอนที ่2 ผลการเปรียบเทยีบผลการจัดการเรียนรู้ตามแบบปฏิบัตทิี ่   ของผู้เรียน ก่อนเรียนและหลงัเรียน 
 

 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียนเป็นรายบุคคล  พบว่า มากกว่าคร่ึงหน่ึงของ
คะแนนเตม็ 2 คนคิดเป็นร้อยละ 4.26  และท่ีเหลืออีก 45 คน มีคะแนนเพ่ิมข้ึน 1-10 คะแนน 
 

ตารางท่ี 4.2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนตามแบบปฏิบติัท่ีดี  ก่อนเรียนและหลงัเรียน 
 

ทดสอบ จาํนวนผูเ้รียน x S.D. t-test 
ก่อนเรียน 47 8.38 2.498 

15.528* 
หลงัเรียน 47 15.06 1.673 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05    
 จากตารางท่ี 4.2 พบว่าผลการเรียนรู้ตามแบบปฏิบติัท่ีดี  หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ
ระดบั 0.05 แสดงวา่การจดัการเรียนรู้ตามแบบปฏิบติัท่ีดีทาํใหผ้ลการเรียนรู้ผูเ้รียนสูงข้ึน  
 

ตอนที ่3 ผลการศึกษาความพงึพอใจที่มต่ีอการจัดการเรียนรู้ตามแบบปฏิบัติทีด่ ี 
 

ตารางท่ี 4.3 คะแนนเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของผูเ้รียน  ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ตามแบบปฏิบติัท่ีดี  

รายการ ความพึงพอใจ x S.D แปลความหมาย 
1. ครูผูส้อนช้ีแจงทาํความเขา้ใจก่อนเรียน 4.53 0.51 มากท่ีสุด 
2. ครูผูส้อนสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนอยา่งเป็นกนัเอง 4.32 0.63 มาก 
3. ครูผูส้อนจดักิจกรรมหลากหลายน่าสนใจ 4.47 0.51 มาก 
4. ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรม 4.47 0.69 มาก 
5. ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติักิจกรรมมากข้ึน 4.36 0.49 มาก 
6. ผูเ้รียนสร้างความรู้  ความเขา้ใจดว้ยตนเองได ้ 4.32 0.59 มาก 
7. ครูผูส้อนใชส่ื้อประกอบกิจกรรมการสอนท่ีหลากหลาย 4.64 0.53 มากท่ีสุด 
8. ผูเ้รียนมีความสุขกบัการเรียน 4.51 0.59 มากท่ีสุด 
9. ผูเ้รียนไดท้ดลองดว้ยตนเอง 4.68 0.47 มากท่ีสุด 
10.ผูเ้รียนตอ้งการใหมี้การจดักิจกรรมการเรียนรู้ในลกัษณะน้ีอีก 4.62 0.42 มากท่ีสุด 
เฉล่ียรวม  4.49 0.16 มาก 
 จากตารางท่ี 4.3 พบว่าในภาพรวมผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้ตามแบบปฏิบติัท่ีดี อยูใ่นระดบัมาก     
(x = 4.49, S.D. = 0.16)  และเม่ือพิจารณา  ในรายละเอียดพบว่า  ผูเ้รียนมีความพึงพอใจท่ีไดท้ดลองดว้ยตนเองอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด (x = 4.68, S.D. = 0.47)  
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5. การอภิปรายผล  
จากผลการวจิยัเร่ืองน้ี พบวา่ผูเ้รียนมีผลการเรียนรู้สูงข้ึนสามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

1.  ผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ตามแบบปฏิบติัท่ีดี ตามเกณฑ์สูงกว่า ร้อยละ 60  ซ่ึง
เป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี  1  ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเน่ืองมาจาก 
      1.1 รูปแบบการจดัการเรียนรู้ตามแบบปฏิบติัท่ีดี ไดจ้ดัการเรียนรู้เพ่ิมเติมจากการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู้อีก 4 ขั้นตอนทาํใหผ้ลการเรียนรู้ดีข้ึน 
   1.2  แผนการจดัการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้แรงและการเคล่ือนท่ี   ผูว้ิจยัไดมี้การสังเคราะห์จากเอกสาร
และงานวิจัยท่ี เก่ียวข้อง  นํามาสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ตามแบบปฏิบัติ ท่ี ดี    ผ่านการตรวจสอบและหา
ประสิทธิภาพจากอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผูเ้ช่ียวชาญ  ปรับปรุงเน้ือหาเพ่ือใหเ้หมาะสมกบัความยากง่ายและ
เหมาะสมกบัเวลาก่อนท่ีจะนาํไปใชจ้ริง มีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของเพียเจต ์ท่ีกล่าววา่ การเรียนรู้ของเด็กเป็นไปตามพฒันาการทางสติปัญญา ซ่ึงจะมี
พัฒนาการไปตามวยั มีการคิดแบบนามธรรมสามารถคิดส่ิงท่ีเป็นนามธรรมและสามารถคิดตั้ งสมมติฐานใช้
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์  

1.3 กิจกรรมการเรียนรู้  ผูว้ิจยัจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชก้รอบแนวคิดของ การจดัการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  กระบวนการทดลอง  ทฤษฎีการสร้างความรู้ ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของเพียเจต ์ ทฤษฎีการ
วางเง่ือนไขแบบโอเปอร์แรนต์ของสกินเนอร์  รูปแบบการเรียนการสอนของการเรียนรู้แบบร่วมมือ กระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้ และกระบวนการทางวทิยาศาสตร์  ผูว้จิยัไดป้ฏิบติั ดงัน้ี 

1)  ผูว้ิจยั มีการเตรียมความพร้อมของผูเ้รียน โดยจดัผูเ้รียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน แต่ละกลุ่ม
ประกอบไปดว้ยผูเ้รียนท่ีมีผลการเรียนดี  ปานกลางและอ่อน คละกนัเพ่ือให้มีการช่วยเหลือกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ จี.ไอ.   เป็นการเรียนรู้ท่ีมีลกัษณะร่วมมือกนัหรือช่วยกนัในการเรียนรู้   ไดมี้
การช้ีแจงถึงบทบาทหนา้ที่ของผูเ้รียนในการปฏิบตัิกิจกรรมกลุ่ม ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ตาม
แผนการจดัการเรียนรู้  
 2) ในระหวา่งปฏิบตัิกิจกรรมผูว้ ิจยัไดใ้ชค้าํถาม เพื ่อให้ผู เ้รียนร่วมกนัอภิปรายและหาขอ้สรุป   
ผูเ้รียนไม่สนใจ ไม่ให้ความร่วมมือ ผูว้ิจยัจึงวางเง่ือนไขวา่ถา้ใครตอบถูกจะให้คะแนน  ปรากฏวา่ผูเ้รียนแข่งขนักนั
ตอบ  คนที่ตอบคือคนหนา้เดิม  ผูว้ิจยัจึงวางเง่ือนไขใหม่ โดยให้เวียนกนัตอบ  ผลปรากฏวา่ผูเ้รียนส่วนใหญ่ให้
ความร่วมมือดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบโอเปอร์แรนตข์องสกินเนอร์    กล่าววา่ การกระทาํใด ๆ 
ถา้ไดร้ับการเสริมแรง หรือให้รางวลั  จะมีแนวโนม้ที่จะเกิดข้ึนอีก ส่วนการกระทาํที่ไม่มีการเสริมแรง หรือให้
รางวลั แนวโนม้ท่ีความถีของการกระทาํนั้นจะลดลงและหายไปในท่ีสุด 
 3) ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติักิจกรรมอยา่งทัว่ถึง มีการวางแผนการทาํกิจกรรมร่วมกนัก่อนลงมือคน้หา
คาํตอบ  มีการมอบหมายความรับผิดชอบที่ชดัเจนผลดัเปลี่ยนกนัตอบและการเป็นผูน้ําทําให ้ผู เ้รียนมีความ
กระตือรือร้นท่ีจะเรียน และสนุกสนามกบัการเรียน มีการแสดงออกมากข้ึน    มีการปรึกษาหารือ แลกเปล่ียนความ
คิดเห็นซ่ึงกนัและกนัทาํงานร่วมกนัอยา่งมีความสุข สอดคลอ้งกบับูรชยั  ศิริมหาสาคร  (2548)   กล่าวว่า  การจดัการ
เรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  เป็นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ  ท่ีตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียน  โดย
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ให้ผูเ้รียนปฏิบติัจริง  เพ่ือให้เกิดทกัษะ  กระบวนการในการแสวงหาความรู้จนคน้พบความรู้ดว้ยตนเอง และสามารถนาํความรู้
ไปใชใ้นชีวติจริง    

1.3  การวดัและประเมินผล ไดผ้า่นการตรวจสอบแบบทดสอบจากผูเ้ช่ียวชาญไดแ้นะนาํเก่ียวกบัขอ้คาํถาม
บางขอ้ท่ีไม่สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้จึงไดน้าํมาปรับปรุงแกไ้ข แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 
 1) การวดัผลประเมินผลระหวา่งเรียน โดยการสังเกต  การซักถาม  ตอบคาํถาม  เพ่ือคน้หาขอ้ดี 
ขอ้บกพร่อง 
 2) การวดัผลหลงัเรียนรู้เพ่ือเป็นการสรุปผลการเรียนรู้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัอาภรณ์  ใจเท่ียง (2540: 73-76) ได้
กล่าวถึงจดัการเรียนรู้ตอ้งมีการวดัผลการใชกิ้จกรรมทุกคร้ัง เพ่ือคน้หาขอ้ดี ขอ้บกพร่อง แลว้นาํผลท่ีไดไ้ปปรับปรุงใน
การวดัผลควรมีทั้งการวดัผลระหว่างท่ีผูเ้รียนทาํกิจกรรมและภายหลงัการทาํกิจกรรม โดยครูอาจใชว้ิธีการสังเกต 
ซักถาม ตรวจสอบผลงาน หรือทดสอบ  เม่ือวดัผลแลว้ถา้พบว่ากิจกรรมนั้นทาํให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ดีก็สามารถ
นาํไปใชต่้อได ้แต่ถา้ผูเ้รียนพบปัญหาขณะปฏิบติักิจกรรม  ผูจ้ดัการเรียนรู้ควรวเิคราะห์หาสาเหตุแลว้แกไ้ขใหต้รงจุด 
 2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียน หน่วยการเรียนรู้แรงและการเคล่ือนท่ี 
จากการวิจยัพบวา่ ผลการเรียนรู้หลงัเรียน โดยการจดัการเรียนรู้ตามแบบปฏิบติัท่ีดี ก่อนเรียนมีค่าคะแนนเฉล่ีย41.90 
และคะแนนหลงัเรียนมีค่าคะแนนเฉล่ีย 75.32 แสดงว่า   การจดัการเรียนรู้ตามแบบปฏิบติัท่ีดีทาํให้ผูเ้รียนมีคะแนน
สูงข้ึนเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 2 ทั้งน้ีสืบเน่ืองมาจาก  ผูเ้รียนไดป้ฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้   ดว้ยตนเอง โดยอาศยั
หลกัการของกระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์เขา้ช่วยในการเรียนการสอน ซ่ึงเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดมี้ส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
ทาํให้ผูเ้รียนมีคะแนนผลการเรียนรู้หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพรพิมล  พาราษฎร์ (2555 : 8) ได้
กล่าวถึง การจดัการเรียนรู้ท่ีทาํให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงจากการท่ีผูเ้รียนมีส่วนร่วมอย่างต่ืนตวัทั้ งทาง
ร่างกาย  สังคม อารมณ์ และสติปัญญา ในแต่ละกิจกรรมของการเรียนรู้ โดยเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ท่ีครูจดั
ให้ ดงันั้นบทบาทในการเรียนรู้ของผูเ้รียนจะมีค่อนขา้งมากกว่าครู แต่ไม่ไดห้มายความว่าครูจะลดบทบาทตวัเองลง
ไปแต่ในทางกลบักนัครูยิง่ตอ้งมีบทบาทมากข้ึนในการเตรียมแหล่งเรียนรู้ให้กบัผูเ้รียน พร้อมทั้งคอยแนะนาํส่ิงต่างๆ
ใหข้ณะผูเ้รียนทาํกิจกรรมโดยผูเ้รียนท่ีจะเรียนดว้ยวิธีน้ีไดค้วรเป็นผูมี้ความรับผดิชอบสูง และเป็นผูท่ี้เขา้ร่วมกิจกรรม
ดว้ยความต่ืนตวัซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 2          
 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ตามแบบปฏิบติัท่ีดี อยู่ในระดบัมาก  ทั้ งน้ี
เน่ืองจาก  การจดัการเรียนรู้ตามแบบปฏิบติัท่ีดีช่วยให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเองเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  ดงัท่ีวฒันาพร  
ระงบัทุกข ์ (2542 : 6-7) กล่าวถึงหลกัการพ้ืนฐานของแนวคิดผูเ้รียนเป็นสําคญั  คือมีบทบาทรับผิดชอบส่ิงท่ีตนจะเรียน   
การมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนรู้  ผูเ้รียนไดรั้บความสนุกสนานไดท้าํกิจกรรมร่วมกบัเพ่ือน  มีสัมพนัธภาพ
ท่ีดีระหวา่งผูเ้รียน  ส่งเสริมแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั  โดยมีครูเป็นผูอ้าํนวยความสะดวก  ผูเ้รียนมีความมัน่ใจ
ในตนเองและควบคุมตนเองได้มากข้ึน  ซ่ึงการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญัเป็นจุดเร่ิมตน้ในการพฒันาความรู้  
ความคิดด้านการปฏิบัติ  และด้านอารมณ์  นอกจากน้ีบทบาทของผูเ้รียนสามารถสร้างความพึงพอใจแก่ผูเ้รียน  ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจของสกินเนอร์ (Skinner. 1971 : 1-63,96-120)  ไดแ้สดงความ
คิดเห็นโดยให้ขอ้คิดแก่ครูวา่ จงทาํให้เด็กเกิดความเช่ือวา่เขาอยูใ่นความควบคุมของเขาเอง และรู้สึกวา่เขามีอิสรเสรี 
ดว้ยวิธีน้ีคนจะมีกาํลงัใจดว้ยตนเอง ดงันั้นการท่ีผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้ตามแบบปฏิบติัท่ีดี อยูใ่น
ระดบัมากซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 3    
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6. ข้อเสนอแนะ 
 6.1 ขอ้เสนอแนะเพื่อนาํผลการวจิยัไปใช ้
  1. ควรนาํการจดัการเรียนรู้ตามแบบปฏิบติัท่ีดีไปใชก้บัผูเ้รียนห้องอ่ืนๆ และควรเน้นการสร้าง
บรรยากาศภายในหอ้งเรียนอยา่งเป็นกนัเองและการสร้างความรู้  ความเขา้ใจดว้ยตนเองได ้
  2. ในการนาํรูปแบบการสอนไปใชผู้ว้ิจยัไดใ้ห้ผูเ้รียนท่ีเรียนเก่งดูแลผูเ้รียนอ่อน ยงัพบว่า ผูเ้รียน
ภายในกลุ่มบางกลุ่มไม่ยอมรับ  ครูผูส้อนควรนาํทาํความเขา้ใจช้ีแจงในการแบ่งกลุ่มใหช้ดัเจนและใหเ้ป็นท่ียอมรับใน
กลุ่ม ทั้งดา้นการเรียนและการวดัผล 
  3. ควรนาํรูปแบบการจดัการเรียนรู้ตามแบบปฏิบติัท่ีดีไปใชส้อนในกลุ่มสาระอ่ืนนอกเหนือจาก
สาระแรงและการเคล่ือนท่ี  
 6.2 ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป 
  1. ควรทดลองแบ่งผูเ้รียนในห้องเรียนเป็นกลุ่มเก่ง  กลุ่มกลางและกลุ่มอ่อน  แล้ววิเคราะห์
เปรียบเทียบการสอนว่าวิธีการสอนโดยรูปแบบน้ีส่งผลต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนทั้ ง 3 กลุ่มว่ามีความแตกต่างกัน
หรือไม่ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการเรียนในหอ้งอ่ืนๆ 
  2. ควรมีการวิจัยโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแบบปฏิบัติท่ีดี โดยมีห้องควบคุมและ
หอ้งทดลองเพ่ือดูผลการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการทดลอง 
  3. ควรมีการศึกษาทฤษฎีหรือกระบวนการเรียนรู้เพ่ือนาํมาสังเคราะห์ในการจดัการเรียนรู้ตามแบบ
ปฏิบติัท่ีดี 
  4. ควรนาํไปทดลองใชก้บัผูเ้รียนในชั้นอ่ืนๆ 

 

7. บทสรุป 
กล่าวโดยสรุปจากผลการวิจยั แสดงใหเ้ห็นวา่ การจดัการเรียนรู้ ตามรูปแบบปฏิบติัท่ีดี ท่ีผูว้ิจยัไดส้ังเคราะห์

ข้ึนเป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อแสวงหาความรู้ความเขา้ใจ และสร้างองค์
ความรู้ของผูเ้รียนเอง  ตลอดจนสามารถนาํมาเช่ือมโยงในชีวิตประจาํวนั โดยครูผูส้อนทาํหน้าท่ีเป็นผูจ้ดัสภาพการ
เรียนรู้ท่ีเหมาะสมและกระตุน้ให้ผูเ้รียนสืบคน้ สาํรวจตรวจสอบดว้ยวิธีการทางวิทยาศาสตร์  สามารถพฒันาศกัยภาพ
ของผูเ้รียนท่ีคาํนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลทาํให้ผูเ้รียนมีความสุข ในการเรียนซ่ึงส่งผลให้การเรียนรู้สูงข้ึน 
ดงันั้นการวจิยัในคร้ังน้ีจึงบรรลุผลตามความมุ่งหมายของการศึกษาท่ีตั้งไวทุ้กประการ  
 
กติตกิรรมประกาศ  

ขอกราบขอบพระคุณ อาจารยส่์งศรี วรรณเสน นายอนุสิทธ์ิ  ศรีอนันต ์และ ดร.รังสิบูรณ์  กล่ินบาํรุง ท่ีได้
กรุณาเป็นผูเ้ช่ียวชาญ ตรวจสอบ ให้ขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นอยา่งดี   
ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณผูอ้าํนวยการ คณะครู และนักเรียน โรงเรียนปทุมวิไล จงัหวดัปทุมธานี  ท่ีให้ความร่วมมือเป็น
อย่างดี ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี และขอขอบพระคุณนายวิเชียร  บวัอุไร ครูโรงเรียนปทุมวิไล  และ
นางสาวประภาสิริ  คลา้ยคลึง  เป็นอยา่งยิง่ สาํหรับการใหค้าํอธิบาย และช่วยเหลือในการทาํวจิยัคร้ังน้ี 
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บทคดัย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษากลยุทธ์การตลาดดนตรี (Music Marketing) และประสิทธิผลของการ
ใชก้ลยทุธ์การตลาดดนตรี (Music Marketing) ในการปรับภาพลกัษณ์เมืองท่องเท่ียว เปรียบเทียบเมืองพทัยาและเมือง
หัวหิน เป็นการวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed Method) ซ่ึงใชว้ิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 2 วิธี คือ 1) การวิจยัเชิงคุณภาพ 
โดยใชว้ิธีการสัมภาษณ์บุคคลแบบเจาะลึก 2) การวิจยัเชิงปริมาณ ใชว้ิธีการเกบ็แบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่ง อาย ุ18 
–  25 ปี กาํลงัศึกษาอยูใ่นระดบัอุดมศึกษา เน่ืองจากเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัของการจดังาน จึงเจาะจงเลือกกลุ่มตวัอยา่ง
เป็นนกัศึกษามหาวิทยาลยัรังสิตและมหาวิทยาลยักรุงเทพ ส่วนหน่ึงเป็นนกัท่องเท่ียวท่ีเคยเขา้ร่วมงานของทั้ง 2 เมือง 
ในจาํนวน 200 : 200 (400 คน)  

ประสิทธิผลการใช้กลยุทธ์การตลาดดนตรีในการปรับภาพลกัษณ์เมืองพทัยาและเมืองหัวหิน เม่ือนํามา
เปรียบเทียบกนั ผลการวิจยัพบวา่ เมืองพทัยาใชแ้นวคิดความบนัเทิง มีนโยบายชดัเจน จดัรูปแบบเป็นนานาชาติ มีการ
ส่ือสาร และองคป์ระกอบ เกิดการตอบสนองท่ีดีทั้งดา้นนกัท่องเท่ียว ช่ือเสียง ธุรกิจ ภาพลกัษณ์ และความบนัเทิง ซ่ึง
ส่วนสําคญัท่ีเกิดประสิทธิผลมาจาก การกาํหนดแนวเพลงท่ีหลากหลาย ศิลปิน-นักร้องเป็นท่ีนิยม สถานท่ีน่าสนใจ 
ระยะเวลาเหมาะสม กิจกรรมเป็นจุดดึงดูด ทีมงานปฏิบติัตามแผนงานท่ีระบุไว ้และผูส้นบัสนุนน่าเช่ือถือ ทั้งหมดน้ี
ส่งผลให้นกัท่องเท่ียวกลุ่มตวัอยา่งเกิดทศันคติบวก พึงพอใจ โดยพึงพอใจศิลปิน-นกัร้อง มากท่ีสุด มีภาพลกัษณ์ใหม่
เป็นเมือง “City of Variety” เมืองของความหลากหลาย ส่วนเมืองหัวหินนั้น ไดมี้ความแตกต่างจากเมืองพทัยาอย่าง
ชดัเจน โดยเมืองหัวหินกาํหนดแนวคิดนาํเอกลกัษณ์มาผสมผสานกบัความบนัเทิง มีนโยบายชดัเจน จดัรูปแบบการ
แสดงดนตรีแจ๊ส มีการส่ือสาร และองคป์ระกอบ เกิดการตอบสนองท่ีดีทั้งดา้นนกัท่องเท่ียว ช่ือเสียง ธุรกิจ ภาพลกัษณ์ 
บุคลิกภาพเมือง และเอกลกัษณ์ ซ่ึงส่วนสําคญัท่ีเกิดประสิทธิผลมาจาก การกาํหนดแนวดนตรีเพลงแจ๊ส ศิลปิน – 
นกัร้องหาชมไดย้าก สถานท่ีเหมาะสม ระยะเวลากาํหนดชดัเจน กิจกรรมน่าสนใจ ทีมงานครอบคลุม และผูส้นบัสนุน
หลายองคก์ร ทั้งหมดน้ีส่งผลใหน้กัท่องเท่ียวกลุ่มตวัอยา่งเกิดทศันคติบวก พึงพอใจ โดยพึงพอใจสถานท่ีการจดัแสดง
มากท่ีสุด มีภาพลกัษณ์ใหม่ต่อเมืองหวัหินเป็นเมืองพกัผอ่นตากอากาศคลาสสิก “Classic” ท่ีมีระดบั  

 

คาํสําคญั: ประสิทธิผล, กลยทุธ์การตลาดดนตรี, การปรับภาพลกัษณ์, เมืองพทัยาและเมืองหวัหิน 
 



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 10 ปีการศกึษา 2558 

 

วนัองัคารที ่11 สงิหาคม พ.ศ.2558 หน้า  474 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

Abstract 

 The propose of this research is to figure and find out the effectiveness the Music Marketing Strategy for 
Re-Brand the image of the cities compare between Pattaya and Huahin by using Mixed Methods Research.  

The Research is collecting data 2 methods: 1)  Qualitative research: Interviewing to a person as face to 
face. 2)  Quantitative research: Analysis use by getting information by collect the questionnaire from the group of 
age 18-25 which are undergraduate student in university. In this research use this target group because this target 
group is the main target group in this project. That's the reason to focus in this example of target in Rangsit 
University and Bangkok University. Some of them are tourist that use to attend in this 2 city which are 200:200 
(400 person)  
 Effectiveness of the strategies of the music marketing to change the view of the Pattaya and Huahin city. 
By compare the research the out come of the Pattaya use the entertainment as the concept clearly. It held as an 
international, communication, and also the configuration that effect a good respond as in tourism, reputation, 
business, image, and entertainment. Which it came from the effect of strategies in a lot of different kinds of music, 
artist, place, timing, attractive activities and staff that had work as the plan layout. Also the sponsor that is reliable. 
The out come off all conclude to that the example of the tourist has effect become a positive attitude and satisfied 
with the artist. There's a change of the city to the City of Variety. The city of different. Also in Huahin city that 
have a different from Pattaya city. That the city of Huahin has bring the specialties and mix with the entertainment. 
It has a clear configuration that held as in jazz music, communication. The out come has effect the tourist became 
known more also in business, image, and identity. The importance of all came effect of the set of the jazz music and 
artist that is very difficult to held the timing, place, activities, staff, and sponsor. All of this effect the example 
group of tourist effect on the positive attitude toward the place that held. It had change the image of Huahin city to 
the Classic vacation that have class. 
 

KEYWORDS: Effectiveness, Music Marketing, Re-branding, Pattaya and Huahin  
 
1. บทนํา 

“การท่องเท่ียว” ได้สร้างความเจริญให้กับอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นอย่างมาก โดยรายได้จากการ
ท่องเท่ียวสูงเป็นอนัดบัหน่ึง เม่ือเทียบกบัอุตสาหกรรมประเภทอ่ืนๆ ภายในประเทศ โดยเฉพาะสถานท่ีท่องเท่ียวทาง
ทะเลนั้น ตอ้งนาํเสนอและให้ความสําคญั ในการพฒันาให้เป็นแหล่งการท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพ (Quality Destination) 
แต่เน่ืองจากไดเ้กิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ ทางภาคใตท่ี้มีพ้ืนท่ีอยูติ่ดกบัชายฝ่ังทะเลอนัดามนั ทาํให้ความเช่ือมัน่ท่ีมีต่อ
ความสวยงามของธรรมชาติทางทะเลอนัดามนัลดนอ้ยลง รัฐบาลจึงไดก้ระตุน้ให้ทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง ตอ้งพฒันา
และเสริมสร้างแหล่งท่องเท่ียวให้เป็นท่ีดึงดูดใจ โดยปรับภาพลกัษณ์เมืองจากเดิมสู่ภาพลกัษณ์ใหม่  เพ่ือยกระดบั
ความเป็นสากลในระดบันานาชาติ ท่ีสามารถรองรับกลุ่มเป้าหมายท่ีหลากหลายไดม้ากข้ึน จากเหตุผลดงักล่าวนั้น ทาํ
ให้แหล่งท่องเท่ียวทางทะเลดา้นอ่าวไทยท่ีมีศกัยภาพ กลายเป็นเป้าหมายใหม่ของนกัท่องเท่ียว และไดรั้บความนิยม
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จากนักท่องเท่ียวเป็นอย่างมาก คือ เมืองพทัยา จังหวดัชลบุรี และเมืองหัวหิน  จังหวดัประจวบคีรีขนัธ์ (สถานท่ี
ท่องเท่ียวยอดนิยม, www.thailands360.com, 22 พฤษภาคม 2556)  

เมืองพทัยา มีความสวยงามประกอบกบับรรยากาศท่ีเหมาะสมกบัการพกัผ่อน ทาํให้เมืองพทัยาไดก้ลายเป็น
แหล่งท่องเท่ียวท่ีได้รับความนิยม ส่งผลให้เกิดการเติบโตทางด้านอุตสาหกรรมท่องเท่ียวในทุกๆ ด้าน ต่อมา
ภาพลกัษณ์ของเมืองพทัยาไดก้ลายเป็น “เมืองแห่งการคา้ประเวณี” เน่ืองจากเกิดปัญหาผูห้ญิงกลางคืนท่ีไม่สามารถ
ควบคุมได ้และดว้ยการเสนอข่าวในดา้นลบของแหล่งอาชญากรรมใตดิ้น ทาํให้นกัท่องเท่ียวหลีกเล่ียง เป็นสาเหตุให้
การท่องเท่ียวหยุดชะงกั ส่วนเมืองหัวหิน ตั้งอยู่ทางทิศตะวนัออกติดกบัทะเลอ่าวไทย เร่ิมตน้เป็นเมืองตากอากาศ
ชายทะเลท่ีไดรั้บความนิยมเฟ่ืองฟูอยา่งมาก ต่อมา เร่ิมเส่ือมความนิยมลง เพราะมีท่ีพกัตากอากาศแห่งใหม่เกิดข้ึน เป็น
เหตุให้เมืองหวัหินเงียบเหงาและเส่ือมความนิยมลง (ฉตัรบงกช ศรีวฒันสาร, หวัหิน: พฒันาการของสถานตากอากาศ
กวา่ร้อยปี – ระยะเฟ่ืองฟู, 2 พฤษภาคม 2556)   

จะเห็นไดว้า่ เมืองท่องเท่ียวทั้งสองแห่งประสบปัญหาคลา้ยคลึงกนั คือ ปัญหาดา้นภาพลกัษณ์ จึงตอ้งการท่ีจะ
ปรับภาพลกัษณ์ (Re-brand) เมืองข้ึนมาใหม่ และพฒันาให้มีช่ือเสียงในระดบันานาชาติ โดยปรับให้เมืองพทัยามี
ภาพลกัษณ์เป็น “City  of  variety” เมืองของความหลากหลาย และเมืองหัวหินปรับภาพลกัษณ์ให้เป็นเมืองพกัผ่อน
ตากอากาศ “Classic” ท่ีมีระดบั โดยกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีนาํมาใชใ้นการปรับภาพลกัษณ์ (Re-brand) คือ การตลาด
ดนตรี (Music Marketing) เร่ิมด้วยการจดัเทศกาลดนตรีนานาชาติ Pattaya International Music Festival คร้ังแรก ท่ี
เมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี ในปี พ.ศ.2545 และเมืองหัวหิน ไดจ้ดัเทศกาลดนตรี Hua Hin Jazz Festival คร้ังแรก ในปี 
พ.ศ.2545 

ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจเก่ียวกบัการศึกษาประสิทธิผลของการใชก้ลยุทธ์การตลาดดนตรีในการปรับ
ภาพลกัษณ์เมืองท่องเท่ียว เปรียบเทียบเมืองพทัยาและเมืองหวัหิน โดยงานวจิยัคร้ังน้ีจะมุ่งศึกษาถึงการตอบสนอง การ
เปล่ียนแปลงทศันคติ การสร้างความพึงพอใจ และภาพลกัษณ์ใหม่ของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อเมืองท่องเท่ียวดงักล่าว 
 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1) เพ่ือศึกษากลยุทธ์การตลาดดนตรีในการปรับภาพลกัษณ์เมืองท่องเท่ียว เปรียบเทียบเมืองพทัยาและเมือง
หวัหิน  

2) เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของการใช้กลยุทธ์การตลาดดนตรีในการปรับภาพลักษณ์เมืองท่องเท่ียว 
เปรียบเทียบเมืองพทัยาและเมืองหวัหิน 

 

3. การดาํเนินการวจิัย 
การวิจยัเร่ือง การศึกษาประสิทธิผลของการใชก้ลยทุธ์การตลาดดนตรีในการปรับภาพลกัษณ์เมืองท่องเท่ียว: 

ศึกษาเปรียบเทียบเมืองพทัยาและเมืองหัวหิน ผูว้ิจยัไดก้าํหนดระเบียบวิธีวิจยัเป็นการวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed 
Method) โดยใชว้ิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In – Depth Interview) ผูบ้ริหารเมืองท่องเท่ียวและบริษทัผูอ้อกแบบ
สร้างสรรค์นาํเสนอผลงาน (Organizer) และใชแ้บบสอบถามในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง ทาํการวิเคราะห์ผล
โดยใชโ้ปรแกรม SPSS/PC+ ในการประมวลผล และการใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) โดยการกระจาย
ความถ่ี (Frequency Distribution) การหาค่าร้อยละ (Percentage) การหาค่าเฉล่ีย (Mean) และตารางแสดงความถ่ี เพ่ือ
อธิบายขอ้มูลลกัษณะประชากรกลุ่มตวัอยา่ง ทศันคติ ระดบัความพึงพอใจและการตอบสนอง 
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4. ผลการวจิัย 
 ประสิทธิผลการใชก้ลยุทธ์การตลาดดนตรี (Music Marketing) ในการปรับภาพลกัษณ์เมืองท่องเท่ียว : เมือง
พทัยาและเมืองหวัหิน ผูว้จิยัไดท้าํการเกบ็รวบรวมขอ้มูลและทาํการวเิคราะห์ ประมวลผลในประเดน็ต่างๆ ดงัน้ี 
 1) เมืองพทัยา  
 นักท่องเท่ียวมีการตอบสนองท่ีดีต่อกิจกรรมดนตรีและเมืองพทัยา ผลการวิจัยพบว่า ไดเ้กิดผลสําเร็จดา้น
นกัท่องเท่ียว ช่ือเสียง ธุรกิจ ภาพลกัษณ์ และความบนัเทิง ทั้งน้ี สาเหตุประการหน่ึงท่ีประสบผลสาํเร็จ คือ แนวคิดท่ี
วางไวไ้ดผ้ล มีนโยบายท่ีชดัเจน มีรูปแบบการจดังานเป็นนานาชาติ มีการส่ือสารแบบใหม่ และองคป์ระกอบการจดั
งาน ไดมี้ส่วนสาํคญัท่ีเกิดผลสําเร็จ จากแนวเพลงท่ีมีความหลากหลาย สถานท่ีจดัแสดง ระยะเวลาจดัแสดง กิจกรรม
ภายในงาน ซ่ึงในประเดน็ดา้นการตอบสนองน้ี ผูว้ิจยัไดท้าํการเกบ็รวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ผลจากการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก (In – Depth Interview) ผูบ้ริหารเมืองพทัยาและผูอ้อกแบบสร้างสรรคน์าํเสนอผลงาน (Organizer)  
 นกัท่องเท่ียวกลุ่มตวัอยา่งมีทศันคติบวกต่อกิจกรรม ผลการวิจยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีทศันคติในเชิง
บวกหรือเห็นดว้ยต่อการจดังานเทศกาลดนตรีนานาชาติ Pattaya International Music Festival มีคะแนนเฉล่ีย 4.00 ซ่ึง
มองว่าเดิมภาพลกัษณ์เป็นแหล่งท่องเท่ียวสถานบนัเทิงยามคํ่าคืน หรือเมืองโลกียบ์นัเทิง เม่ือใช้กลยุทธ์การตลาด
ดนตรี (Music Marketing) ปรับภาพลักษณ์  จึงกลายเป็นกิจกรรมหลักท่ีมีส่วนสําคัญต่อการกระตุ้นกระแสการ
ท่องเท่ียวและพฒันาเศรษฐกิจ รวมถึงสร้างช่ือเสียง ทาํใหภ้าพลกัษณ์เมืองพทัยาเปล่ียนไปในทศันคติเชิงบวก 
 นกัท่องเท่ียวกลุ่มตวัอยา่งพอใจต่อกิจกรรม ผลการวิจยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากกบั
การใชก้ลยทุธ์การตลาดดนตรีในการปรับภาพลกัษณ์เมืองพทัยา มีคะแนนเฉล่ีย 3.90 โดยพบ 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ กลุ่ม
ศิลปิน – นกัร้อง การติดต่อส่ือสาร และสถานท่ีการจดัแสดง  
 นกัท่องเท่ียวกลุ่มตวัอยา่งมีภาพลกัษณ์ใหม่ต่อเมืองพทัยา ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีทศันคติ
ดา้นภาพลกัษณ์ในเชิงบวกมากข้ึน โดยเห็นดว้ยหลงัจากปรับภาพลกัษณ์เมืองพทัยาดว้ยการใชก้ลยทุธ์การตลาดดนตรี 
(Music Marketing) มีคะแนนเฉล่ีย 3.98 ซ่ึงมองวา่ เป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ มีส่ิงดึงดูดใจ เหมาะแก่การเดินทาง
ท่องเท่ียวพกัผอ่น กลายเป็นเมืองท่ีมีศกัยภาพสามารถรองรับนกัท่องเท่ียวหลากหลายไดม้ากข้ึน และมีภาพลกัษณ์เป็น
เมือง “City of Variety” เมืองของความหลากหลาย พร้อมทั้งการยกระดบัความเป็นสากลยิง่ข้ึน 
 2) เมืองหวัหิน 
 นักท่องเท่ียวมีการตอบสนองท่ีดีต่อกิจกรรมดนตรีและเมืองหัวหิน ผลการวิจยัพบว่า ไดเ้กิดผลสําเร็จดา้น
นักท่องเท่ียว ช่ือเสียง ธุรกิจ ภาพลกัษณ์ บุคลิกภาพเมือง และเอกลกัษณ์ ทั้ งน้ี สาเหตุประการหน่ึงท่ีทาํให้กลยุทธ์
การตลาดดนตรี (Music Marketing) มีประสิทธิผลท่ีดีเกิดจากแนวคิดท่ีวางไวไ้ดผ้ล มีนโยบายท่ีชดัเจน มีรูปแบบการ
จดัแสดงดนตรีแจ๊ส มีการส่ือสาร Social Media และองคป์ระกอบการจดังาน ไดมี้ส่วนสาํคญัท่ีเกิดผลสาํเร็จ จากแนว
ดนตรีเพลงแจ๊สท่ีชดัเจน ศิลปิน – นักร้อง การจดัสถานท่ี ซ่ึงในประเด็นดา้นการตอบสนองน้ี ผูว้ิจยัไดท้าํการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ผลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In – Depth Interview) ผูบ้ริหารเมืองหวัหินและผูอ้อกแบบ
สร้างสรรคน์าํเสนอผลงาน (Organizer)  
 นกัท่องเท่ียวกลุ่มตวัอยา่งมีทศันคติบวกต่อกิจกรรม ผลการวิจยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีทศันคติอยูใ่น
ระดับเชิงบวกหรือเห็นด้วยต่อการจัดงานเทศกาลดนตรี Hua Hin Jazz Festival มีคะแนนเฉล่ีย 3.79 ซ่ึงมองว่า
ภาพลกัษณ์ของเมืองหัวหินในปัจจุบนัเป็นเมืองท่ีน่าท่องเท่ียว ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากการใชก้ลยทุธ์การตลาดดนตรี 
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(Music Marketing) โดยเป็นกิจกรรมหลกัท่ีมีส่วนสาํคญัต่อการกระตุน้กระแสการท่องเท่ียว และพฒันาเศรษฐกิจเมือง
หวัหิน สามารถปรับภาพลกัษณ์เมืองหวัหินได ้ 
 นกัท่องเท่ียวกลุ่มตวัอยา่งพอใจต่อกิจกรรม ผลการวิจยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากกบั
การใชก้ลยุทธ์การตลาดดนตรีในการปรับภาพลกัษณ์เมืองหัวหิน มีคะแนนเฉล่ีย 3.89 โดยพบ 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 
สถานท่ีการจดัแสดง การติดต่อส่ือสารกบัการจดังานในคร้ังต่อไป และกลุ่มศิลปิน – นกัร้อง 
  นกัท่องเท่ียวกลุ่มตวัอยา่งมีภาพลกัษณ์ใหม่ต่อเมืองหัวหิน ผลการวิจยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีทศันคติ
ดา้นภาพลกัษณ์ในเชิงบวกมากข้ึน ซ่ึงเห็นดว้ยหลงัจากปรับภาพลกัษณ์เมืองหัวหินโดยใชก้ลยุทธ์การตลาดดนตรี 
(Music Marketing) มีคะแนนเฉล่ีย 4.02 โดยมีมุมมองวา่หลงัจากการปรับภาพลกัษณ์นั้น เมืองหวัหินไดก้ลายเป็นเมือง
ท่องเท่ียวท่ีเงียบ สงบ เหมาะสําหรับการพกัผ่อนตากอากาศ อีกทั้ งในปัจจุบันเมืองหัวหินมีภาพลกัษณ์เป็นเมือง
คลาสสิก “Classic” ท่ีมีเสน่ห์ความเก่าแก่บ่งบอกถึงความมีระดบั ซ่ึงเป็นภาพลกัษณ์ท่ีน่าสนใจ และเป็นจุดดึงดูดใจ 
 การปรับภาพลกัษณ์เมืองท่องเทีย่วได้สําเร็จ 
 จากผลการวิจยั เม่ือนาํทั้งสองเมืองมาเปรียบเทียบกนั พบวา่ เมืองพทัยาไดใ้ชก้ลยทุธ์การตลาดดนตรี (Music 
Marketing) มาปรับภาพลกัษณ์เมือง โดยมีแนวคิดนําเอาจุดแข็งของเมือง คือความบันเทิง มาเป็นส่ือกลางในการ
ส่ือสาร จดัรูปแบบงานเป็นนานาชาติ ทาํให้เกิดเป็นประสิทธิผลดา้นการตอบสนองท่ีดีต่อกิจกรรมและเมืองพทัยา ทั้ง
ดา้นนักท่องเท่ียว ช่ือเสียง ธุรกิจ ภาพลกัษณ์ และความบันเทิง ซ่ึงส่วนสําคญัท่ีทาํให้เกิดประสิทธิผล มาจากการ
กาํหนดแนวเพลงท่ีหลากหลาย ตอบสนองนกัท่องเท่ียวไดทุ้กกลุ่ม ศิลปิน – นักร้อง เป็นท่ีนิยม สถานท่ีมีเอกลกัษณ์
น่าสนใจ ระยะเวลาเหมาะสม และกิจกรรมภายในงานเป็นจุดดึงดูดนกัท่องเท่ียว ดงันั้น นกัท่องเท่ียวกลุ่มตวัอยา่งจึง
เกิดทศันคติบวก มีความพึงพอใจ โดยพึงพอใจกลุ่มศิลปิน – นกัร้อง มากท่ีสุด มีภาพลกัษณ์ใหม่ต่อเมืองพทัยา ผลท่ี
ไดรั้บคือ เมืองพทัยาไดป้รับภาพลกัษณ์ในสายตานักท่องเท่ียวกลุ่มตวัอย่าง จากแหล่งผูห้ญิงทาํงานกลางคืน และ
แหล่งอิทธิพลด้านมืด เป็นเมือง “City of Variety” เมืองของความหลากหลาย ส่วนเมืองหัวหินนั้ น ได้นํากลยุทธ์
การตลาดดนตรี (Music Marketing) มาใช้ในการปรับภาพลกัษณ์เมืองเช่นเดียวกนั พบว่า เมืองหัวหินไดมี้แนวคิด 
รูปแบบ ท่ีแตกต่างจากเมืองพทัยาอยา่งชดัเจน โดยนาํเอกลกัษณ์ของเมือง คือ ความคลาสสิกมาผสมผสานกบัความ
บนัเทิง ในรูปแบบของการจดัแสดงดนตรีแจ๊ส ทาํใหเ้กิดเป็นประสิทธิผลดา้นการตอบสนองท่ีดีต่อกิจกรรมและเมือง
หวัหิน ในดา้นนกัท่องเท่ียว ช่ือเสียง ธุรกิจ ภาพลกัษณ์ บุคลิกภาพเมือง และเอกลกัษณ์ของเมือง ซ่ึงส่วนสาํคญัท่ีทาํให้
เกิดประสิทธิผลมาจาก แนวดนตรีเพลงแจ๊สท่ีชดัเจน นาํเสนอหลากหลายรูปแบบให้เกิดความแปลกใหม่ ศิลปิน – 
นกัร้อง อยูใ่นกระแสและหาชมไดย้าก และการจดัสถานท่ีมีความเหมาะสม ดงันั้น นักท่องเท่ียวกลุ่มตวัอยา่งจึงเกิด
ทศันคติบวก มีความพึงพอใจ โดยพึงพอใจสถานท่ีการจดัแสดงมากท่ีสุด มีภาพลกัษณ์ใหม่ต่อเมืองหัวหิน ผลท่ีไดรั้บ
คือ เมืองหัวหินไดป้รับภาพลกัษณ์ในสายตานักท่องเท่ียวกลุ่มตวัอยา่งจากเมืองเก่า โบราณและเส่ือมความนิยมเป็น
เมืองพกัผอ่นตากอากาศคลาสสิก “Classic” ท่ีมีระดบั 
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5. การอภิปรายผล 
 จากกการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัพบประเดน็ท่ีน่าสนใจ สามารถนาํมาอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
 1) การตอบสนอง (Feedback) จากการปรับภาพลกัษณ์เมืองท่องเท่ียว ดว้ยการใช้กลยุทธ์การตลาดดนตรี 
(Music Marketing) พบวา่  
 เมืองพทัยาและเมืองหัวหินใชก้ลยทุธ์การตลาดดนตรีสร้างแนวคิด นาํกิจกรรมดนตรีมาผสมผสานกบัจุดแขง็
หรือเอกลกัษณ์ของเมือง เกิดประสิทธิผลในทิศทางเชิงบวกและบรรลุเป้าหมายการปรับภาพลกัษณ์เมืองไดส้าํเร็จ อนั
สอดคลอ้งกบั ดารา ทีปะปาลและธนวฒัน์ ทีปะปาล (2553) กล่าววา่ การจดักิจกรรมพิเศษ หมายถึง การจดักิจกรรมท่ี
องคก์รหรือบริษทัไดจ้ดัข้ึนเป็นพิเศษ เพ่ือเช่ือมโยงกบัแบรนดก์บักิจกรรมท่ีจดัข้ึน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ลูกคา้ใน
ปัจจุบนัมุ่งหวงัใหเ้ป็นลูกคา้ในอนาคต (Prospects) รับรู้รับทราบเก่ียวกบัแบรนด ์(Brand Awareness) เพ่ิมคุณค่า สร้าง
ภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบัองค์กร กิจกรรมพิเศษ (Special Event) ท่ีนิยมจดัส่วนใหญ่จะเก่ียวกบักิจกรรมดา้นกีฬา ดา้น
ดนตรี งานการกุศล และวฒันธรรม เป็นตน้ ถือเป็นเคร่ืองมือส่ือสารทางการตลาดอยา่งหน่ึง ท่ีเรียกวา่ “การตลาดเชิง
กิจกรรม” (Event Marketing) 
  เมืองพทัยาและเมืองหัวหินใช้กลยุทธ์การตลาดดนตรีมาสร้างเป็นนโยบายของเมือง โดยมีการผลักดัน
นโยบายตามแนวคิด ดว้ยการจดัเทศกาลดนตรีต่อเน่ืองทุกๆ ปี กลายเป็นงานเทศกาลดนตรีประจาํปีของทั้ง 2 เมือง ท่ี
สามารถปรับภาพลกัษณ์และเกิดเป็นผลสําเร็จในปัจจุบนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ตรีพล พรหมสุวรรณ (2549) ท่ี
พบวา่ การปรับภาพลกัษณ์ตราสินคา้ท่ีดีในสายตาผูบ้ริโภค ข้ึนอยูก่บัการดาํเนินงานอยา่งเป็นขั้นตอนและต่อเน่ือง มี
การศึกษาถึงจุดอ่อน จุดแข็งของตราสินค้า เช่นเดียวกับ จินตรา อุสมาน ได้ให้คาํนิยามเก่ียวกับประสิทธิผลว่า 
ผลสาํเร็จท่ีไดจ้ากการเปรียบเทียบค่าผลลพัธ์ของงานวา่บรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไวห้รือไม่ โดยวดัใน 2 ดา้น 
คือ 1. วดัผลผลิตท่ีออกมาว่าถึงเป้าหมายหรือไม่ 2. วดัความสามารถขององค์การว่าช่วยตอบสนองความตอ้งการ
หรือไม่ 
 เมืองพทัยาและเมืองหวัหินไดมี้การสร้างสรรครู์ปแบบของการจดังานตามแนวคิด เป็นการสร้างสรรครู์ปแบบ
ท่ีสะทอ้นและบ่งบอกวฒันธรรมของเมืองในอดีตให้เห็นในปัจจุบนั ทาํให้นกัท่องเท่ียวรับรู้ถึงเอกลกัษณ์ของเมืองท่ี
แทจ้ริง ทั้งน้ี นกัท่องเท่ียวไดมี้การตอบสนองท่ีดีต่อรูปแบบการจดังาน ส่วนหน่ึงคือ กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจมาก
ต่อรูปแบบการจดังาน อนัสอดคลอ้งกบัขอ้ท่ีผูว้ิจยัคน้พบส่ิงท่ีสําคญัท่ีสุดของการปรับภาพลกัษณ์ (Re - Branding) 
(อ้างถึงใน www.incquity, 13 มิถุนายน 2556) คือ ผูป้ระกอบการธุรกิจจะต้องนําเอาเอกลักษณ์ของตราสินค้ามา
เช่ือมโยงกบัส่ิงใหม่ไดอ้ยา่งมีศิลปะ และดูเป็นธรรมชาติท่ีดูกลมกลืนกนัมากท่ีสุด เพราะกลยุทธ์น้ีจะเป็นการนาํเอา
ขอ้ผิดพลาดในอดีตหรือภาพลกัษณ์ในอดีตท่ีเสียหายมาปรับปรุงเปล่ียนแปลง ทั้งในเร่ืองของกลยทุธ์ ภาพลกัษณ์ท่ีดี
ตอ้งถ่ายทอดออกมาใหท้นัสมยัมากท่ีสุด แต่ไม่ไดห้มายความวา่บางส่ิงในอดีตใชไ้ม่ไดใ้นปัจจุบนั  
 เมืองพัทยาและเมืองหัวหินได้สร้างสรรค์ส่ือตามรูปแบบการจัดงาน โดยใช้ส่ือท่ีมีความทันสมัย ทาํให้
นกัท่องเท่ียวรับรู้ข่าวสาร และมีการตอบสนองดา้นการส่ือสารท่ีเป็นจุดเด่น จากการประชาสัมพนัธ์ดว้ยการใชส่ื้อใหม่ 
ส่งผลทางดา้นพฤติกรรมในเชิงบวกของนกัท่องเท่ียวอีกนยัหน่ึง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั งานวิจยัของ ดารามาศ มณฑลวิทย ์
(2549) ท่ีพบว่า กลยุทธ์การประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัเทศกาลดนตรีพทัยามีการใช้ส่ือแบบผสมผสาน ซ่ึงมีส่ือใหม่
รวมอยู่ดว้ย โดยมีลกัษณะของการประชาสัมพนัธ์เพ่ือส่งผลดา้นการจดจาํกิจกรรมดนตรีท่ีจดัข้ึน นอกจากน้ี การ
ประชาสัมพนัธ์ดว้ยการใชส่ื้อใหม่ยงัเกิดปรากฏการณ์การสร้างกระแสท่ีเรียกวา่ “ปากต่อปาก” อีกดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้ง
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กับ Duncan (2005) ท่ีอธิบายลกัษณะของการส่งเสริมการตลาดเพ่ือดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย และเสริมสร้างการปรับ
ภาพลักษณ์ในเชิงบวกไว้ว่า การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าต้องใช้การส่ือสารแบบสองทาง (Two-Way 
Communication) รวมถึงการสร้างกระแสการบอกต่อแบบปากต่อปาก (Word of mouth) เป็นเทคนิคการส่งเสริม
การตลาดท่ีเรียกวา่ “Below the line” ซ่ึงไดส้อดคลอ้งกบัผลการวิจยัเชิงปริมาณ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ ร้อยละ 
78.5 ซ่ึงเป็นนกัท่องเท่ียวของงานเทศกาลดนตรีเมืองพทัยาทราบข่าวการจดังานจากเพ่ือนมากท่ีสุด และกลุ่มตวัอยา่ง
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 81.3 ซ่ึงเป็นนกัท่องเท่ียวของงานเทศกาลดนตรีเมืองหวัหิน ทราบข่าวจากเพ่ือนมากท่ีสุด  
 2)  ประสิทธิผลดา้นทศันคติ พบวา่ นกัท่องเท่ียวกลุ่มตวัอยา่งมีทศันคติระดบัเชิงบวก หรือเห็นดว้ยกบัการใช้
กลยุทธ์การตลาดดนตรีในการปรับภาพลกัษณ์เมืองพทัยาและเมืองหัวหิน มองว่า กิจกรรมดนตรีเป็นมีส่วนสําคญัท่ี
ช่วยกระตุน้กระแสการท่องเท่ียวและพฒันาเศรษฐกิจเมือง อีกทั้ง ส่วนหน่ึงมากจากกลุ่มตวัอยา่ง ร้อยละ 27.0 ซ่ึงเป็น
นกัท่องเท่ียวของทั้งสองเมือง ไดเ้ดินทางไปดูเทศกาลดนตรีตามต่างจงัหวดัเพราะช่ืนชอบการจดัคอนเสิร์ตในลกัษณะ
น้ีอยูแ่ลว้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2541) ท่ีกล่าววา่ ทศันคติ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดต่อบุคคลท่ี
มีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงผูบ้ริโภคเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีต โดยใชเ้ป็นตวัเช่ือมระหวา่งความคิดและพฤติกรรม  
 3) ประสิทธิผลด้านความพึงพอใจ พบว่า นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากกับการใช้กลยุทธ์
การตลาดดนตรีในการปรับภาพลักษณ์เมืองพัทยาและเมืองหัวหิน ทั้ งด้านแนวคิด รูปแบบ การส่ือสาร และ
องคป์ระกอบต่างๆ อาทิเช่น กลุ่มศิลปิน - นกัร้อง การส่ือสาร สถานท่ี เป็นตน้ นอกจากน้ี ความพึงพอใจยงัสามารถ
แสดงถึงการยอมรับในเชิงบวกของกลุ่มเป้าหมาย และนาํไปสู่ประสิทธิผลของการจดักิจกรรมดนตรีไดส้าํเร็จ อีกดว้ย 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ศุภานนั ศิริตงั (2554) ท่ีสรุปเก่ียวกบัเคร่ืองบ่งช้ีประสิทธิผลของการจดักิจกรรมไวว้า่ ความพึงพอใจ 
เป็นตวัแปรหน่ึงท่ีใชเ้ป็นเกณฑ์พิจารณาดา้นคุณภาพ เช่นเดียวกบั งานวิจยัของ ณัฐริกา เมณฑกา (2550) ท่ีพบวา่ การ
กาํหนดภาพรวม องคป์ระกอบ และการออกแบบสัญลกัษณ์เพ่ือปรับภาพลกัษณ์องคก์ร สามารถส่ือสารคุณลกัษณะ 
สร้างความพึงพอใจ คุณค่าทางจิตใจ และคุณประโยชน์ขององคก์รเพื่อสร้างการยอมรับในกลุ่มเป้าหมายได ้ 
 4) ประสิทธิผลดา้นภาพลกัษณ์ใหม่ต่อเมืองท่องเท่ียว พบว่า นักท่องเท่ียวกลุ่มตวัอย่างปรับเปล่ียนมุมมอง
ภาพลกัษณ์เก่ียวกบัเมืองพทัยาและเมืองหัวหินอยู่ในระดบัเชิงบวก หรือเห็นดว้ย หลงัจากการใชก้ลยุทธ์การตลาด
ดนตรี (Music Marketing) ในการปรับภาพลกัษณ์ โดยมองว่าเมืองพทัยาเป็นเมือง “City of Varity” เมืองของความ
หลากหลาย ส่วนเมืองหัวหินเป็นเมืองคลาสสิก “Classic” ท่ีมีเสน่ห์ของความเก่าแก่ บ่งบอกถึงความมีระดับ มี
เอกลักษณ์แทนความโบราณ  ท่ีสอดคล้องกับ Schiffman & Kanuk (อ้างถึงใน พิสมัย ถาวรวงษ์, 2549) กล่าวว่า 
ทศันคติมีองคป์ระกอบท่ีสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัคือ องคป์ระกอบอยา่งหน่ึงเป็นเหตุให้เกิดองคป์ระกอบอีกอยา่งหน่ึง
ตามมา ประกอบดว้ย 3 ส่วน ไดแ้ก่ 1) องค์ประกอบดา้นความรู้ความเขา้ใจ เป็นส่วนของความรู้ ความคิด การรับรู้ 
และความเช่ือต่อส่ิงเร้าส่ิงใดส่ิงหน่ึง เป็นตัวกาํหนดทิศทางทัศนคติว่าจะเป็นบวกหรือลบ 2) องค์ประกอบด้าน
ความรู้สึก เป็นอารมณ์ ความรู้สึกชอบ / ไม่ชอบ ท่ีมีต่อส่ิงเร้าในทางบวกและทางลบ ซ่ึงประเมินค่าได้ อารมณ์ 
ความรู้สึกจะเป็นส่ิงกําหนดลักษณะ และทิศทางของทัศนคติท่ีแตกต่างกันไปตามบุคลิก  ค่านิยม  เหตุจูงใจ 
ประสบการณ์ในอดีต กลุ่มอา้งอิง และสภาพร่างกาย 3) องค์ประกอบดา้นพฤติกรรม มีผลมาจากองค์ประกอบดา้น
ความรู้และความรู้สึก ซ่ึงเป็นแนวโนม้ของบุคคลท่ีจะตอบสนอง หรือแสดงออกต่อส่ิงเร้าอยา่งใดอยา่งหน่ึง เป็นส่ิงท่ี
บอกพฤติกรรม และทิศทางของทัศนคติของบุคคล ดังนั้ น  กล่าวได้ว่า นักท่องเท่ียวกลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติท่ี
เปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีต่อทั้งสองเมือง ย่อมส่งผลให้เกิดประสิทธิผลต่อภาพลกัษณ์ของเมืองในเชิงบวกตามมา 
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เช่นเดียวกับ รุ่ง แกว้แดง และชัยณรงค์ สุวรรณสาร (2536) ให้ความหมายเก่ียวกับประสิทธิผลว่า ประสิทธิผลมี
ความสัมพนัธ์กบัผลงานท่ีองคก์ารพึงประสงค ์หรือหมายถึงความสาํเร็จของผลการปฏิบติังานท่ีเป็นไป หรือบรรลุตาม
เป้าหมายและวตัถุประสงคข์ององคก์าร 
 5) การปรับภาพลกัษณ์เมืองท่องเท่ียวไดส้ําเร็จ พบว่า ภาพลกัษณ์ของเมืองพทัยาจากแหล่งผูห้ญิงทาํงาน
กลางคืน และแหล่งอิทธิพลดา้นมืดเป็นเมือง “City of Variety” เมืองของความหลากหลาย ส่วนเมืองหัวหินไดป้รับ
ภาพลกัษณ์ในสายตานกัท่องเท่ียวจากเมืองเก่า โบราณและเส่ือมความนิยมเป็นเมืองพกัผอ่นตากอากาศ “Classic” ท่ีมี
ระดบั ซ่ึงการปรับภาพลกัษณ์น้ี คาํนึงถึงสถานการณ์และยคุสมยัท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมถึงมีการวิเคราะห์การวางแผน
ท่ีเป็นขั้นตอนอนัสอดคลอ้งกบั ปุณยวีร์ เลิศพรนฤพงศ ์(2553) ท่ีกล่าววา่ การปรับภาพลกัษณ์มีลกัษะการดาํเนินการ
เป็นวฏัจกัรอยา่งต่อเน่ืองข้ึนอยูก่บัสถานการณ์และกาลสมยั และการท่ีจะประสบความสาํเร็จไดน้ั้นตอ้งประกอบดว้ย 
4 ขั้นตอน คือ การวิเคราะห์แบรนด ์การเตรียมแผนรีแบรนด้ิง การลงมือทาํรีแบรนด้ิง  และการประเมินผลการทาํรีแบ
รนด์ จากผลการกาํหนดกลยุทธ์การตลาดดนตรีเพ่ือปรับภาพลกัษณ์ หรือ Re-brand ไดส้ําเร็จ ทาํให้เกิดประสิทธิผล
ทางภาพลกัษณ์ของทั้งสองเมือง  
 
6. ข้อเสนอแนะในการทาํวจิัยคร้ังต่อไป 
 1) การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีศึกษาเพียงกลยทุธ์การตลาดดนตรีท่ีปรับภาพลกัษณ์ของเมืองพทัยาและเมืองหวัหิน ซ่ึง
ทั้ งสองเมืองน้ีได้มีการตลาดด้านอ่ืนๆ ท่ีน่าสนใจอีกมากมาย อาทิเช่น การตลาดด้านกีฬา ด้านอาหาร และด้าน
ภาพยนตร์ เป็นตน้ ดงันั้น จึงควรมีการศึกษาเก่ียวกบักลยทุธ์การตลาดดา้นอ่ืนๆ ท่ีสามารถนาํมาใชเ้พ่ือปรับภาพลกัษณ์
ในคร้ังต่อไป 
 2) การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ศึกษาเพียงกลยุทธ์การตลาดดนตรีท่ีปรับภาพลกัษณ์ของเมืองพทัยาและเมืองหัวหิน 
ซ่ึงในการทําวิจัยคร้ังต่อไป มีข้อเสนอแนะให้นํากลยุทธ์การตลาดดนตรีไปใช้กับเมืองอ่ืนๆ หรือนําไปใช้กับ
อุตสาหกรรมประเภทอ่ืนๆ 
 3)  การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี มีกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาเพียง 2 กลุ่ม คือ นกัศึกษาจากมหาวิทยาลยัรังสิต และ
มหาวิทยาลยักรุงเทพ แต่วตัถุประสงคห์ลกัของกลยทุธ์เทศกาลดนตรีของเมืองหัวหิน และเมืองพทัยาเป็นการส่งเสริม
ให้กลุ่มเป้าหมายทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเขา้มาร่วมงาน ในการวิจยัคร้ังต่อไปจึงควรศึกษากลุ่มตวัอย่างเพ่ิมเติม 
อาทิเช่น กลุ่มตวัอยา่งผูเ้ขา้ร่วมงานจริงในเขตกรุงเทพมหานคร ในเขตเมืองหวัหิน และในเขตเมืองพทัยา เป็นตน้ 
 
7. กติตกิรรมประกาศ  

วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี ดว้ยความกรุณาอยา่งยิง่จาก ดร.ศรีรัช ลอยสมุทร อาจารยท่ี์ปรึกษา 
ท่ีไดส้ละเวลาให้คาํแนะนาํในการทาํวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี และขอขอบพระคุณผูท่ี้คอยช่วยเหลือ ให้คาํแนะนาํ ถ่ายทอด
องคค์วามรู้ต่างๆ ในการศึกษาทาํวจิยั รวมถึงขอกราบขอบพระคุณครอบครัวท่ีคอยการสนบัสนุนจนจบการศึกษา  
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การออกเสียงพยญัชนะท้ายนาสิก /N/ ในภาษาญีปุ่่นของนิสิตสาขาวชิาภาษาญีปุ่่น มหาวทิยาลยั
นเรศวร: การศึกษาทางกลสัทศาสตร์และการทดสอบการรับรู้1 

PRONUNCIATION OF JAPANESE NASAL CONSONANT /N/  
BY JAPANESE MAJOR STUDENTS, NARESUAN UNIVERSITY:  

ACOUSTICAL STUDY AND PERCEPTION TEST 
 

ชนินทร์ อาํนวยเกยีรติ 
1 นิสิตปริญญาโท หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาควชิาภาษาศาสตร์  มหาวทิยาลยันเรศวร 

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

บทคดัย่อ      

งานวิจยัน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาการออกเสียงพยญัชนะทา้ยนาสิก/N/ในภาษาญ่ีปุ่นของนิสิตสาขาวิชา
ภาษาญ่ีปุ่น มหาวิทยาลยันเรศวรดว้ยวิธีทางกลสัทศาสตร์และการทดสอบการรับรู้ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคือ 
นิสิตชั้นปีท่ี 1 และนิสิตชั้นปีท่ี 4 สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น มหาวิทยาลยันเรศวร ผลการศึกษาพบวา่ นิสิตชั้นปีท่ี 4 สามารถ
ออกเสียงไดถู้กตอ้งมากกว่านิสิตชั้นปีท่ี 1 ในทุกบริบท ไดแ้ก่ 1) บริบทพยญัชนะทา้ยนาสิกอยูท่า้ยพยางค์ 2)บริบท
พยญัชนะท้ายนาสิกระหว่างพยางค์ได้แก่ 2.1) บริบทพยญัชนะฐานกรณ์ริมฝีปาก (Bilabial) ตามมาข้างหลัง         
2.2) บริบทพยญัชนะฐานกรณ์ปุ่มเหงือก (Alveolar) 2.3) บริบทพยญัชนะฐานกรณ์เพดานอ่อน (Velum) 2.4) บริบท
พยญัชนะฐานกรณ์เพดานแขง็ (Palatal)  3) บริบทเสียงสระหรือเสียงก่ึงสระไดแ้ก่ 3.1) บริบทของเสียง [-ĩ] 3.2) บริบท
ของเสียง [-ɯ̃] โดยรูปแปรท่ีพบมากท่ีสุดในการออกเสียงพยญัชนะนาสิกทา้ยพยางค์ในกลุ่มตวัอย่างทั้ งสองกลุ่ม
ไดแ้ก่ [-m] [-n] และ [-ŋ] ในส่วนของการรับรู้พบวา่นิสิตชั้นปีท่ี 4 สามารถรับรู้เสียงไดถู้กตอ้งมากกวา่นิสิตชั้นปีท่ี 1
ในทุกบริบท โดยรับรู้เสียงรูปแปรพยญัชนะทา้ยนาสิก [-m] [-n] [-ŋ] ไดดี้กว่ารูปแปรอ่ืน ทั้ งน้ีเม่ือทดสอบความ
แตกต่างของผลการออกเสียงและการรับรู้พยญัชนะทา้ยนาสิกดว้ยสถิติท่ีความเช่ือมัน่ท่ี 0.05 พบวา่ทั้งสองกลุ่มมีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัดงันั้นจึงสรุปไดว้า่ นิสิตชั้นปีท่ี 4 มีการออกเสียงและการรับรู้ไดดี้กวา่นิสิตชั้นปีท่ี 1 แต่ก็
มีบางเสียงท่ีไม่สามารถออกเสียงไดถู้กตอ้งเพราะไม่ปรากฏในหน่วยเสียงภาษาไทยท่ีนอกจากน้ีในบางกรณีผูเ้รียน
สามารถรับรู้เสียงไดแ้ต่ไม่สามารถออกเสียงไดเ้น่ืองจากไม่มีการประมวลกฎการกลมกลืนเสียงในสมองของผูเ้รียน
ดงันั้นส่ิงท่ีสามารถเนน้หรือให้ความสาํคญักบัผูเ้รียนคือกฎการกลมกลืนเสียงเพ่ือให้การออกเสียงมีความถูกตอ้งมาก
ข้ึน 
คาํสําคญั: การออกเสียง, การรับรู้, ภาษาญ่ีปุ่น 
 
 
                                                                    
1  บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์เร่ือง การออกเสียงพยญัชนะท้ายนาสิก /N/ ในภาษาญ่ีปุ่นของนิสิตสาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น 

มหาวิทยาลยันเรศวร : การศึกษาทางกลสัทศาสตร์และการทดสอบการรับรู้ ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร   



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 10 ปีการศกึษา 2558 

 

วนัองัคารที ่11 สงิหาคม พ.ศ.2558 หน้า  483 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

Abstract 

 This research work aimed to study the pronunciation of the Japanese nasal consonant /N/ by Japanese-
major students in Naresuan University using the acoustical methods and a perception test. The sample groups 
consisted of the first-year Japanese-major students and the fourth-year Japanese-major students in Naresuan 
University. The findings revealed that the fourth-year students were able to deliver more accurate pronunciation 
than the first-year students in all contexts, namely: 1) the nasal consonant at the end of a syllable; 2) the nasal 
consonant in between syllables of 2.1) Bilabial consonants; 2.2) Alveolar consonants; 3) Velar consonants; and  
2.4) Palatal consonants; and 3) the nasal consonant in the context of a vowel sound or a semi-vowel sound, namely: 
3.1) the sound [-ĩ]; and 3.2) the sound [-ɯ̃]. The most frequently found neutralized forms in the pronunciation of 
the nasal consonant of both sample groups were [-m] [-n] and [-ŋ]. In term of the students’ perception, it was found 
that the fourth-year students were able to perceive the sounds more accurately than the first-year students in all 
contexts, with the perception of the sounds of the nasal consonant’s neutralized forms [-m] [-n] and [-ŋ] at a higher 
level than other neutralized forms. When the differences of the results of the pronunciation and the perception of 
the nasal consonant between the two groups were tested at the significance level of 0.05, it was found that the 
results between the two groups were significantly different. It could, therefore, be concluded that the fourth-year 
students had better pronunciation and perception of the nasal consonant than the first-year students did.  However, 
there were certain sounds that the students were unable to pronounce correctly because the sounds did not exist in 
the Thai language.  Moreover, while some students were able to perceive the sounds, they were not able to 
pronounce them because their brains did not process the rules for sound assimilation. Therefore, the rules for sound 
assimilation could be emphasized with the students in order to enhance the accuracy of their pronunciation. 
 

KEYWORDS: Production,  Perception,  Japanese 
 

1. บทนํา 
จาการสํารวจครูชาวไทยท่ีสอนภาษาญ่ีปุ่นในเร่ืองการส่ือสารดา้นการพูดว่ามีความจาํเป็นสําหรับผูเ้รียน

ภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยหรือไม่ ผลการสาํรวจดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นวา่ การพูดเป็นส่ิงท่ีสาํคญัเป็นอนัดบัแรกในการ
ส่ือสารภาษาญ่ีปุ่น ดงัท่ีกล่าวไวใ้นหนงัสือข่าวราย 3 เดือน จดัทาํโดย Japan Foundation ฉบบัท่ี 52 พฤศจิกายน 2553 
การส่ือสารดงักล่าวสัมพนัธ์กบัการออกเสียงซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีทาํให้การส่ือสารมีประสิทธิภาพมากข้ึน ในภาษาญ่ีปุ่นมี
กระบวนการทางเสียงท่ีไม่พบในภาษาไทยอยูห่ลายประการเช่น การกลายเป็นเสียงไม่กอ้งของสระ การกลมกลืนฐาน
กรณ์เสียงพยญัชนะท้ายนาสิก เป็นต้น ถึงแม้ว่าคาํศัพท์บางคาํในภาษาญ่ีปุ่นท่ีมีเสียงพยญัชนะเหมือนกับเสียง
พยัญ ชนะในภาษาไทย  เช่น  เสี ยง  [-n] ในคําว่า‘ごめん’[gɔmɛn] ‘ขอโทษ  ’ ห รือ เสี ยง  [-m] ในคําว่ า         
‘しんぱい’[ʃimpai] ‘เป็นห่วง’ ผูพู้ดภาษาไทยอาจจะสามารถออกเสียงพยญัชนะเหล่านั้นไดต้รงกบัเจา้ของภาษา 
แต่ถา้ในกรณีของเสียงพยญัชนะทา้ยนาสิก /N/ ท่ีเปล่ียนรูปแปรเป็นเสียง [ɲ] หรือเสียงสระนาสิก เช่น เสียง [-ɯ̃] ซ่ึง
เป็นเสียงท่ีไม่ปรากฏในระบบเสียงภาษาไทยนั้น อาจไม่สามารถออกเสียงไดถู้กตอ้ง ดงันั้นจึงเป็นคาํถามท่ีวา่ผูเ้รียน
ชาวไทยนั้นมีวิธีการออกเสียงพยญัชนะทา้ยนาสิก /N/ ในภาษาญ่ีปุ่นอยา่งไร งานวิจยัเก่ียวกบัการออกเสียงพยญัชนะ
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ทา้ยนาสิก /N/ น้ีมีปรากฏงานของธนศกัด์ิ ศิริคะเณรัตน์ (2555) ท่ีศึกษาการรับการกลมกลืนเสียงพยญัชนะทา้ยนาสิก
ในภาษาญ่ีปุ่นของผูเ้รียนชาวไทย โดยใชท้ฤษฎีอุตมผล (Optimality Theory) เป็นกรอบในการวิเคราะห์ขอ้มูลการออก
เสียงโดยศึกษาเฉพาะเสียงพยญัชนะทา้ยนาสิก /N/ ท่ีปรากฏเง่ือนไข 3 บริบทไดแ้ก่ [-m] [-n] [-ŋ] ผลการศึกษาพบวา่ 
การออกเสียงของผูร่้วมการทดลองสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มท่ีหน่ึง ออกเสียง /N/ เป็นเสียง [-n] เท่านั้น กลุ่ม
ท่ีสอง ออกเป็นเสียง [-n] และ [-ŋ] เท่านั้น และกลุ่มท่ีสาม ออกเสียง /N/ เป็นทั้ง 3 เสียงไดแ้ก่ [-m] [-n] [-ŋ] ผลการ
ทดลองดงักล่าวพบว่า ไม่มีผูเ้ขา้ร่วมการทดลองคนใดเลย ท่ีออกเสียง /N/ เป็นเสียง [-m] เม่ือมีเสียงปุ่มเหงือกหรือ
เสียงเพดานอ่อนตามมา จากการวิเคราะห์การเรียงลาํดบัขอ้บังคบัพบว่า มีเพียงกลุ่มท่ีสามซ่ึงมีประสบการณ์มาก
สามารถรับกฎการกลมกลืนเสียง ส่วนกลุ่มท่ีหน่ึงและสองซ่ึงมีประสบการณ์น้อยกว่าจึงไม่สามารถรับกฎการ
กลมกลืนเสียงบางเสียงได ้

งานวิจยัน้ีผูว้ิจยัมุ่งท่ีจะศึกษาเสียงพยญัชนะทา้ยนาสิกท่ีปรากฏในทุกบริบททั้ งหมด 5 เสียงไดแ้ก่ [-m]    

[-n] [-ŋ] [-ɲ] [-ṽ] ด้วยวิธีทางกลสัทศาสตร์และการทดสอบการรับรู้โดยศึกษาเปรียบเทียบระหว่างนักศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาชั้นปีท่ี 1 และนักศึกษาระดบัอุดมศึกษาชั้นปีท่ี 4 สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น มหาวิทยาลยันเรศวร ผลจาก
การวิจัยดงักล่าวจะสามารถทาํให้เขา้ใจปัญหาในการออกเสียงพยญัชนะท้ายนาสิกในภาษาญ่ีปุ่นในฐานะผูเ้รียน
ภาษาญ่ีปุ่นเป็นภาษาท่ีสองไดดี้ยิ่งข้ึนและสามารถนาํมาประยกุตใ์ชเ้ป็นแนวทางในการสอนการออกเสียงภาษาญ่ีปุ่น
ในส่วนของการสร้างแบบเรียนการออกเสียงต่างๆต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
 1. เพ่ือศึกษารูปแบบการออกเสียงพยญัชนะท้ายนาสิก /N/ ในภาษาญ่ีปุ่นของนิสิตสาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น 
มหาวทิยาลยันเรศวร ท่ีมีประสบการณ์การเรียนภาษาญ่ีปุ่นต่างกนัดว้ยวธีิการทางกลสัทศาสตร์ 

2. เพ่ือทดสอบการรับรู้เสียงพยญัชนะท้ายนาสิก  /N/ ในภาษาญ่ี ปุ่นของนิสิตสาขาวิชาภาษาญ่ี ปุ่น 
มหาวทิยาลยันเรศวร 
  

3. การดาํเนินการวจิัย 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
    ประชากรคือผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่นเป็นภาษาท่ีสองและกลุ่มตวัอยา่งคือนิสิตสาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่นระดบัชั้นปี

ท่ี 1 จาํนวน 24 คน ชั้นปีท่ี 4  จาํนวน 25 คน โดยงานวิจัยน้ีคดัเลือกนิสิตสาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยันเรศวร จงัหวดัพิษณุโลก 
 3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

    1) แบบทดสอบการรับรู้พยญัชนะทา้ยนาสิก /N/  
        นาํเสียงท่ีบนัทึกจากเจา้ของภาษาสร้างเป็นแบบทดสอบในลกัษณะใหเ้ลือกตอบโดยจะมีตวัเลือกเสียง

ทั้งหมด 5 เสียง คือ [-m] [-n] [-ŋ] [-ɲ] [-ṽ] โดยใหผู้บ้อกภาษาเลือกตอบเพียงคาํตอบเดียวเท่านั้น 
     2) รายการคาํสาํหรับวเิคราะห์การออกเสียงพยญัชนะทา้ยนาสิก /N/ 

             ผูว้จิยัคดัเลือกรายการคาํศพัทจ์ากหนงัสือแบบเรียนท่ีใชเ้รียนในมหาวิทยาลยั ช่ือ มินนะโนะนิฮงโกะ 
ตั้งแต่เล่มท่ี 1 – 4 โดยเลือกคาํศพัท์ท่ีมีเสียงพยญัชนะทา้ยนาสิก /N/ ซ่ึงตามกฎการออกเสียงพยญัชนะทา้ยนาสิก /N/ 
ในภาษาญ่ีปุ่นนั้นไดมี้รูปแปรทั้งหมด 5 เสียงจาก 6 สภาวะแวดลอ้มในการเกิดเสียง โดยคดัเลือกคาํท่ีมีเสียงพยญัชนะ
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ทา้ยนาสิก /N/ มาทั้งหมด 5 เสียง 6 สภาวะแวดลอ้ม อยา่งละ 5 คาํ ซ่ึงเป็นรูปแปรเสียง [-n] ท่ีปรากฏระหว่างพยางค์
และทา้ยพยางค ์ซ่ึงรวมกนัจะไดร้ายการคาํท่ีเป็นเสียงพยญัชนะทา้ยนาสิก /N/ ทั้งหมด 30 คาํ 1) บริบท [n] ทา้ยพยางค ์
เช่น‘びょういん’/bjo- in/,‘としょかん’/toʃokan/ 2) บริบทท่ีออกเสียง [m] เช่น‘しんぶん’/ʃimbɯn/,

‘じゅんび’/dʒɯmbi/ 3) บริบทท่ีออกเสียง [-n] เช่น ‘べんり’/benɾi/, ‘もんだい’/mondai/   4) บริบทท่ี
อ อ ก เสี ย ง  [-ɲ]เช่ น‘かんじ’/kaɲdʒi/,‘でんち’/deɲtʃi/ 5) บ ริบ ท ท่ี อ อ ก เสี ย ง  [-ŋ] เช่ น‘おんがく’

/oŋgakɯ/,‘りんご’/ɾiŋgo/ 6) บริบทท่ีออกเสียงสระนาสิก เช่น‘でんわ’/deɯ̃wa/,‘げんいん’/geĩ in/ 
       3)  เคร่ืองบนัทึกเสียง  

  4)  โปรแกรม Praat สาํหรับการวิเคราะห์ลกัษณะกลสัทศาสตร์ของเสียงพยญัชนะทา้ยนาสิก  
  5)  โปรแกรม SPSS สาํหรับวเิคราะห์สถิติเพ่ือหาความแตกต่างของการออกเสียงและการรับรู้พยญัชนะ
ทา้ยนาสิก 
                  3.3 การเกบ็รวมรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูล 

       การเกบ็รวบรวมขอ้มูลในงานวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดแ้บ่งเป็น 2 ส่วนตามวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 
       1) การทดสอบการรับรู้เสียงพยญัชนะทา้ยนาสิก /N/ บนัทึกเสียงโดยให้เจา้ของภาษาอ่านรายการคาํ 

จาํนวน 30 คาํ และบนัทึกเสียงของเจา้ของภาษา เพ่ือนาํมาใชเ้ป็นรูปแบบการออกเสียงท่ีถูกตอ้งจากนั้นเปิดเสียงจาก
การบนัทึกของเจา้ของภาษาใหก้ลุ่มตวัอยา่งฟังและตอบเสียงท่ีไดย้นิ โดยช้ีแจงขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ในการเขียนตอบ เช่น 
หากไดย้ินเป็นเสียง [-m] ให้เลือกเสียง [-m] ในช่องคาํตอบและผูว้ิจยัจะนาํผลคะแนนจากการทดสอบการรับรู้นาํมา
กรอกเป็นตารางสรุปผล 
  2) การออกเสียงพยญัชนะทา้ยนาสิก /N/ บนัทึกเสียงโดยใหก้ลุ่มตวัอยา่งอ่านรายการคาํ ทั้งหมด 34 คาํ 
(คาํศพัท์ท่ีนํามาวิเคราะห์จาํนวน 30 คาํและคาํศพัท์สร้างความคุน้เคยจาํนวน 4 คาํ จาํนวน 3 คร้ังติดต่อกนัจากนั้น
ตดัสินการออกเสียงจากการฟังของผูว้ิจยัโดยยึดจากการออกเสียงท่ีถูกตอ้งของเจา้ของภาษาและนาํผลการออกเสียง
ของแต่ละรายการคาํมาสรุปโดยจดัทาํเป็นตารางเปรียบเทียบระหวา่งรูปแบบการออกเสียงท่ีถูกตอ้งของเจา้ของภาษา
และรูปแบบการออกเสียงของกลุ่มตวัอยา่ง  

  ผูว้ิจยัจะใชว้ิธีการทางกลสัทศาสตร์โดยนาํเสียงท่ีไดม้าจากการบนัทึกเสียงของทั้งเจา้ของภาษาและ
กลุ่มตวัอยา่งมาวิเคราะห์ลกัษณะทางกลสัทศาสตร์ดว้ยโปรแกรม Praat เพ่ือแสดงภาพคล่ืนเสียงของเสียงพยญัชนะ
ทา้ยท่ีถูกตอ้งและไม่ถูกตอ้ง 

  หลงัจากนั้นวิเคราะห์ขอ้มูลโดยนาํเอาผลสรุปจากรูปแบบการออกเสียงและการรับรู้พยญัชนะทา้ย
นาสิก /N/ นาํมาวเิคราะห์เปรียบเทียบผลรูปแบบการออกเสียงและการรับรู้โดยแบ่งเป็นประเดน็ดงัต่อไปน้ี 

  1.  วเิคราะห์และเปรียบเทียบรูปแบบการออกเสียงพยญัชนะทา้ยนาสิกของผูพ้ดู 2 กลุ่ม  
  2.  เปรียบเทียบรูปแบบการออกเสียงและการรับรู้เพ่ือดูวา่สอดคลอ้งกนัหรือไม่อยา่งไร 
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4. ผลการวจิัย 
 1)  ผลการออกเสียงพยญัชนะทา้ยนาสิกของนิสิตชั้นปีท่ี 1 และนิสิตชั้นปีท่ี 4 จาํแนกตามบริบทการออก
เสียง 3 บริบท แสดงไดด้งัตาราง 1 
 
ตาราง 1 เปรียบเทยีบผลการออกเสียงของกลุ่มตวัอย่างนิสิตช้ันปีที ่1 และนิสิตช้ันปีที ่4 

 
จากตาราง 1 จะเห็นไดว้า่กลุ่มตวัอยา่งนิสิตชั้นปีท่ี 1 และชั้นปีท่ี 4 ออกเสียงพยญัชนะทา้ยนาสิก จาํแนกตาม

บริบทดงัต่อไปน้ี 
 1) บริบทของเสียงพยญัชนะทา้ยนาสิก /N/ ทา้ยพยางค ์ออกเป็นเสียง [-ŋ] มากท่ีสุด นิสิตชั้นปีท่ี 1 ออกเสียง 
[-ŋ] จาํนวน 80 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 64.5 ส่วนนิสิตชั้นปีท่ี 4 ออกเป็นเสียง [-ŋ]  จาํนวน 83 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 66.4 
  2)  บริบทพยญัชนะทา้ยนาสิกระหวา่งพยางค ์บริบทท่ีมีพยญัชนะฐานกรณ์ริมฝีปาก นิสิตชั้นปีท่ี 1 ออกเสียง
เป็นเสียง [-m] จาํนวน 49 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 39.2 ส่วนนิสิตชั้นปีท่ี 4 ออกเป็นเสียง [-m] มากท่ีสุดจาํนวน 73 คร้ัง 
คิดเป็นร้อยละ 58.4 บริบทท่ีมีพยญัชนะฐานกรณ์ปุ่มเหงือก นิสิตชั้นปีท่ี 1 ออกเสียง [-n] จาํนวน  70 คร้ัง คิดเป็นร้อย
ละ 56.4 เช่นเดียวกับนิสิตชั้นปีท่ี 4 ท่ีออกเป็นเสียง [-n] มากท่ีสุด จาํนวน 81 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 64.8 บริบทท่ีมี
พยญัชนะฐานกรณ์เพดานอ่อน นิสิตชั้นปีท่ี 1 ออกเป็นเสียง [-ŋ] จาํนวน  81 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 65.3 ส่วนนิสิตชั้นปีท่ี 
4 ออกเป็นเสียง [-ŋ] มากท่ีสุด จาํนวน 101 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 80.8 บริบทท่ีมีพยญัชนะฐานกรณ์เพดานแขง็ ออกเป็น
เสียง [-n] มากท่ีสุด จาํนวน  75 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 60.4 ส่วนนิสิตชั้นปีท่ี 4 ออกเป็นเสียง [-n] มากท่ีสุด จาํนวน  78 
คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 62.4 

บริบทการออกเสียง 
/N/ 

เสียงพยญัชนะ
ทา้ยนาสิก 

ชั้นปี เสียงพยญัชนะทา้ยนาสิก (จาํนวนคร้ัง) 
[-m] [-n] [-ŋ] [-ɲ] [-ĩ] [-ɯ̃] 

ทา้ยพยางค ์ [-n] ปี 1 - 40 80 - - - 

ปี 4 - 42 83 - - - 

ระหวา่งกลางพยางค ์ [-m] ปี 1 49 62 9 - - - 

ปี 4 73 47 5 - - - 

ระหวา่งกลางพยางค ์ [-n] ปี 1 - 70 50 - - - 

ปี 4 - 81 44 - - - 
[-ŋ] ปี 1 - 39 81 - - - 

ปี 4 - 24 101 - - - 
[-ɲ] ปี 1 8 75 37 - - - 

ปี 4 - 78 47 - - - 

เสียงสระหรือก่ึงสระ
ตามหลงั 

[-ĩ] ปี 1 3 34 35 - - - 

ปี 4 - 27 49 - - - 
[-ɯ̃] ปี 1 - 23 25 - - - 

ปี 4 - 17 32 - - - 
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 3) เสียงสระหรือเสียงก่ึงสระ ในบริบทของเสียง [-ĩ] นิสิตชั้นปีท่ี 1 ออกเสียง [-ŋ] มากท่ีสุด จาํนวน  35 คร้ัง 
คิดเป็นร้อยละ 28.2 ส่วนนิสิตชั้นปีท่ี 4 ออกเป็นเสียง [-ŋ] มากท่ีสุด จาํนวน  49 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 39.2 และบริบท
ของเสียง [-ɯ̃] นิสิตชั้นปีท่ี 1 ออกเป็นเสียง [-ŋ] มากท่ีสุด จาํนวน  25 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 17.7 ส่วนนิสิตชั้นปีท่ี 4 
ออกเป็นเสียง [-ŋ] มากท่ีสุด จาํนวน  32 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 25.6 
                เม่ือนาํเสียงพยญัชนะทา้ยนาสิก /N/ ท่ีนิสิตชั้นปีท่ี 1 และ 4 วเิคราะห์ดว้ยวิธีทางกลสัทศาสตร์ สามารถแสดง
ภาพคล่ืนเสียงไดด้งัภาพท่ี 1-3 

 
ภาพ 1 แผน่ภาพคล่ืนเสียงของเสียงพยญัชนะทา้ยนาสิกท่ีปรากฏระหวา่งกลางพยางคใ์นคาํวา่‘しんぶん’            

/ʃim bɯn / ท่ีออกเสียงเป็น [-m] โดยนิสิตชั้นปีท่ี 1 

 
ภาพ 2 แผน่ภาพคล่ืนเสียงของเสียงพยญัชนะทา้ยนาสิกท่ีปรากฏระหวา่งกลางพยางคใ์นคาํวา่ ‘べんり’    

/Ben ri /   ท่ีออกเสียงเป็น [-n] โดยนิสิตชั้นปีท่ี 1 
 

 
ภาพ 3 แผน่ภาพคล่ืนเสียงของเสียงพยญัชนะทา้ยนาสิกท่ีปรากฏทา้ยพยางคใ์นคาํวา่‘こうさてん’           

/kosaten/ ท่ีออกเสียงเป็น [-ŋ] โดยนิสิตชั้นปีท่ี 1 
 จากแผ่นภาพคล่ืนเสียงดงักล่าว  เสียง [-m] จะเห็นไดจ้ากช่วงเช่ือมต่อค่าความถ่ีฟอร์เมินท์ท่ี 2 ทีลดลงจาก
สระถึงพยญัชนะนาสิก ส่วนเสียง [-n] จะเห็นไดจ้ากช่วงเช่ือมต่อค่าความถ่ีฟอร์เมินทท่ี์ 2 ท่ีค่อนขา้งจะคงท่ีจากสระถึง
พยญัชนะนาสิก และเสียง [-ŋ] จะเห็นไดจ้ากช่วงเช่ือมต่อค่าความถ่ีฟอร์เมินท์ท่ี 2 ท่ีข้ึนไปประชิดกบัค่าความถ่ีฟอร์
เมินทท่ี์ 3 จากสระถึงพยญัชนะนาสิก 
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 2) ผลการออกรับรู้เสียงพยญัชนะทา้ยนาสิกของนิสิตชั้นปีท่ี 1 และนิสิตชั้นปีท่ี 4  จาํแนกตามบริบทการออก
เสียง 3 บริบท แสดงไดด้งัตาราง 2 
 
ตาราง 2 เปรียบเทยีบผลการรับรู้เสียงพยญัชนะท้ายนาสิกระหว่างกลุ่มตวัอย่างนิสิตช้ันปีที ่1 และนิสิตช้ันปีที ่4 

 
จากตาราง 2 จะเห็นไดว้่ากลุ่มตวัอยา่งนิสิตชั้นปีท่ี 1 และปีท่ี 4 รับรู้เสียงพยญัชนะทา้ยนาสิก จาํแนกตาม

บริบทดงัต่อไปน้ี 
 1) บริบทของเสียงพยญัชนะทา้ยนาสิก /N/ ทา้ยพยางค ์นิสิตชั้นปีท่ี 1 รับรู้เป็นเสียง [-ŋ] มากท่ีสุด จาํนวน 
63 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 52.5 ในขณะท่ีนิสิตชั้นปีท่ี 4 รับรู้เป็นเสียง [-ŋ] มากท่ีสุด จาํนวน 65 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 52.0   

 2)  บริบทพยญัชนะทา้ยนาสิกระหวา่งพยางค ์นิสิตชั้นปีท่ี 1 รับรู้เป็นเสียง [-m] มากท่ีสุด จาํนวน 67 คร้ัง 
คิดเป็นร้อยละ 55.8 ในขณะท่ีนิสิตชั้นปีท่ี 4 รับรู้เป็นเสียง [-m] มากท่ีสุด จาํนวน 73 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 58.4 บริบทท่ี
มีพยญัชนะฐานกรณ์ริมฝีปาก นิสิตชั้นปีท่ี 1 รับรู้เป็นเสียง [-ŋ] มากท่ีสุด จาํนวน 57 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 47.5 ในขณะ
ท่ีนิสิตชั้นปีท่ี 4 รับรู้เป็นเสียง [-n] มากท่ีสุด จาํนวน 78 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 62.4บริบทท่ีมีพยญัชนะฐานกรณ์ปุ่ม
เหงือก นิสิตชั้นปีท่ี 1 รับรู้เป็นเสียง [-ŋ] มากท่ีสุด จาํนวน  73 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 60.3 ในขณะท่ีนิสิตชั้นปีท่ี 4 รับรู้
เป็นเสียง [-ŋ] มากท่ีสุด จาํนวน 80 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 64.0 บริบทท่ีมีพยญัชนะฐานกรณ์เพดานอ่อน นิสิตชั้นปีท่ี 1 
รับรู้เป็นเสียง [-ŋ] มากท่ีสุด จาํนวน 73 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 60.3 ในขณะท่ีนิสิตชั้นปีท่ี 4 รับรู้เป็นเสียง [-ŋ] มากท่ีสุด 
จาํนวน 80 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 64.0 บริบทท่ีมีพยญัชนะฐานกรณ์เพดานแข็ง รับรู้เป็นเสียง [-n] มากท่ีสุด จาํนวน 58 
คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 48.3 ในขณะท่ีนิสิตชั้นปีท่ี 4 รับรู้เป็นเสียง [-n] มากท่ีสุด จาํนวน  68 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 54.4 

บริบทการออกเสียง 
/N/ 

เสียงพยญัชนะ
ทา้ยนาสิก 

ชั้นปี เสียงพยญัชนะทา้ยนาสิก (จาํนวนคร้ัง) 
[-m] [-n] [-ŋ] [-ɲ] [-ĩ] [-ɯ̃] 

ทา้ยพยางค ์ [-n] ปี 1 3 35 63 14 5 - 

ปี 4 7 53 65 - - - 

ระหวา่งพยางค ์ [-m] ปี 1 67 33 10 3 4 3 

ปี 4 73 41 5 6 - - 
[-n] ปี 1 3 53 57 5 2 - 

ปี 4 4 78 33 8 2 - 
[-ŋ] ปี 1 - 35 73 3 9 - 

ปี 4 - 40 80 5 - - 
[-ɲ] ปี 1 3 58 50 4 4 1 

ปี 4 1 68 33 20 3 - 

เสียงสระหรือก่ึงสระ
ตามหลงั  

[-ĩ] ปี 1 2 12 49 3 6 - 

ปี 4 - 28 46 - - 2 
[-ɯ̃] ปี 1 - 17 21 1 9 - 

ปี 4 - 12 36 1 - - 
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 3) บริบทเสียงสระหรือเสียงก่ึงสระ ในบริบทของเสียง [-ĩ] นิสิตชั้นปีท่ี 1 รับรู้เป็นเสียง [-ŋ] มากท่ีสุด 
จาํนวน  49 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 40.8 ในขณะท่ีนิสิตชั้นปีท่ี 4 รับรู้เป็นเสียง [-ŋ] มากท่ีสุด จาํนวน  46 คร้ัง คิดเป็นร้อย
ละ 44.8 บริบทของเสียง [-ɯ̃] นิสิตชั้นปีท่ี 1 รับรู้เป็นเสียง [-ŋ] มากท่ีสุด จาํนวน  21 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 17.5 ในขณะ
ท่ีนิสิตชั้นปีท่ี 4 รับรู้เป็นเสียง [-ŋ] มากท่ีสุด จาํนวน  36 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 28.8 
 

ตาราง 3 เปรียบเทยีบผลการออกเสียงและการรับรู้พยญัชนะท้ายนาสิก /N/ ภาษาญี่ปุ่นของนิสิตช้ันปีที่ 1 และนิสิตช้ันปีที ่4 

รายการ ปี 1 (n=24) ปี 4 (n=25) t-test p-value 

ค่าเฉลีย่ ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การออกเสียง 9.92 2.48 16.12 1.59 10.368 .000 
การฟัง 9.29 2.68 15.92 2.63 8.743 .000 
ภาพรวม  9.65 2.58 16.02 2.11 9.55 .000 
 

 จากตาราง 3 จะเห็นไดว้่าผลรวมของค่าเฉล่ียการฟังและการออกเสียงของนิสิตชั้นปีท่ี 1 อยู่ท่ี 9.65 ส่วน
ค่าเฉล่ียการฟังและการออกเสียงของนิสิตชั้นปีท่ี 4 อยูท่ี่ 16.02 ซ่ึงแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี .05 โดยจาก
ตรงน้ีจึงสรุปไดว้า่ นิสิตชั้นปีท่ี 4 สามารถออกเสียงและรับรู้ไดดี้กวา่นิสิตชั้นปีท่ี 1  
 
5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
             1. ผู้พูดภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาแม่  
                   ในบริบทเสียงสระนาสิกพบการออกเป็นเสียง [-ŋ] ทุกคาํ อาจกล่าวไดว้า่คนญ่ีปุ่นไม่ไดอ้อกเสียงตามกฎ
การออกเสียง  จากการสัมภาษณ์ ผศ.(พิเศษ) ไทอิสึ โอบะ ซ่ึงเป็นอาจารยส์อนภาษาญ่ีปุ่นกล่าววา่ คนญ่ีปุ่นเวลาออก
เสียงจะไม่ใหค้วามสาํคญักบัการออกเสียงตามกฎการออกเสียงดงักล่าวเพราะไม่วา่จะออกเป็นเสียงพยญัชนะใดกต็าม
คนญ่ีปุ่นสามารถเขา้ใจความหมายไดเ้หมือนกนั เช่น คาํว่า ‘びょういん’ท่ีไม่ว่าจะออกเป็น /bjo-in/ ซ่ึงใชเ้สียง   
[-n] เป็นตวัสะกด หรือ /bjo-iŋ/ ท่ีใชเ้สียง [-ŋ] คนญ่ีปุ่นสามารถเขา้ใจความหมายไดต้รงกนัคือ โรงพยาบาล และ
สาเหตุท่ีออกเป็นเสียง [-ŋ] ในบริบทของสระนาสิกนั้น ผศ.(พิเศษ) ไทอิสึ โอบะ ยงัอธิบายเพ่ิมอีกว่า ในกรณีท่ีสระ
นาสิกตามมาขา้งหลงัดงักล่าวนั้น จะใชเ้สียง [-ŋ] ในการสะกดคาํศพัทค์าํนั้น เพราะเป็นตวัสะกดท่ีง่ายแก่การออกเสียง
ทั้งหมด (ไทอิสึ โอบะ, สัมภาษณ์) 

 2. กลุ่มตวัอย่างนิสิตช้ันปีที ่1  
                   1. บริบทท่ีเสียงพยญัชนะทา้ยนาสิก /N/ อยูท่า้ยพยางคโ์ดยไม่มีพยญัชนะตามหลงัมา ในกรณีน้ีจะออกเป็น
เสียง  [-n] ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งนิสิตชั้นปีท่ี 1 มีการรับรู้เป็นเสียง [-ŋ] มากท่ีสุด จึงเป็นออกเป็น [-ŋ]  มาก
ท่ีสุดเช่นกนั ถึงแมผ้ลการรับรู้และการออกเสียงจะสอดคลอ้งกนั แต่น่าสนใจวา่เหตุใดนิสิตจึงไดรั้บรู้และออกเสียงท่ี
ไม่ถูกตอ้งมากกวา่เสียงถูกตอ้ง สาเหตุอาจจะมาจากผูส้อนท่ีเป็นคนญ่ีปุ่นอาจออกเป็นเสียง [-ŋ] ในบางคร้ังเน่ืองจาก
สาเหตุท่ีกล่าวมาขา้งตน้  
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                 2. นิสิตชั้นปีท่ี 1 สามารถรับรู้ไดถู้กตอ้ง เน่ืองจากภาษาไทยมีหน่วยเสียง [-m] จึงไดย้ินเสียง [-m] แต่เม่ือ
ออกเสียง นิสิตไม่ไดใ้ชก้ฎการกลมกลืนเสียงนัน่คือ กฎการกลมกลืนเสียงไม่เกิดข้ึนขณะนิสิตออกเสียง จึงทาํใหนิ้สิต
ออกเป็นเสียง [-n] ในขณะท่ีนิสิตชั้นปีท่ี 4 สามารถรับรู้ไดถู้กตอ้งและออกเสียงไดถู้กตอ้ง จึงอาจกล่าวไดว้า่เป็นเพราะ
ประสบการณ์ในการเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานของปรัศนียา จารุสันต ์(2540) ท่ีช้ีให้เห็นว่าประสบการณ์ทางภาษา
ของผูเ้รียน ซ่ึงเกิดข้ึนไดจ้ากการสั่งสมเวลาในการใชภ้าษา หรือการสัมผสักบัภาษานั้น ตวัแปรน้ีมีส่วนช่วยทาํให้การ
เรียนรู้ภาษาเป็นไปดว้ยดีและมีพฒันาการอยา่งสมํ่าเสมอ 
               3. บริบทพยญัชนะฐานกรณ์ปุ่มเหงือกและบริบทพยญัชนะฐานกรณ์เพดานอ่อนพบว่าโดยทั้งการรับรู้และ
การออกเสียงทั้ง 2 บริบทน้ีไม่พบเสียง [-m] ปรากฏเลย แสดงให้เห็นวา่กลุ่มตวัอยา่งนิสิตชั้นปีท่ี 1 ไม่ออกเป็นเสียง   
[-m] ในบริบทน้ีซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของธนศกัด์ิ ศิริคะเณรัตน์ (2555) ท่ีพบวา่ไม่มีผูเ้ขา้ร่วมการทดลองคนใดเลย 
ท่ีออกเสียง /N/ เป็นเสียง [-m] เม่ือมีเสียงปุ่มเหงือกหรือเสียงเพดานอ่อนตามมา  
                4. ทั้ งในบริบทของเสียง [-ĩ] และเสียง [-ɯ̃] กลุ่มตวัอย่างนิสิตชั้นปีท่ี 1 รับรู้เป็นเสียง [-ŋ] มากท่ีสุดและ
ออกเป็นเสียง [-ŋ] มากท่ีสุดเช่นกนั แสดงให้เห็นวา่กลุ่มตวัอยา่งรับรู้และออกเสียงเป็นเสียง [-ŋ] เพราะวา่หน่วยเสียง
สระนาสิกดงักล่าวไม่ปรากฏหน่วยเสียงสระของภาษาไทยโดยภาษาไทยมีเสียงพยญัชนะนาสิกคือ [-m] [-n] [-ŋ] แต่
ไม่มีเสียงสระนาสิกจึงทาํให้ไม่สามารถรับรู้และออกเสียงเป็นเสียงดงักล่าวได ้อีกทั้งในงานวิจยัผูพู้ดภาษาญ่ีปุ่นเป็น
ภาษาแม่ออกเสียงดงักล่าวเป็น [-ŋ] จึงทาํใหนิ้สิตรับรู้เป็นเสียง [-ŋ] เช่นกนั 
            3. กลุ่มตวัอย่างนิสิตช้ันปีที ่4  
                   1. บริบทท่ีเสียงพยญัชนะท้ายนาสิก /N/ อยู่ท้ายพยางค์โดยไม่มีพยญัชนะตามหลังมา ในกรณีน้ีจะ
ออกเป็นเสียง [n] ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างนิสิตชั้นปีท่ี 4 มีการรับรู้เป็นเสียง [-ŋ] มากท่ีสุด จึงเป็นออกเป็น    
[-ŋ] มากท่ีสุดเช่นกนัเช่นเดียวกบันิสิตชั้นปีท่ี 1 ถึงแมผ้ลการรับรู้และการออกเสียงจะสอดคลอ้งกนั แต่น่าสนใจวา่เหตุ
ใดนิสิตจึงได้รับรู้และออกเสียงท่ีไม่ถูกตอ้งมากกว่าเสียงถูกต้อง สาเหตุอาจจะมาจากผูส้อนท่ีเป็นคนญ่ีปุ่นอาจ
ออกเป็นเสียง [-ŋ] ในบางคร้ัง 
                     2. ในบริบทพยญัชนะฐานกรณ์ปุ่มเหงือกและบริบทพยญัชนะฐานกรณ์เพดานอ่อนพบวา่โดยทั้งการรับรู้
และการออกเสียงทั้ง 2 บริบทน้ีไม่พบเสียง [-m] ปรากฏเลย แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตวัอยา่งนิสิตชั้นปีท่ี 4 ไม่ออกเป็น
เสียง [-m] ในบริบทน้ีซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของธนศกัด์ิ ศิริคะเณรัตน์ (2555) ท่ีพบวา่ไม่มีผูเ้ขา้ร่วมการทดลองคน
ใดเลย ท่ีออกเสียง /N/ เป็นเสียง [-m] เม่ือมีเสียงปุ่มเหงือกหรือเสียงเพดานอ่อนตามมา 
    3. บริบทท่ีมีพยญัชนะฐานกรณ์เพดานแขง็ พบว่ารับรู้เป็นเสียง [-ɲ] ไดเ้ป็นจาํนวน 20 คร้ัง คิดเป็นร้อย
ละ 16.0 อาจกล่าวไดว้า่นิสิตท่ีมีประสบการณ์มากกวา่สามารถรับรู้เสียงท่ีถูกตอ้งไดแ้ต่กฎการกลมกลืนเสียงดงักล่าว
ยงัเขา้ไม่ถึงการออกเสียงหรือเป็นการรับรู้เสียงในระดบั Phonetics level (Suddert-Kennedy, 1976 อา้งใน สุดาพร 
ลกัษณียาวนิ, 2545)  
     4. ทั้งในบริบทของเสียง [-ĩ] และเสียง [-ɯ̃] กลุ่มตวัอยา่งนิสิตชั้นปีท่ี 4 รับรู้เป็นเสียง [-ŋ] มากท่ีสุดและ
ออกเป็นเสียง [-ŋ] มากท่ีสุดเช่นกนั เช่นเดียวกบันิสิตชั้นปีท่ี 1 แสดงใหเ้ห็นวา่กลุ่มตวัอยา่งรับรู้และออกเสียงเป็นเสียง 
[-ŋ] เพราะว่าหน่วยเสียงสระนาสิกดงักล่าวไม่ปรากฏหน่วยเสียงสระของภาษาไทยโดยภาษาไทยมีเสียงพยญัชนะ
นาสิกคือ [m] [n] [-ŋ] แต่ไม่มีเสียงสระนาสิกจึงทาํให้ไม่สามารถรับรู้และออกเสียงเป็นเสียงดงักล่าวไดอี้กทั้ งใน
งานวจิยัผูพ้ดูภาษาญ่ีปุ่นเป็นภาษาแม่ออกเสียงดงักล่าวเป็น [-ŋ] จึงทาํใหนิ้สิตรับรู้เป็นเสียง [-ŋ] เช่นกนั 
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6. บทสรุป 
                 1. การออกเสียงพยญัชนะทา้ยนาสิกของกลุ่มตวัอยา่งนิสิตชั้นปีท่ี 1 และนิสิตชั้นปีท่ี 4 มีความแตกต่างกนั
อยา่งชดัเจนโดยพบวา่นิสิตชั้นปีท่ี 4 สามารถออกเสียงไดถู้กตอ้งมากกวา่นิสิตชั้นปีท่ี 1  ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ง
ไวว้า่รูปแบบการออกเสียงพยญัชนะทา้ยนาสิก /N/ ในภาษาญ่ีปุ่นมีความแตกต่างกนัตามระยะพฒันาการของผูเ้รียน 
 2. การออกเสียงพยญัชนะทา้ยนาสิกของกลุ่มตวัอยา่งทั้งนิสิตชั้นปีท่ี 1 และปีท่ี 4 มีการรับรู้เสียงรูปแปร
พยญัชนะทา้ยนาสิก [-n] และ [-ŋ] ในภาษาญ่ีปุ่นไดม้ากกวา่รูปแปรพยญัชนะทา้ยนาสิกเสียงอ่ืนๆ แต่เสียง [-m] มีการ
รับรู้เสียงท่ีมากท่ีสุดในบริบทท่ีมีพยญัชนะฐานกรณ์ริมฝีปาก (Bilabial) เช่น เสียง [-p] [-b] [-m] ตามมาขา้งหลงัจะ
ออกเป็นเสียง [-m] เท่านั้นซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไวว้่าผูเ้รียนสามารถรับรู้เสียงรูปแปรพยญัชนะทา้ยนาสิก      
[-m] [-n] [-ŋ] ในภาษาญ่ีปุ่นไดดี้กวา่รูปแปรพยญัชนะทา้ยนาสิกเสียงอ่ืนๆ 
    
กติติกรรมประกาศ  

งานวิจยัการออกเสียงพยญัชนะทา้ยนาสิก /N/ ในภาษาญ่ีปุ่นของนิสิตสาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น มหาวิทยาลยั
นเรศวร: การศึกษาทางกลสัทศาสตร์และการทดสอบการรับรู้ของผูว้ิจัยน้ีสําเร็จลงไปได้ด้วยความกรุณาจาก                   
ดร.ชมนาด อินทจามรรักษ ์ท่ีไดส้ละเวลาอนัมีค่าในการตรวจสอบแกไ้ขและขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์
ดร.อญัชลี วงศว์ฒันา ผศ.ดร.โสภา มะสึนาริ ผศ.ดร.ณัฏฐิรา ทบัทิม ผศ. (พิเศษ)ไทอิสึ โอบะ ดร.อรทยั ชินอคัรพงศ ์
และ ดร.อภิชยั รุ่งเรือง ท่ีไดก้รุณาตรวจสอบใหค้าํแนะนาํและแกไ้ขจนทาํใหส้าํเร็จลุล่วงไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 
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ของพนักงานบริษัท เฟอครอฟท์ (ประเทศไทย) จํากดั 

 A SURVEY OF INTERCULTURAL COMMUNICATION PROBLEMS OF  
THAI EMPLOYEES AT FIRCROFT (THAILAND) LIMITED 
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--------------------------------- 
 

บทคดัย่อ 
 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือสํารวจและตรวจสอบปัญหาในการติดต่อส่ือสารภาษาองักฤษระหว่าง
วฒันธรรมของพนักงานบริษทั เฟอครอฟท์ (ประเทศไทย) จาํกดั โดยมุ่งศึกษาปัญหาท่ีแท้จริงของทักษะในการ
ติดต่อส่ือสารของพนักงานไทยกบัเพ่ือนร่วมงานชาวต่างชาติ กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือพนักงานไทย
จาํนวน 31 คน ผลการวิจยัพบวา่พนกังานมีปัญหาในดา้นการฟังคาํศพัทเ์ฉพาะทางมากท่ีสุด ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 
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Abstract 
 

 The purpose of the study was to investigate intercultural communication problems of Thai employees at 
Fircroft (Thailand) Limited. The study was conducted to identify what communication problems Thai employees 
with foreigner staffs in the company encountered. The subjects of this study were 31 Thai employees. The results 
showed that listening caused the most problematic skill; the majority of the subjects had difficulties with 
understanding technical terms. In addition, in terms of cultural differences, most of the respondents did not have 
problems in general; however, eating etiquette with foreign staffs was perceived the highest. The results of the 
study shed light on communication problems at the international company and provided preliminary data of how to 
develop the language skills of the company staff in order to significantly increase productivity in the organization. 
KEYWORDS: INTERCULTURAL COMMUNICATION PROBLEMS, THAI EMPLOYEES, FIRCROFT 
                 (THAILAND) LIMITED 
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1. Introduction  
Nowadays, Thailand ranks among the most attractive business investments in many fields within ASEAN. 

Nonetheless, local people might lack language skills. It may cause various communication problems in the 
organization. As described by Manktelow & Thompson (2008), “Communication skills are some of the most 
important skills that you need to succeed in the work place.” Nonetheless, Manktelow & Thompson (2008) 
demonstrate that “misunderstanding and confusion often occur, and they can cause enormous problems.” Culture 
distinguishes the members of one group of people from another. Individual culture profile is not only shaped by 
national culture but also by family, religion, neighborhood, education, profession, cooperate culture, gender, race. 
For this reason, it is significant for people in global business to be proficient in English language skills as well as to 
understand the cultures of each country for effective communication. However, cultural differences affect Thai 
employees who work in multinational companies. This research intends to investigate main communication 
problems which Thai employees encounter when they communicate with foreign staffs at Fircroft (Thailand) 
Limited. This study focuses on problems of cultural difference and language skills, including oral and written 
communication in the organization. The company consists of people from different cultural background and 
languages working together. They need to use English to communicate with one another. As it has been already 
pointed out, effective communication is necessary to ensure effective functioning of the organization. The results of 
this study will elicit the main communication obstacles in the company and might be advantageous for employers 
as it will draw their attention to numerous cultural barriers. Thus, they could design training courses to suit the 
organization’s needs for enhancing their employees in the future. 

 
2. Objectives of the study 
 The objectives of the study were: 
 1.  To survey specific language problems of Thai employees at Fircroft (Thailand) Limited. 
 2. To investigate the main problems of intercultural communication of Thai employees at Fircroft 
(Thailand) Limited. 
 
3. Research Procedure, Research Instruments and Research Methodology  

3.1 Subjects 
 The population of this studied were 31 Thai employees working at Fircroft (Thailand) Limited for over a 
year in various departments at the head office in Bangkok. 
 3.2 Research Instruments 

  The research instrument was a questionnaire. The questionnaires were prepared in English but were 
translated into Thai. They comprise closed questions and Likert scale questions. The questionnaires included 3 parts 
as follows: 
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Part 1: Demographic and Background Characteristics of the Respondents 
Part 2: Close-Ended Questions and Likert Scale Questions 
Part 3: Suggestions for Cross-Cultural/ Language Skills Improvement  

3.3 Data Collection 
  The following procedures were used to collect data: 

3.3.1 The researcher distributed the questionnaires to 31 Thai employees.  
3.3.2 The analysis supports the results of the questionnaires. 
3.3.3 Data were collected within 2 day on April 2015. 

3.4 Data Analysis 
   The quantitative analysis was employed to investigate four language skill problems and cultural 
differences at Fircroft (Thailand) Limited. 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  
The research findings revealed that there were many factors related to intercultural communication 

problems and improvement, i.e. gender, age, education background, etc. and there were also other interesting facts. 
In terms of the frequency, Thai employees have listening problems at a moderate level. Nonetheless, the highest 
particularly problem related to listening was inability to understand technical terms when speaking with foreign 
staff. On the other hand, it can be seen clearly that the most problematic area in speaking was inability to speak 
with correct grammar, followed by the respondents written communication problems, they encountered problems of 
inability to choose and use the right technical terms. Nonetheless, the survey also revealed that the subjects 
confronted reading problems were related to inability to understand words, technical terms, slang, idiomatic, 
expressions or colloquialisms at least. Finally, Thai employees believe they have insignificant cultural problems. In 
terms of cultural differences, most of the respondents did not have problems in general; however, eating etiquette 
with foreign staffs was perceived the highest.           
Table 1: The respondent’s communication problems relating to language skills at Fircroft Thailand Limited.  

The Problems Relating  to language Skills VSP SP MP SP VSP Mean of Scores SD 

Listening 0.00 29.03 35.48 29.03 6.45 2.82 0.73 
Speaking 6.45 9.68 32.26 35.48 16.13 2.77 0.90 
Reading 3.23 3.23 32.26 45.16 16.13 2.57 0.79 
Writing 3.23 16.13 32.26 41.94 6.45 2.72 0.81 
Cultural 3.23 3.23 6.45 58.06 29.03 2.11 0.69 
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Table 1 shows the level of the problematic skills. In terms of four language skills, majority of the 
respondents had problem skills which ranked from listening (2.82%) and speaking skills (2.77%), followed by 
writing skills (2.72%) and reading skills (2.57%). The cultural differences were ranked the lowest (2.11%).  

 
Table 2: Listening problems faced by Thai employees at Fircroft Thailand Limited 

The  Problems Relating to Listening 
Skills 

VSP SP MP SP VSP Total x ̅ S.D. Meaning of 
Mean Scores 

Incapable of translating words or 
sentences 

 4 12 11 4 31 2.52 0.89 Moderate 

Unable to catch words or conversation  5 11 13 2 31 2.61 0.84 Moderate 
Unable to remember the entire 
information 

 7 11 11 2 31 2.74 0.89 Moderate 

Unable to understand slang, idiomatic 
expressions, or colloquialism 

1 10 11 7 2 31 3.03 0.98 Moderate 

Unable to understand technical terms 3 7 13 7 1 31 3.13 0.99 Moderate 
Unfamiliar with foreign accent and 
pronunciation 

2 5 12 12  31 2.90 0.91 Moderate 

Total of Listening Problems       2.82 0.73 Moderate 

 

Table 3: Speaking problems faced by Thai employees at Fircroft Thailand Limited  

The  Problems Relating to Speaking 
Skills 

VSP SP MP SP VSP Total x ̅ S.D. Meaning of 
Mean Scores 

Nervous when speaking English 2 3 6 17 3 31 2.48 1.03 Moderate 
  Unable to pronounce precisely 2 2 13 12 2 31 2.68 0.94 Moderate 
  Unable to choose the right word 2 2 16 9 2 31 2.77 0.92 Moderate 
  Unable to speak with correct grammar 4 4 13 7 3 31 2.97 1.14 Moderate 
Unable to present the  information in 
order 

4 4 11 10 2 31 2.94 1.12 Moderate 

Total of Speaking Problems       2.77 0.90 Moderate 
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Table 4: Reading problems faced by Thai employees at Fircroft Thailand Limited  

The  Problems Relating to Reading 
Skills 

VSP SP MP SP VSP Total x ̅ S.D. Meaning of 
Mean Scores 

Unable to understand due to the 
writer’s grammatical errors 

2 5 10 10 4 31 2.71 1.10 Moderate 

Unable to understand ambiguous 
messages 

1 3 13 13 1 31 2.68 0.83 Moderate 

Unable to understand relationship 
between the ideas expressed  in the text 

1 2 10 14 4 31 2.42 0.92 Moderate 

Unable to understand due to lack of 
general vocabulary 

2  6 16 7 31 2.16 1.00 Little 

Unable to understand words, technical 
terms, slang, idiomatic, expressions or 
colloquialisms 

1 5 16 8 1 31 2.90 0.83 Moderate 

Total of Reading Problems       2.57 0.79 Moderate 

 

Table 5: Writing problems faced by Thai employees at Fircroft Thailand Limited 

The  Problems Relating to Writing 
Skills 

VSP SP MP SP VSP Total x ̅ S.D. Meaning of 
Mean Scores 

Inaccuracy in grammar usage  7 11 12 1 31 2.77 0.84 Moderate 
Unable to choose and use the right 
technical terms 

1 6 13 10 1 31 2.87 0.88 Moderate 

Unable to compose the sentences in order 
as your own intention 

1 5 7 17 1 31 2.61 0.92 Moderate 

Unable to choose and use the right words 
or expressions 

1 5 9 14 2 31 2.65 0.95 Little 

Unable to convey clear-cut ideas in your 
message 

2 4 10 13 2 31 2.71 1.01 Moderate 

Total of Writing Problems       2.72 0.81 Moderate 
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Table 6: Cultural Problems faced by Thai employees working at Fircroft Thailand Limited  

The  Problems Relating to Cultural  VSP SP MP SP VSP Total x ̅ S.D. Meaning of 
Mean Scores 

Differences in gender 1 1 4 14 11 31 1.94 0.96 Little 
  Differences in race or nationality  2 6 16 7 31 2.10 0.83 Little 
Difference in position  2 7 16 6 31 2.16 0.82 Little 

  Differences in punctuality  3 5 14 9 31 2.06 0.93 Little 
  Differences in using nonverbal language  2 6 19 4 31 2.19 0.75 Little 
Differences in food and the ways of 
daily life 

1 1 5 19 5 31 2.16 0.86 Little 

Differences in  behavior towards the 
opposite sex 

 2 4 18 7 31 2.03 0.80 Little 

  Differences  in eating etiquette  2 8 17 4 31 2.26 0.77 Little 
Differences in the culture of giving and 
receiving  things 

 2 5 18 6 31 2.10 0.79 Little 

Total of Cultural Problems       2.11 0.69 Little 
  
5. Discussion and Conclusion  
 5.1 Discussion 
 In order to explain the significance of the results, the findings of this study suggest that listening is seen as 
the most difficult skill of Thai employees when dealing with their foreign staff because most of them graduated in 
business administration and they lack background knowledge in engineering, which is the major problem in the 
office. The majority of participants agree that listening in English is the most difficult part of communication at the 
work place even though most of them had many years of working experience. It can be clearly seen that they were 
unable to understand technical terms. One the other hand, the majority of respondents thought speaking problems 
hamper intercultural communication due to their inability to speak English accurately. Furthermore, the participants 
graduated bachelor’s degree in business administration so they are not familiar with jargon used in their profession. 
This difficulty is also reported by (Hosni, cited in Al-Lawati, 1995) who states that “the linguistic domain 
vocabulary, grammar, pronunciation, and discourse constitute the most serious area of difficulty”. However, 
reading difficulties result from limited lexical knowledge, especially ignorance of technical terms, slang, idiomatic 
expressions or colloquialisms. The language used at work consists of a number of technical terms and slang that 
could be interpreted in several different aspects. (Lin, cited in Philips, 1984) points out that “a successful reading of 
any passage, depends upon a combination of linguistic knowledge, cognitive skills and general experience and 
knowledge of the world, whether acquired by experience or learning, influence greatly the reading comprehension 
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process, for the more reader brings to the text, the more he takes away.” On the other hand, the majority of 
participants were confronted with inability to choose and use the right technical terms while writing. Even though 
the majority of respondents graduated in business administration, they have number of technical terms they are not 
familiar with because parts of their work deal with engineering. Limited vocabulary knowledge leads to difficulty 
interpreting the text that requires background knowledge in engineering. As demonstrated by Afrilyasanti (2011) 
“the problem is not stopped as they find out an idea to write because the students have to struggle with grammar, 
choice of words, and coherency.” Finally, the results of the study reveal that Thai employees believe that they do 
not face major cultural problems. However, some respondents report cultural difference problems related to eating 
etiquette and the majority of them have never been trained in eating etiquette or formal business dinner with foreign 
staff before. Payne (2014) explains that “one area of importance in cross-cultural awareness is the different dining 
etiquettes of the world. Understanding dining etiquette can help international business people polish their conduct 
and behavior while dining or entertaining.” 
  5.2 Conclusion  

This study shows a survey regarding intercultural communication problems of employees at Fircroft 
(Thailand) Limited. It is concluded that there are many factors that are related to language skill problems and 
improvement, i.e. gender, age, education background, etc. In terms of the language skills, the inability to understand 
technical terms was considered as the major problem of Thai employees in the company even though the majority 
of respondents deal with foreign staff more than 10 times per week. It can be clearly seen that lack of background 
knowledge of technical terms affects understanding. The second problem faced by the respondents was inability to 
speak English correctly. Even though they have been working in an English-speaking environment for many years 
most respondents still cannot speak English accurately. Nonetheless, the subjects agree that it is very hard to 
understand some words, especially technical terms, slang, idiomatic expressions or colloquialisms that are used in a 
written message. The fourth problem Thai employees encounter is inability to choose and use right technical terms. 
Thus, limited knowledge of vocabulary and lack of background knowledge are main linguistic factors that affect 
understanding. Finally, it can be concluded that cultural differences do not cause the respondents any major 
problems. However, some respondents reported problems with understanding eating etiquette. 

 

6. Recommendations 
 Based on the findings and conclusions of the study, the current research concerned the intercultural 
communication problems encountered by 31 Thai respondents. It is recommended that future research explore 
barriers to intercultural communication taking the foreigner’s perspective. In addition, future researchers might be 
interesting in comparing the point of view of Thai and foreign staff. Moreover, further research is needed to identify 
intercultural communication problems in other fields of business; therefore, the researcher recommends using the 
same research frame work with a modified questionnaire to cover wider business areas. Finally, it is advised to 
investigate attitudes caused by international communication problems in other fields of business.  



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 10 ปีการศกึษา 2558 

 

 

วนัองัคารที ่11 สงิหาคม พ.ศ.2558 หน้า  499 จดัโดย บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 

 Acknowledgements 
 It is my great pleasure to thank the following people who helped me accomplish this study. First of all, I 
would like to express my profound gratitude to my advisor, Dr. Nakonthep Tipayasuparat, for his constructive 
advice. I am also grateful to Dr. Dorota Domalewska whose advice and comments were extremely helpful for me. 
In addition, special thanks go to the instructors and officials in the English language department, Rangsit 
University. My gratitude also goes to the employees at Fircroft (Thailand) Limited.  
 
References 
Afrilyasanti, A. (2011). Problem in EFL writing class: Ploblems in the teaching of ELF writing. [5 November 
 2011] available from<http://efl-teaching.com/problem-in-efl-writing-class> [Retrieved 9 April 2015] 
Hosni, S.A. (2014). Speaking Difficulties Encountered by Young EFL Learners. Vol.2,  Issue. 6, pp. 22-30.  
Lin, W. (2004). A Study on Cross-culture Barriers in Reading of English. Guangdong: English Department of 
 Foshan University.   
Manktelow, J. & Thompson, R. (2008). How good are you communication skills. [14th October 2008] available 
 from <http://www.mindtools.com/pages/article.htm> [Retrieved 30 April 2015]  
Payne, N. (2014). Cross Cultural Dining Etiquette: A Brief Overview. [26 February 2014] available from  
 < http://hodu.com/cultural-dining.shtml> [Retrieved 9 April 2015] 



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 10 ปีการศกึษา 2558 

 

วนัองัคารที ่11 สงิหาคม พ.ศ.2558 หน้า  500 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

การศึกษาเชิงวเิคราะห์การปรับบทแปลและกลวธีิการแปลวรรณกรรมเยาวชนเร่ือง “แม่มด”  
AN ANALYTICAL STUDY OF TRANSLATION EDITING AND TRANSLATION 

PROCESS OF THE CHILDREN’S LITERATURE “THE WITCHES” 
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--------------------------------- 
 

บทคดัย่อ      

งานวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ประเภทของการปรับบทแปล และกลวิธีการแปลท่ี
ปรากฎในวรรณกรรมเร่ือง “แม่มด” (THE WITCHES) ผูว้ิจยันาํหลกัเกณฑใ์นการปรับบทแปลของสัญฉวี สายบวั มา
เป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์ โดยการนาํเสนอตวัอยา่งท่ีมีลกัษณะโดดเด่นจาํนวน 22 ตวัอยา่งซ่ึงแบ่งเป็น 2 ระดบั คือ
การปรับระดบัคาํ และการปรับระดบัโครงสร้างของภาษา ผลการศึกษาการปรับบทแปลระดบัคาํ จากกลุ่มตวัอย่าง
พบวา่มีดงัน้ี 1) การเติมคาํอธิบาย 2) การใชว้ลีหรือประโยคแทนคาํ 3) การใชค้าํท่ีอา้งอิงถึงความหมายท่ีกวา้งข้ึนแทน
คาํท่ีอา้งอิงส่ิงท่ีเฉพาะกวา่ 4) การเติมตวัเช่ือมระหวา่งกลุ่มความคิดต่างๆ 5) การตดัคาํหรือสาํนวนท้ิงไป อน่ึงในส่วน
ของผลการศึกษาการปรับบทแปลระดบัโครงสร้างของภาษา พบวา่มีดงัน้ี 1) ระดบัเสียง 2) ระดบัโครงสร้างของคาํ 3) 
ระดบัประโยค (การปรับระเบียบวธีิเรียงคาํในประโยคหรือวลี การเปล่ียนจากประโยคเป็นวลีหรือวลีเป็นประโยค การ
ปรับรูปประโยคปฏิเสธ การปรับรูปกรรตุวาจก และกรรมวาจก การเพ่ิมและละคาํในประโยค) จากการวิเคราะห์การ
ปรับบทแปลทั้งสองระดบั สามารถสรุปไดว้า่ การปรับบทแปลระดบัคาํท่ีพบมากท่ีสุด คือ การเติมคาํอธิบาย รองลงมา
คือ การตดัคาํหรือสาํนวนท้ิงไป ส่วนการปรับบทแปลระดบัโครงสร้างของภาษาท่ีพบมากท่ีสุด คือ การปรับระเบียบ
วธีิเรียงคาํในประโยคหรือวลี ในส่วนของกลวิธีการแปลนั้น ผูแ้ปลใชก้ารแปลทั้งแบบตรงและแบบเอาความตามความ
เหมาะสมของแต่ละส่วน งานแปลท่ีออกมาจึงเป็นธรรมชาติ กลมกลืน เหมาะกบับริบทของเน้ือเร่ือง  

 

คาํสําคญั  การปรับบทแปล, กลวธีิการแปล, วรรณกรรมเยาวชน 
 

Abstract 

 The objective of this research was to study the type of translation editing and translation process in “THE 
WITCHES” (แม่มด). The principle of translation editing by Sanchwi Saibua was adapted in this study. The findings 
were classified into two levels, which were adjustment in word level and adjustment in language structure level. 
The findings showed that, from the randomly selected 22 examples, adjustment in word level incorporated: 1) 
adding lexical explanation 2) using phrases or sentences instead of words 3) using general words to replace specific 
ones 4) adding connective between groups of thoughts 5) word and idioms deletion. The adjustment in language 
structure level encompassed: 1) phonological level (transliteration) 2) word level 3) sentence structure level 
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(rearrangement of word order in sentence or phrase, sentence reduction into phrases and phases expanding into 
sentence, modifying negative sentences into affirmative sentences, adjustment of active and passive voice, addition 
and deletion of words in sentences).  
 The results indicated that in the word level, adding lexical explanation and word and idioms deletion were 
used most frequently. On the other hand, the rearrangement of word order in sentence or phrases was mostly used 
in the language structure level. Both literal and free translation techniques were used appropriately in order to keep 
natural flow as well as meaning closely to the original version. 
 

KEYWORDS  TRANSLATION EDITING, TRANSLATION PROCESS, CHILDREN’S LITERATURE 
 
1. บทนํา 
 ในการแปลภาษาหน่ึงไปสู่อีกภาษาหน่ึงนั้น ยอ่มมีอุปสรรคมากมายเกิดข้ึนในกระบวนการแปล บ่อยคร้ังท่ีผู ้
แปลประสบปัญหาทาํให้ไม่สามารถรักษาอรรถรส ความหมาย รวมถึงรูปแบบของการนาํเสนอไดอ้ย่างครบถว้น
สมบูรณ์ เน่ืองจากความแตกต่างของวฒันธรรมของภาษาของผูเ้ขียน โครงสร้างไวยากรณ์ท่ีมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนั
อย่างส้ินเชิง เช่นในภาษาองักฤษตอ้งผนักริยาตามพจน์และกาล แต่ในภาษาไทยไม่มีการผนักริยาแต่อย่างใด และ
คาํศพัทท่ี์ไม่มีคาํใดในภาษาฉบบัแปลเทียบเคียงได ้อุปสรรคดงักล่าวขา้งตน้น้ีจึงทาํให้ผูแ้ปลตอ้งทาํการปรับบทแปล
เพ่ือให้เกิดความเหมาะสม และเพิ่มความงดงามให้กับภาษาฉบับแปล โดยผูแ้ปลจาํเป็นต้องตระหนักถึงความ
เหมาะสมและจุดมุ่งหมายของการแปล เพ่ือใหภ้าษาปลายทางนั้นไดใ้จความเหมือนกบัตน้ฉบบั  
 การปรับบทแปลเป็นผลิตผลจากการแปลท่ีเกิดข้ึนจากมนุษยท่ี์มีสังคมท่ีแตกต่างกนัทั้งดา้นวฒันธรรม ความ
เป็นอยู่ ทัศนคติ ความเช่ือ และการมองส่ิงต่างๆ โดยการนําเอาภาษาอีกภาษาหน่ึงมาส่ือความหมายทั้ งมวลของ
ภาษาตน้ฉบบัซ่ึงจะตอ้งมีการปรับบทแปลไม่ว่าจะเป็นการแปลท่ีมีลกัษณะท่ีตรงตวั (literal) หรือการแปลเอาความ 
(free) เพ่ือให้บทแปลนั้นสามารถส่ือความหมายให้ดีท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้และสามารถสร้างการตอบสนองในตวัผูอ้่าน
งานแปลไดใ้กลเ้คียงกบัปฏิกิริยาของผูอ้่านตน้ฉบบั การปรับบทแปลจะกระทาํเม่ือมีความจาํเป็นในดา้นท่ีจะทาํใหบ้ท
แปลนั้นสามารถอ่านไดเ้ขา้ใจข้ึน และจะกระทาํเพ่ือให้ภาษาในฉบบัแปลนั้นสามารถส่ือความหมายไดเ้ทียบเคียงกบั
ความหมายในตน้ฉบบั (equivalent meaning) ซ่ึงการปรับบทแปลนั้นแบ่งออกเป็น 2 ระดบัคือ 1) การปรับในระดบัคาํ 
ดว้ยการเติมคาํอธิบาย โดยแยกเป็นเติมไปในเน้ือหาหรือใส่ในรูปการอธิบายแบบเชิงอรรถ การเติมลกัษณะนาม
ขา้งหนา้ การเติมขอ้ความสั้ นๆ เพ่ืออธิบายสํานวนหรือคาํท่ีเป็นปัญหา เพ่ือให้ความหมายของคาํนั้นตรงกบัตน้ฉบบั 
การใช้วลีหรือประโยคแทนคาํ การใช้คาํอา้งอิงส่ิงท่ีมีความหมายกวา้งข้ึนแทนคาํอา้งอิงส่ิงท่ีเฉพาะกว่า การเติม
ตวัเช่ือมกลุ่มความคิด การตดัคาํหรือสาํนวนท้ิงไป 2) การปรับในระดบัโครงสร้าง แบ่งออกเป็นระดบัเสียงและระดบั
โครงสร้างของคาํ ระดบัประโยค โดยแยกเป็นขอ้ยอ่ย คือ การปรับระเบียบวิธีเรียงคาํในประโยคหรือวลี การเปล่ียน
ประโยคเป็นวลี และวลีเป็นประโยค การปรับการใชป้ฏิเสธ การปรับการใชก้รรตุวาจกและกรรมวาจกของกริยาใน
ประโยค การเพ่ิมและละคาํในประโยค 3) การปรับโครงสร้างในระดบัท่ีสูงกวา่ประโยค (สัญฉว ีสายบวั, 2553) 

วรรณกรรมท่ีผูว้ิจยัไดเ้ลือกมาศึกษาในคร้ังน้ีคือเร่ือง แม่มด (THE WITCHES) นั้นประพนัธ์โดย โรอลัด ์
ดาห์ล ในปีพ.ศ. 2526 และแปลเป็นภาษาไทยโดยสาลินี คาํฉันท์ พิมพค์ร้ังแรกในปีพ.ศ. 2538  ซ่ึงมีเน้ือเร่ืองเก่ียวกบั
เดก็ชายท่ีใชชี้วติอยูก่บัคุณยาย ในยคุสมยัท่ียงัคงมีแม่มดดาํรงชีวติอยู ่คุณยายไดส้อนวิธีการสังเกตแม่มดให้กบัเขา วนั
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หน่ึงเดก็ชายถูกแม่มดสาบใหก้ลายร่างเป็นหนู เดก็ชายจึงหาวิธีท่ีทาํใหแ้ม่มดกลายร่างเช่นกนั ดว้ยการลกัลอบใส่นํ้ายา
แปลงร่างเป็นหน่ึงในอาหารของแม่มดนั่นเอง สุดทา้ยเด็กชายซ่ึงกลายเป็นหนูก็อาศยัอยู่ในบา้นของคุณยายอย่างมี
ความสุข สาเหตุท่ีผูว้ิจยัเลือกวรรณกรรมเยาวชนเร่ือง “แม่มด” มาทาํการศึกษาปรับบทแปลนั้น เน่ืองจากวรรณกรรม
ตน้ฉบบัน้ีเป็นวรรณกรรมท่ีเป็นท่ีนิยมและไดรั้บรางวลัวิทเบรด (Whitbread) และในระยะเวลา 5 ปี วรรณกรรมเร่ืองน้ี
ไดถู้กตีพิมพถึ์ง 20 คร้ัง ซ่ึงทาํให้เห็นไดว้า่วรรณกรรมเร่ืองน้ีมีเน้ือหาน่าสนใจ โดยคาดวา่ผลท่ีไดจ้ะเป็นประโยชน์แก่
ผูท่ี้สนใจการศึกษาทั้งดา้นภาษาองักฤษ และดา้นการแปล 
 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาประเภทของการปรับบทแปลและวิธีการปรับบทแปลใน
วรรณกรรมเยาวชนเร่ือง แม่มด  ซ่ึงแปลโดย สาลินี  คําฉันท์ เทียบเคียงกับต้นฉบับภาษาอังกฤษเร่ือง “THE 
WITCHES” ประพันธ์โดยโรอัลด์ ดาห์ล  (Roald Dahl) และศึกษากลวิธีการถ่ายทอดความหมายจากต้นฉบับ
ภาษาองักฤษมาสู่ฉบบัแปลภาษาไทย 
 
3. การดาํเนินการวจิัย 

การศึกษาลกัษณะการปรับบทแปลและวิธีการปรับบทแปลในวรรณกรรมเยาวชนเร่ือง แม่มด โดยเลือก
ตวัอย่างวาทะกรรมจาํนวน 22 ตวัอย่าง ซ่ึงคดัจากบทต่างๆ รวม 22 บทตลอดเล่มโดยมีขั้นตอนการดาํเนินงานวิจยั
แบ่งเป็น 3 ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

 

ขั้นตอนที ่1 การเลือกหนงัสือเพ่ือนาํมาวเิคราะห์  
 ผูว้ิจยัไดเ้ลือกวรรณกรรมเยาวชนฉบบัภาษาองักฤษเร่ือง “THE WITCHES”ท่ีประพนัธ์โดยโรอลัด์ ดาห์ล
(1983) และฉบบัภาษาไทยโดย สาลินี คาํฉนัท ์(2538) 
 

ขั้นตอนที ่2 การเกบ็รวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูล  
 ในการรวบรวมและการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูศึ้กษาได้อ่านเน้ือเร่ืองจากตน้ฉบับภาษาองักฤษ ซ่ึงมีจาํนวน
ทั้งหมด 22 บท จึงไดศึ้กษาเปรียบเทียบลกัษณะของภาษาฉบบัแปล โดยเปรียบเทียบกบัภาษาตน้ฉบบัตลอดทั้งเร่ือง 
เพื่อทาํการเปรียบเทียบเน้ือหาทั้งสองฉบบั ในการเลือกตวัอยา่งผูศึ้กษาแบ่งขอ้ความในแต่ละบทโดยเขียนหมายเลข
กาํกับเป็นช่วง แลว้จึงจับสลากเพ่ือให้ได้ขอ้ความในแต่ละบท สุดท้ายจึงได้ตัวอย่างมาศึกษาจาํนวนทั้ งหมด 22 
ตวัอยา่งเพ่ือนาํมาวเิคราะห์การปรับบทแปลโดยเกณฑก์ารปรับบทแปลของสัญฉว ีสายบวั ซ่ึงแบ่งไดด้งัน้ี 

ระดบัท่ี 1 การปรับบทแปลระดบัคาํ แบ่งออกเป็น 
1.1 การเติมคาํอธิบาย 
1.2 การใชว้ลีหรือประโยคแทนคาํ 
1.3 การใชค้าํท่ีอา้งอิงถึงความหมายกวา้งข้ึนแทนคาํท่ีอา้งอิงส่ิงท่ีเฉพาะกวา่ 
1.4 การเติมตวัเช่ือมระหวา่งกลุ่มความคิดต่างๆ 
1.5 การตดัคาํหรือสาํนวนท้ิงไป 
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ระดบัท่ี 2 การปรับบทแปลระดบัโครงสร้างภาษา 
2.1 ระดบัเสียง  
2.2 ระดบัโครงสร้างของคาํ 
2.3 ระดบัประโยค แบ่งออกเป็น 

2.3.1 การปรับระเบียบวธีิเรียงคาํในประโยคหรือวลี 
2.3.2 การเปล่ียนจากประโยคเป็นวลี หรือวลีเป็นประโยค 
2.3.3 การปรับรูปประโยคปฏิเสธ 
2.3.4 การปรับการใชก้รรตุวาจก และกรรมวาจก 
2.3.5 การเพ่ิมและการละคาํในประโยค 
2.3.6 การปรับโครงสร้างในระดบัท่ีสูงกวา่ประโยค 

จากการศึกษาโดยวิเคราะห์กลวิธีการแปลจะเห็นไดว้่าผูแ้ปลใชก้ารแปลแบบตรงตวัและการแปลแบบเอา
ความในการถ่ายทอดความหมายจากภาษาตน้ฉบบัสู่ภาษาฉบบัแปล 
 

ขั้นตอนที ่3 การสรุปและอภิปรายผลการศึกษา  
 จากการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยันาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์กบัทฤษฎีต่างๆมานาํเสนอดว้ยวิธียกตวัอยา่ง 
จากนั้นจึงนาํผลมาสรุปและอภิปรายผลการศึกษา รวมทั้งใหข้อ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
 

4. ผลการวจิัย 
จากการศึกษากลวิธีการปรับบทแปลในวรรณกรรมเยาวชนเร่ือง “The Witches” (แม่มด) โดยผูว้ิจยัคดัเลือก

เน้ือหาบางส่วน บางตอนมาวเิคราะห์ และนาํเสนอในรูปของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด รวมจาํนวน จาํนวน 22 ตวัอยา่ง 
 

ตวัอย่างการวเิคราะห์ 
ต้นฉ บับ  : At that point, I think I fainted. The whole thing was altogether too much for a small boy to cope with. 
But I don’t believe I was out of more than a few seconds, and when I came to, I was lying on the carpet and I was 
still, thank heavens, behind the screen. There was absolute silence all around me. 
ฉบับแปล: พอถึงตอนนั้นผมกห็มดสติไป เร่ืองแบบน้ีมนัร้ายแรงเกินกวา่ท่ีเดก็อยา่งผมจะรับไหว 
    ผมคงหมดสติไปเพียงไม่ก่ีอดัใจ เม่ือฟ้ืนข้ึนก็เห็นตวัเองยงันอนอยูบ่นพรมปูพ้ืนขา้งหลงัฉากบงัตาอยา่ง
เดิม ยงัโชคดีท่ีรอบๆตวัผมมีแต่ความเงียบ 
วเิคราะห์ 

ในตวัอยา่งน้ีผูแ้ปลไดท้าํการปรับบทแปลในระดบัคาํ ประเภทการตดัคาํหรือสาํนวนท้ิงไป ดงัจะเห็นไดว้่า
ภาษาฉบบัแปลไม่ไดแ้ปลวลี “But I don’t believe…” เพราะผูแ้ปลอาจเห็นวา่การละการแปลขอ้ความดงักล่าวมิไดท้าํ
ใหข้อ้ความท่ีภาษาตน้ฉบบัตอ้งการส่ือแก่ผูรั้บเสียไป อีกทั้งยงัทาํใหป้ระโยคมีความกระชบัข้ึนอีกดว้ย 
 

ต้นฉบับ : By now half the Dining-Room was watching our little group. Knives and forks and spoons had been 
put down and all over the place heads were turning round to stare at Mr. Jenkins as he stood there spluttering and 
shouting. They couldn’t see either Bruno or me and they were wondering what all the fuss was about. 
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ฉบับแปล: พอถึงตอนน้ี คนคร่ึงหอ้งอาหารกห็ันมามองกลุ่มพวกเรากนัเป็นจุดเดียว ทุกคนวางมีด ส้อมและชอ้น แลว้
หันมาจอ้งคุณเจนก้ินส์ซ่ึงยืนติดอ่างและตะเบ็งเสียงอยู ่ แทบจะไม่เวน้แมแ้ต่คนเดียว ไม่มีใครมองเห็นบรูโน่หรือผม 
ต่างกนึ็กฉงนกนัไปหมดวา่ ทาํไมคนโตะ๊น้ีจึงวุน่วายนกั 
วเิคราะห์ 

การปรับบทแปลในประโยคท่ีว่า “ทุกคนวางมีด ส้อมและชอ้น” เป็นการปรับบทแปลในระดบัโครงสร้าง
ประโยค ประเภทการปรับการใชก้รรตุวาจกและกรรมวาจก เน่ืองจากตามหลกัไวยากรณ์ของภาษาไทย การใชรู้ป
กรรมวาจก (passive construction or voice) จะทาํให้ภาษามีความหมายในเชิงลบ ดงันั้นผูแ้ปลจึงปรับรูปของวาจก 
โดยนาํคาํว่า “ทุกคน” มาวางในตาํแหน่งประธานของประโยค การเปล่ียนรูปเป็นกรรตุวาจก (active construction or 
voice) ในลกัษณะน้ีจะทาํใหภ้าษาฉบบัแปลมีความสละสลวยมากข้ึนสาํหรับผูอ้่านภาษาไทย 

ซ่ึงการศึกษาเชิงวิเคราะห์การปรับบทแปลและกลวิธีการแปลวรรณกรรมเยาวชนเร่ือง “แม่มด” น้ีสามารถ
จาํแนกผลการวเิคราะห์ดงัตารางน้ี 

การปรับบทแปลระดบัคาํ การปรับบทแปลระดบัโครงสร้าง 
ประเภท ความถี่ ประเภท ความถี่ 

การเติมคาํอธิบาย 11 การปรับระเบียบวธีิเรียงคาํในประโยคหรือวลี 14 

การตดัคาํหรือสาํนวนท้ิงไป 9 การเพ่ิมและการละคาํในประโยค 10 

การเติมตวัเช่ือมระหวา่งกลุ่มความคิดต่าง ๆ 6 การเปล่ียนประโยคหรือวลี และวลีเป็น
ประโยค 

4 

การใชว้ลีหรือประโยคแทนคาํ 3 การเปล่ียนการใชป้ฏิเสธ 4 

การใชค้าํท่ีอา้งอิงความหมายท่ีกวา้งข้ึนแทนคาํ
ท่ีอา้งอิงส่ิงท่ีเฉพาะกวา่ 

1 ระดบัเสียง 3 

    การปรับการใชก้รรตุวาจก และกรรมวาจก 2 

    การปรับโครงสร้างในระดบัท่ีสูงกวา่ประโยค 2 

    ระดบัโครงสร้างของคาํ 1 

ตารางที่ 1 ตารางแสดงความถ่ีของการปรับบทแปลท่ีพบในการวิเคราะห์การปรับบทแปลเร่ือง “แม่มด” 
 จากตารางแสดงความถ่ีของการวิเคราะห์การปรับบทแปลเร่ือง “แม่มด” นั้นสรุปผลไดว้า่ การปรับบทแปล
ในระดบัคาํท่ีพบมากท่ีสุดคือ การเติมคาํอธิบาย และการปรับบทแปลในระดบัโครงสร้างภาษาท่ีพบมากท่ีสุด คือ การ
ปรับระเบียบวธีิเรียงคาํในประโยคหรือวลี 
 
5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษางานแปลวรรณกรรมเยาวชนเร่ือง “แม่มด” จากจาํนวนตวัอยา่งทั้งหมด 22 ตวัอยา่ง ผูว้จิยัพบวา่
ผูแ้ปลไดมี้การปรับบทแปลทั้งหมด 2 ระดบั ซ่ึงตรงกบัหลกัเกณฑก์ารปรับบทแปลของสัญฉว ีสายบวั (2553) ท่ีระบุ
ไวอ้ยา่งถูกตอ้ง โดยผูศึ้กษาไดอ้ภิปรายผลการศึกษาตวัอยา่งท่ีสาํคญัดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
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 การปรับบทแปลในระดบัคาํ ประเภทเติมคาํอธิบายในภาษาฉบบัแปลพบมากท่ีสุดนั้นแสดงใหเ้ห็นวา่ ผูแ้ปล
ตระหนกัถึงขอบเขตของการปรับบทแปล คือการปรับบทแปลควรทาํต่อเม่ือมีความจาํเป็นในดา้นท่ีจะทาํให้บทแปล
นั้นอ่านเขา้ใจไดง่้ายข้ึนและสามารถส่ือความหมายท่ีเทียบเคียงไดก้บัความหมายในภาษาตน้ฉบบั ผูแ้ปลจึงเลือกการ
เติมคาํอธิบายในภาษาฉบบัเพ่ือใหผู้อ้่านสามารถเขา้ใจคาํหรือสาํนวนท่ีใชใ้นภาษาฉบบัแปล เช่นคาํวา่ 
“…poisoned chocs and wipe them all out like weasels!” (Page 80) 
“…ชอ็คโกแลต็เคลือบยาพิษ มนัจะลม้ตายเป็นกองๆ เหมือนตวัวเีซ่ิลถูกยาเบ่ือ!” (หนา้ 92) 
“…but the Jenkinses were the only couple sitting alone.” (Page 149) 
“…แต่นายกบันางเจนกิน้ส์เป็นเพียงสองคนท่ีนัง่แยกออกมาตามลาํพงั” (หนา้ 167) 
 จากตวัอยา่งแรกจะเห็นไดว้่า wipe them all out like weasels ผูแ้ปลเติมขอ้ความคาํว่า ตวัวีเซ่ิลถูกวางยาเบ่ือ 
ซ่ึงจะทาํใหผู้อ้่านสามารถจินตนาการตามได ้แต่หากผูแ้ปลนั้นแปลโดยไม่เติมขอ้ความดงักล่าว ผูอ้่านภาษาฉบบัแปล
อาจไม่สามารถจินตนาการถึงวิธีการกาํจดัตวัวีเซ่ิลได ้ส่วนในตวัอยา่งท่ีสองนั้น ลกัษณะโครงสร้างของภาษาตน้ฉบบั
ท่ีสามารถเติมคาํว่า “The” ลงหน้าช่ือสกุลซ่ึงอาจหมายถึง สมาชิกทั้ งหมดครอบครัวใดครอบครัวหน่ึง หรืออาจ
หมายถึงเพียงคู่สมรสเท่านั้น แต่ในภาษาฉบบัแปลนั้นผูแ้ปลปรับบทแปลโดยเติมขอ้ความส้ันๆ แทนนัน่คือ “นายกบั
นางเจนก้ินส์” เพ่ือให้ผูอ้่านสามารถเขา้ใจความหมายไดต้รงตามกบัภาษาตน้ฉบบัไดแ้ทนท่ีจะแปลภาษาตามตน้ฉบบั
วา่ “ครอบครัวเจนก้ินส์” 
 ประเด็นการปรับบทแปลเร่ืองการเติมขอ้ความส้ันๆ เพ่ืออธิบายลกัษณะคาํท่ีน่าจะเป็นปัญหา นั้นสอดคลอ้ง
กบัผลการศึกษาของสุดารัตน์ คงนนัทะ (2545) ซ่ึงพบวา่ปัญหาส่วนใหญ่ในการแปลเกิดจากวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั 
ซ่ึงนบัเป็นอุปสรรคสาํคญัในการส่ือความหมายจากภาษาหน่ึงไปอีกภาษาหน่ึง อยา่งไรกต็ามมีการใชท้ฤษฎีและกลวิธี
หลากหลายในการแกปั้ญหาดงักล่าว แต่ผูแ้ปลตอ้งตระหนกัอยูเ่สมอวา่ การรับเอาวฒันธรรมอ่ืนมาใชแ้ละการตีความ
วฒันธรรมนั้นๆ ผา่นการถ่ายทอดดว้ยการแปล อาจเกิดความคลาดเคล่ือนเพราะความหมายของคาํในภาษาหน่ึงอาจไม่
สามารถแทนท่ีดว้ยคาํในอีกภาษาหน่ึงไดค้รบถว้นจึงตอ้งเติมคาํอธิบาย นอกจากน้ีประเดน็การศึกษาเร่ืองน้ียงัสัมพนัธ์
กบัผลการศึกษาของณัฐวรรณ อนุศาสนนนัทน์ (2544) ท่ีพบวา่ผูแ้ปลตน้ฉบบัวรรณกรรมภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย
ไดใ้ชก้ลวิธีแบบคาํต่อคาํ และการแปลแบบปรับบท ไดแ้ก่ การขยายความเพ่ิมโดยเทียบเคียงส่ิงท่ีมีในภาษาไทย ซ่ึงทาํ
ใหผู้อ้่านสามารถเขา้ใจเน้ือหาของตน้ฉบบัไดม้ากท่ีสุด 
 ส่วนในการปรับบทแปลระดบัโครงสร้างภาษา การปรับบทแปลระดบัประโยค ประเภทระเบียบวิธีเรียงคาํ
ในประโยคหรือวลีพบมากท่ีสุด สาเหตุท่ีผูแ้ปลนําวิธีการน้ีมาใช้ก็เพราะโครงสร้างไวยากรณ์ท่ีแตกต่างระหว่าง
ตน้ฉบบักบัฉบบัแปลท่ีมีความแตกต่างกนัอย่างส้ินเชิง ผูแ้ปลจึงใชก้ารปรับบทแปล ประเภทระเบียบวิธีเรียงคาํใน
ประโยคซ่ึงเป็นการปรับโครงสร้างของประโยคในภาษาตน้ฉบบัท่ีผูอ้่านอาจไม่คุน้เคย ให้สามารถส่ือความหมายให้
ผูอ้่านสามารถเขา้ใจไดง้านข้ึนอีกทั้ง การปรับในลกัษณะน้ีทาํใหภ้าษาฉบบัแปลมีโครงสร้างไวยากรณ์ท่ีถูกตอ้งข้ึนอีก
ด้วย  ในทางตรงกันขา้มหากผูแ้ปลนั้ นใช้กลวิธีการแปลท่ีพยายามรักษาโครงสร้างภาษาและการลาํดับความใน
ประโยคไวต้รงกบัภาษาตน้ฉบบันั้น จะทาํให้สามารถถ่ายทอดความหมายไดอ้ยา่งครบถว้นแต่จะทาํให้ให้ภาษาฉบบั
แปลนั้นขาดความเป็นธรรมชาติไป ตวัอยา่งเช่น 
“…, those frogs before The Grand High Witch had got hold of them.” (Page 141) 
“… ก่อนท่ีจะถูกหวัหนา้แม่มดจบัตวัได ้และสาปใหก้ลายเป็นกบไปอยา่งน้ี” (หนา้ 158) 
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 จากตวัอยา่งขา้งตน้จะเห็นไดว้่า ในภาษาฉบบัแปลผูแ้ปลไดเ้รียบเรียงประโยคเพ่ือให้ผูอ้่านสามารถเขา้ใจ
เน้ือเร่ืองไดม้ากกวา่การแปลแบบตรงตวัท่ีอาจจะเยิน่เยอ้ ไม่สละสลวย  
 อีกส่ิงหน่ึงท่ีผูว้ิจยัให้ความสนใจคือ การปรับบทแปลโดยการเพิ่มและละคาํในประโยค  จากขอ้มูลท่ีศึกษา
พบวา่ ผูแ้ปลไดใ้ชก้ารเพ่ิมและละคาํในประโยค ทั้งในส่วนท่ีทาํหนา้ท่ีเป็นประธาน กริยา กรรมในประโยค เน่ืองจาก
ความแตกต่างทางโครงสร้างของภาษา ประเด็นการปรับบทแปลน้ีสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของศิริเพญ็ ประเสริญ
รัตนเตโช (2545) ซ่ึงพบวา่การถ่ายทอดความหมายระดบัไวยากรณ์ทั้งการถ่ายทอดความหมายในระดบัหน่วยคาํและ 
ระดบัประโยค ผูแ้ปลใชก้ลวิธีการปรับบทแปลโดยปรับโครงสร้างไวยากรณ์ของภาษาตน้ฉบบั ให้เป็นโครงสร้าง
ภาษาของฉบบัแปล เช่น การเพ่ิม การละและการปรับประโยค เพ่ือใหข้อ้ความในภาษาฉบบัแปลนั้นมีความสละสลวย
และถูกตอ้งตรงกบัหลกัโครงสร้างไวยากรณ์ของภาษาฉบบัแปล เช่นดงัตวัอยา่ง 
“…somebody who had suddenly appeared on the platform. That somebody was another woman.” (Page 65) 
“ร่างหน่ึงปรากฏข้ึนอยา่งฉบัพลนับนเวทีเป็นผูห้ญิงตามเคย” (หนา้ 75) 
 จากตวัอย่างขา้งตน้จะเห็นไดว้่า ผูแ้ปลปรับบทแปลโดยการตดัประธานท่ีกล่าวซํ้ าในภาษาตน้ฉบบัท้ิงไป 
เพ่ือใหภ้าษาฉบบัแปลมีความกระชบัแต่ยงัส่ือความหมายเหมือนกบัตน้ฉบบั 
 จากการศึกษาในส่วนของกลวิธีการแปลวรรณกรรมเร่ือง “แม่มด” นั้นพบวา่ผูแ้ปลยงัใชก้ลวิธีการแปลแบบ
ตรงตวั และการแปลเอาความตามความเหมาะสมของเน้ือหาในแต่ละส่วน แต่เม่ือพิจารณาในแต่ละตวัอยา่งแลว้จะ
เห็นว่ามีการปรับบทแปลมากกว่าหน่ึงประเภท เพราะผูแ้ปลให้ความสําคญัว่า แต่ละวฒันธรรมนั้นมีความเป็นอยู ่
สภาพแวดลอ้ม ความเช่ือท่ีแตกต่างกนั ทาํให้การศึกษาผ่านงานเขียน หากนาํวิธีปรับบทแปลมาใชแ้ค่วิธีเดียวเพราะ
ตอ้งการส่ือสารออกไป อาจทาํใหข้าดอรรถรสท่ีผูแ้ต่งสรรคส์ร้างข้ึน ซ่ึงผูแ้ปลท่ีดีควรตอ้งคาํนึงถึงส่ิงน้ีเป็นส่ิงแรก 

 

6. บทสรุป 
 ผลงานวิจยัฉบบัน้ีไดศึ้กษา “THE WITCHES” โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษากลวิธีการแปลและการปรับบท
แปลวรรณกรรมเยาวชนเร่ือง “แม่มด” งานแปลของสาลินี คาํฉันท์ จากกตน้ฉบบัภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย โดย
ผูว้จิยัไดน้าํกรอบความคิดการปรับบทแปลของสัญฉว ีสายบวั มาเป็นเกณฑใ์นการศึกษาซ่ึงผลการวจิยัพบวา่ ผูแ้ปลได้
นาํการปรับบทแปลระดบัคาํประเภทการเติมคาํอธิบายมาใชม้ากท่ีสุด ส่วนการปรับบทแปลระดบัโครงสร้างภาษา
ประเภทระเบียบวิธีเรียงคาํในประโยคหรือวลีพบวา่ถูกนาํมาใชม้ากท่ีสุด จากการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะทั้ง
ประเดน็ท่ีน่าสนใจและขอ้เสนอแนะท่ีเอ้ือประโยชน์ใหผู้ท่ี้ตอ้งการจะศึกษาเก่ียวกบัการปรับบทแปล ดงัต่อไปน้ี 

6.1  ควรมีการศึกษาการปรับบทแปลในงานวรรณกรรมแปลเร่ืองอ่ืนๆของโรอลัด์ ดาห์ล ซ่ึงแปลโดยนัก
แปลท่านอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่ สาลินี คาํฉันท์ เพ่ือท่ีจะทราบถึงความหลากหลายในการปรับระดบัภาษาตาม
กรอบแนวความคิดของการปรับบทแปล 

6.2  ควรศึกษาการวิเคราะห์การแปลวรรณกรรมเร่ืองอ่ืนๆของสาลินี คาํฉนัท ์เพ่ือเปรียบเทียบวา่ผูแ้ปลมีการ
ใชก้ารปรับบทแปลและกลวธีิในลกัษณะใดกบัการแปลวรรณกรรมเร่ืองอ่ืนๆ 

6.3  ควรมีการศึกษาการปรับบทแปลของคาํบรรยายใตภ้าพของภาพยนตร์เร่ือง “แม่มด” (THE WITCHES) 
เพ่ือท่ีจะได้นําเปรียบเทียบหาความแตกต่างและความเหมือน ระหว่างการปรับบทภาพยนตร์กับ
วรรณกรรมเยาวชน 
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6.4  ควรมีการศึกษาการปรับบทแปลในงานแปลดา้นอ่ืนๆ สาํหรับเยาวชนท่ีไม่ใช่วรรณกรรมเร่ืองสั้น เช่น 
นิยาย นิทาน บทภาพยนตร์ บทละคร เพ่ือดูลกัษณะความแตกต่างของภาษาท่ีใชใ้นงานแปลดา้นนั้นๆ 
และเพื่อประโยขน์แก่ผูส้นใจสามารถนาํมาใชเ้ป็นแนวทางหรือปรับปรุงแกไ้ขกบัผลงานของตนเองได้
อีกดว้ย 
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การศึกษาเชิงวเิคราะห์การปรับบทแปลและกลวธีิการแปลเร่ืองส้ัน “ของขวญัจากพนัเอก”  
AN ANALYTICAL STUDY OF TRANSLATION EDITING AND TRANSLATION 
PROCESS  OF A SHORT STORY: “MRS BIXBY AND THE COLONEL’S COAT” 
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บทคดัย่อ      

การวิจยัฉบบัน้ีเป็นการศึกษาเร่ืองการปรับบทแปลและกลวิธีการแปลในเร่ืองสั้น เร่ือง ของขวญัจากพนัเอก 
แปลโดย สาลินี คาํฉันท์ จากผูเ้ขียน โรอลัด์ ดาห์ล โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงประเภทในการปรับบทแปลและ
กลวิธีในการแปลวรรณกรรมท่ีผูแ้ปลนาํมาใช ้โดยทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพจาก 20 ตวัอยา่ง ตามแนวคิดการ
ปรับบทแปลของสัญฉวี สายบวั ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ระดบั คือ การปรับระดบัคาํ และการปรับระดบัโครงสร้างของภาษา ผล
การศึกษาการปรับบทแปลระดบัคาํท่ีพบมากท่ีสุดคือ การใช้วลีหรือประโยคแทนคาํ และการปรับบทแปลระดับ
โครงสร้างท่ีพบมากท่ีสุดคือ การปรับระเบียบวิธีเรียงคาํในประโยคหรือวลี สําหรับการวิเคราะห์กลวิธีการแปลนั้นผู ้
แปลใชก้ารแปลแบบตรงตวัเป็นส่วนมาก เพ่ือรักษาอรรถรสและความหมายของเน้ือหาเดิม        

 

คาํสําคญั: การปรับบทแปล, กลวธีิการแปล, เร่ืองสั้น 
 

Abstract 

The objective of this research was to study of translation editing and translation process in Roald Dahl’s 
literature “Mrs Bixby And The Colonel’s Coat” , in Thai translated version by Saline Kamchan. The analysis was 
conducted through qualitative methods. The researcher choose 20 samples to analyze. The principles of translation 
editing by Sanchwi Saibua was applied in the study. The study found that translation was based on all points of 
translation editing principles. There were two levels which were adjustment in the word and adjustment in structure. 
The results indicated that in the word level, using phrases or sentences instead of words were used most frequently. 
On the other hand, the rearrangement of word order in sentences or phrase was mostly frequently used in the 
language structure. In terms of the translation process, the translator used literal translation technique in order to 
keep natural flow as well as meanings closely to the original version. 
 

KEYWORDS: TRANSLANTION EDITING, TRANSLANTION PROCESS, SHORT STORIES    
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1. บทนํา 
ทุกวนัน้ีภาษาองักฤษเขา้มามีบทบาทในประเทศไทยมากข้ึน เพราะคนไทยตอ้งติดต่อส่ือสารกบัต่างชาติ 

และภาษาอังกฤษมีความสําคัญ  คือ  เป็นภาษากลางในการส่ือสาร  ดังนั้ น เราจะต้องเข้าใจสํานวนภาษา 
ของภาษาองักฤษ และปรับสาํนวนภาษานั้นใหเ้ขา้กบัภาษาไทย เพ่ือใหเ้ขา้ใจเน้ือความมากข้ึน 

ในการปรับบทแปลจากภาษาหน่ึงไปเป็นอีกภาษาหน่ึงให้สละสลวยนั้ นต้องปรับให้สอดคล้องกับ
วฒันธรรม ความเป็นอยู ่และวถีิชีวติของคนในชาติ จึงจะมีความเขา้ใจไดต้รงกนั ซ่ึงทาํใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
 ผูว้ิจยัไดเ้ลือกศึกษาเร่ืองสั้น ของขวญัจากพนัเอก มาศึกษาเน้ือเร่ืองเพราะเป็นเร่ืองท่ีสนุกสนาน เพลิดเพลิน 
ใหแ้ง่คิดในการดาํเนินชีวิต และการอยูร่่วมกนัในครอบครัว 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

การศึกษาน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษากลวิธีการปรับบทแปล ท่ีผูแ้ปลใช้ในการแปลเร่ืองสั้ น “ของขวญัจาก 
พนัเอก” ประพนัธ์โดย โรอลัด ์ดาห์ล แปลโดย สาลินี คาํฉนัท ์จากตน้ฉบบัภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย และศึกษากลวิธี
การแปลเร่ืองสั้นในการถ่ายทอดความหมายจากตน้ฉบบัภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย 

 

3. การดาํเนินการวจิัย 
เป็นการวิจยัแบบวิเคราะห์เน้ือหาทางดา้นภาษาโดยการหาขอ้มูลจากเอกสาร เพ่ือศึกษาวิธีการปรับบทแปล

จากเร่ืองสั้ นเร่ือง MRS BIXBY AND THE COLONEL’S COAT ท่ีใช้ในภาษาฉบับแปลภาษาไทย จํานวน  20 
ตวัอยา่ง โดยใชว้ธีิการเลือกแบบสุ่ม เพ่ือใหไ้ดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีมีลกัษณะสอดคลอ้งกบักรอบแนวคิดในการวจิยั 

ขั้นตอนในการทาํดาํเนินงานวจิยัแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 การทบทวนวรรณกรรม 
 ผูว้ิจยัไดเ้ก็บขอ้มูลจาก เอกสาร ตาํรา วิชาการแปล วิทยานิพนธ์ท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัเช่น คาํนิยามของการแปล 
หลกัการแปล แนวคิด และทฤษฎีการแปล กระบวนการแปล ขอ้จาํกดัหรือปัญหาในการแปล รวมทั้งแนวคิดเก่ียวกบั
การแปลวรรณกรรมเยาวชน และการปรับบทแปล เพ่ือกาํหนดกรอบลกัษณะการปรับบทแปล โดยกาํหนดตาม
แนวทางท่ีไดศึ้กษาคน้ควา้จาก สัญฉว ี สายบวั (2553:63) การปรับบทแปลมี 3 ระดบั ดงัน้ี 

1. การปรับระดบัคาํ แบ่งเป็นขอ้ยอ่ย ดงัต่อไปน้ี 
1.1 การเติมคาํอธิบาย  
1.2 การใชว้ลีหรือประโยคแทนคาํ  
1.3 การใชค้าํท่ีอา้งอิงถึงความหมายท่ีกวา้งข้ึนแทนคาํท่ีอา้งอิงถึงส่ิงท่ีเฉพาะกวา่  
1.4 การเติมตวัเช่ือมระหวา่งกลุ่มความคิดต่างๆ  
1.5 การตดัคาํหรือสาํนวนท้ิงไป  

2. การปรับระดบัโครงสร้าง ทาํได ้3 ระดบั ดงัน้ี 
2.1    ระดบัเสียง          
2.2    ระดบัโครงสร้างของคาํ  
2.3 ระดบัประโยค ประกอบดว้ย 
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2.3.1 การปรับระเบียบวธีิเรียงคาํในประโยคหรือวลี 
2.3.2 การเปล่ียนประโยคเป็นวลี และวลีเป็นประโยค 
2.3.3 การปรับการใชป้ฏิเสธ 
2.3.4 การปรับการใชก้รรตุวาจก และกรรมวาจก 
2.3.5 การเพ่ิมและละคาํในประโยค 

3. การปรับโครงสร้างในระดบัท่ีสูงกวา่ประโยค  
 

ขั้นตอนท่ี 2 การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
 ผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล ดว้ยการอ่านเน้ือหาจากตน้ฉบบั และฉบบัแปลจากนั้นไดท้าํการศึกษาเชิงลึก 
เปรียบเทียบบทแปลในเน้ือหาระหว่างตน้ฉบบัภาษาองักฤษกบัฉบบัแปลภาษาไทย และนาํขอ้มูลของการวิเคราะห์
เปรียบเทียบท่ีเป็นไปตามกรอบในการศึกษาในคร้ังน้ี 
 
ขั้นตอนท่ี 3 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 หลงัจากบนัทึกขอ้มูลทั้งหมดท่ีเป็นการปรับบทแปลจากฉบบัแปล และรูปเทียบเคียงจากตน้ฉบบัแลว้ จึง
วิเคราะห์แลว้ทาํการจดัแยกการปรับบทแปลเป็น 3 ระดบัไดแ้ก่ การปรับบทแปลในระดบัคาํ การปรับบทแปลใน
ระดบัโครงสร้าง และการปรับโครงสร้างในระดบัท่ีสูงกวา่ประโยค 
 
ขั้นตอนท่ี 4 การสรุปผล และการอภิปลายผลการศึกษาวเิคราะห์ 
 นาํเสนอผลการวิเคราะห์การปรับบทแปลท่ีใชใ้นภาษาฉบบัแปลสําหรับวรรณกรรมเยาวชนในแต่ละระดบั 
โดยยกตวัอยา่งการปรับบทแปลจาํนวน 20 ตวัอยา่ง จากการวเิคราะห์เร่ืองทั้งหมดในเร่ืองสั้นน้ี 
 

4. ผลการวจิัย 
จากการศึกษาเชิงวเิคราะห์การปรับบทแปลและกลวธีิการแปลเร่ืองสั้น “ของขวญัจากพนัเอก” แปลโดย 

สาลินี คาํฉันท์ (2540) จากตน้ฉบบัภาษาองักฤษเร่ือง “MRS BIXBY AND THE COLONEL’S COAT” ท่ีเขียนโดย 
โรอลัด์ ดาห์ล (1960) ผูศึ้กษาไดส้รุปผลการศึกษาตามประเภทการปรับบทแปลและกลวิธีการแปลโดยเรียงลาํดบั 
ท่ีพบมากท่ีสุดไปสู่ลาํดบัท่ีพบนอ้ยท่ีสุดดงัน้ี 
4.1  การปรับบทแปลระดบัคาํ 

อนัดบัท่ี 1 การใชว้ลีหรือประโยคแทนคาํพบ 13 คร้ัง คือ ตวัอยา่งท่ี 2, 3, 4, 6, 7 (พบ 2 คร้ัง), 14 (พบ 2 คร้ัง), 
16,17(พบ 2 คร้ัง),18 และ19  

ตวัอยา่งเช่น  “They're the best inlays...”  

“แบบพิมพ์ฟันปลอมฝีมือคุณ...”  
จากตวัอยา่ง “inlays” หมายถึง “แบบพิมพ์ฟันปลอม”  แต่ถา้แปลตรงตวั หมายความวา่ “แบบหรือตวัอยา่ง

ท่ีทาํดว้ยไมห้รือโลหะ” ผูแ้ปลจึงหาคาํท่ีทาํใหผู้อ้่านเขา้ใจไดโ้ดยง่ายมาใชใ้นการแปลความ  
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อั น ดั บ ท่ี  2 ก า ร ตั ด คํ า ห รื อ สํ า น ว น ท้ิ ง ไ ป พ บ  1 2 ค ร้ั ง  คื อ  ตั ว อ ย่ า ง ท่ี  3, 4, 6, 7, 8, 9, 13  
(พบ 2 คร้ัง), 15,18, 19 และ 20 

ตวัอยา่งเช่น “these wonderful wishful thinking dreamworld inventions of the unhappy male”   
 “เป็นเร่ืองท่ีเหล่าชายผูก่้นทุกขต์อ้งไดรั้บในโลก เหมือนถูกสร้างข้ึนเพ่ือให้ผูช้ายเป็นฝ่ายแพเ้สีย

มากกวา่”  
จากตวัอยา่งขา้งตน้ผูแ้ปลมีการละ ไม่แปลคาํว่า “wonderful”  ซ่ึงการท่ีผูแ้ปลไม่ไดแ้ปลคาํว่า “wonderful” 

มิไดท้าํใหข้อ้ความท่ีภาษาตน้ฉบบัส่ือแก่ผูอ้่านนั้นเสียไป อีกทั้งยงัทาํใหป้ระโยคกระชบัและเขา้ใจไดง่้ายข้ึนอีกดว้ย 

อนัดบัท่ี 3 การเติมคาํอธิบายพบ 4 คร้ัง คือ ตวัอยา่งท่ี 5, 6, 16, และ 20 

ตวัอยา่งเช่น “this pleasant alliance between Mrs Bixby and the Colonel continued without a hitch.”  
 “ความสัมพนัธ์อนัแสนราบร่ืนระหวา่งคุณนายบ๊ิกซ์บ้ีกบัพนัเอกคนน้ี กด็าํเนินไปโดยไร้อุปสรรค

กั้นขวาง”  
จากตวัอยา่งในภาษาตน้ฉบบัขา้งตน้ คาํวา่ “hitch” ในพจนานุกรม หมายความวา่ “อุปสรรค หรือ ปัญหาท่ีทาํ

ให้เกิดความล่าชา้ โดยผูแ้ปลตอ้งการท่ีจะอธิบายให้ผูอ้่านเขา้ใจว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างนายพนัเอกและคุณนาย 
บ๊ิกซ์บ้ีดาํเนินไปอย่างเรียบง่าย โดยท่ีไม่มีอุปสรรคใดๆ ผูแ้ปลจึงเพ่ิมคาํว่า “กั้นขวาง” ลงไป เพ่ือให้ความหมายท่ี
ค่อนขา้งตรงกบัภาษาตน้ฉบบั 

อันดับ สุดท้าย  การใช้ค ําท่ี อ้างอิงถึงความหมายท่ีกว้าง ข้ึนแทนคําท่ี อ้างอิงถึงส่ิ ง ท่ี เฉพาะกว่า 
พบ 4 คร้ัง คือ ตวัอยา่งท่ี 5, 10, และ 15 (พบ 2 คร้ัง) 
ตวัอยา่งเช่น “saucer”  

 “จาน”  
จากตวัอยา่ง “saucer” หมายถึง “จานกลมทรงต้ืนท่ีมีถว้ยวางอยู”่ ผูแ้ปลจึงหาคาํท่ีมีความหมายอา้งอิงถึงคาํวา่ 

“saucer” ในระดบักวา้ง เน่ืองจากในสังคมตะวนัตกมีภาชนะท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองด่ืมหลายประเภท แต่ในสังคมของ
ภาษาฉบับแปลไม่มีมากมายเท่ากับในสังคมของภาษาต้นฉบับ ซ่ึงเม่ือใช้คาํแทนแล้ว ความหมายจะไม่ผิดจาก
ภาษาตน้ฉบบั ผูอ้่านสามารถเขา้ใจไดว้า่ คือ จานรองไม่ใช่จานรับประทานอาหาร 

 
4.2 การปรับบทแปลระดบัโครงสร้างภาษา 

อนัดบัท่ี 1 ระดบัประโยค ประเภทการปรับระเบียบวิธีเรียงคาํในประโยคหรือวลีพบ 7 คร้ัง คือ ตวัอยา่งท่ี 1, 
2 (พบ 2 คร้ัง), 3, 5, 8 และ 12 

ตวัอยา่งเช่น “Quickly she slipped off her own plain red coat”   
“หล่อนถอดเส้ือโคท้สีแดงแบบเรียบๆออกทนัที” 

จากตวัอยา่งในภาษาตน้ฉบบัไดน้าํคาํกริยาวิเศษณ์ข้ึนตน้ประโยค แต่ในภาษาฉบบัแปลไดน้าํคาํกริยาวิเศษณ์
ไวส่้วนทา้ยของประโยค ผูแ้ปลปรับบทแปลประเภทวิธีเรียงคาํในประโยคดงักล่าว เพ่ือให้สอดคลอ้งตามลกัษณะ
โครงสร้างของภาษาไทย 
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อนัดบัท่ี 2 ระดบัประโยค ประเภทการเพ่ิมและละคาํในประโยคพบ 5 คร้ัง คือ ตวัอยา่งท่ี 4, 9, 11,12 และ 13 
ตวัอยา่งเช่น  “The great black coat seemed to slide on to her almost of its own accord”  

 “เส้ือโคท้สีดาํเป็นมนัระยบัแสนสวยเหมือนจะเล่ือนไหลตวัมนัเองอยูบ่นเรือนร่างของหล่อน”  
จากตวัอยา่งขา้งตน้ คาํวา่ “เป็นมนัระยบัแสนสวย” ในภาษาฉบบัแปล ผูแ้ปลไดเ้พ่ิมคาํลงไปเพ่ือให้ผูอ้่านได้

จินตนาการวา่ เส้ือโคท้สีดาํตวัน้ี ไม่ใช่สีดาํธรรมดา แต่เป็นเส้ือโคท้สีดาํท่ีเป็นมนัและระยบิระยบัเม่ือสะทอ้นกบัแสง
ไฟ ทาํใหผู้ท่ี้ไดค้รอบครองเส้ือโคท้ตวัน้ี รู้สึกวา่ตนเองประดุจดัง่หญิงผูสู้งศกัด์ิ  

อนัดบัท่ี 3 ระดบัโครงสร้างของคาํพบ 4 คร้ัง คือ ตวัอยา่งท่ี 8, 9, 14, 17 
ตวัอยา่งเช่น “Who was it had once told her that”  

 “ใครกนัหนอ ท่ีเคยบอกหล่อนเม่ือก่อนน้ีวา่”  
คาํวา่ “told” จากตวัอยา่งขา้งตน้ เป็นกริยารูปอดีต การท่ีผูเ้ขียนใชก้ริยาในกาลอดีตนั้น หมายความวา่ จะตอ้ง

เป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนแลว้ ผูแ้ปลจึงใชค้าํวา่  “...เคยบอกหล่อนเม่ือก่อนน้ีวา่...” ซ่ึงตรงกบัไวยากรณ์ของภาษาฉบบั
แปล และส่ือความหมายไดเ้ทียบเคียงกบัภาษาตน้ฉบบัไดเ้ป็นอยา่งดี 

อนัดบัสุดทา้ย ระดบัเสียงพบ 3 คร้ัง คือ ตวัอยา่งท่ี 10, 16 และ 20 
ตวัอยา่งเช่น “Mink”  

“ม้ิงค”์ 
จากตวัอยา่งขา้งตน้ ผูแ้ปลไดท้าํการยืมคาํเดิมลงมาใชใ้นบทแปล หรือท่ีเรียกกนัวา่ “ทบัศพัท”์ เน่ืองจากใน

สังคมของภาษาฉบบัแปลไม่มีคาํท่ีเทียบเคียงกบัภาษาตน้ฉบบัและยงัไม่มีการบญัญติัศพัทข้ึ์น 
 

5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษางานแปลเร่ืองสั้ น “ของขวญัจากพนัเอก” (MRS BIXBY AND THE COLONEL’S COAT) 

จากจาํนวนตวัอย่างทั้ งหมด 20 ตวัอย่างนั้ น พบว่าผูแ้ปลได้มีการปรับบทแปลทั้ งหมด 2 ระดับ ซ่ึงสอดคลอ้งกับ
หลกัเกณฑ์การปรับบทแปลของ สัญฉวี สายบวั (2553) ท่ีใชเ้ป็นกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ โดยผูว้ิจยัไดอ้ภิปราย
ผลการศึกษาตวัอยา่งท่ีสาํคญัดงัรายละเอียดต่อไปน้ี  
 การปรับบทแปลระดบัคาํท่ีพบมากท่ีสุด คือ การใช้วลีหรือประโยคแทนคาํ เป็นการแกปั้ญหาการไม่มี
คาํศพัทท่ี์เทียบเคียง โดยการใชว้ลีหรือประโยคท่ีบอกลกัษณะของส่ิงนั้น หรือกิจกรรมนั้นแทน ดงัเช่นตวัอยา่งต่อไปน้ี 

“...he smelled faintly of horseradish.” 
“...ไดก้ล่ินเหมือนหัวผกักาดอย่างท่ีม้าชอบกิน” 

ผูแ้ปลแทนความหมายดว้ยการใชว้ลีหรือประโยคเพ่ืออธิบายลกัษณะของคาํท่ีเป็นปัญหานั้นแทน ประเด็น
การปรับบทแปลน้ีสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของศุภิกา ยิม้ละมยั (2543) ซ่ึงพบวา่ปัญหาส่วนใหญ่ในการแปลเกิดจาก
ความแตกต่างทางวฒันธรรม ซ่ึงนบัเป็นอุปสรรคสาํคญัในการส่ือความหมายจากภาษาหน่ึงไปยงัอีกภาษาหน่ึง ผูแ้ปล
ตอ้งตระหนกัอยูเ่สมอวา่ การรับเอาวฒันธรรมอ่ืนมาใชแ้ละการตีความวฒันธรรมนั้นๆ ผา่นการถ่ายทอดดว้ยการแปล 
อาจเกิดความคลาดเคล่ือนเพราะความหมายของคาํในภาษาหน่ึงอาจไม่สามารถแทนท่ีดว้ยคาํในอีกภาษาหน่ึงได้
ครบถว้น นอกจากน้ีประเด็นการศึกษาเร่ืองน้ียงัสัมพนัธ์กบัผลการศึกษาของ ปาริชาติ ญาณวารี (2544) ท่ีพบวา่ผูแ้ปล
ไดใ้ชว้ลีหรือประโยคแทนคาํเพ่ือถ่ายทอดความหมายให้ผูอ้่านเขา้ใจตรงตามเน้ือเร่ืองตน้ฉบบั โดยไดอ้ธิบายความ
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อยา่งชดัเจนแลว้ทาํการปรับให้กลมกลืนสอดคลอ้งกบัเน้ือเร่ือง บริบทของเหตุการณ์ ในกรณีท่ีไม่สามารถหาคาํมา
เทียบเคียงคาํในภาษาตน้ฉบบั ผูแ้ปลไดท้าํการใชว้ลีหรือประโยคแทนคาํเป็นปัญหานั้น 
 สําหรับการปรับบทแปลระดบัประโยคท่ีพบมากท่ีสุด คือ การปรับระเบียบวิธีเรียงคาํในประโยคหรือวลี  
ผูแ้ปลไดป้รับบทแปลดว้ยวิธีการน้ีเพ่ือให้เหมาะสมและสอดคลอ้งตามหลกัโครงสร้างไวยากรณ์ภาษาไทย เพราะถา้
หากผูแ้ปลทาํการแปลตรงตวั (literal translation) อาจจะทาํให้ภาษาฉบบัแปลไม่ไดค้วามหมายและทาํให้ผูอ้่านอ่าน
แลว้ไม่เขา้ใจ ผูแ้ปลจึงไดใ้ชว้ิธีการปรับระเบียบวิธีเรียงคาํในประโยคหรือวลีเพ่ือให้ภาษาฉบบัแปลเขา้ใจไดง่้ายและ
เป็นธรรมชาติ ในการปรับบทแปลน้ีสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ กนิษฐ์ ดีหนอ (2546) ท่ีว่าผูแ้ปลใช้การปรับ
ระเบียบวิธีเรียงคาํในประโยคหรือวลีเพ่ือตอ้งการลดปัญหาอนัเกิดจากความแตกต่างทางโครงสร้างของภาษา และเพ่ือ
ทาํใหก้ารเรียงลาํดบัคาํในประโยคเป็นไปตามโครงสร้างไวยากรณ์ของภาษาไทย โดยท่ีผูอ้่านยงัคงไดรั้บความบนัเทิง
ในฉบบัแปลเช่นเดียวกนักบัผูท่ี้อ่านจากตน้ฉบบั 
 จากการศึกษาในส่วนของกลวิธีการแปล พบวา่ ผูแ้ปลใชท้ั้งวิธีการแปลแบบตรงตวั (literal translation) และ
การแปลแบบเอาความ (free translation) ตามความเหมาะสมของเน้ือหาแต่ละบท โดยส่วนใหญ่จะเป็นการแปลแบบ
ตรงตวั แมว้า่ภาษาตน้ฉบบัคือ ภาษาองักฤษ และภาษาฉบบัแปล คือภาษาไทย ท่ีมีโครงสร้างทางไวยากรณ์ท่ีต่างกนั 
แต่ก็ยงัมีความใกลเ้คียงกนัอยู่มากและการแปลเร่ืองสั้ นไม่ไดมี้คาํท่ีมีความซับซ้อนมากนักจึงมีคาํท่ีมีความหมาย
ใกลเ้คียงกบัภาษาตน้ฉบบัและหาคาํเทียบเคียงไดไ้ม่ยาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  สุพิชา พนัธเสน (2545) ท่ีใช้
วิธีการแปลแบบตรงตวัมากกวา่การแปลแบบเอาความเพราะเนน้การใชภ้าษาให้เหมาะสาํหรับเยาวชน นอกจากน้ีเม่ือ
พิจารณาในแต่ละตวัอย่างจะพบว่ามีการปรับบทแปลมากกว่าหน่ึงประเภท เน่ืองจากผูแ้ปลตระหนักดีว่าในแต่ละ
วฒันธรรม มีสังคม ความเป็นอยู ่มุมมองและทศันคติท่ีแตกต่างกนั โดยเฉพาะในงานเขียนประเภทวรรณกรรม ผูแ้ปล
ตอ้งคาํนึงถึงส่ิงท่ีผูป้ระพนัธ์ตอ้งการจะส่ือ เพราะหากใชว้ิธีการปรับบทแปลวิธีใดวิธีหน่ึงเพียงวิธีเดียว อาจจะทาํให้
ไดผ้ลงานแปลท่ีไม่มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากพอท่ีจะสามารถส่ือความหมายและส่ืออารมณ์ไปถึงผูอ้่านได ้

 
6. บทสรุป 
 ผลงานวิจยัฉบบัน้ีไดศึ้กษา “ของขวญัจากพนัเอก” (MRS BIXBY AND THE COLONEL’S COAT) โดยมี
วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษากลวธีิการแปลและการปรับบทแปลเร่ืองสั้น“ของขวญัจากพนัเอก” งานแปลของสาลินี คาํฉนัท ์
จากตน้ฉบบัภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย โดยผูว้ิจยัไดน้าํกรอบความคิดการปรับบทแปลของ สัญฉวี สายบวั (2553) มา
เป็นเกณฑใ์นการศึกษาซ่ึงผลการวิจยัพบวา่ การปรับบทแปลระดบัคาํ ผูแ้ปลไดน้าํการปรับบทแปลประเภทการใชว้ลี
หรือประโยคแทนคาํมาใชม้ากท่ีสุด ส่วนการปรับบทแปลระดบัโครงสร้างผูแ้ปลไดใ้ชก้ารปรับระเบียบวิธีเรียงคาํใน
ประโยคหรือวลีมาใชม้ากท่ีสุดจากการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะทั้งประเด็นท่ีน่าสนใจและขอ้เสนอแนะท่ีจะ
เอ้ือประโยชน์ใหผู้ท่ี้ตอ้งการจะศึกษาเก่ียวกบัการปรับบทแปล ดงัต่อไปน้ี 

6.1 ศึ ก ษ า เก่ี ย ว กั บ ลั ก ษ ณ ะ โค ร งส ร้ างข อ งไ ว ย าก ร ณ์ แ ล ะ วัฒ น ธ ร รม ข อ ง เจ้ าข อ งภ าษ า 
6.2 ศึกษาการวิเคราะห์การแปลเร่ืองสั้ น เร่ืองอ่ืนๆของ “สาลินี คาํฉันท์” เพ่ือเปรียบเทียบว่าผูแ้ปลการใช ้    
    การปรับบทแปลและกลวธีิในลกัษณะใดในการแปลวรรณกรรมเร่ืองอ่ืนๆ 
6.3 ศึกษาการปรับบทแปลในงานแปลดา้นอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่เร่ืองสั้ น เช่น นิยาย นิทาน  เพลง บทภาพยนตร์  
    บทละคร เป็นตน้ เพ่ือดูลกัษณะความแตกต่างของภาษาท่ีใชใ้นงานแปลนั้นๆ 
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รายงานการค้นคว้าอิสระฉบับน้ีสําเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก  
ดร.นครเทพ ทิพยศุภราษฏร์ อาจารยท่ี์ปรึกษา ผูใ้ห้ความรู้ คาํแนะนาํ ตลอดจนดูแลตรวจทานแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ 
จนทาํใหก้ารศึกษาน้ีสัมฤทธ์ิผล  
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บทคดัย่อ      

 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสาเหตุของการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมทางเพศจากการเท่ียว

กลางคืนของนกัศึกษาหญิงในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพ่ือศึกษาถึงแรงจูงใจของผูก้ระทาํผิด และเพ่ือ
หาแนวทางในแกไ้ขและป้องกนัการกระทาํผิด ผูใ้ห้ขอ้มูลคนสําคญั ไดแ้ก่ 1) นักศึกษาหญิงในระดบัปริญญาตรีท่ี
ศึกษาในระดบัมหาวทิยาลยัในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีมีประสบการณ์จริงจากสถานท่ีเท่ียวกลางคืน
และถูกทําร้ายจริงเป็นจาํนวน 5 คน มีอายุตั้ งแต่ 19-23 ปี 2) ผูก้ระทําผิดหรือเคยกระทําผิดท่ีอาศัยในเขตพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลจาํนวน 5 คน ท่ีมีอายุตั้งแต่ 19-35 ปี และ 3) เจา้หน้าท่ีตาํรวจท่ีทาํงานเก่ียวกบัคดีน้ี
เป็นจาํนวน 5 นาย เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลคร้ังน้ีเป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึกและผูว้ิจยัทาํการวิเคราะห์เน้ือหา 
ผลการวิจยัพบวา่ 1) สาเหตุของการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมทางเพศจากการเท่ียวกลางคืนของนกัศึกษาหญิงในเขต
พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลเกิดจากการด่ืมเหลา้จนขาดสติเป็นปัจจยัหลกั นอกจากน้ียงัเกิดจากการไวใ้จใน
เพ่ือนสนิทท่ีไปด่ืมไปเท่ียวกนัทุกวนั 2) แรงจูงใจของผูก้ระทาํผิด พบว่า นักศึกษาหญิงท่ีถูกล่วงละเมิดทางเพศโดย
เพ่ือนสนิทนั้นนกัศึกษา แรงจูงใจในการกระทาํผิด ไดแ้ก่ ความไวใ้จในเพื่อนประกอบกบัวนัท่ีเกิดเหตุนั้นเมาจนขาด
สติทาํให้ไม่สามารถรับรู้หรือป้องกนัตวัเองได ้นอกจากน้ีอาจเป็นเพราะการแต่งตวัของนกัศึกษาเองท่ีมีส่วนกระตุน้
ให้ผูช้ายคิดท่ีจะล่วงละเมิดทางเพศ 3) แนวทางในแกไ้ขและป้องกนัการกระทาํผิด พบวา่  ตอ้งไม่ด่ืมจนเมาถึงขนาด
ขาดสติอีกทั้ งอย่างไวใ้จใครแมแ้ต่เพ่ือนสนิท ควรมีกฎหมายท่ีรุนแรงให้มีโทษประหารชีวิตไม่ก็จาํคุกตลอดชีวิต
เพ่ือให้คนท่ีคิดจะกระทาํผิดเกิดความกลวัในกฎหมายท่ีมีโทษท่ีรุนแรงจะไดไ้ม่กระทาํผิดอีก และไม่เท่ียวกลางคืน ไม่
ด่ืมเหลา้ และอยา่ไวใ้จคนง่ายซึงกเ็ป็นความรู้สึกและมุมมองของผูท่ี้ถูกล่วงละเมิดทางเพศ 

 

คาํสําคญั: สาเหตุ, การล่วงละเมิดทางเพศ, การเท่ียวกลางคืน 
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Abstract 
 

 This study aimed to investigate the cause of the sexual victimization of female students from a night out in 
Bangkok and its vicinity, to determine the motive of the perpetrators and to find ways to solve and prevent crime. 
Key informants were: 1) female students in undergraduate university studies in Bangkok and its vicinity who have 
actually experienced the nightlife and abused five people aged 19-23 actually a number of years, 2) the offender or 
offenders had been living in Bangkok. Metropolitan of five people aged 19-35 years and 3) officers working on this 
case is the number five said. The instrument used for data collection was an in-depth interview; a research tool the 
analysis of quantitative data the researcher contents analyzed. The results showed that: 1) the cause of victims of 
sexual crimes from a night of female students in Bangkok. Metropolitan due to the lack of a liquor primary factor. 
Also due to trust in a close friend to drink every day. 2) The motivation of the perpetrator found that women who 
were sexually abused by a close friend and student. The motive of the perpetrators is trusted friends with them so 
drunk the day of the unconscious, unable to recognize or protect them. This may be because the dress of the 
students at the urging men thought to be sexual harassment and 3) ways to solve and prevent crime was not drunk 
lack of size as well as trust anyone, even his closest friends. There should be a law that violence was not the death 
penalty to life imprisonment for those who are guilty of fear of the law has severe penalties would not offend again. 
Nightlife does not drink alcohol and do not trust people easily, which was a sensation and the views of those who 
were sexually abused. 
 

KEYWORDS: CAUSES, SEXUAL HARASSMENT, THE NIGHTLIFE 
 
1. บทนํา 

ปัจจุบนัค่านิยมในการเท่ียวกลางคืนในหมู่นกัศึกษาหรือวยัรุ่นนั้นมีจาํนวนเพ่ิมมากข้ึนทุกทีอาจเป็นเพราะใน
ยุคสมยัปัจจุบนัโลกของเราไดเ้ขา้สู่ยุคแห่งโลกาภิวตัน์ท่ีทาํให้การส่ือสารส่งถึงกนัอยา่งรวดเร็วและสังคมไทยเองก็
เป็นสังคมท่ีมีการยอมรับและเปิดกวา้งทางวฒันธรรมซ่ึงสามารถดูไดจ้ากศาสนาอยา่งเช่นประเทศไทยนบัถือศาสนา
พทุธเป็นหลกัหรือเป็นศาสนาประจาํชาติกว็า่ไดแ้ต่กไ็ม่ไดปิ้ดกั้นศาสนาอ่ืนๆ ทาํใหป้ระเทศไทยมีความขดัแยง้ในดา้น
ศาสนาและวฒันธรรมน้อยมากถา้เปรียบเทียบกบัประเทศต่างๆ แต่สังคมไทยก็ไดรั้บเอาค่านิยมและวฒันธรรมของ
ต่างชาติเขา้มาโดยไม่ไดค้ดักรองวา่เหมาะสมกบัวฒันธรรมของเราเองหรือไม่และเน่ืองจากเทคโนโลยีสาระสนเทศ
ของโลกปัจจุบนัยิ่งมีความกา้วหนา้และสะดวกรวดเร็วทาํให้ยากท่ีจะปิดกั้นไวไ้ดจึ้งน่าจะมีส่วนทาํให้นกัศึกษาหรือ
วยัรุ่นไดรั้บค่านิยมต่างๆ ทาํเกิดพฤติกรรมในการเอาเป็นแบบอยา่งโดยมองวา่ถา้ไม่ทาํตามอาจตกยคุไม่ทนักบัโลกท่ี
เปล่ียนแปลงไป และดว้ยวยัรุ่นซ่ึงอยู่ในช่วงอยากรู้อยากลองและยงัขาดวุฒิภาวะท่ีมากพอในการตดัสินใจต่อการ
กระทาํอาจทาํใหว้ยัรุ่นหรือนกัศึกษาเองลืมวฒันธรรมประเพณีของตวัเองและมองวา่เป็นวฒันธรรมท่ีลา้หลงั จึงทาํให้
เกิดพฤติกรรมการเท่ียวกลางคืนอนันาํไปสู่ปัญหาอาชญากรรมทางเพศไดท้าํให้ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะทาํงานวิจยัท่ีเก่ียวกบั
ความคิดหรือค่านิยมท่ีนกัศึกษาในปัจจุบนักาํลงัใชชี้วิตในระหวา่งการศึกษาแต่ เร่ืองท่ีผูว้ิจยัตอ้งการจะทาํการศึกษา
วจิยันั้นจะเจาะจงไปท่ีพฤติกรรมการเท่ียวกลางคืนของนกัศึกษาหญิงอนัเป็นสาเหตุใหเ้กิดปัญหาอาชญากรรมทางเพศ
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ท่ีส่งผลเสียหายต่อชีวิต จิตใจ ทรัพยสิ์นและร่างกาย เพราะในปัจจุบนัน้ีปัญหาอาชญากรรมทางเพศมีตวัเลขท่ีเพ่ิม
สูงข้ึนทุกทีมีจาํนวนท่ีเปิดเผยและท่ีไม่ไดเ้ปิดเผยอีกเป็นจาํนวนมาก อาชญากรรมทางเพศสามารถเกิดข้ึนไดทุ้กท่ี และ
ทุกเวลาและสามารถเกิดไดก้บัคนทุกคนรวมถึงคนท่ีใกลต้วัไม่วา่จะเป็นเพ่ือนหรือคนในครอบครัวก็สามารถเกิดข้ึน
ได ้ปัญหาอาชญากรรมทางเพศนั้นเป็นปัญหาท่ีมีมานานและยงัไม่สามารถแกไ้ขให้หมดไปไดเ้น่ืองจากค่านิยมของ
มนุษยเ์พศชายท่ีมกัมองวา่ตวัเองเป็นเพศท่ีเหนือกวา่เพศหญิงอาจเป็นเพราะค่านิยมท่ีมีมาชา้นานตั้งแต่โลกเร่ิมกาํเนิดมี
มนุษยข้ึ์นมาเพราะมนุษยเ์พศชายจะเป็นผูห้าอาหารโดยการล่าสัตวท่ี์มีขนาดใหญ่และดุร้าย ซ่ึงต่างจากมนุษยเ์พศหญิง
ซ่ึงส่วนใหญ่จะมีหน้าท่ีเล้ียงบุตรหรือมีหน้าท่ีทาํอาหารซะส่วนใหญ่ แต่พอกาลเวลาผ่านไปมนุษยก์็เขา้สู่ยุคท่ีมี 
อารยธรรมทาํใหมี้พฒันาการทางดา้นจิตใจมากข้ึน และพฒันาการในการดาํรงชีพท่ีมีความเจริญเป็นอยา่งมากแมว้า่จะ
มีการพฒันาทางดา้นจิตใจมากข้ึนมากต็ามกไ็ม่ไดช่้วยใหม้นุษยเ์พศชายมองมนุษยเ์พศหญิงเท่าทียมกนัอาจเป็นเพราะมี
เร่ืองของปัจจยัต่างๆ เช่น ศาสนา วฒันธรรมและทางดา้นกายภาพ ท่ียงัมีส่วนในการกาํหนดความคิดและค่านิยมของ
เพศชายท่ียงัมีความแตกต่างกบัเพศหญิงอยู่อีกมาก อีกทั้งในยุคปัจจุบนัวฒันธรรมการใชชี้วิตและส่ือต่างๆ รวมถึง
ค่านิยมและการแต่งกายการด่ืมเคร่ืองด่ืมมึนเมาอาจเป็นปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดการข่มขืนหรือล่วงละเมิดทางเพศ   

ผูว้ิจยัจึงตอ้งการเจาะประเดน็การวิจยัไปท่ีปัญหาอาชญากรรมท่ีเกิดจากการเท่ียวกลางคืนของนกัศึกษาหญิง
ท่ีก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมทางเพศเท่านั้นเพ่ือหาว่าอะไรเป็นปัจจยัหรือปัญหาใดบา้งท่ีนาํไปสู่ปัญหาการล่วง
ละเมิดทางเพศจากการเท่ียวกลางคืนเพราะโดยส่วนมากแลว้ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศน้ีมกัเกิดข้ึนโดยท่ีผูห้ญิงเอง
ไม่คาดคิดมาก่อน อีกทั้งความคิดของผูห้ญิงในปัจจุบนัก็เปล่ียนไปกวา่แต่ก่อนมากและยิ่งปัจจุบนัธุรกิจสถานบนัเทิง
ยามราตรีนั้นมีรูปแบบท่ีหลากหลายมากข้ึนเช่น ผบั ดิสโกเธค คาราโอเกะและรวมถึงแหล่งบนัเทิงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนเป็น
จาํนวนมากและยิ่งในเขตเมืองหรือแถวสถานการศึกษาอย่างเช่น มหาวิทยาลยัยิ่งมีสถานบนัเทิงเหล่าน้ีเกิดข้ึนเป็น
จาํนวนมากและยิง่ปัจจุบนัสถานบนัเทิงยิง่มีการโฆษณากบัส่ือมวลชนแทบทุกแขนงยิง่เป็นส่ิงท่ีก่อใหเ้กิดพฤติกรรมท่ี
นาํเอาเป็นแบบอยา่งจึงเป็นค่านิยมท่ีผิดโดยเฉพาะวฒันธรรมการเท่ียวกลางคืนนั้นมีปัจจยัเส่ียงโดยตวัเองอยูแ่ลว้ เช่น
การด่ืมสุราของมึนเมาทาํใหข้าดสติและอาจจะไม่รู้ตวัทาํให้ไม่สามารถดูแลหรือป้องกนัตวัเองไดจึ้งจดัเป็นปัจจยัเส่ียง
ขา้งตน้อยูแ่ลว้และยิ่งปัจจุบนัสถานบนัเทิงกลางคืนก็มีจาํนวนเพ่ิมมากข้ึนกวา่แต่ก่อนมากและยงัใกลส้ถานการศึกษา
โดยท่ียงัไม่มีหน่วยงานไหนเขา้มาดูแลและแกไ้ขอยา่งจริงจงั อีกทั้งสถานท่ีเท่ียวเองกเ็ป็นแหล่งมัว่สุมส่ิงเสพติดต่างๆ 
เพราะในสถานบนัเทิงเป็นสถานท่ีท่ีมีสภาพแวดลอ้มภายในท่ีมืดและปิดจึงเป็นแหล่งหรือสถานท่ีท่ีก่อให้เกิดปัจจยั
เส่ียงต่อการเกิดปัญหาอาชญากรรมทางเพศเป็นอยา่งยิง่ 

จากการสาํรวจสถิติพบวา่ปี 2556 จากการรวบรวมสถิติข่าวความรุนแรงทางเพศปี 2556 จากหนงัสือพิมพ ์5 
ฉบบั ไดแ้ก่ ไทยรัฐ เดลินิวส์ ข่าวสด คมชดัลึก และมติชน พบวา่ ข่าวการกระทาํความรุนแรงทางเพศ มีทั้งหมด 169 
ข่าว ประเภทข่าวท่ีพบมากท่ีสุด คือ ข่าวข่มขืน ร้อยละ 51.5 รองลงมา ข่าวอนาจาร ร้อยละ 17.1 ข่าวพยายามข่มขืน 
ร้อยละ 13.6 ข่าวรุมโทรม ร้อยละ 7.1 ข่าวพรากผูเ้ยาว ์ร้อยละ 2.4 นอกจากน้ียงัมีกรณีอ่ืนๆ คือการคา้ประเวณี ร้อยละ 
3.6 ข่าวชายกระทาํต่อเพศชาย ร้อยละ 4.7 ในจาํนวน 169 ข่าวน้ี มีผูถู้กกระทาํความรุนแรงทางเพศทั้ งส้ิน 223 ราย 
เสียชีวติ 29 ราย และในจาํนวนน้ีเสียชีวติจากการถูกข่มขืนมากถึง 22 ราย หรือร้อยละ 75 (ข่าวสดออนไลน์, 2557) 

ปัจจยักระตุน้ให้เกิดความรุนแรงทางเพศร้อยละ 37.7  มาจากเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ รองลงมามีปัญหาการ
ควบคุมยบัย ั้งอารมณ์ทางเพศ ร้อยละ 24.5 ตอ้งการชิงทรัพย ์ร้อยละ 20.8 สาํหรับช่วงอายผุูท่ี้ถูกกระทาํ ไดแ้ก่ 11-15 ปี 
ร้อยละ 35.1 รองลงมา 16-20 ปี ร้อยละ 22 และ 26-30 ปี ร้อยละ 10.1 ท่ีน่าตกใจ คือผูถู้กกระทาํท่ีอายุน้อยท่ีสุดเป็น
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เด็กหญิงวยัเพียง 1 ขวบ 9 เดือน ส่วนอายุผูถู้กกระทาํท่ีมากท่ีสุด คือ 85 ปี ซ่ึงถูกกระทาํในกรณีข่าวข่มขืน สําหรับ
ผูก้ระทาํท่ีอายนุอ้ยสุด อายเุพียง 10 ปีกระทาํในข่าวรุมโทรม และผูก้ระทาํท่ีอายมุากท่ีสุด อาย ุ85 ปี 

นอกจากน้ี ยงัพบความสัมพนัธ์ของผูก้ระทาํและผูถู้กกระทาํคือ ร้อยละ 47.5 เป็นคนแปลกหน้ามากท่ีสุด 
รองลงมา ร้อยละ 41.8 เป็นคนรู้จกัคุน้เคยกนั ร้อยละ 5.6 เป็นคนในครอบครัว/เครือญาติ และ ร้อยละ 5.1 เป็นคนท่ี
รู้จกัผา่นโซเชียลเน็ทเวิร์ก สาํหรับอาชีพผูถู้กกระทาํ พบวา่เป็นนกัเรียน/นกัศึกษามากท่ีสุด ร้อยละ 59.2 รองลงมาเป็น
กลุ่มเด็กเล็ก ร้อยละ 6.6 พนักงานบริษทั  ร้อยละ 5.4 ส่วนผูก้ระทาํมีอาชีพเป็นลูกจา้ง/รับจา้ง ร้อยละ 19.2 รองลงมา
ว่างงาน ร้อยละ 14.3 เป็นนักเรียน/นักศึกษา  ร้อยละ 12.8 ครู/อาจารย ์ร้อยละ 8.5 และขบัรถตู/้รถแท็กซ่ี ร้อยละ 7.8 
ทั้งน้ี พ้ืนท่ีเกิดเหตุมากท่ีสุดยงัเป็นกรุงเทพฯ ร้อยละ 26.6 รองลงมา ชลบุรี ร้อยละ 11.8 สมุทรปราการ ร้อยละ 8.3 
นนทบุรี ร้อยละ 5.9 ปทุมธานี ร้อยละ 5.3 ความรุนแรงทางเพศดงักล่าว ส่งผลกระทบต่อผูถู้กกระทาํทั้งทางร่างกาย
จิตใจ 1 ใน 3 มีอาการหวาดผวา ระแวง ซึมเศร้า รองลงมา คือ ผูก้ระทาํใช้อาํนาจบงัคบัข่มขู่ละเมิดทางเพศ ทาํให้
ผูถู้กกระทาํขดัขืนต่อสู้จนถูกฆ่าเสียชีวิต หลายรายถูกทาํร้ายร่างกายอาการสาหัส และมีท่ีไม่กลา้แจง้ความเอาผิด 
อย่างไรก็ตาม เม่ือเปรียบเทียบสถิติข่าวความรุนแรงทางเพศปี 2556 กบั ปี 2554 พบว่า ปี 2556 มีจาํนวนข่าวความ
รุนแรงทางเพศเพ่ิมข้ึน (ปี 2554 มีจาํนวน 158 ข่าว) โดยประเภทข่าวท่ีครองแชมป์อนัดบั 1 ยงัคงเป็นข่าวข่มขืน (ข่าว
สดออนไลน์, 2557) 

จากสถิติแลว้จะเห็นไดว้่าปัญหาการถูกล่วงละเมิดทางเพศมีจาํนวนตวัเลขท่ีเพ่ิมมากข้ึนและมีความรุนแรง
รวมถึงอายุของผูถู้กล่วงละเมิดทางเพศก็มีอายุท่ีน้อยลงทุกทีอีกทั้ งกระแสและพฤติกรรมหรือค่านิยมในการเท่ียว
กลางคืนนั้นกก็บัยิง่เพ่ิมมากข้ึนถึงขั้นอาจจะเรียกไดว้า่เป็นส่วนหน่ึงในการดาํเนินชีวิตระหวา่งท่ีกาํลงัศึกษาในร่ัวของ
มหาวิทยาลยัของนกัศึกษาเลยกว็า่ไดพ้ฤติกรรมการเท่ียวกลางคืนของนกัศึกษานั้นเป็นการไม่เหมาะสมกบัสภาพและ
วยัของการศึกษาเพราะนอกจากจะทาํให้เสียการเรียนแลว้ยงัทาํให้เสียเงินทองโดยเปล่าประโยชน์อีกทั้ งยงัขดักบั
วฒันธรรมประเพณีของไทยอนัก่อใหเ้กิดผลเสียต่อนกัศึกษาเองและนาํไปสู่ภยัอนัตรายอนัคือปัญหาอาชญากรรมทาง
เพศ ท่ีเป็นเป็นหาท่ีสามารถป้องกนัไดโ้ดยลดความเส่ียงในการดาํเนินชีวิตโดยไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัสถานท่ีๆ เป็น
ปัจจยัเส่ียงแลว้หนัไปทาํกิจกรรมอยา่งอ่ืนท่ีเป็นประโยชน์ต่อร่างกายและจิตใจท่ีเป็นการพฒันาใหเ้หมาะกบัสภาพของ
การเป็นนกัศึกษา อีกทั้งนกัศึกษาหญิงท่ีถูกล่วงละเมิดทางเพศส่วนใหญ่กไ็ม่ไดแ้จง้ความดาํเนินคดี อาจเป็นเพราะเกิด
ความกลวั อายและเครียด ไม่อยากใหใ้ครรู้โดยเฉพาะพอ่ แม่ และครอบครัว จึงทาํใหห้าทางออกโดยอาจปรึกษาเพ่ือน
และบางรายอาจโดนข่มขู่โดยผูก้ระทาํผิดทาํให้ไม่กลา้ไปแจง้ความดาํเนินคดี จึงทาํให้ผูเ้สียหายหรือนกัศึกษาหญิงท่ี
ถูกล่วงละเมิดทางเพศอาจถูกกระทาํซํ้ า ทั้งถูกข่มขืนกระทาํชาํเราจากผูก้ระทาํคนเดิมและส่ิงท่ีสําคญัคืออาจส่งผลต่อ
นกัศึกษาหญิงเองทางดา้นจิตใจและร่างกายบางคนอาจตั้งครรภ ์บางคนติดเช้ือเอดส์  

พฤติกรรมการเท่ียวกลางคืนนั้นจึงเป็นการเพ่ิมปัจจยัเส่ียงต่อการเกิดอาชญากรรมทางเพศแหล่งสําคญัท่ี
ผูว้ิจยัตอ้งการศึกษาเพ่ือหาว่าสาเหตุใดบา้งท่ีนาํไปสู่อาชญากรรมทางเพศท่ีเกิดจากการเท่ียวกลางคืนของนักศึกษา
หญิงท่ีผูว้ิจยัตอ้งการศึกษาในเร่ืองน้ีเน่ืองจากค่านิยมและความคิดของมนุษยใ์นปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดจึง
ตอ้งการหาหาคาํตอบเพ่ือให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมและศึกษาถึงปัญหาในปัจจุบนัและเพ่ือศึกษาสาตุท่ี
ผูก้ระทาํผิดตดัสินใจในการล่วงละเมิดทางเพศวา่มีแนวคิดอยา่งไรเพื่อศึกษาหาวิธีแกไ้ขและป้องปัญหาอาชญากรรม
ทางเพศเพ่ือใหง้านวจิยัช้ินน้ีมีความสมบูรณ์ตรงตามวตัถุประสงค ์
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2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1) เพ่ือศึกษาสาเหตุของการตกเป็นเหยือ่อาชญากรรมทางเพศจากการเท่ียวกลางคืนของนกัศึกษาหญิงในเขต

พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  
2) เพ่ือศึกษาถึงแรงจูงใจของผูก้ระทาํผดิ  
3) เพ่ือหาแนวทางในแกไ้ขและป้องกนัการกระทาํผดิ 
 

3. การดาํเนินการวจิัย 
การศึกษางานวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการล่วงละเมิดทางเพศจากการเท่ียวกลางคืนของนกัศึกษาหญิงในเขต

พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ใชว้ิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (Quantitative Research) เพ่ือศึกษาสาเหตุของการตกเป็น
เหยือ่อาชญากรรมทางเพศจากการเท่ียวกลางคืนของนกัศึกษาหญิงในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ศึกษา
ถึงแรงจูงใจของผูก้ระทาํผดิและหาแนวทางในแกไ้ขและป้องกนัการกระทาํผดิ 

1) การเกบ็รวบรวมขอ้มูลการวจิยั 
การศึกษางานวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการล่วงละเมิดทางเพศจากการเท่ียวกลางคืนของนกัศึกษาหญิงในเขต

พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลผูว้ิจยัมีการเกบ็รวบรวมขอ้มูลคือ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดย
คดัเลือกบุคคลหรือผูใ้ห้ขอ้มูลคนสําคญั ไดแ้ก่ นักศึกษาหญิงในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงเป็น
นกัศึกษาหญิงท่ีมีประสบการณ์จากสถานท่ีเท่ียวกลางคืนและถูกล่วงละเมิดทางเพศจริงจาํนวน 5 คน 

2) ผูใ้หข้อ้มูลคนสาํคญั 
การศึกษางานวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการล่วงละเมิดทางเพศจากการเท่ียวกลางคืนของนกัศึกษาหญิงในเขต

พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลผู ้วิจัยได้ทําการคัดเลือกผู ้ให้ข้อมูลคนสําคัญ  ได้แก่ นักศึกษาหญิงท่ีมี
ประสบการณ์จากสถานท่ีเท่ียวกลางคืนและถูกล่วงละเมิดทางเพศจริงจํานวน  5 คน  ใช้วิธีการคัดเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)  

3) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
การศึกษางานวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการล่วงละเมิดทางเพศจากการเท่ียวกลางคืนของนกัศึกษาหญิงในเขต

พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลผูว้จิยัใชแ้บบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เป็นเคร่ืองมือในการวจิยั 
4) การวเิคราะห์ขอ้มูล 
ผูว้ิจยัใชว้ิธีการวิเคราะห์ขอ้มูล/เน้ือหา (Content Analysis) โดยนาํขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์เพ่ือนาํไปสู่การ

ตอบคาํถามในการวจิยั 
 

4. ผลการวจิัย 
1) สาเหตุของการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมทางเพศจากการเท่ียวกลางคืนของนักศึกษาหญิงในเขตพ้ืนท่ี

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จากผลการสัมภาษณ์นกัศึกษาหญิงพบวา่ สาเหตุของการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม
ทางเพศจากการเท่ียวกลางคืนของนกัศึกษาหญิง เกิดจากการด่ืมเหลา้จนขาดสติเป็นปัจจยัหลกั นอกจากน้ียงัเกิดจากการ
ไวใ้จในเพ่ือนสนิทท่ีไปด่ืมไปเท่ียวกนัทุกวนั 
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2) แรงจูงใจของผูก้ระทาํผิด จากผลการสัมภาษณ์นักศึกษาหญิง เก่ียวกบัแรงจูงใจของผูก้ระทาํผิด พบว่า 
นักศึกษาหญิงท่ีถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยเพ่ือนสนิทนั้นนักศึกษา แรงจูงใจในการกระทาํผิด ไดแ้ก่ ความไวใ้จใน
เพ่ือนประกอบกบัวนัท่ีเกิดเหตุนั้นเมาจนขาดสติทาํใหไ้ม่สามารถรับรู้หรือป้องกนัตวัเองได ้นอกจากน้ีอาจเป็นเพราะ
การแต่งตวัของนกัศึกษาเองท่ีมีส่วนกระตุน้ใหผู้ช้ายคิดท่ีจะล่วงละเมิดทางเพศ 

3) แนวทางในแกไ้ขและป้องกนัการกระทาํผิด จากผลการสัมภาษณ์นกัศึกษาหญิงเก่ียวกบัแนวทางในแกไ้ข
และป้องกนัการกระทาํผดิ พบวา่  

3.1) ตอ้งไม่ด่ืมจนเมาถึงขนาดขาดสติอีทั้งอยา่งไวใ้จใครแมแ้ต่เพ่ือนสนิท 
3.2) ควรมีกฎหมายท่ีรุนแรงให้มีโทษประหารชีวิตไม่ก็จาํคุกตลอดชีวิตเพ่ือให้คนท่ีคิดจะกระทาํ

ผดิเกิดความกลวัในกฎหมายท่ีมีโทษท่ีรุนแรงจะไดไ้ม่กระทาํผดิอีก 
3.3) ไม่เท่ียวกลางคืน ไม่ด่ืมเหลา้ และอยา่ไวใ้จคนง่ายซึงก็เป็นความรู้สึก และมุมมองของผูท่ี้ถูก

ล่วงละเมิดทางเพศ 
 

5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลมีประเดน็สาํคญันาํมาอภิปรายไดด้งัน้ี 
สาเหตุของการตกเป็นเหยือ่อาชญากรรมทางเพศจากการเท่ียวกลางคืนของนกัศึกษาหญิง เกิดจากการด่ืมเหลา้จน

ขาดสติเป็นปัจจยัหลกั นอกจากน้ียงัเกิดจากการไวใ้จในเพื่อนสนิทท่ีไปด่ืมไปเท่ียวกนัทุกวนั สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ ภูษณิศา บริหาร (2549) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮอล์ของกลุ่มวยัรุ่นหญิง ผลการศึกษาพบว่า กลุ่ม
วยัรุ่นหญิงตดัสินใจด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเ์พราะความตอ้งการมีตวัตนอยูใ่นกลุ่มเพ่ือน อยากไดรั้บการยอมรับจาก
กลุ่ม โดยอยู่ภายใตท้ศันคติทางบวกกบัการด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ว่าเป็นส่ิงท่ีสามารถทาํได ้เน่ืองจากภายใน
ครอบครัวของกรณีศึกษาแต่ละคนจะมีพอ่หรือแม่หรือทั้งพ่อทั้งแม่ท่ีด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์และเม่ือทราบวา่ลูก
ของตนด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์นั้นมิไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่การด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลเ์ป็นส่ิงท่ีผดิและหา้มทาํอีก
หากแต่เป็นการกระทาํในเชิงยอมรับกบัการด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ของลูกโดยยอมท่ีจะให้ลูกด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมี
แอลกอฮอลภ์ายใตส้ภาพการณ์ท่ีพอ่แม่สามารถดูแลได ้กิฟลี วฒิุศาสตร์ และคณะ (2550) ศึกษาเร่ืองเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อพฤติกรรมการเท่ียวกลางคืน ณ สถานบนัเทิงยา่นรัชดาของวยัรุ่น ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มวยัรุ่นมีพฤติกรรมการ
เท่ียวกลางคืน ณ สถานบันเทิงย่านรัชดา ส่วนมากชอบแต่งกายเท่ียวแบบสไตล์ของตวัเองโดยไม่แต่งตามแฟชั่น 
ส่วนมากเดินทางโดยรถแท็กซ่ีและชอบมาเท่ียวกบัเพ่ือนสนิทหรือกลุ่มเพ่ือนท่ีนิยมมาเท่ียวในวนั เสาร์อาทิตยใ์น
ช่วงเวลา 22.01-24.00 มากท่ีสุด ขณะมาเท่ียวชอบท่ีจะพดูคุยกบัเพ่ือน ชอบเตน้รํามากท่ีสุดและชอบด่ืมแอลกอฮอล ์อยู่
ในเกณฑป์านกลาง 

แรงจูงใจของผูก้ระทาํผิด พบวา่ นกัศึกษาหญิงท่ีถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยเพื่อนสนิทนั้นนกัศึกษา แรงจูงใจ
ในการกระทาํผิด ไดแ้ก่ ความไวใ้จในเพื่อนประกอบกบัวนัท่ีเกิดเหตุนั้นเมาจนขาดสติทาํให้ไม่สามารถรับรู้หรือป้องกนั
ตัวเองได้ นอกจากน้ีอาจเป็นเพราะการแต่งตัวของนักศึกษาเองท่ีมีส่วนกระตุ้นให้ผูช้ายคิดท่ีจะล่วงละเมิดทางเพศ 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณัชชา มณีวงศ ์(2550) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเท่ียวสถานบนัเทิงกลางคืน 
ของนกัศึกษาจงัหวดันครปฐม ผลการศึกษาพบวา่ สัมพนัธภาพกบัเพ่ือนและพฤติกรรมการเท่ียวสถานบนัเทิงกลางคืน 
นักศึกษา มีมูลเหตุจูงใจทางอารมณ์ดา้นความอยากรู้อยากเห็นความสุขความตอ้งการ ความเครียด ต่อการไปเท่ียว
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สถานบันเทิงกลางคืน พฤติกรรมท่ีปฏิบัติส่วนใหญ่ในขณะท่ีไปเท่ียวสถานบันเทิงกลางคืน คือฟังเพลง และ
รับประทานอาหาร และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Siegel (2000:227) ท่ีกล่าวไวว้า่ ทกัษะและแรงจูงใจในการกระทาํ
ผิด เกิดข้ึนจากการเรียนรู้ซ่ึงเป็นผลพวงมาจากการคบหาสมาคมหรือการมีปฏิสัมพนัธ์กบัเพ่ือนผูก้ระทาํผิดท่ีให้การ
กล่อมเกลาทั้งทศันคติ ค่านิยม และความเช่ือตลอดจนรูปแบบในการกระทาํผิดอ่ืนๆ รวมอยูด่ว้ย  

 
6. บทสรุป 

สาเหตุของการตกเป็นเหยือ่อาชญากรรมทางเพศจากการเท่ียวกลางคืนของนกัศึกษาหญิง เกิดจากการด่ืมเหลา้จน
ขาดสติเป็นปัจจยัหลกั นอกจากน้ียงัเกิดจากการไวใ้จในเพื่อนสนิทท่ีไปด่ืมไปเท่ียวกนัทุกวนั 

แรงจูงใจของผูก้ระทาํผิด พบวา่ นกัศึกษาหญิงท่ีถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยเพื่อนสนิทนั้นนกัศึกษา แรงจูงใจ
ในการกระทาํผิด ไดแ้ก่ ความไวใ้จในเพื่อนประกอบกบัวนัท่ีเกิดเหตุนั้นเมาจนขาดสติทาํให้ไม่สามารถรับรู้หรือป้องกนั
ตวัเองได ้นอกจากน้ีอาจเป็นเพราะการแต่งตวัของนกัศึกษาเองท่ีมีส่วนกระตุน้ใหผู้ช้ายคิดท่ีจะล่วงละเมิดทางเพศ 

แนวทางในแกไ้ขและป้องกนัการกระทาํผิด พบว่า ตอ้งไม่ด่ืมจนเมาถึงขนาดขาดสติอีทั้ งอย่างไวใ้จใคร
แมแ้ต่เพ่ือนสนิท ควรมีกฎหมายท่ีรุนแรงให้มีโทษประหารชีวิตไม่ก็จาํคุกตลอดชีวิตเพ่ือให้คนท่ีคิดจะกระทาํผิดเกิด
ความกลวัในกฎหมายท่ีมีโทษท่ีรุนแรงจะไดไ้ม่กระทาํผิดอีก และไม่เท่ียวกลางคืน ไม่ด่ืมเหลา้ และอยา่ไวใ้จคนง่ายซึง
กเ็ป็นความรู้สึก และมุมมองของผูท่ี้ถูกล่วงละเมิดทางเพศ 
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ปัญหาทางกฎหมายในการขอหมายจับและดุลพนิิจในการออกหมายจับของไทย 
 LEGAL PROBLEMS REGARDING THE ISSUANCE OF ARREST WARRANTS: 

THE DISCRETION OF THAI COURTS 
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บทคดัย่อ 
 

                 งานวิจยัน้ีมีจุดมุ่งหมาย  เพ่ือศึกษาถึงปัญหาของการใช้ดุลพินิจในการออกหมายจบัเป็นเร่ืองท่ีมีปัญหา     
กนัมาก และมีปัญหาเป็นข่าวคราวอยูบ่่อยๆ วา่ตาํรวจออกหมายเรียก บางคร้ังตาํรวจกข็อใหศ้าลออกหมายจบั ซ่ึงศาลก็
อนุมติัหมายจบับา้ง ไม่อนุมติับา้ง ในเร่ืองน้ีมีเกณฑอ์ยา่งไร 
               “หมายจบั” กฎหมายบญัญติัไวต้ามประมวลวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 66 วรรคท่ีสองวา่ “ถา้บุคคลนั้น
ไม่มีท่ีอยูเ่ป็นหลกัแหล่ง หรือไม่มาตามหมายเรียกหรือตามนดัโดยไม่มีขอ้แกต้วัอนัควร ใหส้ันนิษฐานวา่บุคคลนั้นจะ
หลบหนี” แต่กฎหมายใชค้าํวา่ “หรือ” หมายความวา่ เขา้เพียงขอ้สันนิษฐานขอ้ใดขอ้หน่ึงกเ็พียงพอท่ีจะถือวา่หลบหนี 
ท่ีกฎหมายบญัญัติไวเ้ช่นน้ี เพ่ือให้การสอบสวนดาํเนินไปได ้มิเช่นนั้นแลว้ คนท่ีมีท่ีอยู่เป็นหลกัแหล่งจะถูกออก
หมายจับไม่ไดเ้ลย ซ่ึงขดัต่อเหตุผล การมีท่ีอยู่เป็นหลกัแหล่งจึงไม่ไดห้มายความว่าใช้เป็นขอ้อา้งท่ีจะไม่ไปตาม
หมายเรียกของตาํรวจได้  เม่ือไม่ไป ตาํรวจก็สามารถขอศาลออกหมายจับ ซ่ึงเม่ือเขา้เหตุ ศาลก็ใช้ดุลพินิจออก
หมายจบัได ้ 
                  งานวิจยัฉบบัน้ี ผูว้ิจยัจึงขอเสนอแนวทางปฏิบติัและเพ่ิมเติมความชดัเจนในกฎหมาย นิยามศพัท์ ตวัอยา่ง
พฤติการณ์ในการใชป้ระกอบดุลพินิจ ท่ีเป็นบรรทดัฐานเดียวกนัทั้งในส่วนของพนกังานตาํรวจในการขอออกหมาย
และศาลในการอนุมติัการออกหมายจบั เพ่ือประโยชน์ในการดาํเนินกระบวนการยุติธรรมไดร้วดเร็วและเป็นทาํต่อ
ผูต้อ้งหาและผูเ้สียหายอนัจะเป็นประชาชนหรือรัฐ 
 

คาํสําคญั  :  ดุลพินิจ, หมายจบั  
 

ABSTRACT 
 

The purpose of the thesis was for research about the legal problems on judicial discretion of arrest 
warrant which had many problems and countless news about why the police swore out summons but sometimes 
the police swore out the arrest warrant. Also, study about what is the standard judicial discretion of the court 
approval. 
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“Arrest Warrant”, the law was legislated for the Criminal Procedure Code Section 66 Paragraph 2 is 
saying that “If that person has no residence or does not follow the summons or withdrawal of appearance without 
the reasonable excuse, presuming that these person will escape” But the law uses the word “or” which means one of 
any presumptions is enough to judge as escape. This legislated law is for progress the investigation. Otherwise, a 
person who has residence could not be sworn out the arrest warrant which is opposing to the reason. Having the 
residence will not mean to justify ignoring the summons, if that person do not follow the summons then the police 
can get the issuance of arrest warrant from the court discretion. 

For this thesis, the researcher would like to propose the way to take an action and to add clearness in law, 
definition, examples of the standard discretion for the police to ask for the arrest warrant and the court to approve 
the arrest warrant for the benefit of the quick process of judgment and be fair to the accused and injured person 
which are the population or the state. 
 

KEY WORD :  DISCRETION, THE ISSUANCE OF ARREST WARRANT 
 
1. บทนํา 
                หนา้ท่ีสาํคญัประการหน่ึงของรัฐ คือการรักษาความสงบเรียบร้อยและความสุขให้แก่ประชาชน สังคมและ
ประเทศชาติ ในการดาํเนินคดีอาญาในปัจจุบนั การดาํเนินคดีและนาํตวัผูต้อ้งหามาเขา้สู่กระบวนการลงโทษนั้นเป็น
หน้าท่ีท่ีรัฐตอ้งกระทาํ โดยเคร่ืองมือในการดาํเนินคดีอาญามี  2 อยา่ง คือพยานหลกัฐานและมาตรการบงัคบัในการ
ดาํเนินคดีอาญา คือ การเรียก การจบั การควบคุม การขงั และการนาํตวัผูก้ระทาํความผิดมาลงโทษเพ่ือเอาตวับุคคลมา
ไวใ้นอาํนาจรัฐตอ้งใชเ้ท่าท่ีจาํเป็นเท่านั้น  การจบักุมผูก้ระทาํความผดิมาลงโทษนั้น ตอ้งเป็นการดาํเนินการจบักุมของ
เจา้หนา้ท่ีโดยชอบดว้ยกฎหมาย และตวัผูต้อ้งหาเองยงัตอ้งไดรั้บการคุม้ครองสิทธิตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา 32
บุคคลยอ่มมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตร่างกาย การจบัและการคุมขงับุคคล จะกระทาํมิได ้เวน้แต่มีคาํสั่งหรือหมายของ
ศาลหรือมีเหตุอย่างอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติ และในคดีอาญาตอ้งสันนิษฐานไวก่้อนว่าผูต้อ้งหาหรือจาํเลยไม่มี
ความผิด ก่อนมีคาํพิพากษาอนัถึงท่ีสุดแสดงวา่บุคคลใดไดก้ระทาํความผดิ จะปฏิบติัต่อบุคคลนั้น เสมือนเป็นผูก้ระทาํ
ความผิดมิไดต้ามความในมาตรา 39  ซ่ึงกฎหมายท่ีให้อาํนาจในการจบั ตอ้งเป็นกฎหมายในระดบัพระราชบญัญติั
เพราะเป็นการใชอ้าํนาจทางมหาชนไปกระทบสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ดงันั้น เจา้หนา้ท่ีตาํรวจจะจบัไดต้อ้ง
อาศยัอาํนาจตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา  
                 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาท่ีกาํหนดขั้นตอนและระเบียบปฏิบติัในการจบักุมผูต้อ้งหาไว้
ค่อนขา้งมาก  ในการจบักุมนั้นลว้นแต่มีปัญหาทุกขั้นตอน แต่ขั้นตอนเร่ิมตน้ในกระบวนการพิจารณานั้นตอ้งเร่ิมจาก
การขอออกหมายจบัต่อศาล ปัญหาท่ีประสบมากในการขอหมายจบั ส่วนใหญ่จะเป็นการตีความกฎหมายท่ีแตกต่าง
กนัออกไป โดยใชดุ้ลพินิจในการพิจารณาซ่ึงกฎหมายไม่ไดมี้ระเบียบกาํหนดไวโ้ดยชดัเจน จึงทาํให้ต่างฝ่ายต่างใช้
ดุลพินิจของตนในการปฏิบติัหน้าท่ี ดงันั้นการใช้ดุลพินิจของศาลท่ีจะไม่อนุมติัการออกหมายจบั ก็อาจจะส่งผล
กระทบในการปฏิบัติหน้าท่ีของตาํรวจด้วยเช่นกัน ในเร่ืองดุลพินิจในการออกหมายจับนั้ นแม้จะมีข้อกฎหมาย 
ขอ้บงัคบัอยู่มากมาย แต่ก็ไม่มีกฎหมายฉบบัใดลงรายละเอียดถึงขอ้เท็จจริง ซ่ึงลว้นแลว้แต่ตอ้งเป็นการใชดุ้ลพินิจ
ตีความ เช่น เหตุอนัควรสงสัย เหตุเร่งด่วน เหตุร้ายแรง แต่ไม่มีการระบุรายละเอียดท่ีชดัเจน ซ่ึงบางกรณีขอ้เท็จจริง
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เดียวกนัแต่ผูพิ้พากษาคนละคนกนั เม่ือพนักงานสอบสวนนาํคาํร้องขอออกหมายจบัไปยื่นต่อศาล ศาลอาจมีคาํสั่ง
อนุมติัออกหมายจบัหรือไม่อนุมติัท่ีแตกต่างกนั หากศาลมีคาํสั่งไม่อนุมติัการออกหมายจบัพนกังานสอบสวนก็ไม่มี
สิทธิอุทธรณ์คาํสั่งนั้น เพราะไม่มีกฎหมายใหอ้าํนาจไว ้และไม่มีคาํพิพากษาฎีกาท่ีจะเป็นบรรทดัฐานในการออกคาํสั่ง 
จึงทาํให้เจา้หน้าท่ีตาํรวจปฏิบติังานไดย้าก ทาํไดเ้พียงกลบัไปหาหลกัฐานมาเพ่ิมเติมในคาํร้อง ก็จะทาํให้เกิดความ
ล่าชา้ในการทาํงาน เช่น กรณีท่ีเกิดเหตุ ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีตาํรวจไม่สามารถจบักุมไดท้นัที ตอ้งขออนุญาตศาลในการออก
หมายจบั ทั้งน้ี กรณีดุลพินิจของศาลในการออกหมายจบั หรือไม่อนุญาต กรณีความล่าชา้ในขั้นตอนการขอหมายจบั
จากศาล ซ่ึงกฎหมายใหม่มุ่งให้ความสาํคญัในการคุม้ครองสิทธิของผูต้อ้งหามาก โดยไม่คาํนึงถึงการปฏิบติังานของ
เจา้หน้าท่ีตาํรวจและการคุม้ครองสิทธิของผูเ้สียหายเท่าท่ีควร ซ่ึงหลกัการในการป้องกนัและควบคุมอาชญากรรม
เพ่ือให้ผูท่ี้จะกระทาํผิดเกรงกลวัและยบัย ั้งชัง่ใจไม่กระทาํความผิดนั้น เจา้หนา้ท่ีตาํรวจจะตอ้งติดตามจบักุมผูก้ระทาํ
ความผดิมาดาํเนินคดีและลงโทษไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
 
2.วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

1) เพ่ือศึกษาประวติั ความเป็นมาของการขอหมายจบัและดุลพินิจในการออกหมายจบัในมาตรการ
กฎหมายไทย 

2) เพ่ือศึกษาหลกัเกณฑท์ัว่ไปทางกฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองสิทธิของผูต้อ้งหาท่ีถูกออกหมายจบั 
3) เพ่ือศึกษาหลกัเกณฑท์ัว่ไปทางกฎหมายและมาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัความชอบดว้ยกฎหมายของ

การขอหมายจบัและดุลพินิจในการออกหมายจบัในกฎหมายของไทยและกฎหมายต่างประเทศ 
4) เพ่ือศึกษาถึงปัญหาและมาตรการทางกฎหมายท่ีเหมาะสมในการปรับปรุงและพฒันากฎหมายเก่ียวกบั

การคุม้ครองสิทธิของผูต้อ้งหา การขอหมายจบัและการออกหมายจบัเพ่ือใหเ้กิดความเป็นธรรมและเหมาะสมต่อไป 
5) เพ่ือศึกษาถึงปัญหาและมาตรการทางกฎหมายท่ีเหมาะสมเพื่อให้เจา้พนกังานตาํรวจจะสามารถปฏิบติั

หนา้ท่ีในการจบักมุตวัผูต้อ้งสงสัย ผูต้อ้งหา และการขอหมายจบัไดท้นัเวลากบัการท่ีผูต้อ้งหากระทาํความผดิ 
 
3. การดาํเนินการวจิัย 

งานวิจยั ฉบบัน้ี ดาํเนินการการวิจยัในลกัษณะการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซ่ึงใชว้ิธีการศึกษา
คน้ควา้และวิจัยเอกสาร (Documentary Research)  วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีรวบรวมได  ้โดยวิเคราะห์ในเน้ือหา (Content 
Analysis) ซ่ึงไดค้น้ควา้จากหนงัสือ บทความ บทวิเคราะห์ ข่าวจากส่ือมวลชน รายงานการวิจยั วิทยานิพนธ์ (Thesis) 
กฎหมาย (Laws) ระเบียบ (Regulations) คาํสั่ง (Commands) เอกสารวิชาการทั้ งท่ีเป็นกฎหมายไทยและกฎหมาย
ต่างประเทศ ตลอดจนขอ้มูลทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Data) และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง การวิเคราะห์ขอ้มูลและ
ตีความตามหลกัเหตุและผล 

 
4. ผลการวจิัย 

                   ในประเด็นปัญหาของการขอออกหมายจับของเจ้าพนักงานตํารวจ ในการศึกษาบทบญัญติัของกฎหมายท่ี
ให้ศาลเป็นผูมี้อาํนาจในการออกหมายจบั ซ่ึงมาจากเจตนารมณ์ในการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเป็น
สําคญั โดยเช่ือว่าการออกหมายจบัโดยศาลซ่ึงเป็นองค์กรอิสระจะสามารถคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนได ้
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และในขณะเดียวกนัก็เป็นการตรวจสอบถ่วงดุลอาํนาจระหว่างองค์กรดว้ย แต่ทั้งน้ีทั้งนั้นกฎหมายก็ตอ้งถูกใชผ้่าน
มนุษยซ่ึ์งตอ้งมีความเก่ียวขอ้งกบัอารมณ์ ความรู้สึก อคติ รวมถึงสภาพแวดลอ้มต่างๆท่ีมาอิทธิพลต่อผูใ้ชก้ฎหมาย        
ทาํให้ในความเป็นจริงแลว้ บทบญัญติัของกฎหมายก็ไม่ไดถู้กบงัคบัใชอ้ยา่งตรงไปตรงมาตามเจตนารมณ์เสมอไป 
ตาํรวจเป็นจุดแรกของกระบวนการยติุธรรม มีภารกิจและอาํนาจหนา้ท่ีในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมและ 
เป็นผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย กฎหมายจึงเป็นหัวใจหรือเป็นหลกัในการทาํงานของตาํรวจทุกคน  จากประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา ย่อมเห็นได้ว่า มีการยกร่างให้สอดคลอ้งกับรัฐธรรมนูญไทย พ.ศ. 2540 ในทางปฏิบัติของ         
เจา้พนกังานตาํรวจผูจ้ะตอ้งปฏิบติัการบงัคบัใชก้ฎหมายใหเ้ป็นผลเพ่ือควบคุมอาชญากรรมควบคู่กบัการคุม้ครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนอาจเกิดปัญหาได้ คือ ความรวดเร็วในการปฏิบัติหน้าท่ีในการจับ ซ่ึงมีการกาํหนดให้มี
มาตรการตรวจสอบดุลพินิจก่อนท่ีจะอนุญาตใหมี้การจบั ซ่ึงกคื็อระบบการออกหมายโดยศาลเป็นผูอ้อกนัน่เอง จึงอาจ
เกิดปัญหาในการออกหมายจบัในเขตพ้ืนท่ีของจงัหวดัท่ีมีการคมนาคมไม่สะดวก ทุรกนัดาร ห่างไกล โดยเฉพาะใน
ส่วนภูมิภาค สถานีตาํรวจอยูห่่างจากศาลและอยัการ ปริมาณคดีท่ีตอ้งออกหมายจบัและหมายคน้มีปริมาณมาก และมี
บ่อยคร้ังท่ีตอ้งการความฉับไวในการปฏิบติัหน้าท่ี เม่ือมีการกระทาํผิดเกิดข้ึนกว่าท่ีตาํรวจจะไปถึงศาลเพ่ือขอให ้      
ผูพิ้พากษาออกหมายให้ อาจเป็นการล่าชา้และเป็นเหตุให้ผูก้ระทาํความผิดหลบหนี ยอ่มเป็นปัญหาอุปสรรคในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้พนกังานตาํรวจ เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกบัต่างประเทศจะเห็นวา่ ในต่างประเทศ ศาลจะมีการ
แบ่งเขตอาํนาจศาลยอ่ยลงไป เช่น ในประเทศแคนาดา มีการแบ่งศาลออกเป็น ศาลรัฐบาลกลาง ศาลมลรัฐ ศาลจงัหวดั 
และศาลท้องถ่ิน  จึงทําให้มีคดีในศาลไม่มากนัก อีกทั้ งเคร่ืองมืออุปกรณ์ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีก็มี
ประสิทธิภาพเพียงพอต่อการปฏิบติังาน และความรับผิดชอบของเจา้พนักงานท่ีมีต่อสังคมก็อยู่ในระดบัสูง โดยมี
ขอ้เสนอแนะวา่ รัฐตอ้งมองเห็นถึงความสาํคญัในการดาํเนินการพฒันาองคก์รกระบวนการยติุธรรมทางอาญาของไทย
ทุกๆองคก์ร ใหมี้การสอดประสานอยา่งพร้อมเพรียงในแนวทางเดียวกนั 

  ในประเด็นปัญหาการใช้ดุลพินิจของศาลในกรณีจําเป็นเร่งด่วนอย่างยิง่ในกระบวนการออกหมายจบันั้น 
นอกจากหลกัการสาํคญัท่ีใหศ้าลเป็นองคก์รเดียวท่ีมีอาํนาจออกหมายจบัแลว้ การออกหมายจบัยงัตอ้งมีเหตุอนัควรใน
การออกหมายจบัดว้ย ซ่ึงเหตุอนัสมควรนั้นบญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบบัแกไ้ขคร้ังท่ี 22 
ในปี พ.ศ. 2547 มาตรา 66 โดยการอา้งเหตุท่ีจะออกหมายจบัก็จะตอ้งมาจากพยานหลกัฐานท่ีน่าเช่ือวา่ “มีการกระทาํ
ความผิดเกิดข้ึน” และ “ผูถู้กออกหมายจับนั้ นน่าจะเป็นผูก้ระทาํความผิด” ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีตาํรวจจะมีหน้าท่ีในการ
รวบรวมพยานหลกัฐานต่างๆในคดีนั้นและทาํเป็นคาํร้องขอออกหมายจบัเสนอต่อศาล โดยศาลจะเป็นผูพิ้จารณาวา่มี
พยานหลกัฐานตามสมควร (Probable Cause) แลว้หรือไม่ ซ่ึงหากศาลเห็นควรใหอ้นุมติัหมายจบั นัน่ยอ่มหมายถึงการ
จาํกดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคลคนหน่ึง ดงันั้นการพิจารณาวา่พยานหลกัฐานนั้นมีนํ้ าหนกัน่าเช่ือถือหรือไม่จึงเป็น
ส่วนสําคญั เม่ือเทียบกบักฎหมายในเร่ืองการออกหมายจบัของประเทศญ่ีปุ่นการขอหมายจบัในระบบกฎหมายของ
ญ่ีปุ่น มิใช่เป็นคาํสั่ง แต่เป็นการขออนุญาตทาํการจบักุมผูต้อ้งหา ดงันั้น แมจ้ะมีหมายจบั พนกังานสอบสวนก็อาจใช้
ดุลพินิจจบัหรือไม่จบัผูต้อ้งหาก็ได ้ก่อนทาํการจบักุมผูต้อ้งหา  พนกังานสอบสวนจึงตอ้งพิจารณาองคป์ระกอบของ
กฎหมาย และพฤติการณ์แวดลอ้มในคดี โดยคาํนึงถึง อาย ุส่ิงแวดลอ้ม ลกัษณะความผดิ และปัจจยัอ่ืนๆ ประกอบดว้ย 
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5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีลกัษณะต่างๆทั้งในกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศในเร่ืองมาตรการ

การขอออกหมายจบัและการใชดุ้ลพินิจของศาลในการอนุมติัการออกหมายจบั กฎหมายยงัคงให้ความสาํคญักบัสิทธิ
มนุษยชนของผูก้ระทาํความผิดตามหลกัรัฐธรรมนูญให้อาํนาจไว ้การจบักุมเป็นมาตรการท่ีเป็นเคร่ืองมือของเจา้
พนกังานและศาลในการนาํตวัผูต้อ้งหาหรือจาํเลยมาลงโทษ แต่ในขณะเดียวกนัก็เป็นการกระทาํท่ีกระทบกระเทือน
สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายของประชาชนมากท่ีสุดอยา่งหน่ึง เพราะการจบัก่อให้เกิดอาํนาจในการควบคุม    
ผูถู้กจบั และอาํนาจอยา่งอ่ืนท่ีตามมาอีกหลายประการ ดงันั้น เพ่ือเป็นการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนให้
พน้จากการถูกจบัโดยอาํเภอใจของเจา้หน้าท่ีของรัฐหรือบุคคลอ่ืน โดยหลกัแลว้การจบัจะทาํไดก้็โดยมี “หมายจบั” 
และถา้จะจบัโดยไม่มีหมายจบัก็ตอ้งมีกฎหมายบญัญติัให้อาํนาจไวเ้ป็นการเฉพาะอนัเป็นขอ้ยกเวน้ท่ีจาํกดัไวโ้ดย
เคร่งครัดเท่านั้น แต่ในกรณีการใชดุ้ลพินิจของศาลนั้น กย็งัคงเป็นปัญหาสาํหรับขอบเขต มาตรฐานการใชดุ้ลพินิจใน
แต่ละบุคคลของศาลนั้นๆ ผูว้จิยัจึงขอเสนอแนะใหมี้การเพ่ิมเติมปรับบรรทดัฐานใหเ้ป็นแบบแผนเดียวกนั อนัไดแ้ก่   

5.1ในการพิจารณาการออกหมายจบัของศาล แมก้ฎหมายจะบญัญติัให้เป็นเร่ืองของการใชดุ้ลพินิจของศาล 
ซ่ึงตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มาตรา 197 วรรค 2 บญัญติัวา่ ผูพิ้พากษาและตุลาการมีอิสระในการพิจารณาอรรถคดี
ให้เป็นไปโดยถูกตอ้ง รวดเร็วและเป็นธรรม ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ซ่ึงเป็นหลกักฎหมายท่ีประกนัความเป็น
อิสระในการใชดุ้ลพินิจของศาล แต่อยา่งไรกต็ามหลกักฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากมี็หลกัวา่ บุคคลยอ่มไดรั้บการ
สันนิษฐานไวก่้อนว่าบริสุทธ์ิ หรือมี “หลกัยกประโยชน์แห่งความสงสัย” โดยรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ไดบ้ัญญัติ
รับรองไวใ้นมาตรา 39 วรรค 2 วา่ ในคดีอาญา ตอ้งสันนิษฐานไวก่้อนวา่ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยไม่มีความผิด ดงันั้นแมว้า่
ขอ้บงัคบัของประธานศาลฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกบัการออกคาํสั่งหรือหมายอาญา ขอ้ 18 จะบญัญติั
ให้การใชดุ้ลพินิจของศาลในการพิจารณาการออกหมายจบัไม่จาํตอ้งเคร่งครัดเท่ากบัการรับฟังพยานหลกัฐานท่ีใช้
พิสูจน์ความผิดของจาํเลย แต่ศาลกค็วรคาํนึงถึงหลกัการตามท่ีรัฐธรรมนูญใหป้ระกนัหลกัเสรีภาพไวว้า่ใหส้ันนิษฐาน
ไวก่้อนวา่ บุคคลนั้นเป็นผูบ้ริสุทธ์ิ นาํมาประกอบการใชดุ้ลพินิจ แต่ไม่ใชเ้ป็นหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาออกหมายจบั  
ซ่ึงจะทาํใหก้ารคุม้ครองสิทธิของบุคคลในเร่ืองการออกหมายจบัมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
                 5.2  ในการรวบรวมพยานหลกัฐานเพื่อประกอบคาํร้องขอออกหมายจบัของพนกังานสอบสวน ซ่ึงเป็นส่วน
หน่ึงของการสอบสวนคดี ควรจะยึดหลกัการรวบรวมพยานหลกัฐานทุกชนิดเท่าท่ีจะทาํได ้อนัหมายความรวมถึง
พยานหลกัฐานท่ีเป็นทั้งคุณและโทษต่อผูต้อ้งหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 131 ดงันั้นการ
รวบรวมพยานหลกัฐานของพนกังานสอบสวนเพื่อท่ีจะขอใหศ้าลออกหมายจบั กค็วรรวบรวมพยานหลกัฐานทุกชนิด
เท่าท่ีสามารถจะทาํได ้โดยนาํหลกัการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 131 มาปรับใช้
โดยมีวตัถุประสงค์ในการทราบขอ้เท็จจริงและพฤติการณ์ต่างๆอนัเก่ียวกบัความผิดท่ีถูกกล่าวหาเพ่ือท่ีจะทราบตวั
ผูก้ระทาํผิดและพิสูจน์ให้เห็นความผิดหรือความบริสุทธ์ิของผูต้อ้งหา ซ่ึงจะส่งผลให้กระบวนการออกหมายจับ
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ  พ .ศ. 2550 และทําให้กระบวนการยุติธรรมของไทยเป็นไปตามหลัก
กระบวนการอนัควรแห่งกฎหมาย (Due Process of Law) มากข้ึน 
                  5.3  เหตุแห่งการออกหมายจบัทั้งสองกรณี จะตอ้งไม่ใช่เพียงแค่ขอ้สันนิษฐานแต่ตอ้งอยูบ่นพ้ืนฐานของ
ขอ้เท็จจริง ท่ีแสดงให้เห็นถึงอนัตราย คือ การหลบหนีดงักล่าว โดยหลกัในการวินิจฉัยในกรณีน้ีใชม้าตรฐานของ
วิญญูชนว่า จากขอ้เท็จจริงท่ีมีอยูผู่ถู้กกล่าวหาจะหลบหนี หรือน่าจะหลบหนีหรือไม่  ผูพิ้พากษาจะตอ้งใชดุ้ลพินิจ          
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ชัง่นํ้ าหนกัขอ้เท็จจริงทั้งหมด ไม่แต่เพียงความร้ายแรงของขอ้กล่าวหาต่อตวัผูถู้กกล่าวหาและระดบัความรุนแรงของ
โทษท่ีคาดวา่ผูถู้กกล่าวหาจะไดรั้บแลว้ แต่ยงัรวมถึงในการรับฟังพยานหลกัฐานนั้น นอกจากหลกัเร่ืองความน่าเช่ือถือ
ของพยานหลกัฐานท่ีมีความสาํคญัแลว้ ในการพิจารณาคดีบางประเภทท่ีมีขอ้เทจ็จริงท่ีสลบัซบัซอ้น หรือเป็นคดีท่ีการ
อา้งถึงพยานหลกัฐานบางประเภทไม่สามารถอธิบายไดโ้ดยง่าย เม่ือดุลพินิจมาจากความเห็นส่วนบุคคล การสร้าง
ดุลพินิจใหย้ติุธรรมจึงข้ึนอยูก่บัจิตสาํนึกหรือจรรยาบรรณในอาชีพของแต่ละบุคคล การยอมรับในแต่ละดุลพินิจอยูท่ี่
พฤติการณ์ของผูมี้หนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัมนัโดยตรง ควรพิจารณาถึงความเสียหายของประชาชนในวงกวา้งของลกัษณะ
คดีนั้นๆ เช่น การขอหมายจบัผูน้าํในคดีแชร์ลูกโซ่ ถึงแมผู้ต้อ้งหามีแหล่งท่ีอยูแ่น่นอนแต่ทรัพยสิ์นอาจถูกถ่ายเทได้
โดยง่าย และปริมาณผูเ้สียหายจะเพิ่มมากข้ึน ในบางกรณี เช่นคดีฉ้อโกงท่ีอาจมีจาํนวนผูเ้สียหายจาํนวนมาก  ผูว้ิจยัจึง
เห็นควรให้มีการนาํแนวคิดทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรม เพ่ือความรวดเร็วและลดความเสียหาย นาํมาพิจารณา
ประกอบการใชดุ้ลพินิจดว้ย  
                  5.4  การใชดุ้ลพินิจในกระบวนการบงัคบัใชก้ฎหมายมีในหลายระดบัหลายขั้นตอน โดยเร่ิมตั้งแต่ในชั้น
การสอบสวน หรือการออกคาํสั่งคาํร้องและการตดัสินผูพิ้พากษา ทุกขั้นตอนลว้นตอ้งใชดุ้ลพินิจพิจารณาดว้ยกนั
ทั้งนั้น ตั้งแต่นิยามศพัท ์“เหตุเร่งด่วน” “เหตุร้ายแรง” “พฤติการณ์หลบหนี”เหล่าน้ี คาํวา่ดุลพินิจมีความหมายวา่ การ
วนิิจฉยัท่ีเห็นตามสมควร การใชดุ้ลพินิจในการปฏิบติัหนา้ท่ีในทางท่ีเหมาะสมจึงหมายความถึง การใชดุ้ลพินิจในทาง
ท่ีสอดคลอ้งกบัความมุ่งหมายของกฎหมาย บุคคลท่ีบังคบัใช้กฎหมายจะตอ้งมีความเขา้ใจวตัถุประสงค์ของการ
บญัญติักฎหมายในแต่ละเร่ืองอยา่งแทจ้ริง และตอ้งคาํนึงถึงความยติุธรรม ไม่ละเวน้หรือใหอ้ภิสิทธ์ิแก่บุคคลบางกลุ่ม 
ดงันั้นในการขอออกหมายจบันั้น หากในขอ้กฎหมายมีการกาํหนดให้ชดัเจนละเอียดมากข้ึนเพ่ิมเติม และนาํมาเป็น
บรรทดัฐานเดียวกนัระหวา่งเจา้พนกังานผูข้อออกหมายจบักบัศาลผูพิ้จารณาในการออกหมายจบักจ็ะทาํใหก้ารทาํงาน
ของพนักงานตาํรวจและศาลสอดคลอ้งกนัมากข้ึน เช่น กาํหนดตวัอย่างลกัษณะเหตุเร่งด่วน เหตุร้ายแรง เพ่ิมให้
ละเอียดชดัเจนข้ึน หมายจบัมีขอ้พิจารณาอยู ่2 เกณฑ์ คือ (1) คดีท่ีมีโทษจาํคุกอยา่งสูงเกินสามปี อยา่งน้ีขอศาลออก
หมายจบัไดเ้ลย ตาํรวจไม่ตอ้งออกหมายเรียกก่อน แต่หลกัเกณฑ์ขอ้ (2) ก็คือ ถา้ไดค้วามวา่จะหลบหนี จะไปยุง่เหยิง
กบัพยาน หรือจะไปทาํเร่ืองอนัตรายอะไร ตรงน้ีก็ขอศาลออกหมายจบัได ้เพราะถือวา่ แมเ้ป็นคดีเลก็ ๆ นอ้ย ๆ อตัรา
โทษไม่ถึงสามปี แต่ถา้มีพฤติการณ์ตามท่ีกล่าวมาแลว้ใหจ้บัตวัได ้ ท่ีหลกัเกณฑมี์ 2 ขอ้ จึงหมายถึง เขา้ขอ้ใดขอ้หน่ึงก็
ออกหมายจับได้  ไม่ได้หมายความว่าตอ้งเขา้เกณฑ์ทั้ ง 2 ขอ้ จะเห็นได้ว่า “การหลบหนี” เป็นเหตุหน่ึงท่ีจะออก
หมายจบัได ้แต่เพ่ือให้มีความชดัเจนวา่แค่ไหนคือการหลบหนี จะถือวา่เป็นการหลบหนีดว้ยหรือไม่  หรือจะตอ้งหนี
ไปท่ีอ่ืนจริงๆ  กฎหมายจึงอุดช่องโหวไ่ว ้ไม่ใหม้าเถียงกนัไดว้า่พฤติกรรมแบบใด เป็นการหลบหนีหรือไม่หลบหนี  
 5.5 การออกหมายจบัเป็นอาํนาจของผูพิ้พากษาคนเดียวในศาลชั้นตน้ เพ่ือให้การสอบสวนผูต้อ้งหาดาํเนิน
ไปตามขั้นตอนของกฎหมายอยา่งรวดเร็ว ต่อเน่ือง และเป็นธรรม โดยไม่มีปัญหาติดขดั ล่าชา้หรือมีอุปสรรคในการ
ดาํเนินงานในกระบวนการยติุธรรมขั้นตน้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134 โดยท่ีขณะนั้นยงั
ไม่เป็นการฟ้องคดีมาสู่การพิจารณาของศาล แต่เป็นอาํนาจพิเศษท่ีกฎหมายบญัญติัใหผู้พิ้พากษาคนเดียวในศาลชั้นตน้
มีอาํนาจออกหมายจับผูต้อ้งหาตามคาํร้องของพนักงานสอบสวนได้ ภายใตบ้ทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 66 และมาตรา 59/1 โดยเฉพาะ จึงไม่ใช่เร่ืองท่ีกฎหมายมีความประสงคจ์ะให้ผูต้อ้งหายื่น
อุทธรณ์ไดต้ามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 193 เพราะจะทาํให้การดาํเนินงานของกระบวนการ
ยติุธรรมประสบอุปสรรคและเกิดความล่าชา้ อยา่งไรกต็ามผูว้ิจยัเห็นวา่เพ่ือใหเ้กิดความเป็นธรรมและมีการตรวจสอบ
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ดุลพินิจดงักล่าวได ้เห็นวา่ควรจะแกไ้ขให้มีการอุทธรณ์คาํสั่งอนุมติัหรือไม่อนุมติัการออกหมายจบัได ้โดยให้คาํสั่ง
ของศาลอุทธรณ์เป็นท่ีสุด 
 
6. บทสรุป 
                เม่ือศึกษาประเด็นปัญหาพบว่าความหมายของ “ดุลพินิจ” หรือ “ดุลยพินิจ” ในพจนานุกรมไทย คือ การ
พิจารณาอยา่งละเอียดหรือวินิจฉยัท่ีเห็นสมควร สองคาํน้ีจะเห็นบ่อยมากในสาํนวนกฎหมายหรือในคาํพิพากษาอรรถ
คดี แต่มกัลืมความลึกซ้ึงท่ีวา่ เป็นมุมมองหรือความเห็นส่วนบุคคล เป็นการตดัสินใจของบุคคลหน่ึง คาํน้ีมกัใชก้บัการ
ระงบัขอ้พิพาทหรือหามติในท่ีประชุม ทั้งน้ี การตดัสินใจท่ีช่ือ ดุลพินิจ ยงัตอ้งอาศยักฎระเบียบดว้ยวา่ จกัใชค้วามเห็น
ของบุคคลเดียวหรือคณะบุคคลเพื่อสร้างมติแลว้นาํไปใชบ้งัคบักบักลุ่มคนหรือบุคคล 
                 เม่ือดุลพินิจมาจากความเห็นส่วนบุคคล การสร้างดุลพินิจใหย้ติุธรรมจึงข้ึนอยูก่บัจิตสาํนึกหรือจรรยาบรรณ
ในอาชีพของแต่ละบุคคล การยอมรับในแต่ละดุลพินิจอยูท่ี่พฤติการณ์ของผูมี้หนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัมนัโดยตรง หลายปี
มาน้ีมีการโตแ้ยง้เร่ืองความยุติธรรมในดุลพินิจของผูมี้หน้าท่ีตดัสินคดีท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลทางการเมือง อนัสร้าง
ความไม่ไวว้างใจต่อกระบวนการยุติธรรมในสายตาของคนไทยหรือคนทั่วโลก หากสังเกตให้ชัดจะพบว่า ลว้น
เก่ียวพนัโดยตรงกบัดุลพินิจ    
                ภาระหนา้ท่ีของหน่วยงานในกระบวนการยติุธรรม คือ การบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งมีประสิทธิภาพและเสมอ
ภาค ในส่วนของตาํรวจจะเนน้การป้องกนัปราบปรามอาชญากรรม และในส่วนของศาลจะเป็นขั้นตอนการพิจารณา
คดีรวมทั้งการออกหมายจบั ซ่ึงจะนาํไปสู่การควบคุม การกระทาํความผิดในสังคมไดต้ามความมุ่งหมายรวมทั้งตอ้ง
เป็นการคุม้ครองสิทธิของประชาชนดว้ย ดงันั้น จึงตอ้งศึกษาแนวคิดและขอบเขตปรัชญาในการบงัคบัใชก้ฎหมายท่ี
เก่ียวกบัการออกหมายจบัในแนวคิด ทฤษฎีการคุม้ครองสิทธิของพลเมือง แนวคิดท่ีใชใ้นการควบคุมการกระทาํ
ความผดิและกฎหมายต่างประเทศในการออกหมายจบั 
                แนวทางการป้องกนัอาชญากรรมโดยการบงัคบัใชก้ฎหมายเกิดข้ึนตามความเช่ือของสาํนกัดั้งเดิม (Classical 
School) ท่ีมีความเช่ือวา่ อาชญากรรมเกิดข้ึนเน่ืองจากมนุษยมี์เจตจาํนงอิสระ (Free Will) ติดตวัมาตั้งแต่กาํเนิด มนุษย์
มกัจะทาํในส่ิงท่ีเกิดประโยชน์กบัตวัเองมากกว่าโทษท่ีไดรั้บ หากเห็นว่าการกระทาํใดมีโทษมากกว่าประโยชน์ท่ี
ไดรั้บมนุษยก์็จะเล่ียงไม่กระทาํในส่ิงดงักล่าว และการท่ีเกิดอาชญากรรมข้ึนเน่ืองจากมนุษยพิ์จารณาแลว้ว่าการ
ประกอบอาชญากรรมเกิดประโยชน์มากกว่าโทษท่ีจะไดรั้บต่อไป ไม่เกรงกลวัต่อกฎหมายหรือบทลงโทษรวมทั้ง
บทลงโทษท่ีไดรั้บไม่มีความรุนแรงจึงไม่มีความเกรงกลวั ดงันั้นแนวทางการป้องกนัอาชญากรรมวิธีน้ี จึงมุ่งเนน้การ
บงัคบัใชก้ฎหมายให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพ่ือเป็นการป้องปราบอาชญากรรมทาํให้คนในสังคมมีความเกรงกลวัต่อ
กฎหมายและบทลงโทษเป็นสาํคญัทาํใหต้ดัมูลเหตุจูงใจในการกระทาํผิด สาํหรับการบงัคบัใชก้ฎหมายในหนา้ท่ีของ
ตาํรวจท่ีมีประสิทธิภาพควรประกอบดว้ยแนวทางความรวดเร็ว กฎหมายท่ีใชบ้งัคบัจะตอ้งมีบทลงโทษคนกระทาํผิด
ท่ีมีความรวดเร็ว เพ่ือเป็นการป้องปรามและข่มขวญัยบัย ั้งคนในสังคมท่ีคิดจะกระทาํความผิดใหเ้กิดความเกรงกลวัไม่
ตอ้งการประกอบอาชญากรรมมีส่วนช่วยลดอาชญากรรมลงได ้จากการศึกษาของ Wilson and McLaren เก่ียวกบัการ
ป้องกนัอาชญากรรมของตาํรวจตามทฤษฎีบงัคบัใชก้ฎหมาย พบวา่ การปรากฏตวัของตาํรวจยอ่มมีผลในการยบัย ั้งผูมี้
แนวโนม้ท่ีจะประกอบอาชญากรรม เพราะความเกรงกลวัการจบักมุ 
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การให้ความคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตวัตามพระราชบัญญตัิโรงแรม พ.ศ. 2547 : 
ศึกษากรณกีารถ่ายภาพและบันทกึภาพ 

THE PROTECTION OF RIGHT TO PRIVACY UNDER THE HOTEL ACT.  
B.E. 2547 : A CASE STUDY ON PHOTOGRAPHY AND RECORDING 
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บทคดัย่อ      

การให้ความคุม้ครอง “สิทธิความเป็นส่วนตวั” รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยและอนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมืองปีค.ศ. 1966 ท่ีประเทศไทยไดเ้ขา้ร่วมเป็นภาคี  ไดใ้ห้การรับรองและคุม้ครองสิทธิของ
บุคคลท่ีจะไม่ถูกละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตวัไว ้

โดยในสังคมปัจจุบนัการ “ละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตวัจากการถ่ายภาพและบนัทึกภาพโดยมิไดรั้บรู้และ
ยินยอม”  นั้ นเกิดข้ึนอย่างกวา้งขวาง  อันเน่ืองมาจากพัฒนาการของอุปกรณ์การถ่ายภาพและบันทึกภาพ  เช่น 
โทรศัพท์เคล่ือนท่ีซ่ึงสามารถถ่ายภาพและบันทึกภาพแล้วส่งข้อมูลภาพนั้ นเข้าสู่ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการส่งต่อเขา้สู่เวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมท่ีเป็นท่ีนิยมใชก้นัอยา่งกวา้งขวาง  บุคคลท่ีใชบ้ริการท่ีพกั
ของโรงแรมจึงมีความเส่ียงท่ีจะถูกถ่ายภาพหรือบนัทึกภาพโดยมิไดรั้บรู้และมิไดย้ินยอม  ทั้งท่ีเป็นการกระทาํของ
พนกังานโรงแรมและการกระทาํของบุคคลอ่ืนท่ีไปมาเขา้ออกโรงแรมกดี็ 

เม่ือพิจารณาในเร่ืองการให้ความคุม้ครองสิทธิความเป็นส่วนตวัตามพระราชบญัญติัโรงแรม พ.ศ. 2547 กรณี
การถ่ายภาพและบันทึกภาพนั้ นจะเห็นไดว้่า พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547  ซ่ึงเป็นกฎหมายเฉพาะเก่ียวกับ
โรงแรมไดว้างหลกัเกณฑ์การควบคุมการดาํเนินกิจการโรงแรม  มิไดมี้หลกัเกณฑ์ในการคุม้ครองสิทธิความเป็น
ส่วนตวัในเร่ืองการถูกถ่ายภาพและบนัทึกภาพของบุคคลท่ีใช้บริการท่ีพกัของโรงแรมไวด้ว้ย  ในขณะท่ีประเทศ
สหรัฐอเมริกาไดมี้กฎหมายท่ีให้ความคุม้ครองครองสิทธิความเป็นส่วนตวัของผูถู้กถ่ายภาพโดยมิไดรั้บรู้และมิได้
ยนิยอมทั้งระดบัสหรัฐและระดบัมลรัฐ  สาํหรับระดบัสหรัฐ (Federal Law) มีกฎหมาย “Video Voyeurism Prevention 
Act” ซ่ึงมีจุดประสงคคุ์ม้ครองบุคคลท่ีถูกถ่ายภาพในลกัษณะท่ีไม่เหมาะสม   

ผูว้จิยัเห็นวา่ประเทศไทยมีพระราชบญัญติัโรมแรม พ.ศ. 2547  ท่ีบญัญติัใหค้วามคุม้ครองแก่บุคคลท่ีใชบ้ริการ
ท่ีพกัของโรงแรม  โดยมิไดป้รากฏการให้ความคุม้ครองถึงสิทธิความเป็นส่วนตวัจากการถูกถ่ายภาพและบนัทึกภาพ
โดยมิไดรั้บรู้และยนิยอม  ดงันั้นจึงเห็นสมควรให้มีการแกไ้ขพระราชบญัญติัโรงแรม พ.ศ. 2547  ให้มีความคุม้ครอง
สิทธิความเป็นส่วนตวัของบุคคลผูใ้ชบ้ริการท่ีพกัของโรงแรม  เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทยและอนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ปี ค.ศ. 1966 ท่ีประเทศไทยไดเ้ขา้ร่วมเป็นภาคี 
คาํสําคญั : สิทธิความเป็นส่วนตวัในโรงแรม, สิทธิของผูถู้กถ่ายภาพและบนัทึกภาพ 
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Abstract 

The protection of "Privacy Right", the constitution of the Kingdom of Thailand and the International 
Convention on Civil and Political Rights 1966, that Thailand had joined as a party who recognized and protected 
the privacy rights of individuals not to be violated. 

In today's society " The violation of the privacy right in form of being taken photographs or clips recorded 
without acknowledgement and consent" is widespread due to the development of photographic and recording 
technology such as mobile phones which can take pictures and record movies clips and send them via internet, 
specially forwarding them into social networking websites which are popularly used extensively. Person who uses a 
hotel’s accommodation service is therefore vulnerable to being photographed or recorded without the 
acknowledgement and consent. This violation may be the action of the hotel staff or the other parties who use the 
same hotel. 

When the protection of privacy right is considered according to the Hotel Act B.E. 2547 (2004) in case of 
being taken pictures and clips recorded, we can see that the Hotels Act B.E. 2547 has laid the criteria only to 
regulate or control the hotel's operations. It does not have rules or criteria for the privacy protection of person from 
being photographed and recorded images of persons who use the services of the hotel. In the United States of 
America, there is a law to protect the privacy rights of person from being photographed without acknowledgement 
and consent, both in the federal and state levels. For the federal level, there is a law called "Video Voyeurism 
Prevention Act", which has objective to protect the person from being photographed in an inappropriate manner. 

The researcher has opinion that Thailand has the Hotel Act B.E. 2547, which its provision to protect safety 
of persons who use the accommodation services of the hotel without the protection of their privacy rights from 
being photographed and recorded pictures without the acknowledgement and consent. Hence, it is appropriate to 
amend the Hotel Act B.E. 2547 to protect the privacy rights of persons who use the services of the hotel to comply 
with the Constitution of the Kingdom of Thailand and the International Convention on Civil and Political Rights 
1966, that Thailand has joined as a member. 

 

Key words: privacy right in hotel, the rights of the person being photographed and recorded. 
 

1. บทนํา 
พระราชบญัญติัโรงแรม พ.ศ. 2547 ฉบบัน้ีมิไดบ้ญัญติัถึงหลกัเกณฑ์ในการให้ความคุม้ครองสิทธิความเป็น

ส่วนตวัของบุคคลท่ีใชบ้ริการท่ีพกัของโรงแรม  ซ่ึงอาจถูกล่วงละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตวัโดยท่ีบุคคลเหล่านั้นมิได้
รู้ตวัหรือมิไดใ้ห้ความยนิยอม เช่น การแทรกแซงดว้ยการใชอุ้ปกรณ์ต่างๆโดยเฉพาะการถ่ายภาพหรือการบนัทึกภาพ  
ผูก้ระทาํการแทรกแซงอาจจาํแนกไดส้ามกรณีไดแ้ก่  (1)โรงแรมเป็นผูแ้ทรกแซงเองหรือสั่งให้ลูกจา้งของโรงแรม
กระทาํ (2)การกระทาํของพนักงานโรงแรมโดยท่ีโรงแรมมิได้สั่งให้กระทาํ เช่นพนักงานของโรงแรมเห็นว่ามี
นกัแสดงเขา้มาพกัในโรงแรมจึงแอบถ่ายภาพนกัแสดงคนดงักล่าวและนาํเอาไปเผยแพร่ในระบบอินเตอร์เน็ต  หรือ
กรณีท่ีพนกังานของโรงแรมลกัลอบติดตั้งอุปกรณ์บนัทึกภาพผูท่ี้ใชบ้ริการท่ีพกัในห้องพกัและอยูใ่นขณะเปลือยกาย
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เพ่ือนาํไปเผยแพร่ดว้ยวตัถุประสงคท์างการคา้  (3)การกระทาํของบุคคลท่ีสาม เช่น ผูท่ี้ใชบ้ริการท่ีพกัของโรงแรมคน
หน่ึงถ่ายภาพผูท่ี้ใชบ้ริการท่ีพกัอีกคนและนาํออกไปเผยแพร่ 

การให้ความคุม้ครองสิทธิความเป็นส่วนตวัของบุคคลท่ีใชบ้ริการท่ีพกัของโรงแรมจึงมีความจาํเป็นอยา่งยิ่ง  
เพราะสิทธิความเป็นส่วนตวั(right to privacy)เป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน(human right)ประการหน่ึง  ท่ีมีรากฐาน
ความเช่ือวา่มนุษยทุ์กคนมีสิทธิตามธรรมชาติ(natural rights) ในฐานะท่ีเกิดเป็นมนุษย ์ ซ่ึงถือวา่มนุษยถื์อกาํเนิดข้ึนมา
พร้อมกบัสิทธิในชีวิต สิทธิในทรัพยสิ์น สิทธิเสรีภาพในร่างกายและความเสมอภาค สิทธิและเสรีภาพเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ี
ติดตวัมนุษยม์าตั้งแต่กาํเนิด   

ดงันั้น บุคคลทุกคนยอ่มมีสิทธิสงวนมิให้ผูใ้ดทาํการรบกวนสิทธิและเสรีภาพในสิทธิดงักล่าว  และสามารถ
กระทาํการใดๆกไ็ดต้ราบเท่าท่ีไม่กระทบสิทธิของบุคคลอ่ืนและไม่ขดัต่อศีลธรรมอนัดีของประชาชน   โดยยงัรวมถึง
สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ช่ือเสียง ตลอดจนความเป็นอยูส่่วนตวัยอ่มไดรั้บความคุม้ครองการกล่าวหรือ
ไข่ข่าวแพร่หลายซ่ึงขอ้ความหรือภาพไม่ว่าดา้ยวิธีใดไปยงัสาธารณชนอนัเป็นการละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิของ
บุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ช่ือเสียง หรือความเป็นอยู่ส่วนตวัจะกระทาํมิได ้ เวน้แต่กรณีท่ีเป็นประโยชน์ต่อสา
ธารณ  บุคคลยอ่มมีสิทธิไดรั้บความคุม้ครองจากการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัตน  
ดงัท่ีบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

นอกจากน้ีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. 1966  ได้มีการรับรองถึงสิทธิตาม
ธรรมชาติท่ีมีมาตั้ งแต่เดิม  ก็คือสิทธิในการดาํรงชีวิต  เสรีภาพ  ทรัพยสิ์น  ความเสมอภาค  ความยุติธรรม  การ
แสวงหาความสุข  ตลอดจนไดมี้การรับรองสิทธิความเป็นส่วนตวั (Right to Privacy) อนัปรากฏอยู่ในขอ้ 12 ท่ีได้
บญัญติัวา่ 

“บุคคลยอ่มไม่ถูกแทรกแซงโดยพลการในความเป็นอยูส่่วนตวั ในครอบครัว ในเคหสถาน หรือในการส่ือสาร 
หรือไม่อาจถูกลบหลู่ในเกียรติยศช่ือเสียง บุคคลทุกคนยอ่มมีสิทธิท่ีจะไดรั้บการปกป้องคุม้ครองโดยกฎหมาย ต่อการ
ล่วงในสิทธิเช่นวา่นั้น” 

และในขอ้ 17 ท่ีบญัญติัวา่  
“1.บุคคลจะถูกสอดแทรกในความเป็นอยูส่่วนตวั ครอบครัว เคหสถาน หรือในการติดต่อส่ือสารโดยพลการ

หรือโดยมิชอบดว้ยกฎหมายหาไดไ้ม่ และจะถูกหลบหลู่เกียรติยศ และช่ือเสียง เกียรติคุณ โดยมิชอบดว้ยกฎหมายหา
ไดไ้ม่เช่นกนั 

2.บุคคลทุกคนยอ่มมีสิทธิท่ีจะไดรั้บการคุม้ครองตามกฎหมายจากการแทรกสอดหรือการหลบลู่เช่นวา่นั้น” 
ในการคุม้ครองสิทธิความเป็นส่วนตวัของกติการะหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ปี 

ค.ศ.1966 (International Covenant on civil and Political Rights) เป็นการรับรองในระดบันานาชาติ  ท่ีจะทาํให้ส่งผล
ครอบคลุมไปยงัทุกประเทศท่ีเป็นรัฐสมาชิกของสหประชาชาติ  และยงัเป็นพ้ืนฐานสําหรับการพฒันากฎหมาย
ภายในประเทศเพื่อส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิมนุษยชนและสิทธิความเป็นส่วนตวัของประชาชนในประเทศของตน  
ซ่ึงประเทศไทยไดเ้ขา้ร่วมเป็นภาคีดว้ย 

ดงันั้นจะเห็นไดว้า่พระราชบญัญติัโรงแรม พ.ศ. 2547 แมว้า่จะเป็นกฎหมายเฉพาะในเร่ืองโรงแรมแต่ก็มิไดมี้
หลกัเกณฑช์ดัเจนในการคุม้ครองสิทธิความเป็นส่วนตวัในกรณีการถูกถ่ายภาพและบนัทึกภาพของบุคคลท่ีใชบ้ริการ
ท่ีพกัของโรงแรม  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดผูว้ิจยัจึงเห็นว่าปัญหาการให้ความคุม้ครองสิทธิความเป็นส่วนตวัใน
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โรงแรมกรณีการถูกถ่ายภาพและบนัทึกภาพโดยบุคคลดงักล่าวมิไดรั้บรู้และยนิยอมดว้ยนั้น  ควรมีมาตรการในการให้
ความคุม้ครองสิทธิความเป็นส่วนตวัในการเขา้พกัโรงแรม  เพราะในปัจจุบนัธุรกิจโรงแรมมีแนวโนม้ท่ีจะขยายตวั
มากยิ่งข้ึนเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตทางภาคธุรกิจการท่องเท่ียวจึงมีความสาํคญัอยา่งมากต่อการพฒันาของประเทศ
ทั้ งดา้นเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ  และเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและ
อนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ปี ค.ศ. 1966 ท่ีประเทศไทยไดเ้ขา้ร่วมเป็นภาคี 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1.  เพ่ือศึกษาหลักการ ความเป็นมา และเจตนารมณ์ ของการให้ความคุม้ครองสิทธิความเป็นส่วนตวัใน

กฎหมายของไทยและต่างประเทศ  
2.  เพ่ือศึกษาหลกัเกณฑ์การให้ความคุม้ครองสิทธิความเป็นส่วนตวัตามพระราชบญัญติัโรงแรม พ.ศ. 2547 

ของไทยและนาํมาเปรียบเทียบกบักฎหมายต่างประเทศในเร่ืองการถ่ายภาพและบนัทึกภาพ  
3.  เพ่ือศึกษาปัญหาและผลกระทบการใหค้วามคุม้ครองสิทธิความเป็นส่วนตวัของบุคคลท่ีใชบ้ริการท่ีพกัของ

โรงแรมจาการล่วงละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตวักรณีการถ่ายภาพและบนัทึกภาพของกฎหมายไทย 
4.   เพ่ือศึกษาถึงกฎหมายไทยอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหค้วามคุม้ครองสิทธิความเป็นส่วนตวัสาํหรับบุคคลท่ีใช้

บริการท่ีพกัของโรงแรม 
5.  เพ่ือเสนอแนวทางในการให้ความคุม้ครองสิทธิความเป็นอยูส่่วนตวัและมาตรการป้องกนัรวมถึงความรับ

ผิดต่อการล่วงละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวกรณีการถูกถ่ายภาพและบันทึกภาพบุคคลท่ีเข้าพักในโรงแรมของ
พระราชบญัญติัโรงแรม พ.ศ. 2547 
 

3. การดาํเนินการวจิัย 
การวิจยัฉบบัน้ีศึกษาหลกัการให้ความคุม้ครองสิทธิความเป็นส่วนตวัจากกรณีการถ่ายภาพและบนัทึกภาพ

บุคคลท่ีใชบ้ริการท่ีพกัของโรงแรมตามพระราชบญัญติัโรงแรม พ.ศ. 2547 รวมไปถึงศึกษาการตีความแนวคิดและ
หลกัเกณฑใ์นการให้ความคุม้ครอง มาตรการป้องกนั  และความรับผิดจากการล่วงละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตวักรณี
การถ่ายภาพและบันทึกภาพบุคคลท่ีใช้บริการท่ีพกัของโรงแรม  ทั้ งในพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 และ
กฎหมายอ่ืนของประเทศไทยท่ีเก่ียวขอ้ง  รวมถึงกฎหมายของต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา   เก่ียวการให้ความ
คุม้ครองสิทธิความเป็นส่วนตวักรณีการถ่ายภาพและบนัทึกภาพบุคคลท่ีใชบ้ริการท่ีพกัของโรงแรม 

 

4. ผลการวจิัย 
เม่ือกล่าวถึงการถูกถ่ายภาพและบนัทึกภาพบุคคลอ่ืนโดยมิไดรั้บความยนิยอม  หรือในภาษาท่ีใชก้นัโดยทัว่ไป 

คือ “การแอบถ่าย”  มีประเด็นท่ีตอ้งพิจารณาก็คือ การละเมิดความเป็นส่วนตวัของผูถู้กถ่ายภาพและบนัทึกภาพ  และ
ยงัมีประเด็นการนาํภาพเหล่านั้นออกไปเผยแพร่ซ่ึงหากบุคคลท่ีถูกถ่ายภาพและบนัทึกภาพไม่ไดอ้นุญาตก็เป็นการ
ละเมิดลิขสิทธ์ิอีกดว้ย  แต่งานวิจยัเล่มน้ีผูว้ิจยัจะวิเคราะห์เฉพาะกรณีการล่วงละเมิดสิทธิความเป็นอยูส่่วนตวัจากการ
ถูกถ่ายภาพและบนัทึกภาพในโรงแรมของบุคคลท่ีใชบ้ริการของโรงแรมเท่านั้น 

เน่ืองจากหอ้งพกัของโรงแรมนั้นจดัเป็นเคหสถานอยา่งหน่ึง  ดงันั้น สิทธิความเป็นอยูส่่วนตวัในเคหสถาน  จึง
เป็นสิทธิส่วนตวัอยา่งหน่ึงท่ีบุคคลหน่ึงบุคคลใดจะล่วงละเมิดไม่ได ้ ไม่วา่จะเป็นการล่วงละเมิดโดยการถ่ายภาพและ
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บนัทึกภาพของบุคคลท่ีอาศยัอยูใ่นเคหสถาน  เช่นเดียวกบักรณีของการถ่ายภาพและบนัทึกภาพของบุคคลท่ีใชบ้ริการ
ท่ีพกัของโรงแรม  เพราะถือวา่เม่ือบุคคลใดไดเ้ขา้พกัหรือใชบ้ริการท่ีพกัของโรงแรม  โรงแรม ห้องพกัเหล่านั้นก็ถือ
เป็นพ้ืนท่ีส่วนตวัหรือเคหสถานอยา่งหน่ึงสาํหรับผูใ้ชบ้ริการของโรงแรมท่ีจะมีสิทธิส่วนตวัท่ีบุคคลอ่ืนจะล่วงละเมิด
สิทธิดงักล่าวมิได ้

สําหรับสิทธิความเป็นอยู่ส่วนตวัของบุคคลท่ีใชบ้ริการของพกัของโรงแรมนั้นอาจถูกล่วงละเมิดความเป็น
ส่วนตวัจากการถูกถ่ายภาพและบนัทึกภาพโดยมิไดรั้บรู้และยนิยอม  ซ่ึงอาจจาํแนกออกไดเ้ป็น 3 กรณีดว้ยกนั ไดแ้ก่ 

1.โรงแรมเป็นผูล้่วงละเมิดสิทธิความเป็นอยูส่่วนตวัเองหรือสั่งใหลู้กจา้งของโรงแรมกระทาํ 
2.การกระทาํของพนกังานโรงแรมโดยท่ีโรงแรมมิไดส้ั่งใหก้ระทาํ เช่นพนกังานเห็นวา่มีนกัแสดงหรือดาราเขา้

มาพกัท่ีโรงแรมจึงแอบถ่ายภาพนกัแสดงและนาํออกไปเผยแพร่  หรืออาจจะเป็นกรณีท่ีพนกังานของโรงแรมลกัลอบ
ติดตั้งอุปกรณ์บนัทึกภาพบุคคลท่ีเขา้มาใชบ้ริการท่ีพกัของโรงแรมในห้องพกั ห้องนํ้ าและนาํเอาภาพการทาํกิจกรรม
ส่วนตวัออกไปเผยแพร่ทางระบบอินเตอร์หรือเพ่ือนาํไปเผยแพร่ดว้ยวตัถุประสงคท์างการคา้ 

3.กรณีท่ีเกิดจากการกระทาํของบุคคลท่ีสาม คือ บุคคลท่ีใชบ้ริการท่ีพกัของโรงแรมคนหน่ึงถ่ายภาพของ
บุคคลท่ีใชบ้ริการท่ีพกัของโรงแรมอีกคนหน่ึงแลว้นาํไปเผยแพร่ในระบบอินเตอร์เน็ต เป็นตน้ 

เน่ืองจากในปัจจุบนัการถ่ายภาพโดยท่ีผูถู้กถ่ายภาพมิไดรั้บรู้และยนิยอมเป็นไปอยา่งกวา้งขวาง  อนัเป็นผลมา
จากพฒันาการของอุปกรณ์การถ่ายภาพท่ีมีความสะดวกและทนัสมยัมากยิ่งข้ึน  เช่นโทรศพัท์เคล่ือนท่ีซ่ึงสามารถ
ถ่ายภาพและส่งต่อภาพเขา้สู่ระบบอินเตอร์เน็ต  โดยเฉพาะเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมออนไลน์อนัเป็นท่ีนิยมอยา่งมากใน
ปัจจุบนั  บุคคลท่ีมาใชบ้ริการท่ีพกัของโรงแรมจึงมีความเส่ียงต่อการถูกถ่ายภาพและบนัทึกภาพโดยมิไดรั้บรู้และ
ยินยอมมากยิ่งข้ึน  ทั้งท่ีเป็นการกระทาํจากพนักงานโรงแรมและบุคคลอ่ืนท่ีเขา้ออกโรงแรมตวัอยา่งการล่วงละมิด
สิทธิความเป็นอยูส่่วนตวัในโรงแรมนั้นจะขอยกกรณีศึกษาท่ีเกิดข้ึนจริงในประเทศไทยมาสอง ไดแ้ก่ กรณีท่ีเกิดข้ึน
เม่ือวนัท่ี 14 ก.ค. 2550 นกัร้องสาวดูโอ โฟร์-มด (ศกลรัตน์ วรอุไร-ณปภชั วฒันากมลวฒิุ) จากค่ายอาร์เอส ไดเ้ขา้พกัท่ี
โรงแรมขอนแก่นร่ืนรมย ์จงัหวดัขอนแก่น โดยพนักงานของโรงแรมปีนข้ึนไปบนคอมเพรสเซอร์แอร์หลงัห้องนํ้ า 
แลว้ใชโ้ทรศพัทมื์อถือแอบถ่ายคลิปขณะทั้งสองขณะเปล่ียนเส้ือผา้จนถูกเผยแพร่ไปยงัระบบอินเตอร์เน็ต 

สาํหรับสหรัฐอเมริกามีกฎหมายบญัญติัเก่ียวกบัการคุม้ครองสิทธิในความเป็นอยูส่่วนตวัของผูถู้กถ่ายภาพโดย
มิได้รับรู้และยินยอมไวท้ั้ งระดับของกฎหมายสหรัฐ และมลรัฐ  โดยสําหรับกฎหมายสหรัฐ (Federal Law ) นั้ น 
สหรัฐอเมริกามีกฎหมายบญัญติัเก่ียวกบัการถ่ายภาพโดยมิชอบ ก็คือ กฎหมาย “Video Voyeurism Prevention Act of 
2004”  ซ่ึงมีวตัถุประสงคคุ์ม้ครองบุคคลท่ีถูกถ่ายภาพในลกัษณะท่ีไม่เหมาะสม  โดย “ความเป็นอยูส่่วนตวั (privacy)” 
และกฎหมายดงักล่าวน้ีไดบ้ญัญติัข้ึนเป็นมาตรา 1801  นั่นเอง  สําหรับจุดประสงคม์าตรา 1801 น้ีก็คือ การคุม้ครอง
บุคคลท่ีถูกถ่ายภาพเก่ียวกบั “พ้ืนท่ีส่วนตวั” และยงัเป็นการถ่ายภาพในสถานการณ์ซ่ึงบุคคลดงักล่าวคาดหมายความ
เป็นส่วนตวัได ้ สาระสาํคญัของมาตรา 1801 ของกฎหมายฉบบัน้ี คือ 

“มาตรา 1801 (a) บญัญติัไวว้่า “ผูใ้ดก็ตาม...มีเจตนาในการจบัภาพพ้ืนท่ีส่วนตวัของผูอ่ื้นโดยมิไดรั้บความ
ยินยอม  ภายใตส้ภาพแวดลอ้ม  ซ่ึงผูอ่ื้นนั้นมีเหตุอนัควรคาดหมายความเป็นส่วนตวัมีความผิดตอ้งระวางโทษปรับ
หรือจาํคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งจาํทั้งปรับ”  

อน่ึงสาํหรับกฎหมายไทยอ่ืนกบัการให้ความคุม้ครองสิทธิในความเป็นอยูส่่วนตวัของบุคคลท่ีใชบ้ริการท่ีพกั
ของโรงแรมจากการถูกถ่ายภาพและบนัทึกภาพนั้น  โดยกรณีการละเมิดสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตวัดงักล่าวนั้น  
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ไม่ไดมี้กฎหมายกาํหนดไวเ้ป็นการเฉพาะ  แต่อาจปรับใชม้าตรการตามกฎหมายฉบบัต่างท่ีเก่ียวขอ้งไดด้งัน้ี ประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 397,362,326,287 ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 420,425 พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการ
กระทาํความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 14,16  ซ่ึงเม่ือพิจารณากฎหมายเหล่าน้ีแลว้กย็งัมีปัญหาในการ
ปรับใช่อยูห่ลายประการ 

5. บทสรุป 
5.1 กรณีการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตวัดว้ยการถ่ายภาพและบนัทึกภาพบุคคลท่ีใชบ้ริการท่ีพกัของโรงแรม

โดยมิไดรั้บรู้และยินยอม  ตามพระราชบญัญติัโรงแรม พ.ศ. 2547 ปัจจุบนัไม่มีบญัญติัไวเ้ฉพาะเก่ียวกบัการให้ความ
คุม้ครองสิทธิความเป็นส่วนตวัจากกรณีดงักล่าว  แต่อาจปรับใชม้าตรการตามกฎหมายฉบบัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น  
ประมวลกฎหมายอาญา  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย  ์มาตรา  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาํความผิด
เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 แต่กย็งัมีปัญหาในการปรับใชอ้ยูห่ลายประการ 

5.2 ประเทศไทยมีพระราชบญัญติัโรมแรม พ.ศ. 2547  ท่ีบญัญติัให้ความคุม้ครองแก่บุคคลท่ีใชบ้ริการท่ีพกั
ของโรงแรม  โดยมิไดป้รากฏการให้ความคุม้ครองถึงสิทธิความเป็นส่วนตวัจากการถูกถ่ายภาพและบนัทึกภาพโดย
มิได้รับรู้และยินยอม  ดังนั้ นพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ซ่ึงมีความเก่ียวของกับโรงแรมโดยตรงควรมี
บทบญัญติัไวโ้ดยเฉพาะสาํหรับการใหค้วามคุม้ครองสิทธิความเป็นอยูส่่วนตวัของบุคคลท่ีใชบ้ริการท่ีพกัของโรงแรม
จากการถูกล่วงละเมิดสิทธิโดยการถ่ายภาพและบันทึกภาพอนับุคคลนั้ นมิได้รับรู้และยินยอม  และควรกาํหนด
บทลงโทษหรือหนา้ท่ีความรับผิดสาํหรับผูก้ระทาํการล่วงละเมิดต่อผูเ้สียหายหรือบุคคลท่ีใชบ้ริการท่ีพกัของโรงแรม
เหล่านั้นท่ีไดรั้บความเสียหายจากการกระทาํดงักล่าวดงัเช่นในกฎหมายของสหรัฐอเมริกา  และเพ่ือให้สอดคลอ้งกบั
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยและอนุสัญญาว่าดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ปี ค.ศ. 1966 ท่ีประเทศ
ไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีด้วย  เพราะในปัจจุบันธุรกิจโรงแรมมีแนวโน้มท่ีจะขยายตัวมากยิ่งข้ึนเพ่ือรองรับการ
เจริญเติบโตทางภาคธุรกิจการท่องเท่ียวจึงมีความสาํคญัอยา่งมากต่อการพฒันาของประเทศทั้งดา้นเศรษฐกิจและความ
มัน่คงของประเทศ 

กติติกรรมประกาศ  
วิทยานิพนธ์เล่มน้ีสําเร็จไดด้ว้ยดีขา้พเจา้ตอ้งขอขอบพระคุณ  ดร.สมบรูณ์  เสง่ียมบุตร    และนาวาเอกหญิง 
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การพฒันาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพ่ือการจัดเส้นทางเดินรถ 
เเละเพิม่ขีดความสามารถของบริษัทสําหรับผู้ประกอบการ 

ในธุรกจิคอนกรีตผสมเสร็จ 
DEVELOPMENT OF DECISION SUPPORT SYSTEM FOR VEHICLE ROUTING IN  

THE READY-MIXED CONCRETE DEALERS BUSINESS 
 

ณัฐพล มสุีขสบาย1 และ รศ.ดร.สถาพร อมรสวสัดิ์วฒันา2 
1 นกัศึกษาปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  

สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
2 อาจารยป์ระจาํ สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

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

บทคดัย่อ      

การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพ่ือจัด เส้นทางเดินรถสําห รับผู ้ประกอบการรายย่อย 
ในธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จเพ่ือเสนอการจดัแผนการผลิตและเส้นทางการเดินรถท่ีเหมาะสม ระบบถูกพฒันาข้ึนดว้ย
ซอฟต์แวร์สําหรับสเปรดชีต  Microsoft Excel 2010 โดยใช้ Visual Basic for Application (VBA) ร่วมกับระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ Google Maps โดยระบบท่ีพฒันาข้ึนใช้ข้อมูลโรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จในเขต
กรุงเทพ 9 แห่งเป็นกรณีตวัอยา่ง ผลการศึกษาพบวา่ปริมาณการจดังานท่ีไดจ้ากระบบสนบัสนุนการตดัสินใจเพ่ือจดั
เส้นทางเดินรถท่ีพฒันาข้ึนมีค่าสูงกว่าการจดังานโดยพนักงานทั้ งหมด โดยค่าเฉล่ียของความตอ้งการต่อวนัอยู่ท่ี 
907.43 ลบ.ม. ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจสามารถจดังานได ้844.00 ลบ.ม./วนั สูงกว่าการจดังานโดยพนกังานท่ีมี
ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี  832.86 ลบ .ม./วนั  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ  0.01 โดยปริมาณคอนกรีตท่ีจัดโดยใช้ระบบ
สนับสนุนการตดัสินใจมีค่ามากกว่าการจดังานโดยพนักงาน สําหรับเวลาขนส่งท่ีใชต่้อคอนกรีต 1 ลบ.ม.ท่ีไดจ้าก
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพ่ือจัดเส้นทางเดินรถท่ีพัฒนาข้ึน  มีค่าตํ่ ากว่าการจัดงานโดยพนักงานทั้ งหมด  
โดยค่าเฉล่ียระบบสนบัสนุนการตดัสินใจใชเ้วลาขนส่ง 0.128 ชม./ลบ.ม. ตํ่ากวา่การจดังานโดยพนกังานท่ีมีค่าเฉล่ีย
อยูท่ี่ 0.133 ชม./ลบ.ม. และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 0.01 โดยเวลาขนส่งท่ีใชโ้ดยใชร้ะบบสนบัสนุนการตดัสินใจ
มีค่าตํ่ากวา่การจดังานโดยพนกังาน 
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Abstract 

 This research project developed a decision support system (DSS) aimed at generating optimized vehicle 
routes for the ready-mixed concrete dealers business. The system was developed by Microsoft Excel 2010 and 
Visual Basic for Application (VBA) to connecting with Google Map. Data collected from 9 ready-mixed concrete 
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plants in Bangkok for tested decision support system for solving the problems. The analysis of the model’s results 
indicated that the DSS can increase the total delivery concrete from 832.86 cu m/day to 844.00 cu m/day significant 
at the 0.01 level. And DSS can reduce delivery time from 0.133 hr./cu m to 0.128 hr./cu m significant at the 0.01 
level. 
 

KEYWORDS: Ready-mixed Concrete, Decision Support System, Vehicle Routing, Google Maps, Visual Basic for 
Application (VBA) 

 
1. บทนํา 

คอนกรีตผสมเสร็จ  (ready-mixed concrete หรือ  RMC) เป็นวัสดุก่อสร้างท่ี ถูกนําไปใช้อย่าง
แพร่หลายเน่ืองจากมีคุณภาพสมํ่าเสมอ สะดวกและประหยดัเวลาในการก่อสร้าง การใช้คอนกรีตผสมเสร็จ 
ในการก่อสร้างเป็นอีกทางเลือกในการควบคุมตน้ทุน เช่น การสูญเสียของวสัดุก่อสร้างจากการดาํเนินงาน  
การแกไ้ขงานท่ีวสัดุไม่ไดม้าตรฐานท่ีกาํหนด ประสิทธิภาพของการใชแ้รงงาน หรือปริมาณการใชเ้คร่ืองจกัร 
ไม่เป็นไปตามท่ีประมาณการไว ้ตน้ทุนจากความล่าช้าของการก่อสร้าง ในขณะท่ีการใช้คอนกรีตผสมเสร็จ 
จะเป็นการลดระยะเวลาและแรงงานในการก่อสร้างเพราะจะช่วยลดขั้นตอนในการทํางานหลายๆ ด้าน  
เช่น ขั้นตอนการจดัเตรียมวตัถุดิบ ขั้นตอนการผสม และสามารถเพ่ิมคุณภาพใหง้านก่อสร้างได ้

อุตสาหกรรมคอนกรีตผสมเสร็จในไทยยังคงอยู่ในช่วงเร่ิมต้น  สามารถเติบโตได้ต่อเน่ือง 
ตามการขยายตวัของภาคก่อสร้าง อย่างไรก็ดี การควา้โอกาสในอุตสาหกรรมคอนกรีตผสมเสร็จตอ้งอาศยั 
ขีดความสามารถในการจัดหาวตัถุดิบได้อย่างต่อเน่ือง การสร้างตราสินค้า และการขยายเครือข่ายโรงงาน 
ผสมคอนกรีต การบริหารจดัการเครือข่ายโรงงาน รวมทั้งการบริหารระบบโลจิสติกส์อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

รูปท่ี 1 ขนาดตลาดคอนกรีตผสมเสร็จในช่วงปี พ.ศ.2547-2555 จากการวเิคราะห์โดย EIC 
จากขอ้มูลของ BOL และ สาํนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
(ศูนยว์จิยัเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย,์ 2556) 
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จากรูปท่ี 1 เห็นไดว้่าตลาดคอนกรีตผสมเสร็จในไทยเป็นตลาดท่ีน่าสนใจ มีแนวโน้มเติบโตสูง  
เป็นผลมาจากการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่และการขยายตัวของภาคอสังหาริมทรัพย  ์ ทั้ งน้ีประเมินว่า 
ตลาดคอนกรีตผสมเสร็จเติบโตในอตัรา 7% ต่อปีในช่วงปี 2550-2555 และอตัราการขยายตวัเพ่ิมข้ึนอยา่งชดัเจน 
ในปี 2555 การขยายตวัของโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่จะกระตุน้การใชค้อนกรีตผสมเสร็จ เพราะโครงการ
เหล่าน้ีต้องการคอนกรีตท่ีมี คุณภาพสูง สมํ่ าเสมอ  และการส่งคอนกรีตตามเวลา นอกจากนั้ นปัญหา 
การขาดแคลนแรงงานในภาคก่อสร้างและความจาํเป็นในการร่นระยะเวลาก่อสร้างเป็นตวัผลกัดนัให้มีการใช้
คอนกรีตผสมเสร็จเพ่ิมข้ึน 

ธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จไม่มีขอ้จาํกดัดา้นขนาดธุรกิจมากนกั ทาํให้ผูป้ระกอบการรายเล็กสามารถ
เขา้สู่ตลาดได ้เห็นไดจ้ากส่วนแบ่งในตลาดของผูผ้ลิตซีเมนต์รายใหญ่ 3 รายในประเทศไทย (ไดแ้ก่ กลุ่มปูน 
ซิเมนตไ์ทย ปูนซีเมนตน์ครหลวง และทีพีไอโพลีน) มีส่วนแบ่งในตลาดคอนกรีตผสมเสร็จรวมกนัเพียงร้อยละ 
61 นอกนั้นเป็นผูป้ระกอบการคอนกรีตผสมเสร็จรายใหม่ท่ีสามารถเขา้ไปแข่งขนัในตลาดคอนกรีตผสมเสร็จได ้
โดยผูป้ระกอบการท้องถ่ินท่ีมีส่วนแบ่งในตลาดท้องถ่ินสูงมักจะมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกับผูรั้บเหมาท้องถ่ิน 
นอกจากน้ี ผูผ้ลิตคอนกรีตผสมเสร็จควรมุ่งหาตลาดท่ีน่าสนใจท่ีมีแนวโนม้ของการลงทุนโครงการขนาดใหญ่
และการขยายตัวของเมืองซ่ึ งส่ วนมาก เป็นผลมาจากรายได้ป ระชากร ท่ี สู ง ข้ึน  นอก เห นือจาก น้ี 
การขยายตลาดควรตอ้งคาํนึงถึงโครงข่ายของโรงงานผสมคอนกรีตผสมเสร็จดว้ยเพ่ือให้ครอบคลุมกบัเน้ือท่ี
ตลาดให้มากท่ีสุด เน่ืองจากคอนกรีตผสมเสร็จสามารถเส่ือมสภาพไดง่้ายเพราะมีอายกุารเก็บรักษาเพียง 90 นาที
หลงัผสมเสร็จเท่านั้น ดงันั้นการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จจึงตอ้งอยูใ่นระยะทางท่ีเหมาะสมกบับริเวณก่อสร้างของ
ลูกค้า  นอกจากน้ีผู ้ผ ลิตคอนกรีตผสมเส ร็จต้องสามารถกระจายผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
โดยการประสานงานผ่านหน่วยงานกลางหรือ call center เพ่ือให้สามารถส่งมอบผลิตภณัฑ์ไดท้นัเวลาเพราะ 
การบริการเป็นหน่ึงในหัวใจสําคญัสําหรับผูรั้บเหมา ดงันั้นผูป้ระกอบการคอนกรีตผสมเสร็จจาํเป็นตอ้งรักษา
ระดบัการบริการใหมี้คุณภาพสูงเพ่ือรักษาความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ให้ย ัง่ยนื (ศูนยว์ิจยัเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคาร
ไทยพาณิชย,์ 2556) 

ปัญหาและลกัษณะปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
ในธุรกิจการผลิตคอนกรีตมีการแข่งขนัค่อนขา้งสูง โดยผูผ้ลิตรายใหญ่มกัมีโรงงานตั้งเป็นเครือข่าย

ครอบคลุมบริเวณโซนเมืองหรือโซนก่อสร้าง พร้อมทั้ งมีระบบสนับสนุนการตดัสินใจ (Decision Support 
System) ร่วมกบัระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการเลือกโรงงานท่ีจะทาํการผลิตเส้นทางเดินรถท่ีเหมาะสม 
โดยพิจารณาจากปัจจยัท่ีสาํคญั 2 ประการ คือ 

1)  สามารถส่งคอนกรีตผสมเสร็จ ไดใ้นเวลาท่ีใกลเ้คียงกบัความตอ้งการใชง้านของลูกคา้มากท่ีสุด 
2)  มีค่าใชจ่้ายในการขนส่งตํ่า 
การจดัทาํระบบสนบัสนุนการตดัสินใจมีค่าใชจ่้ายสูงมากจนผูป้ระกอบการขนาดเลก็และขนาดกลาง

ไม่สามารถจดัหามาไดจึ้งใชก้ารตดัสินโดยบุคคลเป็นหลกั ซ่ึงโรงงานและเส้นทางเดินรถท่ีเลือกอาจไม่เหมาะสม
ท่ีสุด เพราะมีปัจจยัของเส้นทางมาเก่ียวขอ้งจาํนวนมากเกินกวา่ท่ีบุคคลสามารถตดัสินใจใหไ้ดผ้ลลพัธ์ท่ีดีท่ีสุดได ้

เม่ือพิจารณาขั้นตอนการทํางานจะเห็นได้ว่าการเลือกโรงงานเพ่ือผลิตคอนกรีตผสมเสร็จและ  
จดัเส้นทางการเดินรถเป็นงานท่ีมีความสําคญั เน่ืองจากเป็นงานพ้ืนฐานท่ีเกิดข้ึนทุกวนัและมีผลโดยตรงต่อ
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วางแผนเพ่ือระบุโรงงานท่ีทาํการผลิต
และจดัเส้นทางเดินรถ 

จดัการขอ้มูลโรงงาน 

ผูใ้ชร้ะบบ ผูดู้แลระบบ 

ปริมาณ สถานท่ี เวลา จดัส่ง

คุณภาพการให้บริการและตน้ทุนขนส่งอย่างมาก หากสามารถพฒันาระบบสนับสนุนการตดัสินใจเพ่ือจัด
เส้นทางเดินรถให้มีตน้ทุนตํ่า ผูป้ระกอบการรายยอ่ยในธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จสามารถจดัหาและนาํไปใชไ้ด้
ยอ่มส่งผลใหก้ารวางแผนงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน ลดตน้ทุนค่าขนส่งลงได ้
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพ่ือพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการกาํหนดปริมาณรถขนส่ง โรงงานท่ีจะทําการผลิต  

และการจดัเส้นทางเดินรถท่ีเหมาะสมของผูป้ระกอบการ  
2. ส่งเสริมการรวมตวัของผูป้ระกอบการเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนั 
3. ลดค่าใชจ่้ายในการขนส่งของผูป้ระกอบการ 

 

3. การดาํเนินการวจิัย 
3.1 การออกแบบและพฒันาระบบ 
ในการศึกษาเพื่อพฒันาระบบสนบัสนุนการตดัสินใจเพ่ือจดัเส้นทางเดินรถ การออกแบบจึงให้ความสาํคญั

กบัการประมวลผลปัญหาเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูลให้ผูใ้ชส้ามารถเลือกแนวทางการตดัสินใจไดจ้ากผลลพัธ์ของระบบ
สาํหรับส่วนประกอบของระบบมีรายละเอียดดงัน้ี 

3.1.1 ความตอ้งการของระบบ 
ระบบ ถูกพัฒนาโดยซอฟต์แว ร์สํ าห รับส เปรดชีต  Microsoft Excel 2010 โดยใช้  Visual Basic for 

Application (VBA) ซ่ึงเป็นการเขียนคาํสั่งดว้ยภาษา Visual Basic เพ่ือสั่งงานให้โปรแกรม Microsoft Office ทาํงาน
ตามตอ้งการแบบอตัโนมติัซ่ึงช่วยทาํให้ผูใ้ชง้านลดงานท่ีซํ้ าซ้อนลงได ้อีกทั้งงานท่ีประมวลผลดว้ย VBA จะรวดเร็ว
และถูกตอ้งมากกว่าการทาํงานดว้ยคน การท่ีผูศึ้กษาเลือกใช้ Microsoft Excel ในการพฒันาเพราะเป็นซอฟต์แวร์ 
ท่ีนิยมใชก้นัอยา่งกวา้งขวาง ผูใ้ชร้ะบบสามารถใชง้านไดโ้ดยใชเ้วลาในการเรียนรู้เพียงเลก็นอ้ย 

3.1.2 การออกแบบส่วนการใชง้านระบบ 
การออกแบบการทาํงานของระบบนั้นมีการแบ่งผูใ้ชง้านออกเป็น 2 กลุ่ม คือผูใ้ชร้ะบบ และผูดู้แลระบบ 

ส่วนภายในระบบมีการแบ่งการใช้งานออกเป็น  3 ส่วนใหญ่ๆ  ด้วยกันคือ  ด้านการระบุปริมาณ  สถานท่ี  
เวลาจดัส่งคอนกรีตผสมเสร็จ การวางแผนเพ่ือระบุโรงงานท่ีทาํการผลิตและจดัเส้นทางเดินรถ และการจดัการขอ้มูล
โรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ ซ่ึงภาพรวมในส่วนของการใชง้านระบบสามารถ แสดงไดด้งัรูปท่ี 2 

 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2  การใชง้านระบบโดยรวม 
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3.1.3 การทาํงานของระบบ 
แบ่งออกเป็นสามส่วน ซ่ึง การทาํงานของระบบส่วนใหญ่จะเป็นการวางแผนเพ่ือระบุโรงงานท่ีทาํการผลิต

และจดัเส้นทางเดินรถ มีขั้นตอนการทาํงานดงัน้ี 
3.1.3.1 ผูดู้แลระบบ ใส่ขอ้มูลโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ ใส่ขอ้มูลรายละเอียด ประกอบดว้ย 1) ท่ีตั้งของ

โรงงานโดยระบุเป็นพิกดั GPS Coordinate 2) ระยะเวลาท่ีในการผลิตคอนกรีตระบบการผลิตแบบเป็นรอบ (Batch 
Production) 3) อตัราการผลิตคอนกรีต 4) ปริมาณรถท่ีบริการจดัส่งคอนกรีต ปริมาณบรรทุก เวลาท่ีใชเ้ทคอนกรีต 

3.1.3.2 เม่ือมีการสั่งซ้ือคอนกรีต ผูใ้ชร้ะบบป้อนขอ้มูล พิกดัสถานท่ีจดัส่ง ปริมาณความตอ้งการคอนกรีต
ของลูกคา้ และเวลาท่ีลูกคา้ตองการใชค้อนกรีต 

3.1.3.3 ระบบจะนําขอ้มูลท่ีได้ไปทาํการประมวลผลจากฐานขอ้มูล แลว้นําผลท่ีไดม้าแสดงผลให้ผูใ้ช้ดู  
โดยระบบจะแสดงทางเลือกท่ีเป็นไปไดใ้ห้ผูใ้ชร้ะบบ ตดัสินเลือกคาํตอบท่ีเหมาะสมท่ีสุด โดยผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะแสดง
ในรูปของตารางสรุป ให้ขอ้มูล โรงงานท่ีทาํการผลิต เวลาท่ีลูกคา้จะไดรั้บคอนกรีตผสมเสร็จ ระยะทางขนส่ง และ
แผนท่ี Google Maps ในเส้นทางต่างๆ 

3.2 การออกแบบการทดลอง 
ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมีวตัถุประสงคเ์พ่ือทาํการพฒันาระบบสนบัสนุนการตดัสินใจเพ่ือ เลือกโรงงานท่ีจะ

ทาํการผลิตและจดัเส้นทางเดินรถ สาํหรับผูป้ระกอบการรายยอ่ยในธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จ โดยระบบท่ีพฒันาข้ึนใช้
ข้อมูล โรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จในเขตกรุงเทพ 9 แห่ง เป็นกรณีตัวอย่าง ได้แก่ 1) หน่วยผลิตราชพฤกษ ์ 
2) หน่วยผลิตกาญจนาภิเษก 3) หน่วยผลิตพระราม 3 4)หน่วยผลิตสวนเบญจกิติ 1 5) หน่วยผลิตสวนเบญจกิติ 2  
6) หน่วยผลิตเสนา 7) หน่วยผลิตพระราม 9 8) หน่วยผลิตรามอินทรา 9) หน่วยผลิตก่ิงแกว้ ดงัแสดงในรูปท่ี 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 3  กรณีตวัอยา่ง โรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จในเขตกรุงเทพ 9 แห่ง 
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3.2.1 การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
งานวิจยัเร่ือง การพฒันาระบบสนับสนุนการตดัสินใจเพ่ือการจดัเส้นทางเดินรถเเละเพิ่มขีดความสามารถ

ของบริษัทสําหรับผูป้ระกอบการในธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จ เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลแบบปฐมภูมิ 
(Primary Data) และขอ้มูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยผูว้ิจยัไดเ้ก็บขอ้มูลตั้งแต่ วนัท่ี 12 มกราคม พ.ศ. 2558 
ถึงวันท่ี  18 มกราคม  พ .ศ .2558 เป็นเวลา 7 วัน  เพ่ือไปใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของระบบสนับสนุน 
การตดัสินใจท่ีผูว้จิยัไดพ้ฒันาข้ึน มีรายละเอียด ดงัน้ี 

1)  ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสํารวจ (Survey Research) โดยเก็บข้อมูลความต้องการคอนกรีต  

จากการสั่งซ้ือคอนกรีตของลูกคา้ 
2)  ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยเก็บขอ้มูลการวางแผนการผลิตคอนกรีตและการจดัส่งคอนกรีต 

โดยใชพ้นกังานในการวางแผน ขอ้มูลท่ีไดป้ระกอบดว้ย 
       2.1 งานยอ่ยท่ีสามารถทาํการผลิตได ้
       2.2 งานยอ่ยท่ีไม่สามารถทาํการผลิตได ้
       2.3 เวลาขนส่ง 

 

4. ผลการวจิัย 
การพฒันาระบบสนับสนุนการตดัสินใจเพ่ือจัดเส้นทางเดินรถสําหรับผูป้ระกอบการรายย่อยในธุรกิจ

คอนกรีตผสมเสร็จเพ่ือเสนอการจดัแผนการผลิตและเส้นทางการเดินรถท่ีเหมาะสม และใชท้รัพยากรโรงงานท่ีมีอยู่
ในระบบทั้งหมดใหคุ้ม้ค่ามากท่ีสุด ระบบถูกพฒันาข้ึนดว้ยซอฟตแ์วร์สาํหรับสเปรดชีต Microsoft Excel 2010 โดยใช ้
Visual Basic for Application (VBA) ร่วมกบั ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ Google Maps  

ภายหลงัจากการพฒันาระบบเสร็จส้ินทาํการทดสอบประสิทธิภาพของระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ โดย
ผูว้ิจยัไดเ้ก็บขอ้มูลจากโรงงานผลิตคอนกรีต 9 แห่ง ตั้งแต่วนัท่ี 12 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึงวนัท่ี 18 มกราคม พ.ศ.2558 
เป็นเวลา 7 วนั เพ่ือไปใชใ้นการประเมินประสิทธิภาพของระบบสนบัสนุนการตดัสินใจท่ีผูว้จิยัไดพ้ฒันาข้ึน  

4.1 ความตอ้งการคอนกรีต จากการสั่งซ้ือคอนกรีตของลูกคา้ 
ตารางท่ี 1 ขอ้มูลความตอ้งการคอนกรีต จากการสั่งซ้ือคอนกรีตของลูกคา้ 

วนัท่ี จาํนวนลูกคา้ 
ปริมาณความตอ้งการ

[ลบ.ม./วนั]
ค่าเฉล่ียในการสั่งต่อลูกคา้

[ลบ.ม./ลูกคา้]
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
ในการสั่งต่อลูกคา้

12 มค. 58 44.00 796.00 18.09 6.87 
13 มค. 58 53.00 1,045.00 19.72 7.72 
14 มค. 58 49.00 914.00 18.65 6.41 
15 มค. 58 51.00 970.00 19.02 6.70 
16 มค. 58 45.00 818.00 18.18 7.45 
17 มค. 58 53.00 913.00 17.23 7.86 
18 มค. 58 49.00 896.00 18.29 7.72 
ค่าเฉล่ีย 49.14 907.43 18.47  
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ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความตอ้งการคอนกรีต จากการสั่งซ้ือคอนกรีตของลูกคา้ตั้งแต่วนัท่ี 12 มกราคม พ.ศ. 
2558 ถึงวนัท่ี 18 มกราคม พ.ศ.2558 แสดงดงัตารางท่ี 1  พบวา่จาํนวนลูกคา้มีค่าอยูร่ะหวา่ง 44-53 ราย ค่าเฉล่ีย 49.14 
ราย ปริมาณความตอ้งการมีค่าอยูร่ะหวา่ง 796.00-1,045.00 [ลบ.ม./วนั] ค่าเฉล่ีย 907.43 [ลบ.ม./วนั] ค่าเฉล่ียในการสั่ง
ต่อลูกคา้มีค่าอยูร่ะหวา่ง 17.23-19.72 [ลบ.ม./ลูกคา้] โดยมีค่าเฉล่ียทั้งหมด 18.47 [ลบ.ม./ลูกคา้] 

4.2 การวเิคราะห์ประสิทธิภาพของระบบสนบัสนุนการตดัสินใจท่ีพฒันาข้ึน    
การวิเคราะห์ในส่วนน้ีผู ้วิจัยได้นําผลการจัดงานผลิตและขนส่งคอนกรีตท่ีได้จากระบบสนับสนุน 

การตดัสินใจเพ่ือจดัเส้นทางเดินรถท่ีพฒันาข้ึน กบั การตดัสินใจโดยพนักงาน โดยแบ่งผลการวิเคราะห์ออกเป็น  
2 ส่วน ไดแ้ก่ 

          1) ปริมาณคอนกรีตท่ีจดังานได ้
          2) เวลาขนส่งท่ีใช ้ต่อ คอนกรีต 1 ลบ.ม. 
     4.2.1 ปริมาณคอนกรีตท่ีจดังานได ้เปรียบเทียบระหวา่งระบบสนบัสนุนการตดัสินใจกบัการจดังานโดย

พนกังาน แสดงดงัตารางท่ี 2 และรูปท่ี 4 
ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบปริมาณคอนกรีตท่ีจดังานได ้ระหวา่งระบบสนบัสนุนการตดัสินใจกบัการจดังานโดยพนกังาน 

วนัท่ี 
ปริมาณคอนกรีต [ลบ.ม.] 

ความตอ้งการ จดังานโดยระบบ จดังานโดยพนกังาน
12 มค. 58 796.00 754.00 748.00 
13 มค. 58 1,045.00 951.00 931.00 
14 มค. 58 914.00 862.00 848.00 
15 มค. 58 970.00 916.00 916.00 
16 มค. 58 818.00 800.00 788.00 
17 มค. 58 913.00 785.00 779.00 
18 มค. 58 896.00 840.00 820.00 
ค่าเฉล่ีย 907.43 844.00 832.86 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 78.79 66.00 64.42 
 

 
รูปท่ี 4  เปรียบเทียบปริมาณคอนกรีตท่ีจดังานได ้ระหวา่ง 
ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจกบัการจดังานโดยพนกังาน 
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จากตารางท่ี 2 และรูปท่ี 4 พบวา่ปริมาณการจดังานท่ีไดจ้ากระบบสนบัสนุนการตดัสินใจเพ่ือจดัเส้นทางเดิน
รถท่ีพฒันาข้ึน มีค่าสูงกว่า การจดังานโดยพนักงานทั้งหมด โดยค่าเฉล่ียของความตอ้งการต่อวนัอยูท่ี่ 907.43 ลบ.ม. 
ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจสามารถจดังานได ้844.00 ลบ.ม. สูงกวา่การจดังานโดยพนกังานท่ีมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 832.86 
ลบ.ม. แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญั 0.008 โดยปริมาณคอนกรีตท่ีจดัโดยใชร้ะบบสนบัสนุนการตดัสินใจมีค่ามากกวา่
การจดังานโดยพนกังาน 

     4.2.2 เวลาขนส่งท่ีใช้ ต่อ คอนกรีต 1 ลบ.ม. เปรียบเทียบระหว่างระบบสนับสนุนการตัดสินใจกับ 
การจดังานโดยพนกังาน แสดงดงัตารางท่ี 3 และรูปท่ี 5 
ตารางท่ี  3 เป รียบเทียบเวลาขนส่งท่ีใช้ ต่อ  คอนกรีต  1 ลบ .ม . ระหว่างระบบสนับสนุนการตัดสินใจกับ 
การจดังานโดยพนกังาน 
 

วนัท่ี 
เวลาขนส่งท่ีใช ้[ชม./ลบ.ม.] 

จดังานโดยระบบ จดังานโดยพนกังาน 
12 ม.ค. 58 0.113 0.114 
13 ม.ค. 58 0.133 0.137 
14 ม.ค. 58 0.131 0.137 
15 ม.ค. 58 0.131 0.137 
16 ม.ค. 58 0.132 0.133 
17 ม.ค. 58 0.130 0.136 
18 ม.ค. 58 0.126 0.135 
ค่าเฉล่ีย 0.128 0.133 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.007 0.008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 5  เปรียบเทียบเวลาขนส่งท่ีใช ้ต่อ คอนกรีต 1 ลบ.ม. ระหวา่งระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ 
กบัการจดังานโดยพนกังาน 
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จากตารางท่ี 3 และรูปท่ี 5 พบวา่เวลาขนส่งท่ีใช ้ต่อ คอนกรีต 1 ลบ.ม.ท่ีไดจ้ากระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ
เพ่ือจัดเส้นทางเดินรถท่ีพัฒนาข้ึน มีค่าตํ่ากว่า การจัดงานโดยพนักงานทั้ งหมด  โดยค่าเฉล่ีย ระบบสนับสนุน 
การตัดสินใจใช้เวลาขนส่ง 0.128 ชม./ลบ.ม. ตํ่ากว่าการจัดงานโดยพนักงานท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี  0.133 ชม./ลบ.ม. 
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญั 0.005 โดยเวลาขนส่งท่ีใช ้โดยใชร้ะบบสนบัสนุนการตดัสินใจมีค่าตํ่ากวา่การจดังานโดย
พนกังาน 
 

5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
ผลการศึกษาพบว่า ปริมาณการจัดงานท่ีได้จากระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพ่ือจัดเส้นทางเดินรถท่ี

พฒันาข้ึนมีค่าสูงกวา่การจดังานโดยพนกังานทั้งหมด โดยค่าเฉล่ียของความตอ้งการต่อวนัอยูท่ี่ 907.43 ลบ.ม. ระบบ
สนบัสนุนการตดัสินใจสามารถจดังานได ้844.00 ลบ.ม. สูงกวา่การจดังานโดยพนกังานท่ีมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 832.86 ลบ.ม. 
และพบวา่ปริมาณคอนกรีตท่ีจดังานไดร้ะหวา่งระบบสนบัสนุนการตดัสินใจกบัการจดังานโดยพนกังานแตกต่างกนั
อย่างมีนัยสําคญั 0.01 โดยปริมาณคอนกรีตท่ีจดัโดยใช้ระบบสนับสนุนการตดัสินใจมีค่ามากกว่าการจดังานโดย
พนกังาน 

สําหรับเวลาขนส่งท่ีใชต่้อคอนกรีต 1 ลบ.ม.ท่ีไดจ้ากระบบสนับสนุนการตดัสินใจเพ่ือจดัเส้นทางเดินรถ 
ท่ีพฒันาข้ึนมีค่าตํ่ากวา่การจดังานโดยพนกังานทั้งหมด โดยค่าเฉล่ียระบบสนบัสนุนการตดัสินใจใชเ้วลาขนส่ง 0.130 
ชม./ลบ.ม. ตํ่ากวา่การจดังานโดยพนกังานท่ีมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 0.135 ชม./ลบ.ม. และพบวา่เวลาขนส่งท่ีใช ้ต่อคอนกรีต 1 
ลบ.ม. ไดร้ะหวา่งระบบสนบัสนุนการตดัสินใจกบัการจดังานโดยพนกังานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 0.01 โดยเวลา
ขนส่งท่ีใชโ้ดยใชร้ะบบสนบัสนุนการตดัสินใจมีค่าตํ่ากวา่การจดังานโดยพนกังาน 

5.1 ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาคร้ังน้ี 
การศึกษาในค ร้ังน้ีทําการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพ่ือจัด เส้นทางเดินรถสําห รับ 

ผูป้ระกอบการรายยอ่ยในธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จโดยทาํการทดสอบกบัขอ้มูลเพ่ือเปรียบเทียบกบัระบบท่ีใชพ้นกังาน
ในการตดัสินใจแลว้พบวา่มีประสิทธิภาพดีกวา่ แต่อยา่งไรกต็ามผลการศึกษาเป็นเพียงการทดสอบกบัขอ้มูลเชิงตวัเลข
เท่านั้ นโดยยงัไม่ได้ทดสอบกับสภาพการทํางานจริง ดังนั้ นหากมีผูต้ ้องการนําไปใช้กับการทํางานจริงควรมี 
การทดสอบระบบกับงานในช่วงเวลาท่ีกาํหนดหรือกลุ่มโรงงานผลิตจาํนวนไม่มากเพ่ือหาข้อบกพร่องแล้วทาํ 
การพฒันาแกจุ้ดท่ียงัไม่สมบูรณ์ของโปรแกรม นอกจากน้ีระบบท่ีพฒันาข้ึนใชก้ารคิดโดยมีขอ้จาํกดัวา่ขนาดรถขนส่ง
ท่ีใชท้ั้งหมดมีปริมาตรความจุเท่ากนัท่ี 6 ลบ.ม. ซ่ึงในการทาํงานจริงมีรถขนขนาด 6 ลบ.ม. และ 2 ลบ.ม. จึงเป็นจุดท่ี
ควรพฒันาในการศึกษาคร้ังต่อไป 

5.2 ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรเปรียบเทียบค่าใชจ่้ายในการผลิต ขนส่ง และค่าสูญเสียโอกาสท่ีไดจ้ากระบบท่ี

พฒันาข้ึนกบัระบบท่ีใชค้นในการตดัสินใจ เพ่ือให้เห็นผลทางดา้นการลงทุนวา่คุม้ค่าหรือไม่ในการจดัทาํระบบและ
เคร่ืองมือรองรับการทาํงานเช่นระบบ GPS ในรถทุกคนัเพ่ือนาํทางตามแผนการเดินทางท่ีกาํหนด นอกเหนือจากนั้น
อาจมีการสร้างสถานการณ์จาํลอง (Simulation) เพ่ือหาระดบัทรัพยากรท่ีเหมาะสมในการผลิตและขนส่ง เช่น โรงงาน 
A ควรมีเคร่ืองผลิตคอนกรีตสาํเร็จรูปก่ีชุด และมีรถขนส่งก่ีคนัจึงจะเพียงพอให้ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได ้
และมีตน้ทุนรวมของค่าผลิตและค่าขนส่งตํ่าสุด 
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5.3 การประยกุตผ์ลการวจิยั 
สามารถนําระบบสนับสนุนการตัด สินใจ ท่ีพัฒนาข้ึน  ไปใช้สํ าห รับผู ้ป ระกอบการใน ธุรกิจ 

คอนกรีตผสมเสร็จได ้นอกจากน้ีแนวคิดและ Source Code ท่ีไดจ้ากการศึกษาในคร้ังน้ียงัสามารถนาํไปประยกุตก์บั
งานท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนั เช่น ธุรกิจการคา้ส่งท่ีมีเครือข่ายสาขา 

 
6. บทสรุป 
 คอนกรีตผสมเสร็จเป็นวสัดุก่อสร้างท่ีถูกนําไปใช้อย่างแพร่หลายเน่ืองจากมีคุณภาพสมํ่าเสมอ สะดวก 
ประหยดัเวลา และสามารถควบคุมตน้ทุนได ้อีกทั้งอุตสาหกรรมคอนกรีตผสมเสร็จอยูใ่นช่วงเร่ิมตน้ สามารถเติบโต
ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ลกัษณะธุรกิจเป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัค่อนขา้งสูง ซ่ึงการบริหารระบบโลจิสติกส์ถือเป็นปัจจยัสาํคญั
ท่ีจะเพ่ิมขีดความสามารถในการจดัหาวตัถุดิบไดอ้ย่างต่อเน่ือง โดยปัจจยัสําคญัการทาํธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จมี  
2 ประการคือ ระยะเวลาในการขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จถึงมือลูกคา้ และค่าใชจ่้ายในการขนส่ง ดงันั้นหากพฒันา
ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจเพ่ือจดัเส้นทางเดินรถให้มีตน้ทุนตํ่า ผูป้ระกอบการรายยอ่ยก็สามารถนาํไปใชเ้พ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและลดตน้ทุนในการขนส่งได ้
 การศึกษาคร้ังน้ีจึงเป็นการศึกษาเพ่ือพฒันาระบบสนับสนุนการตดัสินใจในการกาํหนดปริมาณรถขนส่ง 
ท่ีเหมาะสม เลือกโรงงานและจดัเส้นทางเดินรถท่ีเหมาะสม โดยการศึกษาวิจยัแบ่งออกเป็น 1) การออกแบบและ
พฒันาระบบ ซ่ึงระบบถูกพฒันาข้ึนดว้ยซอฟตแ์วร์สําหรับสเปรดชีต Microsoft Excel 2010 โดยใช ้Visual Basic for 
Application (VBA) ร่วมกบั ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ Google Maps 2) การออกแบบการทาํงานของระบบซ่ึงมี
การแบ่งผูใ้ชง้านออกเป็น 2 กลุ่ม คือผูใ้ชร้ะบบ และผูดู้แลระบบ ส่วนภายในระบบมีการแบ่งการใชง้านออกเป็น 3 
ส่วนใหญ่ๆ ดว้ยกนัคือ ดา้นการระบุปริมาณ สถานท่ี เวลาจดัส่งคอนกรีตผสมเสร็จ การวางแผนเพ่ือระบุโรงงานท่ีทาํ
การผลิตและจัดเส้นทางเดินรถ และการจัดการขอ้มูลโรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ โดยผูดู้แลระบบใส่ขอ้มูล
โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ เม่ือมีการส่ังซ้ือคอนกรีต ผูใ้ชร้ะบบป้อนขอ้มูล พิกดัสถานท่ีจดัส่ง ปริมาณความตอ้งการ
คอนกรีตของลูกคา้ และเวลาท่ีลูกคา้ตองการใชค้อนกรีต ระบบจะนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปทาํการประมวลผลจากฐานขอ้มูล 
แลว้นําผลท่ีไดม้าแสดงผลให้ผูใ้ช้ดู โดยระบบจะแสดงทางเลือกท่ีเป็นไปไดใ้ห้ผูใ้ช้ระบบ ตดัสินเลือกคาํตอบท่ี
เหมาะสมท่ีสุด โดยผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะแสดงในรูปของตารางสรุป ให้ขอ้มูล โรงงานท่ีทาํการผลิต เวลาท่ีลูกคา้จะไดรั้บ
คอนกรีตผสมเสร็จ ระยะทางขนส่ง และแผนท่ี Google Maps ในเส้นทางต่างๆ 
 ผลจากการศึกษาโดยใช้ข้อมูลโรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จในเขตกรุงเทพ 9 แห่งเป็นกรณีตัวอย่าง  
พบว่าปริมาณการจัดงานท่ีได้จากระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพ่ือจัดเส้นทางเดินรถท่ีพัฒนาข้ึนมีค่าสูงกว่า 
การจัดงานโดยพนักงานทั้ งหมด  โดยค่าเฉล่ียของความต้องการต่อวันอยู่ท่ี  907.43 ลบ .ม . ระบบสนับสนุน 
การตดัสินใจสามารถจดังานได ้844.00 ลบ.ม./วนั สูงกว่าการจดังานโดยพนักงานท่ีมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 832.86 ลบ.ม./วนั 
และแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญั 0.01 โดยปริมาณคอนกรีตท่ีจดัโดยใชร้ะบบสนับสนุนการตดัสินใจมีค่ามากกว่า 
การจัดงานโดยพนักงาน สําหรับเวลาขนส่งท่ีใช้ต่อคอนกรีต 1 ลบ.ม.ท่ีได้จากระบบสนับสนุนการตดัสินใจเพ่ือ 
จดัเส้นทางเดินรถท่ีพฒันาข้ึน มีค่าตํ่ากวา่การจดังานโดยพนกังานทั้งหมด โดยค่าเฉล่ียระบบสนบัสนุนการตดัสินใจใช้
เวลาขนส่ง 0.128 ชม./ลบ.ม. ตํ่ากว่าการจดังานโดยพนักงานท่ีมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 0.133 ชม./ลบ.ม. และแตกต่างกนัอยา่ง 
มีนัยสําคัญ  0.01 โดยเวลาขนส่งท่ีใช้โดยใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจมีค่าตํ่ากว่าการจัดงานโดยพนักงาน  
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ดงันั้ นจากการศึกษาจึงไดผ้ลสรุปว่าระบบท่ีถูกพฒันาข้ึนด้วยซอฟต์แวร์สําหรับสเปรดชีต Microsoft Excel 2010  
โด ยใช้  Visual Basic for Application (VBA) ร่ วม กับ ระบ บส ารสน เท ศท าง ภู มิ ศ าส ต ร์  Google Maps นั้ น 
มีประสิทธิภาพมากกว่าการจัดการโดยพนักงานเน่ืองจากสามารถจัดการงานสูงกว่าและใช้เวลาขนส่งตํ่ากว่า 
การจดัการโดยพนกังาน แต่อยา่งไรก็ดี การวิจยัคร้ังน้ีเป็นเพียงการทดสอบเชิงตวัเลขเท่านั้นโดยยงัไม่ไดท้ดสอบกบั
สภาพการทาํงานจริง ดงันั้นหากมีผูต้อ้งการนาํไปใชก้บัการทาํงานจริงควรมีการทดสอบระบบจริงและพฒันาเพ่ิมเติม
รวมทั้ งเปรียบเทียบค่าใชจ่้ายในการผลิต ขนส่งและค่าสูญเสียโอกาสท่ีไดจ้ากระบบท่ีพฒันาข้ึนกบัระบบท่ีใชค้น 
ในการตดัสินใจ 
 

กติติกรรมประกาศ  
การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตวัเองเร่ืองน้ีสําเร็จไดด้ว้ยความกรุณาจากรองศาสตราจารยด์ร.สถาพร อมรสวสัด์ิ

วฒันา อาจารย ์ดร.มณิสรา บารมีชยั และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กาญจนา กาญจนสุนทร ท่ีไดใ้ห้ความกรุณาแนะนาํ 
ตรวจตราและแกไ้ขเน้ือหา ตลอดจน อาจารยม์หาวิทยาลยัหอการคา้ไทย และทีมงานนครหลวงคอนกรีต ผูท่ี้คอยให้
ความช่วยเหลือดา้นขอ้มูล  
 

เอกสารอ้างองิ 
ศูนยว์ิจยัเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย.์ “คอนกรีตผสมเสร็จ และโอกาสท่ีน่าสนใจสาหรับผูเ้ล่นรายใหม่.”

กรุงเทพ. 2556. 
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ปัจจัยทีส่่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานระดับปฏบิัติการสายงานผลติ  
บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตีล จํากดั (มหาชน) 

FACTORS AFFECTING ORGANIZAIONAL COMMITMENT AMONG  
PRODUCTION WORKERS OF M.C.S. STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

กฤติยามนต์ จันทร์นอก1   รัตนา สีดี2   เจษฎา ความคุ้นเคย3 
1 หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิา บริหารธรุกิจ  มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์

2 สาขาวชิาการจดัการทัว่ไป คณะวทิยาการจดัการ  มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์
3 สาขาวชิาการจดัการทัว่ไป คณะวทิยาการจดัการ  มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์

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

บทคดัย่อ      

การวิจยัคร้ังน้ีมีจุดประสงคเ์พ่ือ 1) ศึกษาระดบัความพึงพอใจในงาน 2) ศึกษาระดบัความทุ่มเทในงาน 3) 
ศึกษาระดบัการรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์าร 4) ศึกษาระดบัความผูกพนัต่อองคก์าร 5) ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความ
ผกูพนัต่อองคก์าร ของพนกังานระดบัปฏิบติัการสายงานผลิต บริษทั เอม็.ซี.เอส. สตีล จาํกดั (มหาชน) กลุ่มตวัอยา่งท่ี
ใชใ้นการวจิยัคือ พนกังานระดบัปฏิบติัการสายงานผลิต บริษทั เอม็.ซี.เอส. สตีล จาํกดั (มหาชน) โดยสุ่มตวัอยา่งแบบ
แบ่งชั้น ได้จาํนวนกลุ่มตวัอย่าง 186 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม จาํนวน 59 ข้อ ได้ค่าดัชนี      
ความสอดคลอ้งของแบบสอบถามทั้งฉบบัเท่ากบั .83 และค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบัเท่ากบั .87 สถิติท่ี
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์เพียร์สัน และการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน ผลการวจิยัพบวา่ พนกังานระดบัปฏิบติัการ
สายงานผลิต บริษทั เอม็.ซี.เอส. สตีล จาํกดั (มหาชน) มีความพึงพอใจในงาน การรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์าร และ
ความผกูพนัต่อองคก์ารอยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนความทุ่มเทในงานอยูใ่นระดบันอ้ย โดยการรับรู้การสนบัสนุนจาก
องคก์ารและความทุ่มเทในงานเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   

 

คาํสําคญั: ความพึงพอใจในงาน, ความทุ่มเทในงาน, การรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์าร, ความผกูพนัต่อองคก์าร 
 

Abstract 

The purposes of this research were 1) to study the level of job satisfaction 2) to study the level of job 
involvement 3) to study the level of perceived organizational support 4) to study the level of organizational 
commitment 5) to study factors affecting organizational commitment of production workers at M.C.S. Steel Public 
Company Limited. The sample were 186 production workers at M.C.S. Steel Public Company Limited and selected 
by stratified sampling method. Data was collected by a questionnaire that had a total of 59 items, with the Index of 
Item Objective Congruence (IOC) and Reliability at .83 and .87 respectively. The statistical analysis include 
frequency, percentage, mean, standard deviation (S.D.), Pearson’s product moment correlation coefficient, and 
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Stepwise multiple linear regression analysis. The results of this study were found that job satisfaction, perceived 
organizational support, and organizational commitment of production workers at M.C.S. Steel Public Company 
Limited were at a moderate level, while job involvement was at a low level. Perceived organizational support and 

job involvement were factors affecting organizational commitment with statistical significant level of 0.05. 

KEYWORDS: Job Satisfaction, Job Involvement, Perceived Organizational Support, Organizational Commitment 
 
1. บทนํา 

หลายองค์การประสบปัญหาพฤติกรรมพนักงานไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน เช่น 
พนักงานเกิดความรู้สึกเบ่ือหน่ายในการทาํงาน ขาดความกระตือรือร้น ขาดความเอาใจใส่ในงาน พนักงานขาดงาน  
ละท้ิงหน้าท่ี ทาํให้ผลงานท่ีไดไ้ม่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ปัญหาดงักล่าวมีผลกระทบต่อองค์การโดยตรง 
เน่ืองจากองคก์ารตอ้งเสียทั้งงบประมาณ และเวลาไปอยา่งไม่คุม้ค่า การสร้างความผกูพนัระหวา่งพนกังานกบัองคก์าร 
จึงเป็นอีกแนวทางหน่ึงในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว เน่ืองจากความผกูพนัองคก์ารมีผลให้พนกังานมีพฤติกรรมในการ
ทาํงานท่ีดีข้ึน เช่น การมาทาํงานสมํ่าเสมอ มีความพึงพอใจในงาน และมีผลการปฏิบติังานท่ีดี ทาํใหอ้งคก์ารมีผลผลิต 
และคุณภาพท่ีสูงข้ึน พนกังานท่ีมีความผูกพนัต่อองคก์ารก็จะทุ่มเทแรงกายแรงใจทาํงานเพื่อองคก์ารยิ่งข้ึน (Mathieu 
& Zajac, 1990) บริษทั เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จาํกดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตโครงสร้างเหล็ก ซ่ึงเป็นส่วนประกอบท่ี
สําคญัสําหรับอาคาร ดว้ยลกัษณะงานท่ีเป็นอุตสาหกรรมหนัก มีขอ้กาํหนดเร่ืองมาตรฐานงานโครงสร้างเหล็กท่ี
เคร่งครัด การตรวจสอบช้ินงานโครงสร้างเหล็กจากเจา้ของงาน ขอ้กาํหนดในเร่ืองของระยะเวลาส่งมอบงาน ทาํให้
บริษทัฯตอ้งเขม้งวดในการทาํงานของพนกังานระดบัปฏิบติัการสายงานผลิต  จึงอาจเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีทาํให้พนกังาน
มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงาน การท่ีองค์การจะทาํให้พนักงานเกิดความผูกพนัต่อองค์การ      
ไดน้ั้น จาํเป็นท่ีองคก์ารจะตอ้งทราบปัจจยัท่ีส่งผลให้พนกังานเกิดความผูกพนัต่อองคก์ารเสียก่อน ในการศึกษาเร่ือง
ความผูกพนัต่อองค์การนั้น มีนักวิจยัหลายท่านไดศึ้กษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรผ่านทางตวัแปร
ต่างๆ เช่น ความพึงพอใจในงาน ความทุ่มเทในงาน และการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ เป็นตน้ โดยส่วนใหญ่ 
เป็นการศึกษาในแต่ละปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร  

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ทาํให้ผูว้ิจยัสนใจศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ารของพนักงานระดบั
ปฏิบติัการสายงานผลิต บริษทั เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จาํกดั (มหาชน) ผ่านตวัแปรตน้ 3 ตวัแปร คือ ความพึงพอใจในงาน 
ความทุ่มเทในงาน และการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ เน่ืองจากในประเทศไทยยงัมีผูท้าํการวิจยัท่ีศึกษาปัจจยั     
ท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารผา่นทั้ง 3 ตวัแปรดงักล่าวไม่มากนกั ผูว้ิจยัมุ่งหวงัวา่ผลท่ีไดจ้ากการวิจยัจะสามารถ
นาํมาใชเ้ป็นแนวทางใหก้บัผูบ้ริหารในการพฒันาองคก์าร ช่วยลดปัญหาพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคข์องพนกังาน และ
ช่วยเสริมสร้างใหพ้นกังานมีความผกูพนัต่อองคก์าร โดยจะนาํมาซ่ึงประโยชน์ต่อองคก์ารในท่ีสุด  

 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
  1) เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจในงานของพนกังานระดบัปฏิบติัการสายงานผลิต บริษทั เอม็.ซี.เอส.สตีล 
จาํกดั (มหาชน)  
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  2) เพ่ือศึกษาระดบัความทุ่มเทในงานของพนักงานระดบัปฏิบติัการสายงานผลิต บริษทั เอ็ม.ซี.เอส.สตีล 
จาํกดั (มหาชน)  
  3) เพ่ือศึกษาระดบัการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การของพนักงานระดบัปฏิบติัการสายงานผลิต บริษทั   
เอม็.ซี.เอส.สตีล จาํกดั (มหาชน)  
  4) เพ่ือศึกษาระดบัความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานระดบัปฏิบติัการสายงานผลิต บริษทั เอ็ม.ซี.เอส. 
สตีล จาํกดั (มหาชน)  
  5) เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานระดบัปฏิบติัการสายงานผลิต บริษทั   
เอม็.ซี.เอส.สตีล จาํกดั (มหาชน)  
 
3. การดาํเนินการวจิัย 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคือ พนักงานระดับปฏิบัติการสายงานผลิต บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จาํกัด 
(มหาชน) โดยสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้น ไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอย่าง 186 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ แบบสอบถาม 
แบ่งออกเป็น 5 ส่วนคือ  ส่วนท่ี 1 คาํถามดา้นขอ้มูลทัว่ไป ส่วนท่ี 2 คาํถามดา้นความพึงพอใจในงาน ปรับปรุง     จาก
แบบสอบถามของ มนตรี แกว้ดว้ง (2552) ซ่ึงปรับปรุงมาจากงานฉบบัตน้แบบของ Spector (1997) ผูว้ิจยัปรับปรุงให้
มีความเหมาะสมกบัองค์การท่ีศึกษา โดยประเมินความพึงพอใจในงาน 8 ดา้น คือ ค่าตอบแทน การเล่ือนตาํแหน่ง 
หวัหนา้งาน สวสัดิการ การยกยอ่งชมเชย ระเบียบในการทาํงาน เพ่ือนร่วมงาน และลกัษณะงาน ส่วนท่ี 3 คาํถามดา้น
ความทุ่มเทในงาน ปรับปรุงตามแนวคิดของ Kanungo (1982) ส่วนท่ี 4 คาํถามดา้นการรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์าร 
ปรับปรุงจากงานฉบบัตน้แบบของ Eisenberger et al. (1986) ส่วนท่ี 5 คาํถามดา้น   ความผูกพนัต่อองคก์าร ปรับปรุง
จากแบบสอบถามของ จิดาพนัธ์ุ ศรีเทศ (2552) ซ่ึงปรับปรุงมาจากงานฉบับตน้แบบของ Allen and Meyer (1990) 
ประเมินความผูกพนัองค์การ 3 ดา้น คือ ดา้นความรู้สึก ดา้นความต่อเน่ือง และดา้นบรรทัดฐาน ไดค้่าดชันีความ
สอดคลอ้งของแบบสอบถามทั้งฉบบัเท่ากบั 0.83 ไดค้่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบัเท่ากบั 0.87 สถิติท่ีใช้
ในการวิเคราะห์ขอ้มูล แบ่งออกเป็น 1) ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย     เลขคณิต และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2) การ
วิเคราะห์ความเช่ือถือไดข้องเคร่ืองมือ 3) การวิเคราะห์สัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน 4) การวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณ  
 
4. ผลการวจิัย 
 1. พนักงานระดบัปฏิบติัการสายงานผลิต บริษทั เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จาํกดั(มหาชน) มีระดบัความพึงพอใจ    
ในงานโดยรวมอยูใ่นระดบั ปานกลาง (X = 2.96) เม่ือพิจารณาแยกตามรายดา้น พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจ 
ในงานอยูใ่นระดบั มาก คือ ดา้นระเบียบในการทาํงาน (X = 3.56) และมีความพึงพอใจในงานอยูใ่นระดบั ปานกลาง 
คือ ดา้นการยกยอ่งชมเชย (X = 3.24) ดา้นค่าตอบแทน (X = 3.11) ดา้นเพื่อนร่วมงาน (X = 2.85) ดา้นการ             เล่ือน
ตาํแหน่ง (X = 2.77) ดา้นหัวหนา้งาน (X = 2.72) ดา้นลกัษณะงาน (X = 2.72) และดา้นสวสัดิการ (X = 2.68) ตามลาํดบั 
รายละเอียดดงัตารางท่ี 1  
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ตารางที่ 1 ระดบัความพึงพอใจในงาน 

ความพงึพอใจในงาน X S.D. ระดบั 
1. ดา้นค่าตอบแทน 3.11 0.55 ปานกลาง 
2. ดา้นการเล่ือนตาํแหน่ง 2.77 0.50 ปานกลาง 
3. ดา้นหวัหนา้งาน 2.72 0.69 ปานกลาง 
4. ดา้นสวสัดิการ 2.68 0.67 ปานกลาง 
5. ดา้นการยกยอ่งชมเชย 3.24 0.52 ปานกลาง 
6. ดา้นระเบียบในการทาํงาน 3.56 0.84 มาก 
7. ดา้นเพ่ือนร่วมงาน 2.85 0.64 ปานกลาง 
8. ดา้นลกัษณะงาน 2.72 0.52 ปานกลาง 

รวม 2.96 0.32 ปานกลาง 

  
2. . พนักงานระดบัปฏิบัติการสายงานผลิต บริษทั เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จาํกัด(มหาชน) มีระดบัความทุ่มเท       

ในงานโดยรวมอยูใ่นระดบันอ้ย (X = 2.44, S.D. = 0.50) เม่ือพิจารณาแยกตามรายขอ้ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มี
ความทุ่มเทในงานอยูใ่นระดบั นอ้ย มากท่ีสุดและในระดบั ปานกลาง นอ้ยท่ีสุด โดยมีขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั นอ้ย 
คือ ส่ิงสําคญัท่ีเกิดข้ึนในชีวิตของฉันมกัเก่ียวกบัเร่ืองงาน (X = 2.58, S.D. = 0.88) เป้าหมายในชีวิตของฉันเก่ียวขอ้ง
กบัการทาํงาน (X = 2.35, S.D. = 0.85) ฉนัคิดวา่งานเป็นส่ิงสาํคญัท่ีสุดในชีวติของฉนั (X = 2.32, S.D. = 0.92) ฉนัรู้สึก
มีความผูกพนักับงานท่ีทาํอยู่อย่างมาก (X = 2.22, S.D. = 0.86) ฉันใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับการทาํงาน (X = 2.06,      
S.D. = 0.74) และฉันทุ่มเทอยา่งมากกบังานท่ีทาํ (X = 2.05, S.D. = 0.68) ตามลาํดบั ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั         
ปานกลาง ตามลาํดบั ดงัน้ี ฉนัมีชีวิตอยูเ่พ่ืองาน (X = 3.16, S.D. = 1.02) รองลงมา คือ งานไม่ไดเ้ป็นเพียงส่วนเลก็ๆใน
ชีวติของฉนั (X = 2.76, S.D. = 0.98) รายละเอียดดงัตารางท่ี 2 
 

ตารางที่ 2 การวเิคราะห์ระดบัความทุ่มเทในงาน 

ความทุ่มเทในงาน X S.D. ระดบั 
1.ส่ิงสาํคญัท่ีเกิดข้ึนในชีวิตของฉนัมกัเก่ียวกบัเร่ืองงาน 2.58 0.88 นอ้ย 
2.งานไม่ไดเ้ป็นเพียงส่วนเลก็ๆในชีวิตของฉนั 2.76 0.98 ปานกลาง 
3.ฉนัทุ่มเทอยา่งมากกบังานท่ีทาํ 2.05 0.68 นอ้ย 
4.ฉนัรู้สึกมีความผกูพนักบังานท่ีทาํอยูอ่ยา่งมาก 2.22 0.86 นอ้ย 
5.ฉนัมีชีวติอยูเ่พ่ืองาน 3.16 1.02 ปานกลาง 
6.เป้าหมายในชีวติของฉนัเก่ียวขอ้งกบัการทาํงาน 2.35 0.85 นอ้ย 
7.ฉนัคิดวา่งานเป็นส่ิงสาํคญัท่ีสุดในชีวิตของฉนั 2.32 0.92 นอ้ย 
8.ฉนัใชเ้วลาส่วนใหญ่อยูก่บัการทาํงาน 2.06 0.74 นอ้ย 

รวม 2.44 0.50 น้อย 
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 3. พนักงานระดับปฏิบัติการสายงานผลิต บริษัท  เอ็ม.ซี .เอส .สตีล จํากัด(มหาชน) มีระดับการรับรู้             
การสนบัสนุนจากองคก์ารโดยรวมอยูใ่นระดบั ปานกลาง (X = 2.93, S.D. = 0.46) เม่ือพิจารณาการรับรู้การสนบัสนุน
จากองคก์ารแยกตามรายขอ้ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีการรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์ารทั้ง 3 ระดบั โดยมีขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั มาก คือ MCS แสดงความห่วงใยในตวัฉนัเป็นอยา่งมาก (X = 3.47, S.D. = 0.84) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบั ปานกลาง คือ MCS สนใจขอ้ร้องเรียนของฉัน (X = 3.36, S.D. = 0.92) MCS ให้ความสนใจในการทาํงาน
ของฉนั (X = 3.13, S.D. = 0.96) MCS ทาํใหฉ้นัเกิดความพยายามในการทาํงานท่ีเพ่ิมข้ึน (X = 3.11, S.D. = 1.03) MCS 
ใส่ใจในความเป็นอยู่ท่ีดีของฉันอยา่งแทจ้ริง  (X = 2.69, S.D. = 0.89) MCS ภูมิใจในความสําเร็จอนัเน่ืองมาจากการ
ทาํงานของฉัน (X = 2.66, S.D. = 0.75) และ MCS ให้ความสําคญักบัความพึงพอใจในการทาํงานของฉัน (X = 2.62, 
S.D. = 0.73) ตามลาํดบั ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั นอ้ย คือ ค่านิยมท่ี MCS สนบัสนุนใหฉ้นัมีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน 
(X = 2.35, S.D. = 0.84) รายละเอียดดงัตารางท่ี 3 
 

 ตารางที ่3 การวเิคราะห์ระดบัการรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์าร 

การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ X S.D. ระดบั 
1.ค่านิยมท่ี MCS สนบัสนุนใหฉ้นัมีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน 2.35 0.84 นอ้ย 
2. MCS ทาํใหฉ้นัเกิดความพยายามในการทาํงานท่ีเพ่ิมข้ึน 3.11 1.03 ปานกลาง 
3. MCS สนใจขอ้ร้องเรียนของฉนั 3.36 0.92 ปานกลาง 
4.MCS ใส่ใจในความเป็นอยูท่ี่ดีของฉนัอยา่งแทจ้ริง 2.69 0.89 ปานกลาง 
5. MCS ใหค้วามสนใจในการทาํงานของฉนั 3.13 0.96 ปานกลาง 
6.MCS ใหค้วามสาํคญักบัความพึงพอใจในการทาํงานของฉนั 2.62 0.73 ปานกลาง 
7. MCS แสดงความห่วงใยในตวัฉนัเป็นอยา่งมาก 3.47 0.84 มาก 
8.MCS ภูมิใจในความสาํเร็จอนัเน่ืองมาจากการทาํงานของฉนั 2.66 0.75 ปานกลาง 

รวม 2.93 0.46 ปานกลาง 
 

 4. พนักงานระดบัปฏิบติัการสายงานผลิต บริษทั เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จาํกดั(มหาชน) มีระดบัความผูกพนัต่อ
องค์การโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (X = 2.76, S.D. = 0.37) เม่ือพิจารณาแยกตามรายด้าน พบว่า กลุ่มตวัอย่าง   
ส่วนใหญ่มีความผูกพนัต่อองคก์ารในระดบั ปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียตามลาํดบั ดงัน้ี ดา้นความรู้สึก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
2.80 (X = 2.80, S.D. = 0.54) ดา้นความต่อเน่ือง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.77 (X = 2.77, S.D. = 0.48) และดา้นบรรทดัฐาน มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.72 (X = 2.72, S.D. = 0.45) รายละเอียดดงัตารางท่ี 4 
 

ตารางที ่4 การวเิคราะห์ระดบัความผกูพนัต่อองคก์าร 

ระดบัความผูกพนัต่อองค์การ X S.D. ระดบั 
1.ดา้นความรู้สึก 2.80 0.54 ปานกลาง 
2.ดา้นความต่อเน่ือง 2.77 0.48 ปานกลาง 
3.ดา้นบรรทดัฐาน 2.72 0.45 ปานกลาง 

รวม 2.76 0.37 ปานกลาง 
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 5. การรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์าร และความทุ่มเทในงานมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองคก์าร
ของพนักงานระดบัปฏิบัติการสายงานผลิต บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จาํกัด(มหาชน) เท่ากับ .711 (R = .711) ซ่ึงมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยการรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์าร และความทุ่มเทในงานส่งผลต่อความผกูพนัต่อ
องค์การของพนักงานระดับปฏิบัติการสายงานผลิต บริษทั เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จาํกดั (มหาชน) คิดเป็นร้อยละ 50.5       
(R2 = .505) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 หมายความวา่ เม่ือพนกังานมีการรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์าร และ
ความทุ่มเทในงานเพิ่มข้ึน พนกังานกจ็ะมีความผกูพนัต่อองคก์ารเพ่ิมข้ึนตามไปดว้ย โดยมีค่าความคลาดเคล่ือนในการ
ประมาณการรับรู้การสนับสนุนจากองคก์าร และความทุ่มเทในงาน เท่ากบั .259   (S.E. = 0.259) ส่วนตวัแปรความ  
พึงพอใจในงาน ไม่ใช่ปัจจัยส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานระดับปฏิบัติการสายงานผลิต บริษัท       
เอม็.ซี.เอส.สตีล จาํกดั (มหาชน) รายละเอียดดงัตารางท่ี 5 
 

ตารางที ่4.5 การวเิคราะห์ตวัแปรท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร  

Model 
Unstandardized  

Coefficients 
Standardized  
Coefficients t sig 

B Std. Error Beta 
 (Constant) .833 .144  5.801 .000** 
 การรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์ารรวม .390 .042 .485 9.188 .000** 
 ความทุ่มเทในงานรวม .324 .039 .440 8.330 .000** 
 R = .711   R2 = .505   R2

adj = .500  F = 69.383  S.E. = .259  Sig = .000  Durbin Watson = 1.752 
** มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 
5. บทสรุป 
 1. พนักงานระดบัปฏิบติัการสายงานผลิต บริษทั เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จาํกดั (มหาชน) มีระดบัความคิดเห็น   
ดา้นความพึงพอใจในงานโดยรวมอยูใ่นระดบั ปานกลาง มีเพียงดา้นระเบียบในการทาํงานท่ีพนกังานมีความคิดเห็น
ดา้นความพึงพอใจในงานอยูใ่นระดบั มาก เน่ืองมาจากพนักงานเห็นความสําคญัของการปฏิบติังานตามระเบียบท่ี
กาํหนด เน่ืองจากมองวา่เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้การทาํงานเป็นไปตามขั้นตอน และช่วยป้องกนัความผิดพลาดในการ
ทาํงาน โดยระเบียบปฏิบัติในการทาํงานน้ีองค์การกาํหนดจากพ้ืนฐานการทาํงานโครงสร้างเหล็ก ซ่ึงเป็นส่ิงท่ี
พนกังานยึดถือ จึงทาํให้พนกังานรู้สึกวา่ไม่ไดถู้กบงัคบัดว้ยระเบียบในการทาํงานมากเกินไป สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของมนตรี แกว้ดว้ง (2552) ซ่ึงพบว่า พนักงานมีระดบัความพึงพอใจในงานดา้นระเบียบขอ้บงัคบัการทาํงานอยูใ่น
ระดบัสูง ซ่ึงอาจเป็นผลมาจากการท่ีองคก์ารท่ีศึกษาค่อนขา้งเปิดให้พนกังานมีอิสระในการทาํงาน มีความยืดหยุน่ใน
องคก์ารค่อนขา้งสูง 
 2. พนกังานระดบัปฏิบติัการสายงานผลิต บริษทั เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จาํกดั (มหาชน) มีระดบัความคิดเห็น
ด้านความทุ่มเทในงานโดยรวมอยู่ในระดับ น้อย อาจเน่ืองมาจากพนักงานขาดแรงจูงใจในการทาํงาน ท่ีจะเป็น
แรงผลกัดันให้พนักงานเกิดความมุ่งมั่นทุ่มเทในการทาํงาน ขดัแยง้กบังานวิจัยของ อานนท์ จาํปา (2552) พบว่า        
ครูโรงเรียนเอกชนมีความทุ่มเทในงานสูง เน่ืองจากอาชีพครูมีภาระงานท่ีมาก และดว้ยอาชีพครูมีหน้าท่ีสําคญัคือ   
การสอน และอบรมนกัเรียน จึงทาํใหค้รูตอ้งมุ่งมัน่ทุ่มเทในการทาํงานสูง แมว้า่ความคิดเห็นระดบัความทุ่มเทในงาน
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อยูใ่นระดบั นอ้ย แต่เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ มีขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั ปานกลาง คือ ฉันมีชีวิตอยูเ่พ่ืองาน และ
งานไม่ไดเ้ป็นเพียงส่วนเล็กๆในชีวิตของฉัน แสดงให้เห็นว่าพนักงานยงัให้ความสําคญักบัการทาํงาน เพราะการ
ทาํงานนาํมาซ่ึงค่าตอบแทนท่ีใชใ้นการดาํรงชีวติของตนเองและครอบครัว ทาํใหเ้ลง็เห็นถึงคุณค่าของตนเอง พนกังาน
จึงให้ความร่วมมือกบัองค์การในด้านต่างๆ เช่น การทาํงานในวนัหยุด การพยายามทาํงานให้ได้ตามเป้าหมายท่ี
องคก์ารกาํหนด เป็นตน้ ดงันั้นองคก์ารจึงควรเสริมแรงจูงใจในการทาํงานใหก้บัพนกังานอยา่งเหมาะสม เพ่ือเป็นการ
กระตุน้ใหพ้นกังานเกิดความทุ่มเทในงานเพ่ิมข้ึน  
 3. พนกังานระดบัปฏิบติัการสายงานผลิต บริษทั เอม็.ซี.เอส. สตีล จาํกดั (มหาชน) มีระดบัความคิดเห็นดา้น
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาตามรายขอ้ พบว่า MCS แสดงความ
ห่วงใยในตวัฉันเป็นอย่างมาก มีค่าเฉล่ียในระดบั มาก แสดงให้เห็นว่าพนักงานรับรู้ว่าองค์การให้ความห่วงใยต่อ
ตนเอง ผ่านการสนับสนุนจากองค์การในดา้นต่างๆ เช่น การจดัหาอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล การจดัหา
เคร่ืองมือเคร่ืองจกัรท่ีช่วยอาํนวยความสะดวกในการทาํงาน การจดัการอบรมเพื่อเพ่ิมทกัษะท่ีเป็นประโยชน์ในการ
ทาํงาน นอกจากน้ีตวัแทนองค์การยงัไดแ้สดงออกให้พนักงานรับรู้ว่าองค์การมีความห่วงใยต่อพนักงานผ่านการ
ส่ือสารในท่ีประชุมก่อนเร่ิมงาน พนกังานจะมองวา่การแสดงออกของตวัแทนองคก์ารเปรียบเสมือนการกระทาํของ
องคก์ารเอง (Levinsion, 1965; Quoted in Eisenberger et al., 1986) 

4. พนกังานระดบัปฏิบติัการสายงานผลิต บริษทั เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จาํกดั (มหาชน) มีระดบัความคิดเห็น
ดา้นความผูกพนัต่อองคก์ารโดยรวมอยูใ่นระดบั ปานกลาง เม่ือพิจารณาแยกตามรายดา้น พบวา่ ระดบัความคิดเห็น
ความผูกพนัต่อองคก์ารดา้นความรู้สึก มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดเม่ือเทียบกบัดา้นอ่ืนๆ แสดงให้เห็นวา่ พนกังานยงัคงมีความ
ตอ้งการท่ีจะทาํงานอยู่กบัองค์การ เพราะเขามีความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงขององค์การ สอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของอลัเลนและเมเยอร์ (Allen & Meyer, 2001) ท่ีกล่าวไวว้า่ พนกังานท่ีมีความผกูพนัดา้นความรู้สึกสูง   เขาจะมีความ
ปรารถนาท่ีจะยงัคงอยูก่บัองค์การต่อไป สําหรับดา้นความต่อเน่ือง มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัรองลงมา อาจเน่ืองมาจาก
กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาส่วนใหญ่มีอายุงานอยูร่ะหวา่ง 6-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 44.10 ซ่ึงระยะเวลาในการทาํงานดงักล่าว
มากพอท่ีจะทาํให้พนกังานมีความรู้สึกวา่ตนเองไดล้งทุนลงแรงกบัองคก์ารแห่งน้ี จึงเกิดเป็นความผูกพนัต่อองคก์าร 
เพราะกลวัท่ีจะสูญเสียผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ ถา้ตอ้งลาออกจากองคก์าร ดงัจะเห็นไดจ้ากขอ้คาํถาม ฉันตอ้งสูญเสีย
ผลประโยชน์อยา่งมากหากตดัสินใจลาออกจาก MCS ซ่ึงมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกบัขอ้อ่ืนๆ สอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ (Allen & Meyer, 2001) ท่ีกล่าวว่า ความผูกพนัดา้นความต่อเน่ืองเป็นความผูกพนัท่ีข้ึนอยู่กบัตน้ทุนท่ี
เกิดข้ึนจากการท่ีพนักงานลาออกจากกองค์การ ซ่ึงระยะเวลาในการปฏิบัติงานเป็นปัจจัยหน่ึงท่ีทาํให้พนักงาน         
เกิดความผูกพนัดา้นความต่อเน่ือง (Allen & Meyer, 1997) ส่วนดา้นบรรทดัฐานนั้น มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั นอ้ยท่ีสุด 
เน่ืองมาจากองค์การยงัขาดการปลูกฝังให้พนักงานเกิดความรู้สึกจงรักภกัดีต่อองค์กร เห็นไดจ้ากขอ้คาํถาม ฉันถูก
ปลูกฝังให้มีความจงรักภกัดีต่อ MCS มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัน้อยท่ีสุด สอดคลอ้งกับงานวิจยัของจิดาพนัธ์ุ ศรีเทศ 
(2552) พบว่า พนักงานโรงแรมในเครือข่ายของไทยมีค่าเฉล่ียความผูกพนัต่อองค์การด้านบรรทัดฐานน้อยกว่า
พนกังานโรงแรมในเครือข่ายของต่างประเทศ  เน่ืองจากพนกังานโรงแรมในเครือข่ายของต่างประเทศ ไดมี้ส่วนร่วม
ในการบริหารและมีอาํนาจในการตดัสินใจ ทาํให้รู้สึกว่าตนเองมีหน้าท่ีความรับผิดชอบต่อองคก์าร จึงตอ้งการเป็น
สมาชิกขององคก์ารต่อไป  
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5. การรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์าร และความทุ่มเทในงาน มีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองคก์าร
ของพนักงานระดบัปฏิบติัการสายงานผลิต บริษทั เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จาํกดั(มหาชน) มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 
เท่ากบั .711 (R = .711) ท่ีระดบันัยสําคญั .05 โดยการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ และความทุ่มเทในงาน เป็น
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ารของพนักงานระดบัปฏิบติัการสายงานผลิต บริษทั   เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จาํกดั
(มหาชน) สามารถร่วมทาํนายความผกูพนัต่อองคก์าร คิดเป็น ร้อยละ 50.5 (R2 = .505) สอดคลอ้งกบังานวจิยัของซาลิม
และคณะ (Salim et al., 2012) พบว่า มีความสัมพนัธ์อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติระหว่างการรับรู้การสนับสนุนจาก
องค์การ และความทุ่มเทในงาน โดยตวัแปรทั้ ง 2 ส่งผลต่อความผูกพนัองค์การ คิดเป็นร้อยละ 23.90 และร้อยละ 
28.80 ตามลาํดบั ส่วนตวัแปรความพึงพอใจในงาน ไม่ใช่ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ารของพนกังานระดบั
ปฏิบติัการสายงานผลิต บริษทั เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จาํกดั (มหาชน) เน่ืองจากเป็นตวัแปรท่ีถูกขจดัออกจากกสมการ      
ในการทดสอบการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน แมผ้ลการศึกษาจะพบวา่ ความพึงพอใจในงานไม่ใช่ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานระดับปฏิบัติการสายงานผลิต บริษทั เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จาํกัด (มหาชน) แต่
องค์การก็ควรให้ความสําคญั เน่ืองจากความพึงพอใจในงานจะทาํให้บุคคลมีความตั้งใจในการทาํงานและมีความ
รับผิดชอบต่องานของตนเอง เพ่ิมผลผลิตและพฤติกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อการทาํงาน ลดการขาดงาน และลดอตัรา
การลาออกจากงาน (Robbins, 1993, pp. 44-47) ซ่ึงจะส่งผลใหก้ารทาํงานขององคก์ารเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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ทศันคติของนักลงทุนต่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดในเขตกรุงเทพมหานคร 
ATTITUDE OF INVESTORS TO INVEST IN CONDOMINIUM IN BANGKOK 

 
สุรเชษฐ ชูตระกูลทรัพย์1   ดร.วจิิตร สุพนิิจ2 

1 นกัศึกษาปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการทัว่ไป  มหาวทิยาลยัสยาม 
2 อาจารยป์ระจาํ สาขาวชิาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัสยาม 

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

บทคดัย่อ      

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาดา้นประชากรศาสตร์ของนกัลงทุน ปัจจยัส่วนประสมการตลาดและ
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการลงทุน และทัศนคติของนักลงทุนต่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดในเขต
กรุงเทพมหานคร 

การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงสํารวจจากกลุ่มตวัอยา่งคือนักลงทุน โดยวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก จาํนวน 
400 คน จากการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม และการประมวลผลทางสถิติ ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อย
ละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สําหรับผลการทดสอบสมมติฐานใช้สถิติ t-test  และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) ผลการวจิยัพบวา่ 
 ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอาย ุ36-40 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี สถานภาพสมรส เป็นพนกังาน/
ลูกจา้งเอกชน และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 60,001 – 80,000 บาท 
 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นผลิตภณัฑ์มีความสําคญัมากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นราคา และดา้น
ช่องทางการจดัจาํหน่าย ตามลาํดบั โดยมีระยะเวลาในการพิจารณาตดัสินใจลงทุน 1-6 เดือน มีจาํนวนเงินท่ีใชใ้นการ
ลงทุนเฉล่ียต่อคร้ัง คือ 3,000,001 – 6,000,000 บาท/คร้ัง โดยแหล่งขอ้มูลเพ่ือการตดัสินใจคือป้ายโฆษณากลางแจง้ 
และมีบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจจากครอบครัว และมีทศันคติของนกัลงทุนต่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ประเภทคอนโดในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลาในการลงทุน มีความสําคญัมากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นทาํเล
ท่ีตั้งและสภาพแวดลอ้ม ดา้นสภาพคล่องของตลาดและความเส่ียง และดา้นผลตอบแทนตามลาํดบั 

แนวทางการตลาดสาหรับผูพ้ฒันาโครงการ เพ่ือความสาํเร็จในธุรกิจท่ีย ัง่ยนืภายใตก้ารแข่งขนัท่ีสูง ผูพ้ฒันา
โครงการจึงตอ้งอาศยักลยทุธการตลาดท่ีมีความโดดเด่นแตกต่างจากโครงการอ่ืนๆและมีความน่าสนใจแก่การลงทุน 
เช่น ดา้นราคาท่ีเหมาะสมกบัทาํเลท่ีตั้ง ควรพฒันาโครงการใกลร้ะบบขนส่งมวลชน ห่างจากถนนใหญ่ไม่ควรเกิน 500 
เมตร คุณภาพของสินคา้ บริการการขายท่ีดี การส่งเสริมการตลาดท่ีกระตุน้การตดัสินใจลงทุน เช่น ผูพ้ฒันาโครงการ
ควรกาหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีชดัเจน และรักษามาตรฐานต่างๆของโครงการไว ้เพราะกลุ่มลูกคา้เก่า สามารถแนะนาให้
บุคคลท่ีรู้จกั ซ่ึงกลุ่มลูกคา้เก่าค่อนขา้งมีผลต่อการตดัสินใจในการแนะนาบอกต่อ หรือลูกคา้เก่ากลบัมาลงทุนซํ้ าใน
โครงการใหม่ อยา่งไรกดี็ผูพ้ฒันาโครงการไม่ควรเนน้ลูกคา้ใหม่เพียงอยา่งเดียว 
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Abstract 

 The objective of this research is studying demography of investor, the marketing component, investment 
factor and investor’s attitude that concern to condominium in Bangkok. 
 This research observes 400 samples with collecting data from questionnaires and statistic analyzing. The 
statistics are frequency distribution, percentage, average and standard deviation. The assume result uses t-test and 
One-Way Analysis of Variance. 
 The research shows that the majority customer will be male who are age 36-40 years old, Bachelor 
degree, married, private company officer and average income is 60,001-80,000 THB. 
 The product of property is the first priority of investor, next is price and marketing channel. Decision 
takes time 1-6 months, average price for investment is 3-6 million THB. The source is billboards ad and most 
influent will be family. The length of investment is most important for investor attitude, next is location, 
environment, and liquidity. The last is rewards. 
 Developer should make remarkable marketing strategy to convince investor in high rate competition such 
as reasonable price, property should be located within 500 meters from transportation system, quality and sale 
service. Clarify target can be strategy to convince investor. It is important that company standard is effect to loyalty 
customer who can be the most influential person or reinvestment. 
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1. บทนํา 
 ในปี 2556 ท่ีผ่านมาเป็นปีท่ีผูป้ระกอบการพฒันาอสังหาริมทรัพยจ์ากส่วนกลางไดข้ยายการลงทุนไปยงั
จงัหวดัภูมิภาคมากเป็นพิเศษมีผลทาํใหต้ลาดอสังหาริมทรัพยใ์นต่างจงัหวดัมีความคึกคกัโดยส่วนใหญ่เป็นการพฒันา
โครงการคอนโดมิเนียม โดย 2-3 ปีท่ีผา่นมา ผูป้ระกอบการพฒันาอสังหาริมทรัพยไ์ดเ้ขา้ไปรุกตลาดคอนโดมิเนียมใน
จงัหวดัหัวเมืองเศรษฐกิจของภูมิภาคและเมืองท่องเท่ียวกนัอยา่งเขม้ขน้ ธุรกิจอสังหาริมทรัพยใ์นจงัหวดัหลกัๆของ
ภาคอีสาน เช่น อุดรธานี ขอนแก่น นครราชสีมา มหาสารคาม สกลนคร อุบลราชธานี ฯลฯ มีโครงการธุรกิจ
คอนโดมิเนียมท่ีเป็นของนกัลงทุนจากส่วนกลางมากกวา่ 50 โครงการ มีจาํนวนห้องพกัชุดมากกวา่ 1 หม่ืนยนิูต โดย
เฉพาะท่ีอุดรธานี มีอยู่ 10 โครงการ มีมากกว่า 2900 ยูนิต ส่วนสาเหตุท่ีมีการลงทุนและพฒันาธุรกิจอสังหาฯจาก
แนวราบมาเป็นแนวสูงหรือคอนโดมิเนียมแทนนั้น เป็นเพราะหลายสาเหตุ แต่ท่ีเป็นสาเหตุหลกั ก็คือ ราคาท่ีดินใน
พ้ืนท่ีเขตเทศบาลของหวัเมืองหลกัๆ มีราคาเพ่ิมสูงกวา่ราคาประเมินของกรมท่ีดินจาํนวนหลายเท่าตวั ถึงไร่ละกวา่ 45 
ลา้นบาท ทาํให้นกัลงทุนรุ่นใหม่หันมาลงทุนพฒันาคอนโดมิเนียมแทนแนวราบ ทั้งน้ีเพ่ือให้เกิดความสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคในยุคปัจจุบนัท่ีเขา้ใจว่าการอยูค่อนโดมิเนียมมีความสะดวกสบายกวา่บา้นแนวราบ และ
สุดท้ายนักลงทุนพฒันามองตลาดจะเติบโตดว้ยกาํลงัซ้ือจากการเปิด AEC รวมถึงการเก็งกาํไรระยะสั้ นเน่ืองจาก
ปัจจุบนัผลตอบแทนจากการฝากเงินกบัสถาบนัการเงินมีผลตอบแทนท่ีตํ่า (ธนาคารแห่งประเทศไทย; 2557) 
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นบัไดว้า่ในปัจจุบนัมีผูส้นใจลงทุนในอสังหาริมทรัพยป์ระเภทคอนโด โดยเฉพาะในเมืองหลวงท่ีเป็นศูนย์
รวมและใจกลางธุรกิจประเภทต่างๆ รวมทั้ งการเคล่ือนยา้ยของแรงงานต่างชาติท่ีจะเกิดข้ึนจากการเปิดประชาคม
อาเซียนในปีพ.ศ. 2558 ท่ีจะถึงน้ี ทาํใหค้วามตอ้งการในเร่ืองท่ีพกัอาศยัเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตคนเมืองท่ี
ตอ้งการความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง และตอ้งการท่ีพกัอาศยัท่ีอยูใ่กลส้ถานท่ีทาํงานและเดินทางไปยงัจุดต่างๆ 
ไดส้ะดวก คอนโดท่ีอยูติ่ดแนวรถไฟฟ้าหรือรถไฟใตดิ้นซ่ึงไดรั้บความนิยมและมีผูล้งทุนจาํนวนมากเขา้ซ้ือเพ่ือขาย
ต่อในการเก็งกาํไรหรือการปล่อยเช่าเพ่ือสร้างรายได ้ซ่ึงในการลงทุนนั้นย่อมมีความเส่ียงและวิธีการต่างๆในการ
ลงทุนเพ่ือให้การลงทุนนั้ นสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่นักลงทุน และในขณะท่ีนักลงทุนแต่ละคนมีความรู้
ความสามารถ รวมทั้งทศันคติต่อการลงทุนท่ีแตกต่างกนัออกไป ซ่ึงข้ึนอยูก่บัปัจจยัแวดลอ้มต่างๆของผูล้งทุนท่ีแตกต่าง
กนั ทั้งในเร่ืองของปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของคอนโด และปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีผลต่อการลงทุน อนั
จะส่งผลให้ทศันคติต่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยป์ระเภทคอนโดในเขตกรุงเทพมหานครของผูล้งทุนแตกต่างกนัไป 
ทาํใหผู้ว้ิจยัสนใจศึกษา “ทศันคติของนกัลงทุนต่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยป์ระเภทคอนโดในเขตกรุงเทพมหานคร” 
วา่ผูล้งทุนมีปัจจยัต่างๆในการลงทุน รวมถึงทศันคติการลงทุนในอสังหาริมทรัพยป์ระเภทคอนโดของผูล้งทุน 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1.เพ่ือสาํรวจดา้นประชากรศาสตร์ของนกัลงทุน 
2.เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดและปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยป์ระเภทคอนโดใน

เขตกรุงเทพมหานคร 
3.เพ่ือศึกษาทศันคติของนกัลงทุนต่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยป์ระเภทคอนโดในเขตกรุงเทพมหานคร 
4.เพ่ือศึกษาความแตกต่างของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัท่ีมีผลต่อ

การลงทุน และทศันคติของนกัลงทุนต่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยป์ระเภทคอนโดในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

3. การดาํเนินการวจิัย 
 ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นนกัลงทุนประเภทอสังหาริมทรัพยป์ระเภทคอนโดใน กรุงเทพมหานคร 
ดว้ยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multistage Cluster Sampling) โดยการใชเ้ขตพ้ืนท่ีการปกครองการและ
ทาํเลท่ีตั้งของอสังหาริมทรัพยท่ี์น่าสนใจในการกาํหนดจาํนวนตวัอยา่ง จากเขตปกครองทั้งส้ิน 50 เขต และสุ่มตวัอยา่ง
จากแต่ละเขตจาํนวน 20 ตวัอยา่ง จาก 20 เขต รวมเป็นจาํนวน 400 ตวัอยา่ง  
 การวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งทัศนคติของนักลงทุนต่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ประเภทคอนโดในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งการวิจยัตามส่วนประสมทางการตลาดออกเป็น  4  รูปแบบ  คือ  
ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นทศันคติ ประกอบดว้ย 4 ดา้น
คือ ดา้นทาํเลท่ีตั้งและสภาพแวดลอ้ม ดา้นผลตอบแทน ดา้นระยะเวลาในการลงทุน ดา้นสภาพคล่องของตลาดและ
ความเส่ียง ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้เอกสารและงานวิจยัท่ีขอ้ง นาํมาสังเคราะห์และนาํมาสร้างเป็นแบบสอบถาม  และ
นาํเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาพิจารณาความเหมาะสมและความสอดคลอ้ง ซ่ึงสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ความถ่ี 
(Frequency)  และค่าร้อยละ (Percentage) อธิบายตัวแปรต่างๆ ท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี  และใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต 
(Arithmetic Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation) และสถิติทดสอบความแตกต่างรายคู่ และสถิติ
ทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว ในการทดสอบสมมติฐาน 
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4. ผลการวจิัย 
 ปัจจยัส่วนบุคคลเก่ียวกบัทศันคติของนักลงทุนต่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยป์ระเภทคอนโดในเขต
กรุงเทพมหานคร สําหรับเหตุผลท่ีทาํให้นักลงทุนตดัสินใจซ้ือเพ่ือปล่อยเช่า พบว่า ไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะส่วน
บุคคลของคนด้านต่างๆ ได้แก่ สถานภาพ และรายได้ คนโสดท่ีไม่มีภาระมักจะกล้าเส่ียงและสนใจลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดความงอกเงยแก่เงินทุน และดา้นรายได ้การมีรายไดท่ี้แตกต่างกนัเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจในการลงทุนและส่งผลต่อลกัษณะค่านิยมและพฤติกรรมการบริโภคเฉพาะอยา่ง  
 ปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ผลการศึกษา พบวา่ องคป์ระกอบหลกัท่ีนกัลงทุนใหค้วามสาํคญั 
คือ ทาํเลท่ีตั้ ง สภาพแวดลอ้ม รูปแบบการออกแบบอาคาร งานก่อสร้าง (คุณภาพวสัดุและตกแต่ง) ความแข็งแรง
ทนทานของวสัดุท่ีก่อสร้างและตกแต่ง การขายโดยมีหอ้งตวัอยา่ง และส่ิงอานวยความสะดวกภายในอาคารชุดพกัอาศยั  
 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา ผลการศึกษา พบว่า นักลงทุนไดค้าํนึงถึงองคป์ระกอบหลกั คือ 
ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกบัทาํเลท่ีตั้ง ประกอบดว้ยการพิจารณาเร่ืองความสามารถในการผอ่นชาระรายเดือน และจาน
วนเงินดาวน์นอ้ย เป็นหลกั ส่วนเง่ือนไขของสถาบนัการเงิน เป็นเพียงปัจจยัรองในการตดัสินใจ 
  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจาํหน่าย ไดแ้ก่ ความสะดวกในการซ้ือ ส่ือการตลาดเขา้ถึง
เป็นท่ีรู้จกั กิจกรรมการขาย ผลการศึกษาพบวา่ นกัลงทุนใหเ้ป็นองคป์ระกอบรองในการตดัสินใจ  
 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการขายและการบริการ ผลการศึกษาพบว่า นักลงทุน
คาํนึงถึงองคป์ระกอบหลกั คือ การให้ส่วนลด การมีบริการนอกเหนือจากการขาย เก่ียวกบั รับคาปรึกษาการตกแต่ง
ภายใน การบริการซ่อมแซม และการให้บริการของพนักงานขาย การบริการจดัการส่วนกลางท่ีดี การรักษาความ
สะอาดภายในโครงการ 
ตารางท่ี 1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน ปฏิเสธสมมติฐาน ยอมรับสมมติฐาน

1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อทศันคติของนกัลงทุนต่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยป์ระเภทคอนโด
ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 
1.1 อายท่ีุแตกต่างกนัส่งผลต่อทศันคติของนกัลงทุนต่อการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพยป์ระเภทคอนโดในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 

√ 

1.2 ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อทศันคติของนกัลงทุนต่อ
การลงทุนในอสงัหาริมทรัพยป์ระเภทคอนโดในเขตกรุงเทพมหานคร
ท่ีแตกต่างกนั 

√ 

1.3 สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อทศันคติของนกัลงทุนต่อการ
ลงทุนในอสงัหาริมทรัพยป์ระเภทคอนโดในเขตกรุงเทพมหานครท่ี
แตกต่างกนั 

√ 

1.4 อาชีพท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อทศันคติของนกัลงทุนต่อการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพยป์ระเภทคอนโดในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 

√ 

1.5 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อทศันคติของนกั
ลงทุนต่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยป์ระเภทคอนโดในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 

√ 
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สมมติฐาน ปฏิเสธสมมติฐาน ยอมรับสมมติฐาน

2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อทศันคติของนกัลงทุนต่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยป์ระเภท
คอนโดในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 
2.1 ดา้นผลิตภณัฑท่ี์แตกต่างกนัส่งผลต่อทศันคติของนกัลงทุนต่อการ
ลงทุนในอสงัหาริมทรัพยป์ระเภทคอนโดในเขตกรุงเทพมหานครท่ี
แตกต่างกนั 

√ 

2.2 ดา้นราคา ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อทศันคติของนกัลงทุนต่อการ
ลงทุนในอสงัหาริมทรัพยป์ระเภทคอนโดในเขตกรุงเทพมหานครท่ี
แตกต่างกนั 

√ 

2.3 ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อทศันคติของนกั
ลงทุนต่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยป์ระเภทคอนโดในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 

√ 

2.4 ดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อทศันคติของนกั
ลงทุนต่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยป์ระเภทคอนโดในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 

√ 

3. ปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อทศันคติของนกัลงทุนต่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยป์ระเภทคอนโดใน
เขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
3.1 ระยะเวลาในการพิจารณาตดัสินใจลงทุน ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อ
ทศันคติของนกัลงทุนต่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยป์ระเภทคอนโด
ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

√ 

3.2 จาํนวนเงินท่ีใชใ้นการลงทุนเฉล่ียต่อคร้ัง ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อ
ทศันคติของนกัลงทุนต่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยป์ระเภทคอนโด
ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

√ 

3.3 แหล่งขอ้มูลเพื่อการตดัสินใจ ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อทศันคติของ
นกัลงทุนต่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยป์ระเภทคอนโดในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

√ 

3.4 บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อทศันคติ
ของนกัลงทุนต่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยป์ระเภทคอนโดในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

√ 

 

5. บทสรุป 
 1. เน่ืองจากกลุ่มนักลงทุนปล่อยเช่าไม่ได้ซ้ือเพ่ืออยู่อาศัยจริง สัดส่วนการเข้าอยู่จริงอาจจะน้อยกว่าท่ี
คาดการณ์ไว  ้อาจส่งผลกระทบต่อโครงการ เช่น สาธารณูปโภคและส่วนกลาง หากมีการเข้าอยู่จริงน้อยกว่าท่ี
คาดการณ์อาจส่งผลต่อค่าส่วนกลางหากเกบ็ไดไ้ม่เตม็จานวน ผูพ้ฒันาโครงการอาจตอ้งนาเงินของบริษทัมาหมุนเวยีน 
การบริหารจดัการระยะยาวอาจมีปัญหาอาจส่งผลต่อการทางานและการจดัการของนิติบุคคลในอนาคต ดงันั้น ควรมี
การบริหารจดัการเร่ืองการเก็บค่าส่วนกลางท่ีดี เช่น การเก็บล่วงหน้า 2-3 ปี เป็นตน้ เพ่ือไม่ให้สภาพโครงการดูร้าง
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และโทรมเร็ว รวมทั้งจะไม่มีความปลอดภยัต่อผูพ้กัอาศยั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวความคิดของ มานพ พงศทตั (2541, น. 
105-106)  
 2. ผูพ้ฒันาโครงการควรแบ่งประเภทลูกคา้ท่ีตอ้งการซ้ือห้องชุดเพ่ือการลงทุนกบัอยูอ่าศยัอยา่งชดัเจนเพื่อ
ความสะดวกในการบริหารงาน การวางแผนการตลาดและขายเพื่อท่ีจะจัดส่ิงกระตุน้ทางการตลาดให้เหมาะสม 
ออกเป็นกลุ่มๆ เช่น รอบท่ี1.เปิดขายให้กบักลุ่มท่ีตอ้งการเขา้อยูอ่าศยัจริงก่อน รอบท่ี 2.เปิดขายใหก้บักลุ่มนกัลงทุนท่ี
สนใจซ้ือในหอ้งชุดพกัอาศยั ซ่ึงสอดคลอ้งตามนยัของ Kotler (1984, pp. 161 - 175)  
 3. โครงการท่ีมีระดบัราคาขาย 1 – 2 ลา้นบาทเป็นช่วงราคาท่ีกลุ่มนักลงทุนสนใจ ผูพ้ฒันาโครงการควร
วางแผนกาํหนดเง่ือนไขการชาระเงินผ่อนดาวน์ไม่เกิน 20%: และจะส่งผลให้ตดัสินลงทุนได้ทันทีและผูพ้ฒันา
โครงการควรศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินเพ่ิมเติมอย่างละเอียด ก่อนดาเนินการพฒันาโครงการซ่ึงจะเป็น
ประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการซ้ือหอ้งชุดเพ่ือการลงทุนระยะเวลา 5 ปีข้ึนไป   
 4. แนวทางการตลาดสาหรับผูพ้ฒันาโครงการ เพ่ือความสําเร็จในธุรกิจท่ีย ัง่ยืนภายใตก้ารแข่งขนัท่ีสูง 
ผูพ้ฒันาโครงการจึงตอ้งอาศยักลยุทธการตลาดท่ีมีความโดดเด่นแตกต่างจากโครงการอ่ืนๆและมีความน่าสนใจแก่
การลงทุน เช่น ดา้นราคาท่ีเหมาะสมกบัทาํเลท่ีตั้ง ควรพฒันาโครงการใกลร้ะบบขนส่งมวลชน ห่างจากถนนใหญ่ไม่
ควรเกิน 500 เมตร คุณภาพของสินคา้ บริการการขายท่ีดี การส่งเสริมการตลาดท่ีกระตุน้การตดัสินใจลงทุน เช่น 
ผูพ้ฒันาโครงการควรกาหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีชดัเจน และรักษามาตรฐานต่างๆของโครงการไว ้เพราะกลุ่มลูกคา้เก่า 
สามารถแนะนาให้บุคคลท่ีรู้จกั ซ่ึงกลุ่มลูกคา้เก่าค่อนขา้งมีผลต่อการตดัสินใจในการแนะนาบอกต่อ หรือลูกคา้เก่า
กลบัมาลงทุนซํ้ าในโครงการใหม่ อยา่งไรกดี็ผูพ้ฒันาโครงการไม่ควรเนน้ลูกคา้ใหม่เพียงอยา่งเดียว 
 
 

กติติกรรมประกาศ  
 งานวิจยัฉบบัน้ีสําเร็จไดด้ว้ยไดรั้บความกรุณาและคาํแนะนาํของ ดร. วิจิตร สุพินิจ อาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีได้
กรุณาตรวจทานและแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆของงานวิจยัน้ีให้ถูกตอ้งสมบูรณ์ ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์
ดงักล่าวเป็นอยา่งสูง หากงานวิจยัฉบบัน้ีเกิดประโยชน์ต่อผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งทางตรงหรือทางออ้ม ผูว้ิจยัขอมอบความดีใน
คร้ังน้ีแก่ มหาวทิยาลยัสยาม มหาวทิยาลยัอนัทรงคุณค่าควรแก่การเทิดทูน 
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แนวทางการเพิม่ยอดขายผลผลติหัตถกรรมหมอนขิด บริษัท ไทยคอมมูนิตี ้โปรดักส์ จํากดั 
THE STUDY OF INCREASE INCOME OF FOLK HANDICRAFT OF KHIT PATTERNED 

PILLOWS FOR THAI COMMUNITY PRODUCTS CO.,LTD. 
 

ปพชิฌาย์ ขันเงิน1  อโณทยั รัตนกลุ2    
1 นกัศึกษาปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต วทิยาลยับณัฑิตศึกษาการจดัการ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

2 อาจารยป์ระจาํ วทิยาลยับณัฑิตศึกษาการจดัการ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

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

บทคดัย่อ 

การศึกษาแนวทางการเพ่ิมยอดขายผลผลิตหัตถกรรมหมอนขิด บริษทั ไทยคอมมูนิต้ี โปรดกัส์ จาํกดั มี
วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาแนวทางการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดของผลิตภณัฑ์หัตถกรรมหมอนขิด ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑ์
พ้ืนบ้านโอทอปของกลุ่มชมชนในจังหวดัภาคอิสาน โดยการศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์
หตัถกรรมหมอนขิด และทาํการวิเคราะห์ถึงศกัยภาพในการแข่งขนัเพ่ือนาํไปใชใ้นการวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาด
จนสามารถตอบสนองและเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคสินคา้ โดยทฤษฎีท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ไดแ้ก่ การวิเคราะห์สภาพการ
แข่งขนัในอุตสาหกรรม (Five Force Model) การวิเคราะห์สถานการณ์ภายในและภายนอกองคก์ร (SWOT Analysis)
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ (TOWs Matrix) และการกาํหนดกลยุทธ์ทางการตลาดจากส่วนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix 4P’s) เพ่ือเพ่ิมยอดขายใหไ้ดต้รงตามเป้าหมายท่ีวางไว ้
 จากกลยทุธ์ทางการตลาดเพ่ือนาํมาใชใ้นการเพ่ิมยอดขายผลผลิตหัตถกรรมหมอนขิด จะมุ่งเนน้กลยทุธ์การ
พฒันาตลาดในช่องทางต่างประเทศท่ีมีการแข่งขนัน้อย โดยมีกลยุทยส่์วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix 
4P’s) ในดา้นของสินคา้ไดมี้การร่วมเป็นคู่คา้กบับริษทัผูผ้ลิตท่ีมีศกัยภาพ สินคา้มีความหลากหลายอีกทั้งยงัมีคุณภาพ 
ดา้นราคาอาศยัการตั้งราคาท่ีตํ่ากวา่คู่แข่งเน่ืองจากความสามารถในการลดตน้ทุน ดา้นสถานท่ีมีการพฒันาช่องทางการ
ขายในกลุ่มลูกคา้ออนไลน์ และด้านการส่งเสริมการตลาด ทาํการส่ือสารผูบ้ริโภคผ่านทางเวป็ไซต์และมีการให้
ส่วนลดเป็นการดึงดูดและรักษาฐานผูบ้ริโภคทั้งยงัเป็นการสร้างภาพลกัษณ์และความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูบ้ริโภค    
 

คาํสําคญั: การตลาด, เพ่ิมยอดขาย, ผลิตภณัฑห์ตัถกรรมหมอนขิด 
 

Abstract 

The study of “Increase income of folk handicraft of khit-patterned pillows for Thai Community Products 
company limited”  aims to study ways to increase the market share of handicraft of khit. . OTOP, one tambon one 
product, a native of traffic collisions in Northeastern Province. By studying the behavior decision to buy folk 
handicraft of khit-patterned pillows. And analyzed the competitive potential to be used in planning marketing 
strategies to meet and reach consumers. The adapted theories in this study were; Five Force Model, SWOT 
Analysis, TOWs Matrix and Marketing Mix 4P's to increase sales to achieve goals. 
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From marketing strategy to be used to increase sales productivity and Crafts pillow khit. It focuses on 
strategic market development in export channels that are less competitive. The strategy, marketing mix (Marketing 
Mix 4P's) in terms of product will be co-partnership with the manufacturer's potential and products variety are also 
quality. The price depends on the price lower competitors due to ability reduce the costs . The place has developed 
sales channels in the online segment. Promotion and marketing communications with consumers via its website and 
offers a discount to attract and retain consumers and to create an image and confidence to consumers. Promotion 
and marketing communications with consumers via its website and offers a discount to attract and retain consumers 
and to create an image and confidence to consumers. 
 

KEYWORDS: MARKETING, INCREASE SALES, HANDICRAFTS PILLOW KHIT 

 
1. บทนํา 

หัตถกรรมหมอนขิดเป็นงานผลิตภณัฑ์พ้ืนบา้นโอทอปของกลุ่มชมชนในจงัหวดัภาคอิสานท่ีมีทั้ งความ
ประณีตและสวยงามของผลิตภณัฑ ์ซ่ึงมิเพียงแต่สะทอ้นใหเ้ห็นถึงแค่คุณค่าจากการใชป้ระโยชน์เท่านั้น แต่ยงัเป็นงาน
ศิลปะท่ีใหคุ้ณค่าทางจิตใจของผูใ้ช ้ทั้งลวดลายสีสันสวยงาม มีเอกลกัษณ์ และความหลากหลายของรูปแบบผลิตภณัฑ์
ทาํให้เป็นท่ีตอ้งการของผูซ้ื้อในประเทศไทยและต่างประเทศ ขอ้มูลจากสาํนกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัยโสธร พบวา่
รายไดจ้ากการจาํหน่ายผลิตภณัฑโ์อทอปของจงัหวดัยโสธรในปี พ.ศ. 2556 พบวา่หมอนขิด เป็นผลิตภณัฑ ์1 ใน 3 ท่ี
สามารถทาํรายไดสู้งสุดและสร้างช่ือเสียงใหแ้ก่จงัหวดัมาโดยตลอด 

ในปัจจุบนัจึงมีธุรกิจร้านคา้ผลิตภณัฑ์หัตถกรรมหมอนขิดเพ่ิมข้ึนมากมาย และมีแนวโนม้การแข่งขนัท่ีสูง
และรุนแรงมากข้ึน ความสามารถในการเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ท่ีมีความตอ้งการผลิตภณัฑท่ี์มีความเป็นเอกลกัษณ์สวยงาม
ทั้ งจากในประเทศและต่างประเทศยงัคงมีอยู่น้อย จากโอกาสดงักล่าว การศึกษาแนวทางการเพิ่มยอดขายผลผลิต
หัตถกรรมหมอนขิดของบริษทั ไทยคอมมูนิต้ี โปรดกัส์ จาํกดั จึงเป็นโอกาสท่ีบริษทัจะสามารถท่ีจะสร้างรายได้
เพ่ิมข้ึนและสามารถแข่งขนักบัคู่แข่งบริษทัอ่ืนๆเพ่ือกา้วมาเป็นตวัแทนจาํหน่ายผลิตภณัฑ์หมอนขิดท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
ประเทศไทย ทั้งยงัเป็นโอกาสท่ีจะช่วยส่งเสริมรายไดแ้ละอาชีพใหแ้ก่กลุ่มชุมชนผูผ้ลิตสินคา้หตัถกรรมหมอนขิดใหดี้
เพ่ิมยิง่ข้ึนดว้ย  
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑห์ตัถกรรมหมอนขิด  
2) เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑห์ตัถกรรมหมอนขิด  
3) เพ่ือศึกษาแนวทางการเพ่ิมยอดขายผลิตภณัฑห์ตัถกรรมหมอนขิดของบริษทั ไทยคอมมูนิต้ี โปรดกัส์ จาํกดั  

 
3. การดาํเนินการวจิัย 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง คือประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัยโสธร และกลุ่มตวัอยา่งคือ ผูท่ี้
อาศยัในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัยโสธร และเคยเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์หมอนขิด จาํนวน 100 ตวัอยา่ง ระยะเวลาการเก็บ
ขอ้มูล 1 เดือน ตั้งแต่วนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 ถึง 15 มีนาคม พ.ศ. 2558 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามท่ีประกอบด้วย 3 ส่วนคือ ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทั่วไปของผูต้อบ
แบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมผูบ้ริโภค และส่วนท่ี 3 ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด รวมถึงการวิเคราะห์สถานการณ์ภายในและภายนอกองคก์ร การวิเคราะห์TOWs Matrix และการกาํหนดกล
ยทุธ์ทางการตลาด (Marketing Mix 4P’s)  

การพัฒนาเคร่ืองมือ การศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดท้าํการพฒันาเคร่ืองมือโดยใช้สถิติการวิเคราะห์เพ่ือหาค่า 
Cronbach’s alpha โดยการทาํ Pilot Test จาํนวน 30 ตวัอยา่ง ผลการทดสอบพบวา่มีค่าเกินกวา่ 0.7 

การเก็บรวบรวมข้อมูล มี 2 ขั้นตอนคือ 1) ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสาํรวจและ
สัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งในพ้ืนท่ีท่ีศึกษาโดยใชแ้บบสอบถาม 2) ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้าก
การคน้ควา้จาก ตาํรา บทความ  เอกสาร อินเทอร์เน็ต เวบ็ไซต ์ และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล ผูว้ิจยัไดใ้ชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใชค้่าความถ่ี (Frequency) และ
ร้อยละ (Percentage) ในการบรรยายขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามและพฤติกรรมผูบ้ริโภค ใชส้ถิติค่าเฉล่ีย 
(Mean) )  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) ในการวดัระดบัความสาํคญัของขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาด 
 

4. ผลการวจิัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 60) มีอายุ
ระหวา่ง 41-50 ปี (ร้อยละ 38) สถานภาพสมรส (ร้อยละ 64) จบการศึกษาปริญญาตรี (ร้อยละ 49) มีอาชีพรับจา้งทัว่ไป 
(ร้อยละ 31) รายไดเ้ฉล่ีย 10,000-20,000 บาท (ร้อยละ 59) เลือกซ้ือหมอนสามเหล่ียม 3   พบั 10 ช่องมากท่ีสุด (ร้อยละ 
42) เน่ืองในโอกาสท่องเท่ียว (ร้อยละ 54) เพ่ือการใช้ประโยชน์และตกแต่งบ้าน (ร้อยละ 62) โดยเลือกจากสีสัน
ลวดลายสวยงามมากท่ีสุด (ร้อยละ 42) และช่ืนชอบลายชา้งมากท่ีสุด (ร้อยละ 45) ส่วนระดบัความสาํคญัต่อปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือ พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ์ มีระดบัความสําคญัมาก (x̄=4.06) ดา้น
ราคา มีระดับความสําคัญมาก (x̄=4.36) ด้านสถานท่ีจัดจาํหน่าย มีระดับความสําคัญมาก (x̄=4.30) และด้านการ
ส่งเสริมการตลาด มีระดบัความสาํคญัมาก (x̄=3.55) 
 การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มธุรกิจ พบว่า จุดแข็ง มีความหลากหลายของผลิตภณัฑ์และลวดลายสวยงาม 
ราคาถูก จุดอ่อน สินคา้หัตถกรรมจะควบคุมคุณภาพสินคา้ไดย้าก และความน่าเช่ือถือจากการเป็นผูผ้ลิตรายใหม่ใน
ตลาดน้ี โอกาส ความเป็นเอกลกัษณ์ของสินคา้ไทยท่ีมีความตอ้งการเพ่ิมข้ึนจากกลุ่มลูกคา้ต่างประเทศ อุปสรรค การ
ข้ึนราคาของวตัถุดิบ 

การวิเคราะห์  TOWS Matrix พบว่า กลยุทธ์เชิงรุก  การเพ่ิมช่องทางการขายสินค้าไปยังกลุ่มลูกค้า
ต่างประเทศ กลยุทธ์เชิงแก้ไข การเขา้ร่วมเป็นพนัธมิตรทางการคา้กบับริษทัคู่แข่ง เพ่ือทาํการยกระดบัคุณภาพสินคา้
ให้สามารถส่งออกได  ้กลยุทธ์เชิงป้องกัน การลดตน้ทุนการจัดส่งสินคา้เพ่ือทดแทนค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมข้ึนดา้นราคา
วตัถุดิบ กลยุทธ์เชิงรับ การพฒันาเวบ็ไซตอ์อนไลน์ใหเ้ขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีหลากหลาย 
 จากการวิเคราะห์ขา้งตน้ ในการทราบแนวทางการเพิ่มยอดขายผลผลิตหัตถกรรมหมอนขิด โดยการนาํผล
การวเิคราะห์ขอ้มูลมากาํหนดเป็นกลยทุธ์ทางการตลาดคือ 
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การกาํหนดกลยุทธ์การตลาด (Marketing Mix Strategy: 4P’s) 
1)  ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) เพ่ิมความหลากหลายของสินคา้ และการใหค้วามสาํคญักบัคุณภาพของสินคา้ก็

เป็นส่ิงท่ีตอ้งทาํควบคู่ไปดว้ย 
2)  ดา้นราคา (Price) เขา้ร่วมเป็นพนัธมิตรทางการคา้กบัคู่แข่งระดบับน ทาํใหไ้ดร้าคาตน้ทุนสินคา้ท่ีตํ่าลง 
3)  ด้านสถานท่ี (Place) มุ่งเน้นการส่งออกไปยงัต่างประเทศ โดยการพฒันาตลาดในช่องทางเว็บไซต์

ออนไลน์ 
4)  ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เพ่ิมการโฆษณาผ่านส่ือเว็บไซต์ออนไลน์ และจัดกิจกรรม

ส่งเสริมการขาย เช่น การใหส่้วนลด แจกของสมนาคุณ เป็นตน้ 
 

5. ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะสาํหรับการวจิยัคร้ังน้ี 

1)  การรักษาคุณภาพของสินคา้ตอ้งมาเป็นอนัดบัหน่ึงในการสร้างความเช่ือมัน่แก่ผูบ้ริโภค 
2)  การสร้างความเป็นเอกลกัษณ์ของสินคา้ จะเป็นจุดแขง็ท่ีคู่แข่งยากต่อการลอกเลียนแบบ 

 ขอ้เสนอแนะสาํหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 
1)  ควรมีการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคต่างประเทศดว้ย เพ่ือการขยายตลาดในอนาคต 
2)  ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมทางดา้นโลจิสติกส์ เพ่ือนาํกลยทุธ์มาใชใ้นการลดตน้ทุนจดัการส่งสินคา้ 
 

6. บทสรุป 
การเพ่ิมยอดขายผลผลิตหตัถกรรมหมอนขิด จะตอ้งมีการศึกษาถึงพฤติกรรมและความตอ้งการของผูบ้ริโภค

เป็นหลกั ซ่ึงจากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคามีค่าเฉล่ียระดบัความสาํคญัสูงสุด (x̄=4.36) 
ทาํใหพ้บวา่ ผูบ้ริโภคยงัคงให้ความสาํคญักบัราคามากท่ีสุด จึงไดเ้ขา้ร่วมเป็นพธัมิตรทางการคา้กบัคู่แข่งระดบับน ทาํ
ใหมี้สินคา้ท่ีหลากหลาย ผูบ้ริโภคไดสิ้นคา้ท่ีมีราคาถูกและตํ่ากวา่คู่แข่งรายอ่ืนๆในตลาด รวมถึงการเพิ่มโอกาสในการ
ส่งออกสินคา้ไปต่างประเทศท่ียงัมีการแข่งขนัท่ีนอ้ยสามารถตั้งราคาท่ีสูงเพ่ือเพ่ิมกาํไรไดม้ากข้ึน และการส่ือสารผา่น
ทางเวบ็ไซตเ์ป็นอีกช่องทางการส่ือสารท่ีจะสามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดง่้ายข้ึนในโลกดิจิตอล ในดา้นเศรษฐกิจยงัเป็น
การส่งผลดีต่อประเทศจากการส่งออกสินคา้ อีกทั้งผูท่ี้จะไดรั้บประโยชน์สูงสุดนัน่คือกลุ่มชุมชนท่ีทาํการผลิตหมอน
ทั้งยงัเป็นการส่งเสริมรายไดแ้ละยงัเพ่ิมคุณภาพชิวิตใหแ้ก่ชุมชุมนั้นๆอีกดว้ย 
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--------------------------------- 
บทคดัย่อ 

การวิจัยค ร้ังน้ี มีว ัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงศึกษาระดับความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการ
ธนาคารกรุงไทย จา กดั (มหาชน) สาขารัตนาธิเบศร์ จงัหวดันนทบุรี และเปรียบเทียบความพึงพอใจในการใชบ้ริการ
ของธนาคารกรุงไทย จา กดั (มหาชน) สาขารัตนาธิเบศร์ จงัหวดันนทบุรี จา แนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์การ
วิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงสา รวจจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูใ้ชบ้ริการธนาคารกรุงไทย จา กดั (มหาชน) สาขารัตนาธิเบศร์ 
จงัหวดันนทบุรี จา นวน 400 คน จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม และการประมวลผลทางสถิติ ไดแ้ก่ 
การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สาหรับผลการทดสอบสมมติฐานใชส้ถิติ t-test 
และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) ผลการวิจยัพบวา่ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง มีอายุ 51 ปี ข้ึนไป รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีรายไดต่้า กว่า 15,000 บาท มีระดบัการศึกษาอนุปริญญา
หรือเทียบเท่า ส่วนใหญ่มาใชบ้ริการในช่วงเวลา 8.30-10.00 น. เพ่ือใชบ้ริการดา้นชาระค่าสินคา้และบริการ และมี
ระยะเวลาในการทา ธุรกรรมต่อคร้ังประมาณ ไม่เกิน 15 นาที นอกจากน้ีผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจในคุณภาพการ
ให้บริการของธนาคารกรุงไทย จา กดั (มหาชน) สาขารัตนาธิเบศร์ จงัหวดันนทบุรี ในภาพรวมพบวา่อยูใ่นระดบัมาก 
โดยมีความพึงพอใจในดา้นรูปลกัษณ์มากทีสุด รองลงมาคือดา้นการตอบสนองลูกคา้ ดา้นการดูแลเอาใจใส่ ดา้นความ
ไวว้างใจ และดา้นการใหค้วามมัน่ใจ ตามลาํดบั 

ผูใ้ช้บริการท่ีมีรายไดท่ี้แตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัความพึงพอใจในการให้บริการดา้นการดูแลเอาใจใส่
แตกต่างกนั ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัผลต่อปัจจยัความพึงพอใจในการใหบ้ริการดา้นการให้ความมัน่ใจ และดา้น
การดูแลเอาใจใส่แตกต่างกนั ช่วงเวลาท่ีทาธุรกรรมท่ีแตกต่างกนัผลต่อปัจจยัความพึงพอใจในการให้บริการดา้นการ
ใหค้วามมัน่ใจ และดา้นการดูแลเอาใจใส่แตกต่างกนั ประเภทการทาธุรกรรมท่ีแตกต่างกนัผลต่อปัจจยัความพึงพอใจ
ในการใหบ้ริการดา้นการใหค้วามมัน่ใจ แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัสาคญั .05 ส่วนปัจจยัดา้นอ่ืนไม่พบวา่มีความแตกต่าง
ท่ีระดับนัยสาคญั .05ในการใช้บริการของธนาคารกรุงไทย จา กัด (มหาชน) สาขารัตนาธิเบศร์ จังหวดันนทบุรี 
ผูใ้ชบ้ริการให้ความสาคญักบัดา้นรูปลกัษณ์เช่น การแต่งกายของพนักงาน ความทนัสมยั และช่ือเสียงของธนาคาร 
และการอบสนองลูกคา้ เช่น การเตม็ใจให้บริการ ดงันั้นทางผูบ้ริหารของควรจดัให้มีการคดัเลือกพนกังานท่ีมีความรู้ 
ความเขา้ใจในริการโดยรวมของธนาคารฯ สาหรับตอ้นรับลูกคา้โดยเฉพาะ เพ่ือทาใหผู้ท่ี้มาใชบ้ริการรู้สึกวา่ไดรั้บการ
ดูแลเอาใจใส่ากพนักงานเป็นอยา่งดีระหว่างรอรับบริการจากพนักงานท่ีมีหน้าท่ีในการใชร้ะบบงาน และควรมีการ
ประชุมสาขาเพ่ือสารวจ และรวบรวมปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนระหว่างการปฏิบติังาน พร้อมวิธีแกไ้ขปัญหาของแต่ละ
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สาขาและควรศึกษาถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนว่าเป็นเกิดจากสาเหตุใด หากเกิดจากระบบงานผูบ้ริหารควรติดต่อสานักงาน
ใหญ่เพ่ือแกไ้ขปัญหา 

 

คาสาคญั: การศึกษาความพึงพอใจ, การใหบ้ริการ, ธนาคารกรุงไทย 
 

Abstract 

The purpose of this research is to explore the level of service satisfaction of customers in products and 
service, classifying by demography toward Krung Thai Bank, Rattanathibet branch, Nonthaburi Province.  This is a 
survey research and the samples used for this study are 400 consumers servicing at Krung Thai Bank, Rattanathibet 
branch, Nonthaburi Province. Questionnaires were used to collect data and the data were analyzed as frequency 
distribution, percentage, mean and standard deviation. T-Test and One-way Analysis of Variance is used for 
analysis. The result of the study shows most of the customers are female over 51 years of ages, working in private 
companies and state enterprise, earning lower than 15,000 Baht holding diploma degree. They prefer to service 
between 8:30 – 10.00 AM. for bill payments and spent 15 minutes or shorter only for once service. In addition, the 
researcher found that overall customer satisfaction toward Krung Thai Bank, Rattanathibet branch, Nonthaburi 
Province were high level. The highest satisfaction was tangible. Secondly were responsiveness, empathy, reliability 
and assurance.  Personal factors of income per month, level of education, period of service, and different kind of 
transaction associated with customers’ service satisfaction in term of responsiveness, empathy, reliability and 
assurance toward Krung Thai Bank, Rattanathibet branch, Nonthaburi Province. Statistically different at .05 level of 
significant, other factors were not founded different at .05 level of significant. Furthermore, the researcher found 
that tangibles such as uniforms, modernity, and responsiveness such as service mind of staffs associated with 
customers’ service satisfaction. Therefore, the organization must place important to staff, recruit and training in 
order to continue customer’s satisfaction. Nevertheless, solving problems in order to maintain and increase service 
satisfaction of customers is need. 
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1. บทนํา 

ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ นบัไดว้า่เป็นธุรกิจท่ีตอ้งเผชิญกบัการแข่งขนัท่ีรุนแรง ทั้งจากธนาคารพาณิชย์
ในประเทศไทย และสถาบนัการเงินจากต่างประเทศท่ีเขา้มาดา เนินการในประเทศไดอ้ยา่งมีเสรีภาพมากข้ึน อนัน่ือง
จากขอ้จกลง BIBF (Bangkok International Business Fund) ธนาคารพาณิชยเ์ร่ิมตน้ข้ึนในนาม “บุคคลภัย”์ (Book 
Club) ในวนัท่ี 4 ตุลาคม 2447 ก่อตั้งโดย พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมหม่ืนมหิศรราชหฤทยั ซ่ึง ณ ขณะนั้นทรงเช่ือวา่
สนามประเทศมีความจาเป็นตอ้งมีระบบการเงินธนาคารเพ่ือรองรับการเติบโตทางดา้นเศรษฐกิจการเงินของประเทศ 
หลงัจากการขยายตวัทางธุรกิจของ “บุคคลภัย”์ (Book Club) พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั โปรดเกลา้ฯ
พระราชทานอา นาจพิเศษใหจ้ดัตั้ง “บริษทัแบงกส์ยามกมัมาจล ทุนจา กดั” เพ่ือประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยไ์ด้
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อยา่งเป็ นทางการ นบัตั้งแต่วนัท่ี 30 มกราคม 2499 เป็ นตน้มา กินการธนาคารพาณิชยใ์นแต่ละประเทศมีวิวฒันาการ
และกรอบการดา เนินงานต่างกนัตามสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ สังคม และสภาพความสัมพนัธ์ท่ีเป็นมาแต่อดีต 
ในยคุปัจจุบนัธนาคารพาณิชยอ์ยูใ่นภาวะท่ีมีการแข่งขนัทางธุรกิจอยา่งรุนแรง เน่ืองจากลูกคา้ท่ีใชบ้ริการมีทางเลือก
ในการเลือกใช้บริการทางการเงินไดจ้ากหลายธนาคาร ธนาคารพาณิชยจึ์งจาเป็นตอ้งหาวิธีการต่างๆ ในการท่ีจะ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการเพ่ือให้ลูกคา้เลือกใชบ้ริการท่ีธนาคารนั้นๆ ต่อไป และทา ให้ธนาคาร
สามารถท่ีจะครองส่วนแบ่งทางการตลาดให้ได้มากท่ีสุด อนัจะนา มาซ่ึงกา ไรซ่ึงเป็นเป้ าหมายสูงสุดของการ
ประกอบธุรกิจ การหาลูกคา้ใหม่เพ่ิมเติม รวมทั้งการรักษาลูกคา้เดิมของธนาคารเป็ นส่ิงท่ีธนาคารพาณิชยทุ์กแห่ง
พยายามดา เนินการ โดยพยายามให้การบริการท่ีทา ให้ลูกคา้เกิดความสะดวก สบาย รวดเร็ว รวมทั้งสร้างความเป็น
กนัเองกบัลูกคา้ และมีการนา เอาเทคโนโลยต่ีางๆ เขา้มาช่วยให้เกิดความน่าเช่ือถือ รวมทั้งสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบั
ธนาคาร ทั้งยงัพยายามขยายการใหบ้ริการทางการเงินต่างๆ ใหค้รบวงจร 

ในฐานะท่ีธนาคารกรุงไทย จา กดั (มหาชน) เป็ นธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง จึงหลีกเล่ียงไม่ไดท่ี้จะพบกบั
ภาวการณ์แข่งขนัทางธุรกิจท่ีรุนแรง การท่ีจะรักษาลูกคา้เดิมไว ้พร้อมๆกบัการหาลูกคา้ใหม่ของธนาคารเป็ นส่ิงท่ีมี
ความจา เป็นและสา คญัอยา่งยิง่ยวด ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ในการให้บริการ
ของธนาคารกรุงไทย จากดั (มหาชน) สาขารัตนาธิเบศร์ จงัหวดันนทบุรี เพ่ือนาผลการศึกษาท่ีไดไ้ปเป็นขอ้มูลสา 
หรับทา การพฒันาการใหบ้ริการของธนาคารต่อไป 

 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ในการใชบ้ริการธนาคารกรุงไทย จากดั (มหาชน) สาขารัตนา             
ธิเบศร์ จงัหวดันนทบุรี 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจในการใชบ้ริการของธนาคารกรุงไทย จากดั (มหาชน) สาขารัตนาธิเบศร์ 
จงัหวดันนทบุรี จาแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 
 
3. การดาเนินการวจิัย 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ในการใชบ้ริการธนาคารกรุงไทย จา กดั (มหาชน) 
สาขารัตนาธิเบศร์ จงัหวดันนทบุรี โดยไดมี้การดา เนินการตามขั้นตอนระเบียบวิธีวจิยัดงัน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
ประชากร ไดแ้ก่ ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินทุกประเภทกบัธนาคารกรุงไทย จากดั (มหาชน) 

สาขารัตนาธิเบศร์ จงัหวดันนทบุรี 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั เน่ืองจากไม่ทราบจา นวนของผูท่ี้ใชบ้ริการในจา นวนท่ีแน่นอนดงันั้น ผูว้จิยัจึง

ใชว้ิธีการกาหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรคานวณแบบไม่ทราบจานวนประชากร โดยใชสู้ตรกาหนดขนาด
ตวัอยา่งของ สูตร W.G.cochran (1953)  

ผูว้จิยัตอ้งการสุ่มตวัอยา่งเป็น 50% จากประชากรทั้งหมด ตอ้งการความเช่ือมัน่ 95 % และยอมรับความ
คลาดเคล่ือนจากการสุ่มตวัอยา่ง 0.05 ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจะคานวณไดคื้อ P = .50 
 แต่เพ่ือความแม่นยา ของขอ้มูลในการเกบ็ตวัอยา่ง ผูว้จิยัจึงเกบ็ตวัอยา่งจานวน 400 ตวัอยา่ง 
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การเลือกกลุ่มตวัอยา่ง ผูว้จิยัเลือกกลุ่มตวัอยา่งดงัน้ี 
การสุ่มตวัอยา่งแบบอาศยัความสะดวก (Convenience sampling) โดยเลือกกลุ่มตวัอยา่งตามเกณฑค์วามเตม็ 

ใจและยนิดีท่ีจะใหข้อ้มูล เพ่ือใหไ้ดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการตอบแบบสอบถามครบตามขนาดท่ีกาหนด 
เคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
สาหรับการวิจยัในคร้ังน้ีเคร่ืองมือท่ีใชสุ่้มตวัอยา่ง คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ผูว้ิจยัไดส้ร้างข้ึนเพ่ือ

เป็นการศึกษาความพึงพอใจในการใหบ้ริการของธนาคารกรุงไทย จา กดั (มหาชน) สาขารัตนาธิเบศร์ จงัหวดันนทบุรี 
โดยไดแ้บ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน โดยมีลกัษณะคา ถาม 

ปลายปิ ด ไดแ้ก่ เพศ, อายุ, การศึกษา, อาชีพ, รายไดต่้อเดือน ธุรกรรมท่ีทา และระยะเวลาในการทา ธุรกรรม โดย
ผูต้อบแบบสอบถามสามารถเลือกคา ตอบไดเ้พียงขอ้เดียว 

ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจในการใหบ้ริการของธนาคารกรุงไทย จากดั (มหาชน) 
สาขารัตนาธิเบศร์ จงัหวดันนทบุรี โดยจา แนกเป็ นดา้นรูปลกัษณ์ ดา้นความน่าเช่ือถือไวว้างใจ ดา้นการตอบสนอง 
ลูกคา้ ดา้นการรับประกนั/ความมัน่ใจ ดา้นการดูแลเอาใจใส่ลูกคา้ โดยลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน 
ประมาณค่า 5 ระดบั ไดแ้ก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด 
 กาํหนดการใหค้ะแนนคา ตอบแบบสอบถามแบบ Likert scale (วเิชียร เกตุสิงห์. 2538:10) ซ่ึงมีค่าดงัน้ี 

ระดบัคะแนนความพึงพอใจ 
มากท่ีสุด   ค่าคะแนน  5 
มาก   ค่าคะแนน  4 
ปานกลาง  ค่าคะแนน  3 
นอ้ย   ค่าคะแนน  2 
นอ้ยท่ีสุด  ค่าคะแนน  1 

โดยการใชห้ลกัการแบ่งช่วงการแปลผลตามหลกัการแบ่งอนัตรภาคชั้น (Class Interval) จากสูตร ดงัน้ี 
(วเิชียร เกตุสิงห์. 2538:10) 

พิสัย  =  (ค่าสูงสุด - ค่าต่า สุด) / จานวนช่วงหรือระดบัท่ีตอ้งการแปลผล 
=  (4 - 1) / 4 
=  0.75 

จากนั้นเร่ิมท่ีขั้นต่า ท่ีสุดคือ 1 และนา มาหาระดบัค่าเฉล่ีย โดยท่ีกา หนดความสาคญัของคะแนน ไดด้งัน้ี 
ค่าเฉล่ีย 1.00 - 1.80 หมายถึง ความพึงพอใจในการใหบ้ริการอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย 1.81 - 2.60 หมายถึง ความพึงพอใจในการใหบ้ริการอยูใ่นระดบันอ้ย 
ค่าเฉล่ีย 2.61 - 3.40 หมายถึง ความพึงพอใจในการใหบ้ริการอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 3.41 - 4.20 หมายถึง ความพึงพอใจในการใหบ้ริการอยูใ่นระดบัมาก 
ค่าเฉล่ีย 4.21 – 5.0 หมายถึง ความพึงพอใจในการใหบ้ริการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
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3. วธีิสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
ผูว้จิยัดา เนินการสร้างเคร่ืองมือตามขั้นตอนการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 
การสร้างแบบสอบถาม มีขั้นตอนดงัน้ี 
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจในการใหบ้ริการของธนาคารกรุงไทย จากดั 

(มหาชน) สาขารัตนาธิเบศร์ จงัหวดันนทบุรี แลว้นา มากา หนดกรอบแนวคิดของการวจิยัเพ่ือนา มาเป็นแนวทางใน
การสร้างแบบสอบถาม 

2. นาํผลท่ีไดจ้ากการศึกษาตามขอ้ 1. มาสร้างแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็ นส่วนๆ และพิจารณาเน้ือหาให ้
สอดคลอ้งกบัแนวคิด วตัถุประสงค ์และกรอบแนวคิดในการวิจยั 

3. แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน นา เสนอาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์ เพ่ือขอคา แนะนา ปรับปรุง แกไ้ข 
4. นาํ แบบสอบถามท่ีปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะ และตรวจสอบความถูกตอ้งอีกคร้ัง 
5. นาํแบบสอบถามท่ีแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ทดลองใช ้(Pretest) กบักลุ่มตวัอยา่ง ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งในงานวจิยั 

จาํนวน 40 คน และนาํ ขอ้มูลมาหาค่าความเช่ือมัน่ โดยใชสู้ตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach alpha 
Coefficient) และนาํขอ้บกพร่องมาทา การปรับปรุงแกไ้ขเพ่ือให้มีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน ก่อนนาํไปเก็บขอ้มูลจริงจาก
กลุ่มโดยกา หนดให้ระดับความน่าเช่ือถือไม่ต่า กว่า 0.7 (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2550) หากแบบสอบถามยงัมี
ขอ้บกพร่องในขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึง ผูว้จิยัจะดา เนินการปรับปรุงและแกไ้ขจนผา่นทุกขั้นตอน 

6. นา แบบสอบถามท่ีผ่านการทดลองใชแ้ละแกไ้ขแลว้ เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์เป็นคร้ังสุดทา้ย 
เพ่ือตรวจสอบและใหค้าแนะนา เก่ียวกบัการจดัทา ฉบบัสมบูรณ์ สา หรับนา ไปใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่ม
ตวัอยา่งต่อไป 

4. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
1. แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ศึกษาขอ้มูลปฐมภูมิผา่นการออกแบบสอบถามสาหรับลูกคา้ท่ีมา 

ใชบ้ริการของธนาคารกรุงไทย จา กดั (มหาชน) สาขารัตนาธิเบศร์ จงัหวดันนทบุรี จา นวน 400 คน โดยดา เนินการ
เกบ็รวบรวมขอ้มูลและขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามกลุ่มตวัอยา่งท่ีมาใชบ้ริการธนาคารกรุงไทย จากดั 
(มหาชน) สาขารัตนาธิเบศร์ จงัหวดันนทบุรี 

2. แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นขอ้มูลท่ีผูศึ้กษาไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลจากเอกสารรายงาน 
ประจาปีของธนาคาร งานวจิยั บทความ วทิยานิพนธ์ งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้มูลจากอินเทอร์เนต หนงัสือพิมพ ์และ 
รายงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือนาขอ้มูลดงักล่าวมาใชเ้ป็นแนวทางในการวจิยัคร้ังน้ี 

5. วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัดา เนินการตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
1. นาแบบสอบถามท่ีไดรั้บกลบัมา มาทาการตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ 
2. ทาการลงรหสัแบบสอบถามและบนัทึกขอ้มูล และวเิคราะห์ดว้ยโปรแกรมทางสถิติ 
สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
การวเิคราะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา 
1. วเิคราะห์ลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามดว้ย ความถ่ี (frequency) และ 

ค่าร้อยละ (Percentage) 
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2. วเิคราะห์ระดบัความพึงพอใจในการใหบ้ริการของธนาคารกรุงไทย จากดั (มหาชน) สาขารัตนาธิเบศร์ 
จงัหวดันนทบุรี ดว้ยค่าเฉล่ีย (mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

การวเิคราะห์ดว้ยสถิติอนุมาน 
1.วเิคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียความพึงพอใจในการใหบ้ริการของธนาคารกรุงไทย จากดั (มหาชน) 

สาขารัตนาธิเบศร์ จงัหวดันนทบุรี สา หรับขอ้มูลท่ีจา แนกเป็น 2 กลุ่ม โดยใชก้ารทดสอบที (T-test) 
2.วเิคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียความพึงพอใจในการใหบ้ริการของธนาคารกรุงไทย จากดั (มหาชน) 

สาขารัตนาธิเบศร์ จงัหวดันนทบุรี สา หรับขอ้มูลท่ีจา แนกมากกวา่ 2 กลุ่ม โดยการวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทาง
เดียว (One-way ANOVA) โดยหากพบวา่มีความแตกต่างจะทาการเปรียบเทียบเชิงซอ้น (Multiple comparison) โดย
วธีิ LSD (Least Significant Difference) 

 
4. ผลการวจิัย 

1.) ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 55.8 มีอาย ุ51 ปี ข้ึนไป ร้อยละ 
31.3 รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ ร้อยละ 59.3 มีรายไดต่้า กวา่ 15,000 บาท ร้อยละ 40.5 มีระดบัการศึกษาอนุปริญญาหรือ 
เทียบเท่า ร้อยละ 35.5 ส่วนใหญ่มาใชบ้ริการในช่วงเวลา 8.30-10.00 น. ร้อยละ 48.8 ใชบ้ริการดา้นชาระค่าสินคา้และ 
บริการมากท่ีสุด ร้อยละ 46.3 และมีระยะเวลาในการทา ธุรกรรมต่อคร้ังประมาณ ไม่เกิน 15 นาที จา นวน 172 คน คิด 
เป็นร้อยละ 43.0 

2.) ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ ในภาพรวมพบว่าอยูใ่นระดบัมาก ดว้ยค่าเฉล่ีย
3.88 เม่ือแยกพิจารณาพบวา่ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจในดา้นรูปลกัษณ์ (Tangibles) รองลงมาคือดา้นการตอบสนอง
ลูกค้า (Responsiveness) ด้านการดูแลเอาใจใส่ (Empathy) ด้านความไวว้างใจ (Reliability) และด้านการให้ความ
มัน่ใจ (Assurance) ตามลา ดบั เม่ือแยกพิจารณาเป็นรายดา้นมีรายละเอียดดงัน้ี 

ดา้นรูปลกัษณ์ พบวา่ในภาพรวมผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจในระดบัมาก ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.20 เม่ือแยกพิจารณา 
สามารถเรียงลา ดบัไดด้งัน้ีความเหมาะสมในการแต่งการของพนักงานมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.38 รองลงมาคือความ
สะอาดของธนาคาร ค่าเฉล่ีย 4.31 ความทนัสมยัของอุปกรณ์และเคร่ืองมือ ค่าเฉล่ีย 4.29 ความสวยงามการตกแต่ง
สถานท่ีของธนาคาร ค่าเฉล่ีย 4.15 และความมีช่ือเสียงของธนาคาร ค่าเฉล่ีย 3.85 ตามลา ดบั 

ดา้นความไวว้างใจ พบว่าในภาพรวมผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจในระดบัมาก ดว้ยค่าเฉล่ีย 3.90 เม่ือแยก
พิจารณาสามารถเรียงลา ดบัไดด้งัน้ีการรักษาขอ้มูลส่วนตวัของลูกคา้ มากท่ีสุด ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.14 รองลงมาคือมีจาว
นพนกังานเพียงพอต่อการใหบ้ริการ ค่าเฉล่ีย 4.10 ความถูกตอ้งของการให้บริการ ค่าเฉล่ีย 3.98 ความถูกตอ้งของการ
ใหค้า ปรึกษา ค่าเฉล่ีย 3.76 และความน่าเช่ือถือของพนกังานผูใ้หบ้ริการ ค่าเฉล่ีย 3.52 ตามลา ดบั 

ดา้นการตอบสนองลูกคา้ พบวา่ในภาพรวมผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจในระดบัมาก ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.10 เม่ือ
แยกพิจารณาสามารถเรียงลา ดบัไดด้งัน้ีความเต็มใจของพนักงานในการช่วยเหลือลูกคา้ มากท่ีสุด ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.25
รองลงมาคือพนักงานมีความพร้อมทนัทีท่ีท่านตอ้งการใชบ้ริการ ค่าเฉล่ีย 4.21 ความรวดเร็วในการให้บริการของ
ธนาคาร ค่าเฉล่ีย 4.21 และหากท่านตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษพนกังานจะตอบสนองท่านทนัที ค่าเฉล่ีย 3.75
ตามลา ดบั 

ดา้นการใหค้วามมัน่ใจ พบวา่ในภาพรวมผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจในระดบัมาก ดว้ยค่าเฉล่ีย 3.13 เม่ือแยก 
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พิจารณาสามารถเรียงลา ดบัไดด้งัน้ีมีจา นวนพนกังานเพียงพอในการให้บริการ มากท่ีสุด ดว้ยค่าเฉล่ีย 3.63 รองลงมา
คือความสามารถของพนักงานในการแก้ไขปัญหา ค่าเฉล่ีย 3.37 ความปลอดภัยขณะท่ีใช้บริการ ค่าเฉล่ีย 2.98 
พนักงานมีความรู้ สามารถแนะนาขอ้มูลบริการแก่ลูกคา้ไดเ้ป็นอย่างดี ชัดเจน เขา้ใจง่าย ค่าเฉล่ีย 2.93 และความรู้
ความสามารถในการปฏิบติังานของพนกังาน ค่าเฉล่ีย 2.73 ตามลาดบั 

ดา้นการดูแลเอาใจใส่ พบวา่ในภาพรวมผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจในระดบัมาก ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.07 เม่ือแยก 
พิจารณาสามารถเรียงลา ดบัไดด้งัน้ีพนักงานเอาใจใส่ในการแกปั้ญหาให้ลูกคา้มากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.14 รองลงมาคือ
พนักงานดูแลเอาใจใส่ลูกคา้เป็นอยา่งดีอยา่งเท่าเทียมกนั ค่าเฉล่ีย 4.14 พนักงานมีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ลูกคา้
และพร้อมใหบ้ริการค่าเฉล่ีย 4.09 และพนกังานใหเ้กียรติลูกคา้เห็นวา่ลูกคา้คือคนสา คญั ค่าเฉล่ีย 3.92 ตามลาดบั  

3.) ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใหบ้ริการ พบวา่ เพศ อาย ุอาชีพ
ระยะเวลาท่ีทา ธุรกรรม แตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัความพึงพอใจในการใหบ้ริการทั้งในภาพรวม และในรายดา้นไดแ้ก่  
ดา้นรูปลกัษณ์ ดา้นความไวว้างใจ ดา้นการตอบสนองลูกคา้ ดา้นการให้ความมัน่ใจ และดา้นการดูแลเอาใจใส่ไม่
แตกต่างกนัท่ีระดบันยัสาคญั .05 

รายไดท่ี้แตกต่างกนัผลต่อปัจจยัความพึงพอใจในการให้บริการดา้นการดูแลเอาใจใส่แตกต่างกนั ระดบั
การศึกษาท่ีแตกต่างกนัผลต่อปัจจยัความพึงพอใจในการให้บริการดา้นการให้ความมัน่ใจ และดา้นการดูแลเอาใจใส่
แตกต่างกนั ช่วงเวลาท่ีทาธุรกรรมท่ีแตกต่างกนัผลต่อปัจจยัความพึงพอใจในการใหบ้ริการดา้นการใหค้วามมัน่ใจและ
ดา้นการดูแลเอาใจใส่แตกต่างกนั ประเภทการทาธุรกรรมท่ีแตกต่างกนัผลต่อปัจจยัความพึงพอใจในการให้บริการ
ดา้นการใหค้วามมัน่ใจ แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัสาคญั .05 ส่วนปัจจยัดา้นอ่ืนไม่พบวา่มีความแตกต่างท่ีระดบันยัสาคญั 
.05 
 
6. บทสรุป 

งานวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการธนาคารกรุงไทย จากดั (มหาชน) สาขารัตนาธิเบศร์ จงัหวดั
นนทบุรี เป็นการศึกษาเชิงสารวจ มีแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างคือ
ผูใ้ชบ้ริการธนาคารกรุงไทย จา กดั(มหาชน) สาขารัตนาธิเบศร์ จา นวน 400 ตวัอย่าง มีวตัถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษา
ระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ในการใชบ้ริการธนาคารกรุงไทย จา กดั (มหาชน) สาขารัตนาธิเบศร์ จงัหวดันนทบุรี 
และ2)เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจในการใชบ้ริการของธนาคารกรุงไทย จากดั (มหาชน) สาขารัตนาธิเบศร์ จงัหวดั
นนทบุรี จาแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ โดยมีสมมติฐานคือ 1.) ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั ส่งผล
ต่อความพึงพอใจในการให้บริการท่ีแตกต่างกนั 2.) เพศท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการท่ี
แตกต่างกนั 3.) อายท่ีุแตกต่างกนั ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใหบ้ริการท่ีแตกต่างกนั 4.) ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่าง
กนั ส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการท่ีแตกต่างกนั 5.) อาชีพท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ใหบ้ริการท่ีแตกต่างกนั 6.) รายไดท่ี้แตกต่างกนั ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใหบ้ริการท่ีแตกต่างกนั 7.) ประเภทการ
ทาธุรกรรมท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการท่ีแตกต่างกนั 8.) ระยะเวลาในการทาธุรกรรมท่ี
แตกต่างกนั ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใหบ้ริการท่ีแตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ลูกคา้ท่ีมีเพศ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และสาขาท่ีใชบ้ริการแตกแต่งกนั มีความ 
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คิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพการให้บริการแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการวิจยัของสุภาวดี แสงเดือน (2550) ไดศึ้กษา
ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการธนาคารออมสินในเขตอา เภอเมือง จงัหวดันนทบุรี เม่ือทดสอบสมมติฐาน
พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้และสาขาท่ีใชบ้ริการ
มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการธนาคารออมสินสาขาในเขตอาเภอเมือง จังหวดันนทบุรี ท่ีแตกต่างกัน
สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของสุมารี พรรณนิยม (2548) ไดท้าการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกคา้ท่ี
ใชบ้ริการ ธนาคาร ไทยธนาคาร จากดั (มหาชน) พบวา่ ลูกคา้ท่ี เพศ อาย ุอาชีพ รายได ้แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้
บริการไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ลูกค้าท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพการ
ให้บริการ ดา้นความเช่ือถือและไวว้างใจไดแ้ตกต่างกนั ดา้นส่ิงท่ีสัมผสัได ้ดา้นการรับประกนั และดา้นความรวดเร็ว
โดยเพศชายมีความ คิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพการให้บริการสูงกวา่เพศหญิงทุกดา้น ทั้งน้ีเน่ืองจาก ลูกคา้ท่ีเป็นเพศชาย
ส่วนใหญ่ตอ้งการไดรั้บบริการจากพนักงานท่ีมีความรู้ความสามารถในการให้ขอ้มูลทั้ งในดา้นของความถูกตอ้ง
ชดัเจน และ ความน่าเช่ือถือ การเดินทางมาใชบ้ริการสะดวก สภาพแวดลอ้มโดยรวมของอาคารสานกังานเม่ือเขา้มาใช ้
บริการแลว้รู้สึกสบายและเป็นกนัเอง ส่วนดา้นการเอาใจใส่ลูกคา้เป็นรายบุคคลทั้งสองสาขาไม่พบความแตกต่างทั้งน้ี
เน่ืองจากพนักงานให้ความเอาใจใส่ลูกคา้เท่าเทียมกนัไม่ว่าเพศหญิงหรือเพศชาย สอดคลอ้งกบัผลการงานวิจยัของ
จิตรลดา เทวีทิวารักษ ์(2549) ไดท้าการวิจยัเร่ือง คุณภาพการให้บริการของสายการบินเอเชียน่า เม่ือเปรียบเทียบตาม
เพศพบว่า โดยภาพรวมและรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการเขา้ถึงลูกคา้ดา้นความสามารถ ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นความ
ไวว้างใจ และดา้นการตอบสนองลูกคา้แตกต่างกนั ลูกคา้ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบั
คุณภาพการให้บริการดา้นความเช่ือถือและไวว้างใจได ้เม่ือทา การทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ลูกคา้ท่ีมีรายได้
เฉล่ียต่อเดือน10,001-25,000 บาท มีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพการให้บริการ สูงกวา่ลูกคา้ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
ไม่เกิน 10,000 บาท ทั้งน้ีเน่ืองจาก ลูกคา้ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 25,000 บาท ส่วนใหญ่มีการใชบ้ริการทาง
การเงินกบัธนาคารมากกวา่ ลูกคา้ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียเดือนละไม่เกิน 10,000 บาท กล่าวคือ ลูกคา้ท่ีมีรายไดน้อ้ยส่วนใหญ่
จะใชบ้ริการฝากเงิน ถอนเงิน หรืออาจจะโอนเงินไปต่างสาขา ซ่ึงเวลาไม่นานในการให้บริการ และความถ่ีในการใช้
บริการก็ไม่มากเท่ากบั ลูกคา้ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001–25,000 บาทซ่ึงลูกคา้กลุ่มน้ีจะใชบ้ริการธุรกรรมอ่ืน ๆ
ของธนาคาร เช่น การโอนเงินระหวา่งประเทศ ซ่ึงตอ้งใชเ้วลาในการใหบ้ริการนานกวา่ สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ
โบลตนั และเลมอน (Bolton & Lemon, 1999) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัแบบจาลองของการไดรั้บประโยชน์จากการบริการอง
ลูกคา้ ประโยชน์ในฐานะท่ีเกิดข้ึนก่อน และส่ิงท่ีเกิดตามมาของความพึงพอใจจากการศึกษายงัพบว่าการชา ระ
ค่าบริการท่ีเป็นธรรมมีผลกระทบอยา่งมากต่อความพึงพอใจของลูกคา้สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของสุภารัตน์ วชัรชยัส
มร (2549) ไดศึ้กษาคุณภาพการใหบ้ริการของรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล เม่ือเปรียบเทียบตามรายไดต่้อเดือน
พบวา่ โดยภาพรวมและรายดา้น ไดแ้ก่ ลกัษณะท่ีสัมผสัได ้การตอบสนองลูกคา้ ความน่าเช่ือถือ ความปลอดภยั ความ
สะดวกการติดต่อส่ือสาร การเขา้ใจลูกคา้ ความสามารถ ความสุภาพและเป็นมิตรแตกต่างกนั ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการต่าง
สาขาแตกต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพการให้บริการทุกดา้นแตกต่างกนั โดยลูกคา้ท่ีใชบ้ริการท่ีสาขา มี
ความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพการให้บริการสูงกว่าลูกคา้ท่ีใชบ้ริการท่ีสาขาสาขาทุกดา้น ทั้งน้ีเน่ืองจากสาขาเปิ ดให้
บริการก่อนสาขาสาขา สัมพนัธภาพท่ีดีระหว่างลูกคา้และพนักงานจึงมีมายาวนานกว่า ถึงแมธ้นาคารจะมีนโยบาย
เก่ียวกบัการยกระดบัคุณภาพการใหบ้ริการ โดยพฒันาทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นพนกังาน ดา้นบริการ และดา้นอุปกรณ์นั้น
ซ่ึงการประเมินผลการฝึ กอบรมในเขตกรุงเทพและปริมณฑล มีการประเมินจากบุคคลภายนอก โดยการจ้าง
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บริษทัเอกชนภายนอกประเมินคุณภาพการให้บริการ ทาใหพ้นกังานในสาขามีความกระตือรือร้นและเอาใจใส่ในการ
บริการกบัลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการทุกคน สร้างความเป็นกนัเองและสัมพนัธภาพท่ีดีกบัลูกคา้ทุกคน และการใหบ้ริการตอ้ง
บริการดว้ยความรวดเร็ว ถูกตอ้ง ต่างจากสาขาสาขาท่ีอยู่ในเขตจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงเป็ นเขตต่างจงัหวดั
คุณภาพการบริการคือคณะกรรมการประเมินคุณภาพการให้บริการของธนาคาร ซ่ึงอาจจะเป็นผูจ้ดัการสาขาต่าง ๆ ท่ี
ไดรั้บการแต่งตั้ง จึงทา ใหผ้ลการประเมินไม่ตรงกบัความเป็นจริงเท่าท่ีควร สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของนิวแมนและ
คณะ (Newman et al., 1998) ศึกษาความพึงพอใจของผูป่้ วยนอกท่ีมารับบริการสุขภาพในจงัหวดัมนิกา (Manica) ใน
ประเทศโมแซมบิค (Mozambique) พบวา่ ความพึงพอใจมีความสัมพนัธ์กบัระยะเวลา ในการตรวจรักษา การรอนาน
ทาใหค้วามพึงพอใจนอ้ยลง 
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กองพนัทหารปืนใหญ่ที ่19 

MILITARY IDEOLOGY FACTORS INFLUENCING THE ATTITUDE  
OF THE NEW RECRUITED PRIVATE 

 IN THE 19TH FIELD ARTILLERY BATTALION, ROYAL THAI ARMY 
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บทคดัย่อ      

การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ1) ศึกษาระดับทัศนคติและระดับอุดมการณ์ทหารของพลทหารกอง
ประจาํการ 2) ศึกษาระดบัทศันคติของพลทหารกองประจาํการ จาํแนกตามปัจจยัพ้ืนฐานส่วนบุคคล และ 3) ศึกษา
ปัจจยัดา้นอุดมการณ์ทหารท่ีมีอิทธิพลต่อทศันคติของพลทหารกองประจาํการ การศึกษาน้ีเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง
จาํนวน 157 คน ท่ีเลือกมาดว้ยการสุ่มตวัอยา่งแบบง่ายจากพลทหารกองประจาํการ กองพนัทหารปืนใหญ่ท่ี 19 โดย
คาํนวณขนาดกลุ่มตวัอยา่งตามสูตรของยามาเน่ เก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามท่ีมีระดบัความเช่ือมัน่ 0.970 วิเคราะห์
ขอ้มูลดว้ยสถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมุติฐานดว้ยการวิเคราะห์การผนัแปรทางเดียว 
(Oneway ANOVA ) และการวิเคราะห์การถดถอยแบบขั้นตอน (Stepwise Regression Analysis) โดยกาํหนดระดบั
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

ผลการวิจยัพบวา่ พลทหารกองประจาํการ กองพนัทหารปืนใหญ่ท่ี 19 มีระดบัทศันคติโดยรวมอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด (  = 4.41, S.D. = 0.55) เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ทศันคติดา้นพฤติกรรม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (  = 4.45, 
S.D. = 0.55) รองลงมาคือทศันคติดา้นความคิด (  = 4.43, S.D. = 0.60)  และทศันคติดา้นอารมณ์ (  = 4.35, S.D. = 
0.66) ตามลาํดบั ส่วนระดบัอุดมการณ์ทหาร โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (  = 4.36, S.D. = 0.43) เม่ือพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า อุดมการณ์ทหารด้านความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี  อยู่ในระดับมากท่ีสุด  (  = 4.41, S.D. = 0.46)  
รองลงมาคืออุดมการณ์ทหารด้านความจงรักภักดี (  = 4.39, S.D. = 0.51)  อุดมการณ์ทหารด้านความยึดมั่นใน
เกียรติยศและศกัด์ิศรีของทหาร(x = 4.38, S.D. = 0.45) และอุดมการณ์ทหารด้านความเสียสละ (  = 4.28, S.D. = 
0.53) ตามลาํดบั พลทหารกองประจาํการท่ีมีปัจจยัพ้ืนฐานส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อาย ุระดบัการศึกษา ภูมิลาํเนา ระยะเวลา
ในการรับราชการ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนก่อนเขา้รับราชการ และสถานภาพสมรส ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อทศันคติท่ีไม่
แตกต่างกนั แลtปัจจยัดา้นอุดมการณ์ทหารท่ีมีอิทธิพลต่อทศันคติของพลทหารกองประจาํการ ประกอบดว้ยปัจจยั 3 
ดา้น คือ 1) ดา้นความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ี 2) ดา้นความจงรักภกัดี และ 3) ดา้นความเสียสละ โดยปัจจยัทั้ง 3 ดงักล่าว 
สามารถอธิบายความผนัแปรของอุดมการณ์ทหารไดร้้อยละ 54 (R2 = 0.54) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

คาํสําคญั: อุดมการณ์ทหาร, ทศันคติ , พลทหารกองประจาํการ 



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 10 ปีการศกึษา 2558 

 

วนัองัคารที ่11 สงิหาคม พ.ศ.2558 หน้า  578 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

Abstract 

The purposes of this research were to  1) study level of attitude and level of military ideology of the new 
Recruited Privates, 2) study the level of attitude classified by personal factors of the new Recruited Privates and 3) 
study the military ideology factors affecting the attitude of the new Recruited Privates  This study was conducted by 
collecting the data from the sample of 157 respondents who were selected from the new Recruited Privatess in 19th 
Field Artillery Battalion by using simple random sampling techniques. The sample size was obtained by the 
calculation with Taro Yamane formula. The research tool for data collection was a questionnaire with the reliability 
of 0.970. The data were analyzed by using the statistics consisted of percentage, mean, standard deviation. The 
hypothesis were tested by oneway ANOVA and stepwise regression analysis at the statistical level of significance 
0.05. 

The research results showed that the new recruited privates in the 19th field Artillery Battalion with the 
different personal factors consisted of age, educational level, habitat, year of service, previous monthly income and 
marital status had no different attitude. The attitude of 19th Field Artillery Battalion in overall was at the very high 
level (x = 4.41, S.D. = 0.55) while considered in details was found that the aspect of behavior was at the highest (x 
= 4.45, S.D. = 0.55), followed by the aspect of opinion (x = 4.43, S.D. = 0.60) and the aspect of emotion (x = 4.35, 
S.D. = 0.66), respectively. Their military ideology was in overall at the very high level (x = 4.36, S.D. = 0.43), 
while considered in details was found that the aspect of the duty responsibility was at the highest (x = 4.41, S.D. = 
0.46), followed by the aspect of royalty (x =  4.39, S.D. = 0.51), the aspect of military respect and dignity (x = 4.38, 
S.D. = 0.45) and the aspect of sacrifice (x = 4.28, S.D. = 0.53), respectively. The military ideology factors affecting 
the attitude of the new Recruited Privatess composed of 3 factors including 1) the duty responsibility 2) the royalty 
and 3) the sacrifice. These three factors could explain the variation of the attitude of 19th Field Artillery Battalion 
new Recruited Privatess at 54.0 percent (R2 = 0.54) at the statistical level of significance 0.05 

 

KEYWORDS: MILITARY IDEOLOGY, ATTITUDE, RECRUITED PRIVATE 
 
1. บทนํา 

จากสถานการณ์บา้นเมืองในปัจจุบนั ไดเ้กิดปัญหาต่างๆ ข้ึนมามากมายภายในประเทศ ไม่วา่จะเป็นปัญหา
ดา้นการความไม่สงบใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ปัญหาดา้นการแตกแยกทางดา้นอุดมการณ์ทางความคิด ทาํให้รัฐ
สูญเสียทรัพยากรและงบประมาณมากมายท่ีจะใช้ในการพฒันาประเทศ ดังนั้ นทหารจึงเป็นหน่วยงานหลักท่ีมี
ความสาํคญัท่ีจะทาํให้เกิดความสงบสุขเรียบร้อยใหเ้กิดข้ึนภายในประเทศ โดยเฉพาะกองทพับกเพราะเป็นหน่วยงาน
ท่ีมีกาํลงัพล และยทุโธปกรณ์ท่ีทนัสมยั อีกทั้งตรงกบัภารกิจของกองทพับก แต่การท่ีจะป้องกนัราชอาณาจกัรให้เกิด
ความสงบสุขได้นั้ น ทหารตอ้งมีอุดมการณ์ ซ่ึงเป็นส่ิงสําคญัและจาํเป็นอย่างยิ่งต่อความเป็นทหารอาชีพ เพราะ
องค์ประกอบท่ีสําคญัยิ่งกว่ายุทโธปกรณ์ก็คือ "กาํลงัพล" หรือ "คน" ซ่ึงเป็นผูใ้ช้ยุทโธปกรณ์ ท่ีจะตอ้งมีความรู้ 
ความสามารถ มีความมุ่งมัน่ในการทาํงาน มีความรักชาติ เสียสละ อนัเป็นองคป์ระกอบของความดีงาม ท่ีรวมเรียกวา่ 
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"อุดมการณ์ทหาร"การปลูกฝังอุดมการณ์ทหารจะเป็นแนวทางให้ทหารเกิดความสํานึกในหนา้ท่ี ยึดมัน่ในผลสําเร็จ
ของภารกิจ ซ่ึงจะนาํผลดีมาสู่กองทพัและประเทศชาติได ้

กองพนัทหารปืนใหญ่ท่ี 19 เป็นหน่วยงานหน่ึงของกองทัพบก ท่ีปฏิบัติตามนโยบายและคาํสั่งการของ
กองทพับกอยา่งเคร่งครัด รวมถึงเป็นส่วนท่ีมีความสาํคญัในการปลูกฝังและสามารถพฒันาอุดมการณ์ทหารใหก้บัพล
ทหารกองประจาํการในหน่วย ซ่ึงการปลูกฝังอุดมการณ์ทหารนั้น จาํเป็นตอ้งปลูกฝังให้พลทหารกองประจาํการท่ีมี
ระดับอายุ ระดับการศึกษา ภูมิลาํเนา ระยะเวลาในการรับราชการ รายได้เฉล่ียต่อเดือนก่อนเขา้รับราชการ และ
สถานภาพสมรส ท่ีมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะมีผลทาํให้ระดบัทศันคติท่ีแตกต่างกนั ทาํให้ทางกองพนัทหารปืน
ใหญ่ท่ี 19 เลง็เห็นถึงความสําคญัในขอ้น้ี นาํมาปรับใชใ้นการปลูกฝังอุดมการณ์ทหารเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ในการพฒันา 

ตามท่ีกล่าวมาในขา้งตน้ ผูศึ้กษาจึงไดเ้ล็งเห็นถึงความสําคญัในการศึกษาปัจจยัดา้นอุดมการณ์ทหารท่ีมี
อิทธิพลต่อทศันคติให้กบัพลเรือนท่ีเขา้มาเป็นทหารกองประจาํการและเป็นกาํลงัพลในหน่วยทหารของกองทพับก 
เพ่ือให้กาํลงัพลเหล่านั้นไดท้ราบถึงบทบาท ภาระหน้าท่ีของตนเองท่ีพึงกระทาํ ไดรั้บการฝึกพฒันาจนกลายเป็น
อุดมการณ์ประจาํตวั และนาํกลบัเอาไปปรับใชใ้นการเขา้ไปมีส่วนร่วมในชุมชนของตน รวมทั้งเป็นตวัอยา่งท่ีดีใหก้บั
สมาชิกในชุมชน เพ่ือพฒันาทางดา้นแนวความคิดและทศันคติท่ีถูกตอ้งให้กบัชุมชนของตนได ้ซ่ึงเม่ือไดน้าํไปปรับ
ใช้ให้กบัชุมชนของตน การแตกแยกทางดา้นแนวความคิดก็จะลดน้อยลง ประชาชนในชุมชนเกิดความรัก ความ
สามคัคีต่อกนั สังคมกจ็ะเกิดความสงบสุขและสามารถพฒันาประเทศชาติใหเ้จริญกา้วหนา้ต่อไปได ้ 
 โดยมีทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
 อุดมการณ์  คืออุดมคติท่ีสูงส่งท่ีจูงใจมนุษย์ให้พยายามบรรลุถึง และได้ให้ความหมายอุดมคติไวว้่า 
จินตนาการท่ีถือวา่เป็นมาตรฐานแห่งความดี ความงาม ความจริงทางใดทางหน่ึงท่ีมนุษยถื์อวา่เป็นเป้าหมายแห่งชีวิต
ของตน โดยอาจเกิดข้ึนจากระบบความคิดหรือความเช่ือของคนเพียงคนเดียวหรือหลายคนกไ็ด ้(ชยัอนนัต ์สมุทวานิช, 
2523) 

1.1 อุดมการณ์ทหาร หมายถึง การดาํรงไวซ่ึ้งค่านิยมและมาตรฐานแห่งความดีงามของทหาร มีองคป์ระกอบ
ท่ีสาํคญัดงัน้ี (ศูนยพ์ฒันาหลกันิยมและยทุธศาสตร์, 2554) 

1.1.1 อุดมการณ์ทหารดา้นความจงรักภกัดี  
1.1.2 อุดมการณ์ทหารดา้นความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี  
1.1.3 อุดมการณ์ทหารดา้นความยดึมัน่ในเกียรติยศและศกัด์ิศรีของทหาร  
1.1.4 อุดมการณ์ทหารดา้นความเสียสละ   

1.2 ทศันคต ิหมายถึง เป็นส่ิงท่ีเกิดจากการเรียนรู้ มีองคป์ระกอบท่ีสาํคญั 3 ประการ คือ (นิวฒัน์  จนัทร์วฒัน์
, 2537) 

1.2.1.องค์ประกอบทางอารมณ์ หมายถึง อารมณ์หรือความรู้สึกของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งอยูด่ว้ย หากบุคคลมี
ความรู้สึกรักหรือชอบพอบุคคลใดหรือส่ิงใดกจ็ะช่วยใหท้ศันคติต่อบุคคลนั้นดีไปดว้ย แต่หากมีความรู้สึกเกลียดหรือ
โกรธบุคคลใดหรือส่ิงใด กจ็ะเกลียดหรือโกรธบุคคลนั้น 
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1.2.2.องค์ประกอบทางความคิด หมายถึง ความคิด หรือ ความเช่ือ ของบุคคลต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง หาก
บุคคลมีการรับรู้หรือเช่ือวา่ส่ิงใดดี ก็จะมีทศันคติท่ีดีต่อส่ิงนั้น ในทางตรงกนัขา้มหากบุคคลมีความเช่ือหรือคิดวา่ส่ิง
ใดไม่ดี กจ็ะมีทศันคติไม่ดีต่อส่ิงนั้น 

1.2.3.องคป์ระกอบทางพฤติกรรม หมายถึง ความโนม้เอียงล่วงหนา้ ในการแสดงพฤติกรรมตอบโตอ้ยา่ง
ใดอยา่งหน่ึงออกมา โดยไม่ตอ้งฝืนต่อความรู้สึก 
 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

2.1 เพ่ือศึกษาระดบัทศันคติและระดบัอุดมการณ์ทหารของพลทหารกองประจาํการ กองพนัทหารปืนใหญ่ท่ี 
19  

2.2 เพ่ือศึกษาระดับทัศนคติของพลทหารกองประจําการ กองพันทหารปืนใหญ่ ท่ี  19 จําแนกตาม
ปัจจยัพ้ืนฐานส่วนบุคคล  

2.3 เพ่ือศึกษาดา้นอุดมการณ์ทหารท่ีมีอิทธิพลต่อทศันคติของพลทหารกองประจาํการ กองพนัทหารปืน
ใหญ่ท่ี 19  
 
3. การดาํเนินการวจิัย 

การวิจยัในเร่ือง "ปัจจยัดา้นอุดมการณ์ทหารท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อทศันคติของพลทหารกองประจาํการ กอง
พนัทหารปืนใหญ่ท่ี 19" เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยใชก้ารวดัในลกัษณะการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม ซ่ึงกลุ่ม
ประชากรท่ีใช้คือ พลทหารกองประจาํการ กองพนัทหารปืนใหญ่ท่ี 19 จาํนวน 157 นาย โดยในการศึกษาน้ีใช้
แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ตอนท่ี 1 เป็นคาํถามเก่ียวกบัขอ้มูลปัจจยัพ้ืนฐานส่วนบุคคล ตอนท่ี 2 เป็น
คาํถามเก่ียวกบัระดบัอุดมการณ์ทหาร และ ตอนท่ี 3 เป็นคาํถามเก่ียวกบัระดบัทศันคติ  

การวิเคราะห์ขอ้มูลจะใช้สถิติเชิงพรรณาดว้ยการแจกแจงความถ่ี ค่าอตัราร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต การ
วิเคราะห์ตวัแปรหรือคาํถามท่ีตอบไดห้ลายคาํตอบ และใชส้ถิติเชิงอนุมานดว้ยการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวั
แปร 2 ตวั ดว้ยสถิติทดสอบไคสแควร์ การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเลขคณิตดว้ย One way ANOVA และ 
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว โดยใช้สถิติค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยแบบขั้นตอน  (Stepwise 
Regression ) โดยใช้วิเคราะห์ปัจจยัดา้นอุดมการณ์ทหารท่ีมีผลต่อทัศนคติในดา้นอารมณ์ ดา้นความคิด และดา้น
พฤติกรรม 
 

4. ผลการวจิัย 
การวิจยัในคร้ังน้ี พลทหารกองประจาํการ กองพนัทหารปืนใหญ่ท่ี 19 มีระดบัทศันคติ โดยรวม อยูใ่นระดบั

มากท่ีสุด (  = 4.41, S.D. = 0.55) เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ทศันคติดา้นพฤติกรรม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (  = 4.45, 
S.D. = 0.55) รองลงมาคือทศันคติดา้นความคิด (  = 4.43, S.D. = 0.60)  และทศันคติดา้นอารมณ์ (  = 4.35, S.D. = 
0.66) ตามลาํดบั (ดงัตารางท่ี 1) 

ระดบัอุดมการณ์ทหาร โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (  = 4.36, S.D. = 0.43) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ 
อุดมการณ์ทหารดา้นความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ี อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (  = 4.41, S.D. = 0.46)  รองลงมาคืออุดมการณ์
ทหารดา้นความจงรักภกัดี (  = 4.39, S.D. = 0.51)  อุดมการณ์ทหารดา้นความยึดมั่นในเกียรติยศและศกัด์ิศรีของ
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ทหาร(x = 4.38, S.D. = 0.45) และอุดมการณ์ทหารดา้นความเสียสละ (  = 4.28, S.D. = 0.53) ตามลาํดบั (ดงัตารางท่ี  
2) 

พลทหารกองประจาํการท่ีมีปัจจยัพ้ืนฐานส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อาย ุระดบัการศึกษา ภูมิลาํเนา ระยะเวลาในการ
รับราชการ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนก่อนเขา้รับราชการ และสถานภาพสมรส ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อทศันคติท่ีไม่แตกต่าง
กนั (ดงัตารางท่ี 3) 

 
ตารางท่ี 1 ระดบัทศันคติ 

ทศันคติ ค่าเฉลีย่ 
 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ระดบัทศันคติ 

ดา้นพฤติกรรม 4.45 0.55 มากท่ีสุด 
ดา้นความคิด 4.43 0.60 มากท่ีสุด 
ดา้นอารมณ์ 4.35          0.66 มากท่ีสุด 

รวม 4.41 0.55 มากท่ีสุด 
 

ตารางท่ี 2 ระดบัอุดมการณ์ทหาร  

อุดมการณ์ทหาร ค่าเฉลีย่ ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ระดบัอุดมการณ์
ทหาร 

ดา้นความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี 4.41 0.46 มากท่ีสุด 
ดา้นความจงรักภกัดี 4.39 0.51 มากท่ีสุด 
ดา้นความยดึมัน่ในเกียรติยศและศกัด์ิศรีของทหาร 4.38 0.45 มากท่ีสุด 
ดา้นความเสียสละ 4.28 0.53 มากท่ีสุด 

รวม 4.36 0.43 มากท่ีสุด 
 
ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบปัจจยัพ้ืนฐานส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อทศันคติ 

ปัจจัยพืน้ฐานส่วนบุคคล F Sig 

อาย ุ 1.115 0.352 
ระดบัการศึกษา 0.807 0.546 
ภูมิลาํเนา 1.603 0.163 
ระยะเวลาในการรับราชการ 0.881 0.452 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนก่อนเขา้รับราชการ 1.882 0.135 
สถานภาพสมรส 2.189 0.115 
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ปัจจยัดา้นอุดมการณ์ทหารท่ีมีอิทธิพลต่อทศันคติของพลทหารกองประจาํการ ประกอบดว้ยปัจจยั 3 ดา้น 
คือ 1) ปัจจยัดา้นความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี 2) ปัจจยัดา้นความจงรักภกัดี และ 3) ปัจจยัดา้นความเสียสละ โดยปัจจยัทั้ง 
3 ดงักล่าว สามารถร่วมกนัอธิบายความผนัแปรของอุดมการณ์ทหารไดร้้อยละ 54 (R2 = 0.54) อยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 (ดงัตารางท่ี 4) 
 
ตารางท่ี 4 ผลการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 
Constant 0.348 0.306  1.134 0.258 
ดา้นความจงรักภกัดี (X1) 0.267 0.085 0.245 3.141 0.002 
ดา้นความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี (X2) 0.449 0.109 0.372 4.132 0.000 
ดา้นความเสียสละ (X4) 0.213 0.086 0.204 2.471 0.015 

 R  = 0.735        SEest = 0.3796   F = 59.759  
 R2 = 0.540        R2

adj = 0.531   a = 0.348  
 
5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจยัในคร้ังน้ี พบวา่ ระดบัทศันคติและระดบัอุดมการณ์ทหาร มีค่าเฉล่ียรวมและค่าเฉล่ียรายดา้น
อยูใ่นระดบั มากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณรงคพ์นัธ์ จิตตแ์กว้แท,้พนัโท (2546) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง อุดมการณ์
ทหารของนกัเรียนนายร้อยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ ท่ีมีระดบัอุดมการณ์อยูใ่นระดบั มากท่ีสุด เช่นกนั 

พลทหารกองประจาํการท่ีมีปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีผลต่อทัศนคติท่ีไม่แตกต่างกัน ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สรวงทิพย ์เธียรสุนทร (2554) ท่ีศึกษาในเร่ืองปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลการปฏิบติังานของ
เจา้หนา้ท่ีโรงเรียนรักษาดินแดน ศูนยก์ารกาํลงัสาํรอง พบวา่ปัจจยัส่วนบุคคล ไม่มีผลต่อการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี
โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนยก์ารกาํลงัสาํรอง อยา่งมีนยัสาํคญั 

ปัจจยัดา้นอุดมการณ์ทหารท่ีมีอิทธิพลต่อทศันคติของพลทหารกองประจาํการ พบวา่มีอิทธิพลต่อทศันคติ
เพียง 3 ดา้น ซ่ึงขาดในดา้นความยึดมัน่ในเกียรติยศและศกัด์ิศรีของทหาร ซ่ึงทาํให้ทางหน่วยงานของผูว้ิจยั สามารถ
นาํผลการวจิยัน้ีไปปรับใชใ้นการปลูกฝังอุดมการณ์ทหารต่อไปได ้

ขอ้เสนอแนะ เน่ืองจากการวิจยัในคร้ังน้ีใชก้ลุ่มตวัอยา่งจากในกองพนัทหารปืนใหญ่ท่ี 19 ทาํให้ภูมิลาํเนา
ของพลทหารกองประจาํการส่วนใหญ่อยูใ่นจงัหวดัใกลเ้คียง ซ่ึงอาจจะไม่ครอบคลุมทั้งประเทศ รวมทั้งควรจะมีการ
วิจยัในพลทหารกองประจาํการในกองทพัเรือ และกองทพัอากาศ เพ่ือนาํผลการวิจยัมาเปรียบเทียบ และนาํมาปรับใช้
เป็นการเรียนการสอนในการปลูกฝังอุดมการณ์ทหารในภาพรวมได ้
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6. บทสรุป 
จากการวจิยัพบวา่ 
1. ระดบัทศันคติและระดบัอุดมการณ์ทหารโดยภาพรวม ของพลทหารกองประจาํการ กองพนัทหารปืน

ใหญ่ท่ี 19 อยูใ่นระดบั มากท่ีสุด  
2. ปัจจยัพ้ืนฐานส่วนบุคคลไม่มีผลต่อทศันคติของพลทหารกองประจาํการกองพนัทหารปืนใหญ่ท่ี 19 อยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
3. ปัจจยัดา้นอุดมการณ์ทหารท่ีมีอิทธิพลต่อทศันคติของพลทหารกองประจาํการ กองพนัทหารปืนใหญ่ท่ี 19 

ประกอบไปดว้ย ปัจจยั 3 ดา้นคือ ดา้นความจงรักภกัดี ดา้นความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี และดา้นความเสียสละ 
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ความพงึพอใจในงานทีมี่ต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงาน  

กรณศึีกษา พนักงานในส่วนบริษัท แสนสิริ จํากดั (มหาชน) 

JOB SATISFACTION AFFECTING THE ORGANIZATIONAL COMMITMENT OF 
EMPLOYEES:A CASE STUDY ON EMPLOYEES  

OF SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED 
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บทคดัย่อ 

        การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในงานท่ีมีต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน 
กรณีศึกษา พนกังานในส่วนบริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน)  และศึกษาความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อความ
ผกูพนัและความพึงพอใจโดยใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูลกบักลุ่มพนกังานบริษทัแสนสิริ จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 400 
ตวัอยา่งและใชส้ถิติต่างๆ วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-Test, 
F-Test และ MRA 

จากการศึกษา พบว่า ความพึงพอใจในงานท่ีมีต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานแสนสิริ จํากัด 
(มหาชน) ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ เป็นเพศหญิงจาํนวน 235 คน เพศชายจาํนวน 165 คน มีอายอุยูใ่นช่วง 21 – 30 ปี
และ 31 – 40 ปี  และมีสถานภาพสมรสแลว้ และระดบัการศึกษาส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี และ
แผนกงานส่วนใหญ่เป็นพนกังานขาย และระยะเวลาการทาํงานอยูใ่นช่วง 1 – 5 ปี และรายไดส่้วนบุคคลต่อเดือนอยูท่ี่
ช่วงรายได ้15,000-30,000 บาทมากท่ีสุด ปัจจยัดา้นความพึงพอใจในการทาํงานพบว่า ดา้นผลตอบแทนพบว่ากลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบัดา้นบริษทัไดใ้ห้ความสนใจในเร่ืองการปรับปรุงต่อการให้สวสัดิการท่ีดีกบั
พนกังานเสมอมากท่ีสุด ดา้นความปลอดภยัในการทาํงานพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญักบัดา้นบริษทัมี
การแจง้ข่าวสารเก่ียวกบัอุบติัเหตุในการทาํงานให้พนักงานทราบทุกกรณีมากท่ีสุด ดา้นการพฒันาศกัยภาพในการ
ทาํงานพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญักบัดา้นบริษทัมีนโยบายสนบัสนุนการเรียนรู้และการพฒันาตนเอง
ของพนกังานมากท่ีสุด ดา้นความกา้วหนา้ในงานพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญักบัดา้นบริษทัเปิดโอกาส
ให้ท่านมีความกา้วหน้าในตาํแหน่งหน้าท่ีมากท่ีสุด ดา้นความมัน่คงพบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบั
ดา้นท่านมัน่ใจวา่จะไม่ถูกถอดถอนจากงานท่ีท่านกาํลงัทาํถา้ท่านไม่มีความผิดมากท่ีสุด โดยผลการศึกษาปัจจยัดา้น
ความผูกพนัต่อองคก์รพบว่า ดา้นจิตใจพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบัดา้นท่านมีความสําคญัเสมือน
เป็นส่วนหน่ึงของบริษทัมากท่ีสุด ดา้นการคงอยูพ่บวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบัดา้นท่านมกัจะพูดถึง
บริษทัในภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบัผูอ่ื้นฟังเสมอมากท่ีสุด ดา้นบรรทดัฐานพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความสาํคญักบั
ดา้นท่านรู้สึกภูมิใจท่ีจะบอกกบัใครๆวา่ท่านทาํงานในบริษทัน้ีมากท่ีสุด 
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        ผลการทดสอบสมมติฐาน ด้านปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า อายุ ระดับการศึกษา แผนกงาน รายได ้ระยะเวลาท่ี
แตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจท่ีแตกต่างกนั และดา้นปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า เพศ อายุ สถานภาพ แผนกงานท่ี
แตกต่างกนัมีผลต่อความผูกพนัต่อองคก์รท่ีแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 ความพึงพอใจในงานมีผลต่อ
ความผูกพนัต่อองคก์ร พบวา่ ดา้นการพฒันาศกัยภาพของผูป้ฏิบติังาน ดา้นความกา้วหนา้ในงาน ดา้นความมัน่คงใน
งานท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจในงานมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 
 

คาํสําคญั: ความพึงพอใจ,ความผกูพนัต่อองคก์ร, แสนสิริ 
 

Abstract 

 This study aimed to study in job satisfaction and organizational commitment in a case study on employees 
of Sansiri Public Company Limited as well as study in correlations of variables affecting commitment and 
satisfaction by deploying questionnaires to 400 employees of Sansiri Public Company Limited. The statistical 
analysis conducted using frequency distribution, percentage, mean, t-Test standard deviation, F-Test and MRA. 

The results illustrated the most of samples are 235 females and others are 165 males, age ranged in 21-30 
and 31-40 years old, married, bachelor’s degree, working in sale department, 1-5 years of employment period with 
monthly income ranged in 15,000-30,000. For satisfaction factors, it was found in the field of return that most 
samples mostly gave precedence to the field of company focusing on improvement in providing well benefits for 
employees. For safety in working, most samples mostly gave precedence to the field of company providing 
information related to accidents in working to employees in all cases.  

For the working potential development, it was found most samples mostly gave precedence to company 
providing policies supporting self-learning and development of employees. For job progression, most samples 
mostly gave precedence to the field of company opening opportunities for their job progression. For security, most 
samples gave precedence to the confidence of no demotion from existing job when no guilt was made.  
 The results of study in organizational commitment factors illustrated in the field of mind, most samples 
gave precedence to their importance as a part of company. For existence, most samples gave precedence to 
mentioning good image of company to others. For norms, it was found most samples mostly gave precedence to the 
field of prides when stating to anyone that you are working in this company.  
 

Keyword: Satisfaction, Organizational Commitment, Sansiri 

 

1. บทนํา 
        ในยคุปัจจุบนัการแข่งขนัของภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพยป์รับตวัสูงข้ึนเร่ือยๆ องคก์รภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ต่างๆ จึงตอ้งปรับตวัแสวงหาแนวทางใหม่ๆ เพ่ือนาํมาปรับปรุงองค์กรของตนเองเพ่ือต่อสู้ต่อการแข่งขนัท่ีกาํลงั
เขม้ขน้ในปัจจุบนัและเพ่ือให้องคก์รบรรลุเป้าหมายตามท่ีไดก้าํหนดไว ้การใชท้รัพยากรบุคคลท่ีมีอยูไ่ดอ้ยา่งมีคุณค่า 
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จะช่วยองคก์รสามารถบรรลุวตัถุประสงคไ์ดร้วดเร็วอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปลูกฝังใหพ้นกังานของ
องค์กรคาํนึงถึงส่ิงท่ีทาํให้องคก์รพฒันาเจริญเติบโตและทุ่มเทความพยายามเพื่อสร้างผลงานให้กบัองคก์รอย่างสุด
ความสามารถนั้น เป็นเร่ืองของความพึงพอใจในการทาํงานและความผกูพนัในองคก์รของบุคคลากรโดยตรง นบัเป็น
ส่ิงท่ีองคก์รนั้นมองขา้มไปไม่ได ้
        ความพึงพอใจในงานเป็นความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่องานท่ีปฎิบติันั้นหากพนกังานในองคก์รมีความพึงพอใจใน
งานสูงและพนกังานผูน้ั้นมีความรู้สึกท่ีดีต่องานท่ีทาํกจ็ะส่งผลงานท่ีแสดงออกมากบัองคก์ร ทางกลบักนัถา้พนกังานมี
ระดบัความพึงพอใจในงานท่ีทาํตํ่าหรือไม่มีความพึงพอใจเลยแสดงว่าพนักงานคนนั้นมีความรู้สึกไม่ดีต่องานท่ีทาํ
ผลลพัท์ท่ีไดก้็จะไม่ดีเท่าท่ีควร ดงันั้น ความพึงพอใจในงานของพนักงานจะเป็นการแสดงออกเร่ิมตน้ซ่ึงสามารถ
พฒันาไปสู่ความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานต่อไป  
        ความผกูพนัต่อองคก์รการท่ีพนกังานไดรั้บรู้วา่ส่ิงท่ีเขาทาํนั้นมีความหมายต่องาน ต่อองคก์ร และสังคมโดยรวม 
ส่ิงน้ีทาํให้พนกังานรู้สึกผกูพนัในงาน และการส่ือสารระหวา่งหัวหนา้งานกบัพนกังานในเร่ืองของเป้าหมายและแนว
ทางการปฎิบติังานเป็นส่ิงท่ีมีความสาํคญัมากต่อการเกิดความผกูพนัในงาน 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
         1. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัความพึงพอใจในงานของพนกังาน บริษทั แสนสิริ จาํกดั 
(มหาชน) 
        2. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัความผูกพนัต่ององค์กรของพนักงาน บริษทั แสนสิริ 
จาํกดั (มหาชน) 
        3. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระวา่งความพึงพอใจในงานกบัความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังานในส่วนสํานกังาน
ของ บริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) 
 

3. วธีิการดาํเนินการวจิัย 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  คือ  กลุ่มพนกังานบริษทัแสนสิริ จาํกดั(มหาชน) จาํนวน 400 ตวัอยา่ง 

กลุ่มตวัอย่างและการสุ่มตวัอย่าง 
เน่ืองจากประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน ดังนั้ นขนาดตวัอย่างสามารถ

คาํนวณไดจ้ากใชสู้ตรการหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งแบบไม่ทราบจาํนวนประชากรโดยใชสู้ตรของ Taro Yamane โดย
ขนาดของตวัอยา่งประชากรท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 คิดขนาดของความคลาดเคล่ือน (e) เป็นร้อยละและสัมประสิทธ์ิ
ของความผนัแปรเท่ากบั 0.5 (วิชิต อู่อน้ 2550, หนา้ 599) งานวิจยัต่างๆ จากหนงัสือและเวป็ไซด ์เป็นหลกั ผลจากการ
คาํนวณ จะไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่ง 385 คน และไดส้ํารองเผื่อการสูญเสียของแบบสอบถามไว ้15 ชุดดงันั้นขนาด
ของกลุ่มตวัอยา่งรวมกบัสาํรองเผือ่การสูญเสียสาํหรับการวจิยัคร้ังน้ีจึงเท่ากบั 400 คน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
ส่วนท่ี  1  แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
ส่วนท่ี  2  ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นความพึงพอใจ  
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ส่วนท่ี  3  แบบสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษทัแสนสิริ จาํกดั (มหาชน) 

 
4. ผลการวจิัย 
ตารางท่ี 1 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตวัแปร สถิตทิีใ่ช้ ค่านัยสําคญั 
ผลการทดสอบ
สมมตฐิาน 

สมมตฐิานที่ 1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

เพศ t-Test 0.518 ปฎิเสธ 

อาย ุ F-Test 0.002* ยอมรับ 

สถานภาพ F-Test 0.052 ปฎิเสธ 

ระดบัการศึกษาสูงสุด F-Test 0.000* ยอมรับ 

แผนกงาน F-Test 0.000* ยอมรับ 

รายไดส่้วนบุคคลต่อเดือน F-Test 0.001* ยอมรับ 

ระยะเวลาการทาํงาน F-Test 0.001* ยอมรับ 

สมมตฐิานที่ 2 ความผูกพนัต่อองค์กร  

เพศ F-Test 0.041* ยอมรับ 

อาย ุ F-Test 0.001* ยอมรับ 

สถานภาพ F-Test 0.043* ยอมรับ 

ระดบัการศึกษาสูงสุด F-Test 0.139 ปฎิเสธ 

แผนกงาน F-Test 0.000* ยอมรับ 

รายไดส่้วนบุคคลต่อเดือน F-Test 0.222 ปฎิเสธ 

ระยะเวลาการทาํงาน F-Test 0.195 ปฎิเสธ 

สมมตฐิานที่ 3 ความพงึพอใจในงาน 

ดา้นผลตอบแทน MRA 0.913 ปฎิเสธ 

ดา้นความปลอดภยัในการทาํงาน MRA 0.132 ปฎิเสธ 

ดา้นการฒนาศกัยภาพของผูป้ฏิบติังาน MRA 0.000* ยอมรับ 

ดา้นความกา้วหนา้ในงาน MRA 0.000* ยอมรับ 

ดา้นความมัน่คงในงาน MRA 0.000* ยอมรับ 
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5. บทสรุป 

จากสมมตฐิานที่ 1 พนักงานบริษัทแสนสิริ จํากดั (มหาชน) ที่มปัีจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกนัมผีลต่อความ
พงึพอใจในการทาํงานทีแ่ตกต่างกนั 

สุพร เจดีย ์(2548) ความพึงพอใจในการทาํงานของพนกังานบริษทัท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) พบวา่ 
ระดบัการศึกษา และ รายไดส่้วนบุคคล มีผลต่อความพึงพอใจของพนกังานบริษทัแสนสิริ จาํกดั (มหาชน) ท่ีแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 

ชุลีพร เจริญนิตย ์(2549) เร่ืองความพึงพอใจและความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานภายหลงัการแปรรูป
บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั(มหาชน) พบว่า อายุ และ ตาํแหน่งงาน มีผลต่อความพึงพอใจของพนักงานบริษทั
แสนสิริ จาํกดั(มหาชน) ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 

อรปภากร รัตน์หิรัญกร (2542) ความพึงพอใจในการทาํงานและความผูกพนัองค์การของขา้ราชการกรม
อนามยั กระทรวงสาธารณสุข พบว่า อายุ และระดบัการศึกษา มีผลต่อความพึงพอใจของพนักงานบริษทัแสนสิริ 
จาํกดั(มหาชน) ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05      

ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะกลุ่มตวัอย่างส่วนมีอายุ ระดบัศึกษา แผนกงาน รายไดส่้วนบุคคล และระยะเวลาการ
ทาํงาน มีผลต่อความพึงพอใจในการทาํงานเพราะอายุพนักงานท่ีสูงกว่าก็ส่งผลให้มีความพึงพอใจมากกว่ากลุ่ม
พนักงานท่ีมีอายุน้อยกวา่ ระดบัการศึกษาท่ีสูงกว่าส่งผลให้มีความพึงพอใจท่ีสูงกว่าระดบัการศึกษาท่ีตาํกว่า แผนก
งานท่ีสูงกวา่ก็ส่งผลให้มีความพึงพอใจมากกวา่แผนกงานท่ีนอ้ยกวา่ รายไดส่้วนบุคคลท่ีสูงกวา่ก็ส่งผลให้มีความพึง
พอใจท่ีสูงกว่าพนักงานท่ีมีรายไดน้้อยกว่า ระยะเวลาการทาํงานท่ีนานกว่าก็มีผลทาํให้มีความพึงพอใจท่ีมากกว่า
ระยะเวลาการทาํงานท่ีสั้นกวา่  

จากสมมตฐิานที่ 2 พนักงานบริษัทแสนสิริ จํากดั (มหาชน) ที่มปัีจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกนัมผีลต่อความ
ผูกพนัต่อองค์กรทีแ่ตกต่างกนั 

วรพนัธ์ เศรษฐแสง (2548) เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัในองคก์รของพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวดัฉะเชิงเทรา พบว่า อายุ และ ตาํแหน่งงาน มีผลต่อความความผูกพันของพนักงานบริษัทแสนสิริ จาํกัด 
(มหาชน) ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 
 จุฑามาส แยบดี (2527) เร่ืองความผกูพนัในองคก์รของแรงงานรุ่นใหม่ในธุรกิจประกนัชีวิต พบวา่ อาย ุและ 
ตาํแหน่งงาน มีผลต่อความความผูกพนัของพนักงานบริษทัแสนสิริ จาํกดั(มหาชน) ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนัยสําคญัท่ี
ระดบั 0.05 

อรปภากร รัตน์หิรัญกร (2542) ความพึงพอใจในการทาํงานและความผูกพนัองค์การของขา้ราชการกรม
อนามยั กระทรวงสาธารณสุข พบวา่ อาย ุและสถานภาพสมรส มีผลต่อความผกูพนัของพนกังานบริษทัแสนสิริ จาํกดั
(มหาชน) ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05      

วิศิษฐศกัด์ิ เศวตนันทน์ (2543) ความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานธนาคารออมสิน : ศึกษาเฉพาะกรณี 
สํานักงานใหญ่ พบว่า อายุ และตาํแหน่งงาน มีผลต่อความผูกพนัของพนักงานบริษทัแสนสิริ จาํกดั (มหาชน) ท่ี
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 
 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะกลุ่มตวัอยา่งส่วนมีอาย ุสถานภาพ และแผนกงาน มีผลต่อความผูกพนัในองคก์รเพราะ
อายพุนกังานท่ีสูงกวา่กส่็งผลให้มีความผกูพนัในองคก์รมากกวา่กลุ่มพนกังานท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ สถานภาพโสดมีผลให้
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มีความผูกพนัในองคก์รมากกวา่สถานภาพท่ีสมรสแลว้ แผนกงานขายมีผลให้มีความผูกพนัในองคก์รมากกวา่แผนก
งานอ่ืน 

จากสมมตฐิานที่ 3 ความพงึพอใจทีแ่ตกต่างกนัมีผลต่อความผูกพนัขององค์กรทีแ่ตกต่างกนั 
ผลการวิจัยพบว่า ด้านผลตอบแทน  ด้านความปลอดภัยในการทํางาน  ด้านการพัฒนาศักยภาพของ

ผูป้ฏิบติังาน ดา้นความกา้วหนา้ในงาน ดา้นความมัน่คงในงาน การทาํงานท่ีแตกต่างกนัมีกระบวนการความพึงพอใจ
และความผกูพนัท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงผลท่ีไดส้อดคลอ้งกบังานวจิยัต่างๆ ดงัน้ี 

ธีรัมพา ชาํนาญไพ (2550) ความพึงพอใจในงานและความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานธนาคารกรุงเทพ
(จาํกดั) มหาชนในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล พบวา่ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างปัจจยัทางดา้นความกา้วหนา้ใน
งาน ดา้นความมัน่คงในงาน ของพนกังาน ณ ระดบันยัสาํคญั 0.05 พบวา่ 

ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในงานของการทาํงานมีความแตกต่างกันตาม สถานะภาพ อายุ อาชีพ ระดับ
การศึกษาและรายไดเ้ฉล่ีย 

ปัจจยัดา้นความมัน่คงในงานของการทาํงานมีความแตกต่างกนัตาม สถานะภาพ อาย ุอาชีพ ระดบัการศึกษา 
และรายไดเ้ฉล่ีย 

อรปภากร รัตน์หิรัญกร (2542) ความพึงพอใจในการทาํงานและความผูกพนัองค์การของขา้ราชการกรม
อนามยั กระทรวงสาธารณสุข พบวา่ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างปัจจยัทางดา้นความกา้วหนา้ในงาน ดา้นความ
มัน่คงในงาน ของพนกังาน ณ ระดบันยัสาํคญั 0.05 พบวา่  

ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในงานของการทาํงานมีความแตกต่างกันตาม สถานะภาพ อายุ อาชีพ ระดับ
การศึกษาและรายไดเ้ฉล่ีย 

ปัจจยัดา้นความมัน่คงในงานของการทาํงานมีความแตกต่างกนัตาม สถานะภาพ อาย ุอาชีพ ระดบัการศึกษา 
และรายไดเ้ฉล่ีย 

จากผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ีดา้นผลตอบแทน ดา้นความปลอดภยัในการ
ทาํงาน ดา้นการพฒันาศกัยภาพของผูป้ฏิบติังาน ดา้นความกา้วหนา้ในงาน ดา้นความมัน่คงในงาน ท่ีแตกต่างกนัมี
ความพึงพอใจในงานและความผกูพนัต่อองคก์รท่ีแตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีปัจจยัดา้น
ทางดา้นความกา้วหนา้ในงาน ดา้นความมัน่คงในงาน ในระดบัมากทุกปัจจยั และยงัมีอิทธิพลต่อการทาํงานในบริษทั 
ท่ีแตกต่างกนั เน่ืองจากองคป์ระกอบเหล่าน้ีพนกังานบริษทัแสนสิริ จาํกดั(มหาชน)ใหค้วามสาํคญัไม่มากไม่นอ้ยกวา่
กนั และควบคู่กนัไปเพ่ือใชใ้นการวางแผนงาน หรือสร้างจุดท่ีแตกต่างกนักบัการทาํงาน 
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ปัจจัยสภาพแวดล้อมทีส่่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน 
กรณศึีกษา : ข้าราชการตํารวจในเขต จังหวดัปทุมธานี 

ENVIRONMENT FACTORS EFFECTIVE TO PERFORMANCE EFFICIENCY 
A CASE STUDY OF POLICEMEN IN PATHUM THANI PROVINCE 
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บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพ่ือศึกษาความแตกต่างดา้นปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อ   การปฏิบติังาน
ของขา้ราชการตาํรวจ จ.ปทุมธานี  2) เพ่ือศึกษาปัจจยัสภาพแวดลอ้มท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานของขา้ราชการตาํรวจ จ.
ปทุมธานี เป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) โดยมีแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและ
ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมสําเร็จ  รูป กลุ่มตวัอย่างคือขา้ราชการตาํรวจ จ.ปทุมธานี จาํนวน 303 คน ผล
การศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุอยูร่ะหว่าง 31-35 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
รายไดร้ะหวา่งเดือน 15,001- 25,000 บาท มีลกัษณะงานเป็นอาํนวยการ และมีระยะเวลาการทาํงาน 5-10 ปี  ผ ล ก า ร
ทดสอบสมมติฐานพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้น เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายได ้ระยะเวลาการทาํงานท่ีแตกต่างกนั มี
ผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานแตกต่างกนั โดยมีเพียงสถานภาพและลกัษณะงานท่ีไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการทาํงาน 
ส่วนปัจจัยสภาพแวดลอ้ม ประกอบดว้ย ดา้นกายภาพ ดา้นการบริหารงาน ดา้นการบริการทรัพยากรบุคคล ดา้น
ความสัมพนัธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน และดา้นการมีส่วนร่วม มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ
ขา้ราชการตาํรวจในเขต    จ.ปทุมธานี ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีกาํหนด 
 

คาํสําคญั: ปัจจยัสภาพแวดลอ้ม, ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน, ขา้ราชการตาํรวจ 
 

Abstract 

The propose of this study aims to: 1) study the differences of individual factors which affect to 
performance efficiency of policemen in Pathum thani province  2) study environmental factors which affect to 
performance efficiency of policemen in Pathum thani province. This study was survey research using 
questionnaires as tool for data collection. The data analysis has been conducted by using computer program. The 
results from 303 policemen samples illustrated that the most respondents are male, ranged in 31-35 years old, 
bachelor’s degree, total income ranged in 15,001-25,000 baht, director level and working experiences ranged in 5-
10 years.  
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The results of hypotheses test expressed that individual factor such as gender, age, education, income, 
working experiences have affected to differences of practical efficiency, but ineffective factors were status and 
work aspects. The environmental factors which consisted of physical, administration, human resource management, 
relationship between colleagues and cooperation, have relationships with performance of policemen in Pathum 
thani province (P=0.05) and conformed with the hypotheses.  

 

Keywords: Environmental Factors, Performance Effectiveness, Policemen         
           
1. บทนํา 

สภาพแวดลอ้มในการทาํงานเป็นปัจจยัท่ีสาํคญั ท่ีทาํให้บุคลากรสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
บนพ้ืนฐานของความพึงพอใจซ่ึงเป็นส่ิงท่ีอยูร่อบตวัเราและเก่ียวพนักบับุคลากรโดยตรง อีกทั้งการใชชี้วติในแต่ละวนั
อยา่งน้อยหน่ึงในสามท่ีอยู่กบัการทาํงาน มีความเป็นไปไดใ้นอนาคตท่ีตอ้งใชเ้วลาของชีวิตเก่ียวขอ้งกบัการทาํงาน
มากข้ึน ซ่ึงใชเ้วลาในท่ีทาํงานเท่ากบัอยูท่ี่บา้น การจดัให้มีสภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีดียอ่มมีผลต่อประสิทธิภาพ
ในการทาํงาน หากจดัให้มีสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมสาํหรับการทาํงาน สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบับุคลากร 
ตรงกนัขา้มหากสภาพแวดลอ้มการทาํงานไม่เหมาะสม บุคลากรอาจเกิดความไม่พอใจในการปฏิบติังาน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ี
บัน่ทอนทั้งร่างกายและจิตใจ คุณภาพชีวติเป็นสภาวะความพร้อมของบุคคลทั้งในดา้นร่างกายและจิตใจ และดา้นอ่ืนๆ
ท่ีจําเป็นต่อการดํารงชีวิตท่ีจะสามารถส่งผลให้ดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  ชีวิตท่ีเป็นสุขควร
ประกอบดว้ย การมีสุขภาพจิตดี แจ่มใสเบิกบาน ระงบัความอยาก ควบคุมอารมณ์ต่างๆได ้มีเพ่ือนฝูง ปรับตวัเขา้กบั
ส่ิงแวดลอ้มทั้งผูค้นและธรรมชาติไดต้ามสมควร มีรายไดเ้ล้ียงตวัเองและครอบครัวไดพ้อเพียงอยา่งย ัง่ยนื มีคุณธรรม
และจริยธรรม อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งเป็นสุข 

โดยองค์ประกอบดา้นความพึงพอใจในการทาํงานสามารถวดัไดจ้ากสภาพแวดลอ้ม การทาํงานท่ีเก่ียวกบั
การบริหารงานของผูบ้ ังคบับัญชา ความพึงพอใจในค่าจ้าง และสวสัดิการ  ความผูกพนัองค์กรและความมั่นคง
กา้วหนา้ในงาน ซ่ึงลว้นแต่เก่ียวขอ้งกบัระบบการบริหารงานบุคคล (องัศินนัท ์อินทรกาํแหง, 2545) สภาพแวดลอ้มท่ี
เหมาะสมในการทาํงานเป็นส่ิงท่ีช่วยให้ผูป้ฏิบัติงานทาํงานให้แก่องค์กรได้อย่างเต็มความสามารถ และเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพในการทาํงาน เป็นเคร่ืองจูงใจให้ผูป้ฏิบติังานทาํงานเต็มกาํลงัความรู้ความสามารถ  เป็นผลให้องคก์ร
เพ่ิมคุณค่าของงานไดม้ากข้ึน    (ชูศรี มโนการ และ อารียว์รรณ อ่วมตานี, 2550)  ดงันั้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน
จึงเป็นปัจจยัสาํคญัประการหน่ึงท่ีจะทาํใหป้ฏิบติังานไดต้ามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้ 

เช่นเดียวกบั ขา้ราชการตาํรวจไทย เป็นส่วนราชการท่ีมีความสาํคญักบัทางสังคมไทยในปัจจุบนัมีภารกิจใน
การรักษาความสงบเรียบร้อยทั้งภายในและภายนอกเพ่ือประโยชน์สุขแก่ประชาชน รักษากฎหมาย ท่ีเก่ียวแก่การ
กระทาํผดิในทางอาญา บาํบดัทุกข ์บาํรุงสุข ใหแ้ก่ประชาชน เพ่ือให ้บริการแก่ประชาชนเป็นส่วนหน่ึงของการอาํนวย
ความสะดวกและการพฒันาคุณภาพชีวิตความเป็นอยูข่องประชาชนใหดี้ยิง่ข้ึน/และดว้ยภาระงานท่ีมีความแตกต่างกนั
ทาํใหเ้จา้หนา้ท่ีตาํรวจมีความเหน่ือยลา้/เกิดความเบ่ือหน่าย/ขาดความกระตือรือร้น/และความรับผดิชอบในการทาํงาน
โดยเฉพาะงานพิเศษนอกเหนือจากหน้าท่ีรับผิดชอบ/แต่อยา่งไรก็ตามเจา้หนา้ท่ีตาํรวจจะมีประสิทธิภาพเพียงใดนั้น
ยอ่มข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายประการดว้ยกนั/เช่น/นโยบายการบริหารงาน/วฒันธรรมองคก์ร/รายได/้การศึกษา/ทกัษะใน
งาน ความสัมพนัธ์ต่อผูบ้งัคบับญัชา และส่ิงแวดลอ้มภายในสาํนกังาน 
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ดว้ยเหตุผลดงักล่าวแสดงให้เห็นวา่เจา้หนา้ท่ีตาํรวจมีความสําคญัต่อการดาํเนินชีวิตของประชาชน//ดงันั้น
ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจเพ่ือศึกษาวา่สภาพแวดลอ้มท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของขา้ราชการตาํรวจในเขต 
จ.ปทุมธานี หรือไม่ ซ่ึงผลการศึกษาคร้ังน้ีจะมีความสําคญัอยา่งยิ่งต่อการพฒันายกระดบั และสร้างมาตรฐานในการ
ปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจไดอ้ยา่งเหมาะสม รวมทั้ง จะเป็นแนวทางใหก้บัผูบ้ริหารไดป้รับปรุงสภาพแวดลอ้มใน
การทาํงานให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนัอนัจะนาํไปสู่การบริหารงานบุคคลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ส่งผลใหก้ารดาํเนินงานโดยรวมของขา้ราชการตาํรวจประสบความสาํเร็จตามภารกิจท่ีไดก้าํหนดไวต่้อไป 
 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
       1. เพ่ือศึกษาความแตกต่างด้านปัจจัยส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการตาํรวจ กรณีศึกษา                        
จ.ปทุมธานี 
       2. เพ่ือศึกษาปัจจยัสภาพแวดลอ้มท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานของขา้ราชการตาํรวจ กรณีศึกษา จ.ปทุมธานี 
 
3. การดาํเนินการวจิัย 

ตวัแปรในการวิจยัคร้ังน้ีมีตวัแปรตน้ เป็นลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อายุ การศึกษา 
รายได ้สถานภาพ ลกัษณะงาน ระยะเวลาการทาํงาน ในส่วนปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม ประกอบดว้ย ดา้นกายภาพ 
ดา้นการบริหารงาน ดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งเพื่อน ดา้นการมีส่วนร่วม  และปัจจยัท่ี
เก่ียวประสิทธิภาพการปฏิบติังาน  
  ประชากรในการทาํวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ ขา้ราชการตาํรวจในเขต จ.ปทุมธานี/จาํนวน 1260 คน  ระยะเวลาสาํรวจ
และเกบ็รวบรวมขอ้มูลตั้งแต่/เดือนมกราคม/2558//ถึงเดือนเมษายน 2558 

กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ีทาํการศึกษาประชากรซ่ึงเป็นขา้ราชการตาํรวจในเขต จ.ปทุมธานี ทั้งหมด 
1260 คน โดยขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีไดจ้ากคาํนวณค่าตามสูตรของ Taro Yamane (Yamane, 1973 อา้งถึงใน ชยัพร 
วิชชาวุธ และ คณะ, 2527) ด้วยระดบัความเช่ือมั่น 95% จะตอ้งมีขนาดของกลุ่มตวัอย่างรวมทั้ งหมดท่ีตอ้งเก็บ
จาํนวน 303 คน และการดาํเนินวธีิสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple random sampling) 
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      กรอบแนวคิดในการวจิัย 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1.1 แสดงกรอบแนวคิดในการทาํวจิยั 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษา 
4. รายไดต่้อเดือน 
5. สถานภาพ 
6. ลกัษณะงาน 
7. ระยะเวลาท่ีทาํงาน 

สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน 
1. ดา้นกายภาพ 
2. ดา้นการบริหารงาน 
3. ดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล 
4. ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งเพื่อน 
5. ดา้นการมีส่วนร่วม 

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน     
ข้าราชการตํารวจ จ.ปทุมธานี 
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4. ผลการวจิัย 

ตวัแปรอสิระ สถิตทิีใ่ช้ ค่านัยสําคญั ผลการทดสอบ 
สมมตฐิาน 

สมมตฐิานที่ 1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
เพศ T-Test 0.004* ยอมรับ 
อาย ุ F-Test 0.007* ยอมรับ 
ระดบัการศึกษาสูงสุด F-Test 0.024* ยอมรับ 
รายได ้ F-Test 0.001* ยอมรับ 
สถานภาพ F-Test        0.435 ปฏิเสธ 
ลกัษณะงาน F-Test        0.357 ปฏิเสธ 
ระยะเวลาการทาํงาน F-Test 0.000* ยอมรับ 

สมมตฐิานที่ 2 ปัจจัยสภาพแวดล้อม 
ดา้นกายภาพ MRA 0.000* ยอมรับ 
ดา้นการบริหารงาน MRA 0.000* ยอมรับ 
ดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล MRA 0.000* ยอมรับ 
ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งเพื่อน MRA        0.000* ยอมรับ 
ดา้นการมีส่วนร่วม MRA 0.000* ยอมรับ 

 
5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

จากสมมตฐิานข้อที ่1 สามารถอภิปรายผลไดว้า่ ปัจจยัส่วนบุคคลประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา 
รายได ้ระยะเวลาการทาํงาน ท่ีแตกต่างกนั พบวา่ ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของขา้ราชการตาํรวจ จ.
ปทุมธานี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ยกเวน้ สถานภาพและลกัษณะงานท่ีไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังาน  
 จากสมมติฐานข้อที ่2 สามารถอภิปรายผลไดว้า่ ปัจจยัสภาพแวดลอ้มท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานขา้ราชการตาํรวจ 
จ.ปทุมธานี ทั้ง 5 ดา้น โดยภาพรวม แสดงให้เห็นวา่ขา้ราชการตาํรวจ จ.ปทุมธานี มีปัจจยัสภาพแวดลอ้มท่ีดีเอ้ือต่อการ
ทาํงานอนัจะทาํให้ผลการปฏิบติังานของพนกังานมีประสิทธิภาพและนาํมาซ่ึงความสําเร็จขององคก์ร ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ สุนันท์ ล้ิมรัตนพนัธ์ (2553) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน หมายถึงองคป์ระกอบ
ต่างๆ ภายในองคก์ารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน และมีผลต่อการรับรู้ ความรู้สึกของผูป้ฏิบติังาน ซ่ึงข้ึนอยูก่บัความ
ตอ้งการของแต่ละบุคคลและมีผลต่อพฤติกรรม การทาํงานของบุคคล เม่ือสภาพแวดลอ้มในการทาํงานดีกท็าํใหบุ้คคล
เกิดความพึงพอใจในการทาํงานสูง สามารถปฏิบติังานไดบ้รรลุตามเป้าหมายขององคก์าร  

ผลการศึกษาปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของขา้ราชการตาํรวจ 
จ.ปทุมธานี พบว่าปัจจัยสภาพแวดล้อมมีความสัมพนัธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการตาํรวจ จ.
ปทุมธานี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีความสัมพนัธ์ในระดบัมาก และในทิศทางเดียวกนัโดยมีความสัมพนัธ์
กนัในทุกดา้น สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สุชาดา สีสุวรรณ(2549) พบวา่ ความพึงพอใจสภาพแวดลอ้มในการทาํงานมี
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ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัผลการปฏิบติังานของพนกังานอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 กล่าวคือพนกังานท่ีมี
ความพึงพอใจสภาพแวดลอ้มในการทาํงานสูงจะมีผลการปฏิบติังานดีดว้ยซ่ึงผลงานวิจยัออกมาเช่นน้ีอาจเน่ืองมาจาก
เม่ือบุคคลเขา้มาทาํงานในบริษทัมีการพยายามทุ่มเท ความรู้ความสามารถปฏิบติังานให้กบัองคก์ร และองค์กรก็ได้
ตอบแทนด้วยการให้ส่ิงท่ีพนักงานต้องการ ได้แก่ค่าตอบแทนจากการทาํงาน เงินเดือน การติดต่อ  ส่ือสารท่ีมี
ประสิทธิภาพสถานท่ีทาํงาน มีสภาพแวดลอ้มในการทาํงานโดยรวมท่ีดี ทาํให้พนักงานมีความรู้สึกพึงพอใจใน
สภาพแวดลอ้มในการทาํงานในดา้นต่างๆ ทาํใหเ้กิดความผกูพนัมุ่งมัน่ท่ีจะทาํงานใหอ้งคก์ารเกิดผลการปฏิบติังานท่ีดี 
     ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาวจิัย 
 ผู ้วิจัยมีข้อเสนอแนะและมีความคาดหวังว่าข้อมูลท่ีได้จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุง
สภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน//ดงัน้ี 
          1.ปัจจยัสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังานของขา้ราชการตาํรวจ จ.ปทุมธานี ซ่ึงถา้หากหน่วยงานมีการส่งเสริมให้
เจา้หนา้ท่ีไดมี้โอกาสในการแสดงความสามารถในการปฏิบติังาน/เสนอความคิดเห็นสามารถตดัสินใจ ในการปฏิบติังาน
ไดด้ว้ยตนเอง/และให้เจา้หนา้ท่ีไดมี้ส่วนร่วมในการประชุมปรึกษาเพ่ือแกไ้ขปัญหาการปฏิบติังานในหน่วยงาน/ยอมรับ
ในผลสําเร็จของการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ี/สนับสนุนให้มีการเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุงวิธีการทาํงานแบบใหม่ๆ 
ส่งเสริมใหท้าํวจิยัเพ่ือการพฒันาหน่วยงาน กจ็ะสามารถทาํใหเ้จา้หนา้ท่ีปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวจิัยคร้ังต่อไป 
       1. ควรทาํการศึกษาปัจจยัสภาพแวดลอ้มท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน โดยเนน้ปัจจยัภายนอกเพ่ือเป็น
การศึกษาใหท้ราบถึงปัญหาหรืออุปสรรคในการทาํงานของขา้ราชการตาํรวจ  
       2. ควรใชปั้จจยัเก่ียวกบัแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพในดา้นต่างๆ เช่น 
ความผกูพนัต่อองคก์ร, วฒันธรรมองคก์ร  
        3. ควรมีการขยายกลุ่มประชากรท่ีศึกษาให้กวา้งข้ึนโดยศึกษาขา้ราชการสังกดัอ่ืน     หรือทัว่ประเทศและศึกษา
ปัจจยัอ่ืนๆนอกเหนือจากน้ีท่ีมีความสัมพนัธ์กบัผลการปฏิบติังาน ของพนกังาน/อาทิเช่น/ปัจจยัดา้นการปฏิบติังาน,กล
ยทุธ์ทางการแข่งขนั,โครงสร้างขององคก์ร และลกัษณะของผูน้าํองคก์ร/เน่ืองจากมีปัจจยัหลายตวัท่ีมีความสัมพนัธ์กบั
ผลการปฏิบติังานเพ่ือเพ่ิมรายละเอียดและทาํใหง้านวิจยัมีความน่าเช่ือถือมากยิง่ข้ึนโดยปัจจยัเหล่าน้ีอาจเป็นประโยชน์
ในการทาํการศึกษาต่อไปในอนาคต 
 
6. บทสรุป 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายได ้ระยะเวลาการทาํงาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานของขา้ราชการตาํรวจทุกดา้น มีเพียงสถานภาพและลกัษณะงานท่ีไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน  

ปัจจยัสภาพแวดลอ้มทั้ง 5 ดา้น คือ ดา้นกายภาพ ดา้นการบริหารงาน ดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล ดา้น
ความสัมพนัธ์ระหวา่งเพื่อนและ ดา้นการมีส่วนร่วม ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของขา้ราชการตาํรวจทุก
ดา้น ซ่ึงในแต่ละดา้นนั้นควรมีการปรังปรุงและพฒันาในทุกปัจจยัดงัน้ี 

ดา้นกายภาพ พบวา่ ห้องทาํงาน บริเวณปฏิบติังาน มีความเหมาะสมกบัลกัษณะงาน ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบติังานมากท่ีสุด และท่ีควรปรับปรุงควรมีสถานท่ีในการออกกาํลงักายหรือมุมพกัผอ่นหยอ่นใจ เพ่ือเป็นการ
เสริมสร้างร่างกายใหมี้ความแขง็แรงพร้อมท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีอยูเ่สมอ 
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ด้านการบริหารงาน พบว่า หน่วยงานมีการวางแผนการทาํงานเป็นขั้นตอนอย่างชัดเจนและเป็นระบบ 
ผูบ้งัคบับัญชามีการให้คาํแนะนํางานอย่างเหมาะสมเป็นเร่ืองท่ีน่าพฒันาไปเร่ือยๆ และท่ีควรปรับปรุงควรมีการ
กําหนดตัวช้ีว ัดเกณฑ์ความสําเร็จในการปฏิบัติงานท่ี เหมาะสม  เพ่ือเป็นการประเมินผลในงานแต่ละคร้ัง 
 ดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล พบวา่ การพฒันาทกัษะและความสามารถของบุคลากรอยา่งต่อเน่ืองและ
สมํ่าเสมอ  งานท่ีไดรั้บมอบหมายตรงกบัความรู้ความสามารถของท่านซ่ึงเป็นส่ิงท่ีดีควรพฒันาต่อไป และท่ีควร
ปรับปรุง หน่วยงานควรมีการสนับสนุนให้เกิดความกา้วหน้าในอาชีพอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเป็นขวญักาํลงัใจในการ
ทาํงานมากข้ึน 

ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งเพื่อน พบวา่ มีการพดูคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นในการทาํงานกบัเพ่ือนร่วมงาน
อยูเ่สมอ มีโอกาสไดส้ร้างความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงานในระหวา่งการทาํงาน เพ่ือนร่วมงานมีความสามคัคี ไม่มีการ
แบ่งพรรค แบ่งพวก เป็นเร่ืองท่ีทาํใหก้ารทาํงานเป็นไปอยา่งราบร่ืน  

ดา้นการมีส่วนร่วม พบว่า หน่วยงานให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานอยู่เสมอ มีส่วนร่วมในการ
ประชุมระดมความเห็น เพ่ือกาํหนดแนวทางในการดาํเนินงานของหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาของ
ประชาชนตามหน้าท่ีอยู่เสมอ ทาํให้บุคลากรรู้สึกว่ามีบทบาทในการปฏิบัติหน้าท่ีซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีควรพฒันาอย่าง
สมํ่าเสมอ 
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รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระฉบบัน้ี ดาํเนินการจนสาํเร็จลุล่วงได ้ดว้ยความกรุณาและอนุเคราะห์
ช่วยเหลือจาก ดร.เฉลิมพร เยน็เยอืก ผูใ้หค้วามกรุณารับเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาพร้อมไดส้ละเวลาอนัมีค่าเพ่ือตรวจสอบ
แกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ จึงทาํใหง้านวจิยัช้ินน้ีเสร็จสมบูรณ์ไปไดด้ว้ยดี  
 นอกจากน้ีผูว้ิจยัขอขอบพระคุณผูต้อบแบบสอบถามขา้ราชการตาํรวจ จ.ปทุมธานี ทุกท่านท่ีไดก้รุณาช่วย
กรอกแบบสอบถามและแนะนาํขอ้เสนอต่างๆจนทาํใหง้านวจิยัคร้ังน้ีสาํเร็จได ้
 
เอกสารอ้างองิ 
ชูศรี มโนการ และ อารียว์รรณ อ่วมตานี. การวิเคราะห์องค์ประกอบสภาพแวดล้อม ท่ีเหมาะสมในการทาํงานของ

พยาบาล วิชาชีพในโรงพยาบาลของรัฐ เขตกรุงเทพมหานคร. วารสารการพยาบาล, 22(2), 57-71, 2550. 
สุชาดา สีสุวรรณ.“ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การกับความพึงพอใจสภาพแวดล้อม

ในการทาํงานและผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท แองโกล-ไทย จาํกัด.”วทิยานิพนธ์ปริญญา
วทิยาศาสตร์มหาบณัฑิต (จิตวทิยาอุตสาหกรรม) บณัฑิตวทิยาลยั, มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2549. 

สุนนัท ์ล้ิมรัตนพนัธ์. ความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตการทาํงานของเจ้าหน้าท่ีสาํนักงานสรรพากร
ภาค 6 . นครปฐม: มหาวทิยาลยัศิลปากร,2553. 

สมใจ ลกัษณะ. การพัฒนาประสิทธิภาพในการทาํงาน. พิมพค์ร้ังท่ี 6. ศูนยห์นงัสือมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา. 
กรุงเทพฯ,2552. 

องัศินนัท ์ อินทรกาํแหง. อิทธิพลของปัจจัยด้านการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ ภูมิหลังส่วนบุคคล และสภาพแวดล้อม ใน
องค์กรท่ีมต่ีอการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการทางการแพทย์ .กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2545. 



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 10 ปีการศกึษา 2558 

 

วนัองัคารที ่11 สงิหาคม พ.ศ.2558 หน้า  598 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

การบริหารต้นทุนทางการศึกษาในนักศึกษาหลกัสูตรมหาบัณฑิต                                             
กรณศึีกษา กลุ่มคณะวชิามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต 

THE MANAGEMENT OF EDUCATIONAL COSTS IN MASTER DEGREE                                          
CASE STUDY FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES  

RANGSIT UNIVERSITY 

 
ชัยณรงค์ วงศ์พยคัฆ์โยธิน1   ดร.เฉลมิพร เยน็เยือก2 

1นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 
2อาจารยห์ลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 

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

บทคดัย่อ      
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพ่ือวิเคราะห์ต้นทุนส่วนบุคคลและบริหารต้นทุนทางการศึกษาใน

นกัศึกษาหลกัสูตรมหาบณัฑิต กรณีศึกษาสายมนุษยศ์าสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต จาํนวน 3 หลกัสูตร 2) 
เพ่ือประกอบการนําเสนอแนวทางการวางแผนด้านงบประมาณการจัดการศึกษาของบุคคลให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ผูว้จิยัไดส้ร้างเคร่ืองมือสาํหรับการเกบ็รวบรวมขอ้มูล
เป็นแบบสํารวจขอ้มูลดา้นตน้ทุนส่วนบุคคลในการลงทุนทางการศึกษาจากนกัศึกษาซ่ึงเป็นขอ้คาํถามเก่ียวกบัขอ้มูล
ดา้นงบประมาณค่าใชจ่้ายส่วนตวัของนกัศึกษา 

การเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามจากนักศึกษาหลกัสูตรมหาบณัฑิต 3 หลกัสูตร คือ บริหารธุรกิจ บญัชี 
เศรษฐศาสตร์ จาํนวน 147 คน นาํมาหาผลรวมของค่าใชจ่้ายในแต่ละดา้นและค่าเฉล่ียเพ่ือให้ง่ายต่อการเปรียบเทียบ
ของแต่ละกลุ่มคณะ ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มคณะวิชาท่ีมีตน้ทุนส่วนบุคคลของนกัศึกษาหลกัสูตรมหาบณัฑิตสูงท่ีสุด
คือ คณะบัญชี โดยมีค่า 708,047.5 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.32 รองลงมาคือคณะเศรษฐศาสตร์ โดยมีค่า 676,176.47 
บาท คิดเป็นร้อยละ 33.73 และคณะบริหารธุรกิจ โดยมีค่า 620,417.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.94 ซ่ึงทั้ ง 3 คณะมี
ตน้ทุนทางการศึกษาท่ีใกลเ้คียงกนั ส่วนหน่ึงเกิดข้ึนจากนโยบายการกาํหนดค่าใชจ่้ายในการศึกษาของมหาวิทยาลยั
รังสิตท่ีกาํหนดให้มีจาํนวนใกลเ้คียงกนัในกลุ่มคณะ นอกเหนือจากค่าใชจ่้ายทางตรงท่ีผูเ้รียนสามารถทราบแลว้ยงั
สามารถวางแผนการใชจ่้ายล่วงหนา้ไดอี้กเช่นเดียวกนั 

 

คาํสําคญั: ตน้ทุนส่วนบุคคล ,บริหารตน้ทุนทางการศึกษา 
 

Abstract 

The propose of this study aims to: 1) To analyze the cost and management of educational cost in master’s 
students by conducting a case study on 3 programs of the Faculty of Humanities and Social Sciences  Rangsit 
University 2) To provide guidelines for planning your personal budget management to efficiently a research of the 
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description (Descriptive Research) researchers have created a tool for collecting data in the survey data, the 
personal cost in investment education from a student questions about the budget expenses of the students.  

The questionnaires were deployed to 147 master’s students of three programs including Business 
Administration, Accounting and Economics is used to find the total amount of expenditure in each term and 
average to facilitate comparison of each group. The result indicates that the faculty which has highest personal 
capital of graduate student is accounting with amount of 708,047.5 Baht or 35.32%. The second is Economics with 
amount of 676,176.47 Baht or 33.73% and Business Administration with amount of 620,417.15 Baht or 30.94%. 
These three faculties have similar educational capital. The part is arising from policy of defining educational 
expenditure of Rangsit University that is to specify similar amount in each Faculty. Apart from direct expenditure 
realized by the learners, they can also plan amount advance expense. 
 

Keywords: Personal Cost, Management of Educational Costs 
 
1. บทนํา 

การศึกษาเป็นเคร่ืองมือท่ีสําคญัสุดในการพฒันาประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพฒันาบุคคล ซ่ึงเป็น
ทรัพยากรท่ีมีคุณค่ายิ่งกว่าทรัพยากรใดๆ คุณภาพของบุคคลเป็นส่ิงจาํเป็นต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศ 
เน่ืองจากการศึกษาเป็นปัจจัยสําคัญ ท่ี มีผลก่อให้ เกิดการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ  ซ่ึ งมีความสําคัญ ต่อ
กระบวนการพฒันาของประเทศ ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวฒันธรรม เพราะการพฒันาในแต่ละดา้นนั้น
จาํเป็นอย่างอย่างยิ่งท่ีตอ้งอาศยัทรัพยากรมนุษยเ์ป็นปัจจยัสําคญัในดา้นการคน้ควา้วิทยาการ และเทคโนโลยีใหม่ๆ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและยกระดบัความเป็นอยูข่องสังคม มนุษยจึ์งจาํเป็นตอ้งไดรั้บการศึกษา การฝึกอบรม 
และมีคุณภาพ การศึกษาจึงถือไดว้า่เป็นกระบวนการหน่ึงท่ีเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีเป็นปัจจยัสําคญัในการพฒันาทรัพยากร
มนุษยใ์หคุ้ณภาพดีข้ึน  

การลงทุนทางการศึกษาเป็นการเพ่ิมคุณค่าท่ีนาํไปสู่การเพ่ิมศกัยภาพและประสิทธิภาพของบุคคล เพ่ือเพ่ิม
คุณค่าทางผลผลิต หรือท่ีเรียกว่า การเพ่ิมคุณค่าของ “ทุนมนุษย”์ (Human Capital) เน่ืองจาก นักเศรษฐศาสตร์บาง
สํานักเช่ือกนัว่า การศึกษาเป็นปัจจยัท่ีสําคญัอย่างยิ่งปัจจยัหน่ึง ท่ีมีผลก่อให้เกิดการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ การ
ลงทุนดา้นการศึกษาจึงเป็นการลงทุนสร้างสมทุนมนุษยซ่ึ์งมีผลอยา่งสําคญัต่อกระบวนการพฒันาทางเศรษฐกิจ โดย 
Adam  Smith (1776) ไดก้ล่าวไวใ้นหนงัสือ The Wealth of  Nations วา่ “การศึกษาจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายมากมายทั้งใน
รูปแรงงานและเวลา แต่ผูท่ี้ไดรั้บการศึกษาแลว้จะเปรียบเสมือนกบัเคร่ืองจกัรราคาแพง ผูท่ี้ไดรั้บการศึกษาจะสามารถ
ประกอบกิจการท่ียุง่ยากกวา่และดว้ยประสิทธิภาพเหนือกว่าผูท่ี้ไม่ไดรั้บการศึกษาจะทาํไดใ้นการน้ีจะทาํให้เกิดผล
กาํไรเช่นเดียวกนักบัผลกาํไรต่อทุนแบบอ่ืนๆ”  
           ในการวางแผนทางการศึกษา แนวคิดในมุมมองของนกัเศรษฐศาสตร์โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนจาก
การศึกษานั้น ทั้งในรูปแบบท่ีเป็นตวัเงินและท่ีไม่สามารถวดัในรูปแบบของตวัเงินได ้(Jimenez, Anthony, 2008) ใน
การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีโดยการศึกษาเฉพาะในมหาวิทยาลยัรังสิต ซ่ึงเป็นมหาวิทยาลยัเอกชนชั้นนาํของประเทศไทย
เป็นสถาบนัอุดมศึกษาท่ีมุ่งเนน้ผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพออกสู่สังคม ภายใตก้ารวางแผนการใชจ่้ายงบประมาณท่ีตอ้ง
ไปเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพคุม้ค่าต่อการผลิตบัณฑิตในแต่ละกลุ่มวิชา ดังนั้ นผูว้ิจัยจึงเห็นถึงความสําคญัต่อ
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การศึกษาเชิงเปรียบเทียบต้นทุนของแต่ละกลุ่มคณะวิชาท่ีคนส่วนใหญ่นิยมศึกษา ในหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต ท่ีมีรูปแบบการบริหารงบประมาณภายใตก้ารวางแผนเพ่ือจดัสรรงบประมาณท่ีมีอยู่อยา่งคุม้ค่าเพ่ือให้
การศึกษาเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ในการศึกษาคร้ังน้ีไดมุ่้งศึกษาถึงการบริหารตน้ทุนทางการศึกษาของผูท่ี้เขา้รับ
การศึกษา นั้นว่าในแต่ละหลกัสูตรตอ้งมีการบริหารงบประมาณอย่างไร ควรจดัการหรือมุ่งเน้นไปท่ีค่าเล่าเรียน
มากกวา่ค่าใชส่้วนตวัท่ีไม่ก่อใหเ้กิดประโยชน์เพ่ือใหไ้ม่เกิดปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อการสาํเร็จการศึกษาในระยะเวลา
ท่ีกาํหนด ทุกคณะมีความจําเป็นต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการศึกษาท่ีนอกเหนือจากการจ่ายให้กับสถานศึกษาเป็น
ค่าธรรมเนียม ค่าบาํรุงและค่าหน่วยกิตต่างๆแลว้ เป็นอุปกรณ์ประกอบการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมืออุปกรณ์
สมยัใหม่ โดย     เฉลิมพร เยน็เยอืก (2552) ท่ีไดศึ้กษาพบวา่การบริหารตน้ทุนการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการ
สาํเร็จการศึกษาไดอ้ยา่งมีคุณค่า ในการ ศึกษาวิจยั เพ่ือเป็นแนวทางในการตดัสินใจและเป็นแนวทางในการวางแผน
ตน้ทุนทางการศึกษาเพื่อให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และสามารถนาํผลการวิจยัท่ีไดไ้ปประยุกตใ์ชใ้นการพฒันา
ระบบการบริหารงบประมาณส่วนบุคคล ในการเป็นมหาบณัฑิตท่ีมีคุณค่าต่อสังคมไทยให้เป็นสังคมเรียนรู้   สังคม
อุดมปัญญาต่อไป  
 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพื่อวเิคราะห์ตน้ทุนส่วนบุคคลและบริหารตน้ทุนทางการศึกษาในนกัศึกษาหลกัสูตรมหาบณัฑิต 
กรณีศึกษาสายมนุษยศ์าสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต จาํนวน 3 หลกัสูตร 

2. เพ่ือประกอบการนาํเสนอแนวทางการวางแผนดา้นงบประมาณการจดัการศึกษาของบุคคลใหเ้ป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

3. การดาํเนินการวจิัย 
          ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  นักศึกษาหลกัสูตรมหาบณัฑิต กรณีศึกษากลุ่มคณะมนุษยศ์าสตร์สังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัรังสิต จาํนวน 3 หลกัสูตร ไดแ้ก่ หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต หลกัสูตรบญัชีมหาบณัฑิต หลกัสูตร
เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต ทั้งหมด 147 คน 
          เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  เก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสํารวจขอ้มูลดา้นตน้ทุนส่วนบุคคลในการลงทุนทาง
การศึกษาจากนกัศึกษาซ่ึงเป็นขอ้คาํถามเก่ียวกบัขอ้มูลดา้นงบประมาณค่าใชจ่้ายส่วนตวัของนกัศึกษา  
           การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ จากการทดสอบความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม ใชก้ารทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิ 
(Conbrach alpha) จากการทดสอบ ได้ค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 0.766  ซ่ึงจากการทดสอบ 
แบบสอบถามมีค่าความเช่ือมัน่สูง สามารถนาํมาใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลได ้
           การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

1.การเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากเอกสารทางวิชาการ ทั้งในประเทศไทย และ ต่างประเทศ 
               2.การเกบ็รวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบั ตน้ทุนทางการศึกษา (Cost) ท่ีเป็นตน้ทุนส่วนบุคคลของนกัศึกษาหลกัสูตร
มหาบณัฑิต 3 คณะวชิา 
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             3.วธีิการเกบ็รวบรวมขอ้มูลในคร้ังน้ีดาํเนินการเกบ็ขอ้มูลแบบปฐมภูมิดว้ยวธีิการเกบ็จากภาคสนาม (Field 
Work) จาํนวน 150 ชุด และไดรั้บแบบสอบถามกลบัมา148ชุดโดยเกบ็ขอ้มูลจากนกัศึกษาหลกัสูตรมหาบณัฑิต 3 
หลกัสูตรช่วงระยะเวลา ตั้งแต่ เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 
            การวเิคราะห์ข้อมูล 

ตอนที่ 1 การวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของนกัศึกษา 
 ตอนที่ 2 การวเิคราะห์ตน้ทุนท่ีเห็นแจง้ชดั (Explicit Cost) ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนต่อนกัศึกษาโดยตรงระหวา่งท่ี
ศึกษาในหลกัสูตรมหาบณัฑิตมหาวทิยาลยัรังสิตตั้งแต่เขา้เรียนจนจบการศึกษา 
 
4.ผลการวจิัย 

กลุ่มคณะวชิา 
ค่าใช้จ่ายที่
จ่ายให้

มหาวทิยาลยั 

เกีย่วกบั
การศึกษา 

ค่าใช้จ่าย
ส่วนตวั 

เส้ือผ้า/
เคร่ือง
แต่งกาย 

กจิกรรม
พกัผ่อน
หย่อนใจ 

เบ็ดเตลด็ 
รวม

ค่าใช้จ่าย
ส่วนบุคคล 

ร้อยละ 

บริหารธุรกจิ 189,000 19,771 208,539 57,986 82,930 62,189 620,417 30.94 

บัญชี 180,000 23,317 222,970 63,040 109,440 109,280 708,047 35.32 

เศรษฐศาสตร์ 164,900 26,947 235,905 78,776 116,527 53,120 676,176 33.73 
 

ผลการวิเคราะห์ตน้ทุนส่วนบุคคลของนักศึกษาหลกัสูตรมหาบณัฑิต จาํแนกเป็นกลุ่มคณะวิชา จาํนวน 3 
กลุ่มคณะ ไดแ้ก่ บริหารธุรกิจ บัญชี และ เศรษฐศาสตร์ พบว่า กลุ่มคณะวิชาท่ีมีตน้ทุนส่วนบุคคลของนักศึกษา
หลักสูตรมหาบัณฑิตสูงท่ีสุดคือ  คณะบัญชี  โดยมีค่า 708,047 บาท  คิดเป็นร้อยละ  35.32 รองลงมาคือคณะ
เศรษฐศาสตร์ โดยมีค่า 676,176 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.73 และคณะบริหารธุรกิจ โดยมีค่า 620,417 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 30.94 
 
   5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาวิจยั การบริหารตน้ทุนทางการศึกษาในนักศึกษาหลกัสูตรมหาบณัฑิตกรณีศึกษา กลุ่มคณะ
วิชามนุษยศ์าสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต พบวา่ ผลจากการเปรียบเทียบตน้ทุนส่วนบุคคลของนกัศึกษา
มหาบณัฑิตในทุกคณะวิชา พบวา่ คณะบญัชี มีตน้ทุนส่วนบุคคลสูงท่ีสุด รองลงมาคือ คณะเศรษฐศาสตร์ และ คณะ
บริหารธุรกิจ โดยมีค่าเท่ากบั 708,047.5 บาท 676,176.47 บาท และ 620,417.15 บาท ตามลาํดบั ตน้ทุนทางการศึกษาท่ี
เกิดข้ึนถือไดว้า่เป็นการลงทุนการศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณค่าในทุนมนุษย ์(Human Capital) ให้เกิดข้ึน ซ่ึงจากผลการศึกษา
พบวา่ทั้ง 3 คณะมีตน้ทุนทางการศึกษาท่ีใกลเ้คียงกนั ส่วนหน่ึงเกิดข้ึนจากนโยบายการกาํหนดค่าใชจ่้ายในการศึกษา
ของมหาวิทยาลยัรังสิตท่ีกาํหนดใหมี้จาํนวนใกลเ้คียงกนัในกลุ่มคณะ ดงันั้น นอกเหนือจากค่าใชจ่้ายทางตรงท่ีผูเ้รียน
สามารถทราบและวางแผนการใช้จ่ายล่วงหน้าไดแ้ลว้ ยงัมีค่าใชจ่้ายทางออ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาท่ีถา้ผูเ้ขา้รับ
การศึกษาไม่มีการวางแผนการใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพก็จะส่งผลต่อการเพ่ิมข้ึนของตน้ทุนไปมากจนอาจส่งผล
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กระทบต่อการสาํเร็จการศึกษาในระยะเวลาท่ีกาํหนด ซ่ึงทุกคณะต่างมีค่าใชจ่้ายส่วนบุคคลท่ีไม่ต่างกนัมาก ทุกคณะมี
ความจาํเป็นตอ้งใชค้่าใชจ่้ายในการศึกษาท่ีนอกเหนือ จากการจ่ายใหก้บัสถานศึกษาเป็นค่าธรรมเนียม ค่าบาํรุงและค่า
หน่วยกิตต่างๆแลว้เป็นอุปกรณ์ประกอบการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมืออุปกรณ์สมยัใหม่ เช่น คอมพิวเตอร์ท่ีมี
คุณสมบติัสูง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เฉลิมพร เยน็เยอืก  (2552) ท่ีไดศึ้กษาพบวา่การบริหารตน้ทุนการศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการสาํเร็จการศึกษาไดอ้ยา่งมีคุณค่า 
 ข้อเสนอแนะจากผลการวจิัย  
 1. ผลการวิจยัท่ีพบในคร้ังน้ีคือตน้ทุนส่วนบุคคลของผูเ้รียนพบว่ามีการใช้จ่ายท่ีเป็นค่าใช้จ่ายท่ีมากกว่า
ค่าใชจ่้ายท่ีจ่ายให้กบัทางมหาวิทยาลยั ซ่ึงจากผลการศึกษาค่าใชจ่้ายท่ีมีจาํนวนมากท่ีสุดคือ ค่าใชจ่้ายส่วนตวัเก่ียวกบั 
ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าท่ีพกั ค่าซักรีดเส้ือผา้ ค่าตดัผม ค่าโทรศพัท์ และอ่ืนๆ รวมถึงค่าใช้ส่วนตวัด้านกิจกรรม
พกัผอ่นหยอ่นใจ ซ่ึงส่งผลให้ผลรวมค่าใชจ่้ายมีจาํนวนสูงเกินควร จากผลการศึกษาท่ีคน้พบ จะเป็นแนวทางท่ีสาํคญั
ให้กบัผูป้กครองและนกัศึกษาไดมี้การกาํหนดการวางแผนการใชง้บประมาณในการศึกษาให้เป็นไปอยา่งเหมาะสมมี
ประสิทธิภาพ  
 2. ผลการวิจยัท่ีไดส้ามารถใชใ้ห้เกิดประโยชน์สาํหรับผูท่ี้สนใจท่ีจะเขา้ศึกษาต่อคณะวิชามนุษยศ์าสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต เพ่ือประเมินกาํลงัความสามารถทางการเงินของตนเองในการเขา้ศึกษาต่อไปใน
อนาคต 
 ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป  
             1. ควรทาํการวิจยัเพ่ิมเติมเก่ียวกบัตน้ทุนผลตอบแทนทางสังคม เพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์ร่วมกบัตน้ทุน
ผลตอบแทนส่วนบุคคล เพ่ือใหไ้ดผ้ลการวจิยัท่ีสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ไดม้ากยิง่ข้ึน 
             2. ควรวิจยัติดตามประเมินผลบณัฑิตท่ีจบการศึกษาแลว้ และมีผลตอบแทนส่วนสังคมทั้งท่ีวดัเป็นตวัเงินได ้
เช่น รายไดจ้ากภาษีท่ีจดัเกบ็จากผูจ้บการศึกษา และวดัเป็นตวัเงินไม่ได ้ 
             3. ควรท่ีจะมีการศึกษาโดยเปรียบเทียบต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ส่วนบุคคลของนักศึกษา หลักสูตร
มหาบัณฑิต กลุ่มคณะวิชามนุษยศ์าสตร์และสังคมศาสตร์ ระหว่างมหาวิทยาลยัของเอกชนและมหาวิทยาลยัของ
รัฐบาล เพ่ือสร้างความสมบูรณ์ในงานวจิยัยิง่ข้ึน  
 
 6. บทสรุป 
 การวิเคราะห์ตน้ทุนส่วนบุคคลของนกัศึกษาหลกัสูตรมหาบณัฑิต จาํแนกเป็นกลุ่มคณะวิชา จาํนวน 3 กลุ่ม
คณะ ได้แก่ บริหารธุรกิจ บัญชี และ เศรษฐศาสตร์ กลุ่มคณะวิชาท่ีมีต้นทุนส่วนบุคคลของนักศึกษาหลักสูตร
มหาบณัฑิตสูงท่ีสุดคือ คณะบญัชี โดยมีค่า 708,047.5 บาท รองลงมาคือคณะเศรษฐศาสตร์ โดยมีค่า 676,176.47 บาท 
และคณะบริหารธุรกิจ โดยมีค่า 620,417.15 บาท ซ่ึงทั้ง 3 กลุ่มคณะมีค่าใชจ่้ายอยูใ่นจาํนวนท่ีไม่แตกกนั จึงสามารถ
วางแผนจดัการงบประมาณการศึกษาของแต่ละบุคคลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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นกัศึกษาหลกัสูตรมหาบณัฑิต 3 หลกัสูตร คณะบริหารธุรกิจ คณะบญัชี และ คณะเศรษฐศาสตร์ ทุกท่านท่ีไดก้รุณา
ช่วยกรอกแบบสอบถามและแนะนาํขอ้เสนอต่างๆจนทาํใหง้านวจิยัคร้ังน้ีสาํเร็จได ้
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ปัจจัยทีท่อีทิธิพลต่อการเลือกลงทุนซ้ือสลากออมสินพเิศษ  
ของผู้มาใช้บริการ ธนาคารออมสินเขต บางแค 

THE FACTORS INFLUENCING TO INVESTING ON DEPOSIT  
IN PREMIUM SAVINGS CERTIFICATE (PSCS)  

OF GOVERNMENT SAVINGS BANK BANGKAE DISTRICT CUSTOMERS 
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--------------------------------- 
 

บทคดัย่อ      

 งานวิจยัฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกลงทุนในสลากออมสินของผูท่ี้มา
ใชบ้ริการธนาคารออมสินเขตบางแค 2) ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือสลากออมสินของผูท่ี้มาใชบ้ริการธนาคารออม
สินเขตบางแค จากการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูใ้ชบ้ริการธนาคารออมสินเขตบางแค จาํนวน 400 คน 
แลว้นาํมาวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมทางสถิติ ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบความ
แตกต่างรายคู่ และสถิติทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว ซ่ึงผลการวเิคราะห์ พบวา่ 
 ผูใ้ชบ้ริการธนาคารออมสินเขตบางแค ส่วนใหญ่ไปใชบ้ริการร่วมกบัคนรักหรือครอบครัว ซ่ึงโดยมาก ไม่
แน่ใจในการมาใชบ้ริการสลากออมสินในอนาคต นิยมไปใชบ้ริการท่ีธนาคารออมสินเขตบางแคในวนัพฤหสับดี โดย
มีความถ่ีประมาณ 2 คร้ังต่อเดือน ในช่วงเวลา 10.31 น.- 12.30 น. และมีเหตุผลในการเลือกใชบ้ริการเงินฝากสลาก
ออมสินพิเศษคืออตัราผลตอบแทน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกลงทุนในสลากออมสินพิเศษ
คือ อตัราผลตอบแทน และจากการผลทดสอบสมมติฐานพบว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีเพศ และสถานภาพแตกต่างกนัจะมี
ความพึงพอใจในปัจจยัการลงทุนในสลากออมสินพิเศษแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัสาํคญั .05  
 ดงันั้นธนาคารออมสิน จาํเป็นตอ้งมีวางแผนและกาํหนดกลยทุธ์ เพ่ือรักษาฐานลูกคา้เก่า และเพ่ิมลูกคา้ใหม่ 
จึงจาํเป็นตอ้งสร้างความไวว้างใจ และความภกัดีต่อผูท่ี้มาใชบ้ริการ เพ่ือท่ีจะไดก้ลบัมาใชบ้ริการอีกในอนาคตต่อไป 
ธนาคารสามารถนาํขอ้มูลการวิจยัไปใชใ้นการวางแผน และกาํหนดกลยทุธ์ได ้เน่ืองจากผลการศึกษาวจิยั พบวา่ ปัจจยั
ภายนอก ท่ีมีดา้นความไวว้างใจ และดา้นความภกัดีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษของผูใ้ชบ้ริการ
ธนาคารออมสิน เขตบางแค 
 

คาํสําคญั: สลากออมสินพิเศษ, การลงทุน, ธนาคารออมสิน 
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Abstract 

 This research aims to 1. Study the factors which have influence to investing on Deposit in Premium 
Savings Certificate (PSCs) of Government Savings Bank Bangkae district customers  
2. Study customer’s behavior to investing on Deposit in Premium Savings Certificate ( PSCs)  of Government 
Savings Bank Bangkae district customers. 

Regarding the data from 400 customers’ sample, then analyzed with statistically program such as 
percentage, average, standard deviation, even difference statistic tested and single variance statistic tested. 
 The result shows that most customers will use service with family or lover that is uncertainly returning to 
use service. They often come twice time to the bank on Thursday in between 10:31 – 12:00 hrs. and the yield of 
special saving lot investment is a reason to use the bank service. It relates with the result that shows the influence 
factor is a yield of investment and the result of assumption also shows that different gender and different status 
would have a difference satisfaction on Deposit in Premium Savings Certificate (PSCs) in signification at level .05.   
 Therefore the Government Savings Bank need to plan and set strategy to keep customers and increase 
new customers. Government Savings Bank needs to be trustable and be honest to customer who could be returning 
customers in the future. Bank can use this research to plan and set strategy. It is because the results found that 
external factors effective to trustworthiness and faithfulness effects to decision of buying Premium Savings 
Certificate (PSCs) of Bang Kae district customers. 
 

KEYWORDS: Deposit in Premium Savings Certificate, Investment, Government Savings Bank 
 
1. บทนํา 
 จากภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้รูปแบบการดาํเนิน
ชีวิตและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงไปดว้ย ดงันั้นทุกองคก์รจาํเป็นตอ้งมีการแข่งขนัเพ่ือสร้างความแตกต่าง
ให้เหนือกว่าคู่แข่งขัน มีจุดมุ่งหมายเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคให้ได้รับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
โดยเฉพาะสถาบนัการเงินจะทาํหนา้ท่ีเป็นส่ือกลางระหวา่งผูอ้อมและผูล้งทุน ท่ีถือเป็นธุรกิจให้บริการอยา่งหน่ึงท่ีมี
การแข่งขนัอยูใ่นระดบัสูง จึงมีผลทาํใหลู้กคา้มีทางเลือกในการตดัสินใจใชบ้ริการมากข้ึน สถาบนัการเงินจึงตอ้งมีการ
วางแผน กาํหนดกลยุทธ์ เพ่ือท่ีจะขยายฐานลูกคา้ ตลอดจนการรักษาฐานลูกคา้ท่ีมีอยูเ่ดิม และการสร้างความเช่ือมัน่
คุณค่าของการให้บริการและผลตอบแทน ซ่ึงในส่วนของผลตอบแทนนั้นก็จะอยู่ในรูปแบบของเงินปันผล หรือ
ดอกเบ้ีย ซ่ึงอาจจะกาํหนดจ่ายใหเ้ป็นรายเดือน รายสามเดือน หรือเป็นรายปี กข้ึ็นอยูก่บัสถาบนัการเงินท่ีจะกาํหนดซ่ึง
การลงทุนเป็นวิธีการหน่ึงท่ีจะทาํให้เงินออมท่ีมีอยูน่ั้นงอกเงยมากยิ่งข้ึน (ธนาคารออมสิน,2557) นอกจากน้ีการซ้ือ
สลากกินแบ่งรัฐบาลกเ็ป็นอีกทางเลือกหน่ึงในการลงทุนโดยอาศยัการเส่ียงโชค แต่โอกาสท่ีจะไดรั้บผลตอบแทนหรือ
ถูกรางวลันั้นมีนอ้ย 

สลากออมสินเป็นการออมทรัพยล์กัษณะพิเศษท่ีธนาคารออมสินให้บริการติดต่อกนัมากวา่ 60 ปีมีลกัษณะ
เด่นท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ ไม่เพียงเป็นการสร้างความมัน่คงในอนาคตใหก้บัผูฝ้ากเท่านั้น แต่ยงัสามารถทวีเงินออม
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ของประชาชนท่ีมีโชคให้สูงข้ึน โดยผูฝ้ากมีสิทธ์ิถูกรางวลัตามท่ีธนาคารกาํหนดและยงัมีดอกเบ้ียตอบแทน หลงัจาก
หมดอายุการรับฝากอีกด้วย ผูว้ิจัยสนใจท่ีจะศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษของ
ผูใ้ชบ้ริการในเขตบางแค  เน่ืองจากปัจจุบนัสลากออมสินมีการออกสลากมาหลายรุ่น และในแต่ละรุ่นมีความแตกต่าง
กนั ดงันั้นการศึกษาผูบ้ริโภคท่ีมีความไวว้างใจของผูบ้ริโภค ความภกัดีของผูบ้ริโภค และการตดัสินใจซ้ือ สลากออม
สินพิเศษมีความสัมพนัธ์กนัมากน้อยเพียงใด โดยเป้าหมายของงานวิจัยเพ่ือนําขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาจากกลุ่ม
ตวัอยา่งดงักล่าวไปใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนการตลาด ปรับปรุงส่วนประสมทางการตลาดให้เป็นท่ีนิยม และ
นาํมาปรับปรุงการแข่งขนัในทุกๆรูปแบบ เพ่ือให้สามารถแข่งขนักบัคู่แข่งไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ียงัสร้าง
ภาพลกัษณ์ท่ีดี และรักษากลุ่มผูใ้ชบ้ริการท่ีดีของธนาคารออมสินไว ้และเพ่ือใหเ้ขา้กลบัยคุสมยัมากข้ึน 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกลงทุนในสลากออมสินของผูท่ี้มาใชบ้ริการ ธนาคารออมสิน  

เขตบางแค 
2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือสลากออมสินของผูท่ี้มาใชบ้ริการ ธนาคารออมสินเขตบางแค 

 

3. การดาํเนินการวจิัย 
 งานวิจยัฉบบัน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative research) ทาํการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง โดยอาศยั
ความน่าจะเป็น  (Probability Sampling) ด้วยเทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก  (Convenience Sampling) ด้วย
แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน 
 กรอบแนวคิด 
 ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง ตวัแปรตน้ คือปัจจยัส่วนบุคคล พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการเงิน
ฝากประเภทสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสินเขต บางแค และตวัแปรตามคือ ความพึงพอใจในด้านส่วน
ประสมทางการตลาด  ท่ีมีผลในการตดัสินใจในการใชบ้ริการเงินฝากประเภทสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน
เขต บางแค 
 ประชากร คือ ผูใ้ชบ้ริการเงินฝากของธนาคารออมสินเขต บางแค โดยมีบญัชีทั้งหมด 8,500 บญัชี 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั จากการสุ่มกลุ่มตวัอย่างผูใ้ชบ้ริการเงินฝากของธนาคารออมสินเขต บางแค 
โดยกลุ่มตวัอยา่งจะใชแ้บบแผนการสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก และกาํหนดขนาดจากการคาํนวณค่าสัดส่วนประชากร
ตามแนวทาง Yamane Taro. (1967) กาํหนดระดบัความเช่ือมัน่ระดบันยัสาํคญั .05 โดยมีกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั 400 
ตวัอยา่ง 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลจากเอกสารในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งปัจจยัท่ีทีอิทธิพลต่อการเลือกลงทุนซ้ือสลากออมสิน ของผู ้
มาใชบ้ริการ ธนาคารออมสินเขต บางแค โดยแบ่งการวิจยัตามส่วนประสมทางการตลาดออกเป็น  7  รูปแบบ  คือ  
ดา้นคุณภาพของผลิตภณัฑ ์ดา้นคุณภาพของบริการ ดา้นอตัราผลตอบแทน ดา้นสถานท่ีในการใหบ้ริการ ดา้นส่งเสริม
การตลาด ดา้นพนักงาน ดา้นกระบวนการให้บริการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพภายนอก ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้
เอกสารและงานวิจยัท่ีขอ้ง นาํมาสังเคราะห์และนาํมาสร้างเป็นแบบสอบถาม  และนาํเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาพิจารณา
ความเหมาะสมและความสอดคล้อง ซ่ึงสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์  ได้แก่ ความถ่ี (Frequency)  และค่าร้อยละ 
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(Percentage) อธิบายตวัแปรต่างๆ ท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  และใชค้่ามชัฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean) ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2556)  และอธิบายการทดสอบสมมติฐานแต่ละขอ้ โดยแจกแจง
ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และแปลผลตามระดบัความคิดเห็นของพฤติกรรม เปรียบเทียบความ
แตกต่างของค่าเฉล่ีย 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระจากกนัโดยใช ้T-test และมากกวา่ 2 กลุ่ม ใชก้ารวเิคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One-way analysis of variance) ถา้พบความแตกต่างอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติจึงทดสอบรายคู่โดยใชว้ิธีโดยวิธี 
LSD (Least Significant Difference) (ชูศรี วงศรั์ตนะ, 2550) 
 
4. ผลการวจิยั 
 ผูใ้ชบ้ริการธนาคารออมสินเขตบางแค ส่วนใหญ่ไปใชบ้ริการร่วมกบัคนรักหรือครอบครัว ซ่ึงโดยมาก ไม่
แน่ใจในการมาใชบ้ริการสลากออมสินในอนาคต นิยมไปใชบ้ริการท่ีธนาคารออมสินเขตบางแคในวนัพฤหสับดี โดย
มีความถ่ีประมาณ 2 คร้ังต่อเดือน ในช่วงเวลา 10.31 น.- 12.30 น. และมีเหตุผลในการเลือกใชบ้ริการเงินฝากสลาก
ออมสินพิเศษคืออตัราผลตอบแทน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกลงทุนในสลากออมสินพิเศษ
คือ อตัราผลตอบแทน 
 ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการเงินฝากประเภทสลากออมสินพิเศษในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย 4.22 เม่ือแยกพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ดา้นอตัราผลตอบแทนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ส่วนรายขอ้อ่ืนอยูใ่นระดบั
มาก คือด้านสถานท่ีท่ีให้บริการ รองลงมาคือด้านผลิตภัณฑ์และบริการท่ีได้รับ ด้านบุคลากรท่ีให้บริการ ด้าน
กระบวนการท่ีใหบ้ริการ ดา้นช่องทางการประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑ ์และดา้นลกัษณะภายนอกทางกายภาพ ตามลาํดบั 
และจากการผลทดสอบสมมติฐานพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีปัจจยัประชากรศาสตร์ดา้นเพศ และสถานภาพ ผูใ้ชบ้ริการท่ีมี
พฤติกรรมการใชบ้ริการเงินฝากประเภทสลากออมสินพิเศษ ไดแ้ก่ การมาใชบ้ริการในอนาคต ความถ่ีในการไปใช้
บริการ และช่วงเวลาในการไปใชบ้ริการ แตกต่างกนัจะมีความพึงพอใจในปัจจยัการลงทุนในสลากออมสินพิเศษ
แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัสาํคญั .05 
 
5. บทสรุป 
 1. ลูกคา้ส่วนใหญ่ซ้ือสลากออมสินเน่ืองจากอิทธิพลของคนรักและครอบครัว ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีปัจจยั
ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเน่ืองจากคนรัก/ครอบครัวถือว่ามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ ซ่ึงลกัษณะทั้งหมดท่ี
กล่าวมาไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของจิตติมา ศรีวรวิทย ์(2546) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสลากออม
สินพิเศษ: กรณีศึกษาธนาคารออมสินภาค 2 วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสลากออมสินพิเศษ และปัจจยัท่ี
มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสลากออมสินพิเศษของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการสาขาในสังกดัภาค 2 ส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคใ์น
การซ้ือสลากออมสินเพ่ือเส่ียงโชค โดยซ้ือเฉล่ียปีละ 1-2 คร้ัง มีมูลค่าในการซ้ือคร้ังละ 5,001-10,000 บาท 
 2. ธนาคารออมสิน จาํเป็นตอ้งมีวางแผนและกาํหนดกลยทุธ์ เพ่ือรักษาฐานลูกคา้เก่า และเพิ่มลูกคา้ใหม่ จึง
จาํเป็นตอ้งสร้างความไวว้างใจ และความภกัดีต่อผูท่ี้มาใชบ้ริการ เพ่ือท่ีจะไดก้ลบัมาใชบ้ริการอีกในอนาคตต่อไป 
ธนาคารสามารถนาํขอ้มูลการวิจยัไปใชใ้นการวางแผน และกาํหนดกลยทุธ์ได ้เน่ืองจากผลการศึกษาวจิยั พบวา่ ปัจจยั
ภายนอก ท่ีมีดา้นความไวว้างใจ และดา้นความภกัดีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษของผูใ้ชบ้ริการ
ธนาคารออมสิน เขตบางแค 
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 3. ธนาคารออมสินสามารถนาํขอ้มูลการวิจยัในดา้นประชากรศาสตร์ไปกาํหนดกลุ่มเป้าหมาย และกลยทุธ์

ให้สอดคลอ้งกบัผูใ้ชบ้ริการของธนาคารออมสิน เน่ือง ผลการวิจยัพบวา่ เพศ และ สถานภาพสมรสมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษของผูใ้ชบ้ริการธนาคารออมสิน เขตบางแค 

 4. ผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่นิยมไปใชบ้ริการท่ีธนาคารออมสินเขตบางแคในวนัพฤหัสบดีมากท่ีสุด และใช้
บริการในช่วงเวลา 10.31 น. - 12.30 น. ดงันั้นทางธนาคารควรมีการประชาสัมพนัธ์หรือส่งเสริมการขายสลากออมสิน
ในช่วงวนัและเวลาดงักล่าว นอกจากน้ีควรเพ่ิมพนกังานในการให้บริการให้เพียงพอกบัจาํนวนผูใ้ชบ้ริการในช่วงวนั
และเวลาดงักล่าว 
  
กติติกรรมประกาศ  
 งานวิจยัฉบบัน้ีสําเร็จไดด้ว้ยไดรั้บความกรุณาและคาํแนะนาํของ ดร.วิจิตร สุพินิจ อาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีได้
กรุณาตรวจทานและแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆของงานวิจยัน้ีให้ถูกตอ้งสมบูรณ์ ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์
ดงักล่าวเป็นอยา่งสูง หากงานวิจยัฉบบัน้ีเกิดประโยชน์ต่อผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งทางตรงหรือทางออ้ม ผูว้ิจยัขอมอบความดีใน
คร้ังน้ีแก่ มหาวทิยาลยัสยาม มหาวทิยาลยัอนัทรงคุณค่าควรแก่การเทิดทูน 
 
เอกสารอ้างองิ 
กลัยา วานิชยบ์ญัชา. (2556). สถิติสาํหรับการบริหารและวิจัย. (พิมพค์ร้ังท่ี 14) กรุงเทพฯ. 

ภาควชิาสถิติคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
ชูศรี วงศรั์ตนะ. (2550). เทคนิคการใช้สถิติเพ่ือการวิจัย. นนทบุรี: ไทเนรมิตกิจ อินเตอร์โปรแกรสซิฟ 
จิตติมา ศรีวรวทิย.์ (2546). ปัจจัยท่ีมผีลต่อพฤติกรรมของผู้ใช้บริการธนาคารออมสินพิเศษ กรณีศึกษา ธนาคารออม
 สินภาค 2. การคน้ควา้อิสระเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต. กรุงเทพฯ : บณัฑิตวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 
Yamane Taro. (1967). Statistic, An Introductory Analysis. 2th ed. New York: Harper and Row. 
--------. (2557). รายงานประจาํปี 2557. กรุงเทพมหานคร : ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 
 



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 10 ปีการศกึษา 2558 

 

วนัองัคารที ่11 สงิหาคม พ.ศ.2558 หน้า  609 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

ปัจจัยการตลาดทีมี่ผลต่อความพงึพอใจของผู้บริโภคทีเ่ลือกใช้บริการตดิตั้งแก๊สแอลพจีี 
ในรถยนต์น่ังส่วนบุคคลในจังหวดัปทุมธานี 

MARKETING FACTORS AFFECTING CUSTOMER’S SATISFACTION OF CONSUMERS 
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บทคดัย่อ 

         ปัจจยัการตลาดท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีเลือกใชบ้ริการติดตั้งแก๊สแอลพีจีในรถยนตน์ัง่ส่วน
บุคคลในจังหวัดปทุมธานี  และศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรท่ีมีผลต่ออิทธิพลต่อความพึงพอใจโดยใช้
แบบสอบถามเก็บขอ้มูลกบักลุ่มผูใ้ชร้ถยนตส่์วนบุคคลท่ีไปใชบ้ริการติดตั้งแก๊สแอลพีจีในจงัหวดัปทุมธานี จาํนวน 
400 ตวัอยา่งและใชส้ถิติต่างๆ วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-
Test, F-Test และ Multiple Regression 
          ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชายจาํนวน 383 คน เพศหญิงจาํนวน 17 คน มีอายุอยู่
ในช่วง 23 – 30 ปี และมีสถานภาพโสด และระดบัการศึกษาส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี และอาชีพ
ส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษทั และรายไดส่้วนบุคคลต่อเดือนอยูท่ี่ช่วงรายได ้15,001-30,000 บาทมากท่ีสุด  โดยผล
การศึกษาปัจจยัดา้นการตลาด พบวา่ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑก์ลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญักบัคุณภาพของอุปกรณ์
ท่ีใชติ้ดตั้งแก๊สแอลพีจีตามท่ีตอ้งการมีความน่าเช่ือถือมากท่ีสุด ดา้นราคากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบั
ราคาอุปกรณ์แก๊สแอลพีจีมีราคาถูกกว่าการดดัแปลงติดตั้งเช้ือเพลิงชนิดอ่ืนๆมากท่ีสุด ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบัทาํเลท่ีตั้งสะดวกในการเขา้ใชบ้ริการมากท่ีสุด ดา้นการส่งเสริมการตลาด
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญักบัการมีของแถม เช่น ประกนัภยัมากท่ีสุด ดา้นบุคคลากรกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่
ให้ความสําคญักบัพนักงานมีความเช่ียวชาญและชาํนาญทางดา้นการติดตั้งแก๊สแอลพีจีมากท่ีสุด ดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญักบัการซ่อมมีประสิทธิภาพ แกไ้ขปัญหาท่ีพบไดต้รงจุดมากท่ีสุด ดา้น
ส่ิงแวดล้อมและกายภาพกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับสถานท่ีและเคร่ืองมือท่ีใช้ติดตั้ งมีมาตรฐาน 
ปลอดภยัต่อรถมากท่ีสุด 
         ผลการทดสอบสมมติฐาน ดา้นปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ เพศท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภค
ท่ีเลือกใช้บริการติดตั้ งแก๊สแอลพีจีในรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ท่ีระดับนัยสําคญัทางสถิติ 0.05 และด้านปัจจัยด้าน
การตลาด พบวา่ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นการนาํเสนอลกัษณะกายภาพ  และ
ดา้นกระบวนการให้บริการท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีเลือกใชบ้ริการติดตั้งแก๊สแอลพีจีใน
รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลผล ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 
คาํสําคญั : ผูบ้ริโภค, รถยนตส่์วนบุคคล, แก๊สแอลพีจี ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ, ความพึงพอใจ, การบริการ 
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Abstract 

         This research studies market factor to the satisfaction of consumers toward LPG gas installation in the 
private cars in Pathumthani province. The purpose of this research is to study individual factors, market factor, and 
satisfaction of consumers toward LPG gas installation with the private cars in Pathumthani province.  The survey 
has been used to collect data to group of private car owners that installed LPG gas in Pathumthani province for the 
total of 400 samples. Additionally, there are also use of difference statistic to analyze data; such as, frequency 
distribution, mean, standard deviation t-Test, F-test, and Multiple Regression. 
          The result of the research found that main samples group are male gender for the total of 383 respondents, 
female gender for the total of 17 respondents, age 23-30 and their statuses are single. Moreover, their main 
academic background is a bachelor degree and their main occupation is employees to the private companies. Also, 
their personal income range from 15,001-30,000 baht at most. The result of the research regarding market factor 
found that the factor regarding product that the group samples most prioritized in is the quality of equipment that 
use for LPG gas installation. They would prefer the most reliable equipment for LPG gas installation.  In addition, 
the group sample also gives importance to the price of LPG gas equipment which tends to be less expensive 
compare to other types of modified fuel. The channel of distribution for the group samples, they tend to focus on 
the convenience location for the service the most. Additionally, for the marketing support, the main issue that the 
group samples prioritized is the added value; such as, insurance for the most part. For the personnel, the group 
samples pay attention to how the personnel are expertise in their fields of LPG gas installation the most.  For the 
service process, the group samples mainly focus on the repair that is effective and solve problem at direct to the 
point. In addition, for the environment and physical factor, the group sample mainly pay attention to location and 
standard equipment installation and safety to the cars. 
        The result of the hypothesis regarding individual factor found that different area of individual factors do 
not affect the consumers’ satisfaction for the service of LPG gas installation in private cars. However, gender 
remain in a statistically significance at level .05. Also, the market and service factors found that every marketing 
factor do affect the satisfaction of consumers toward LPG gas installation for the private cars. However, the area of 
personnel remain in a statistically significance at level .05   
 

Key words: Consumers, private cars, LPG gas. Factors regarding service marketing, satisfaction, service 
 
1. บทนํา 
        ปัจจุบนัสภาวะนํ้ ามนัแพง ส่งผลกระทบถึงทุกคนในสังคมทั้งทางตรงและทางออ้ม มนุษยเ์งินเดือนทุกคนต่าง
ตอ้งยอมรับสภาพกบัภาระค่าใชจ่้ายท่ีเพ่ิมข้ึน ไดรั้บความเดือดร้อนจากเงินเดือนไม่พอใช ้เน่ืองจากภาระค่าใชจ่้าย
เพ่ิมข้ึน สินคา้อุปโภคบริโภคทยอยปรับราคาสูงข้ึน หรือไม่กล็ดปริมาณต่อหน่วยลง ในขณะท่ีรายรับหรือเงินเดือนยงั
เท่าเดิมจึงทาํใหมี้ปัญหาหลายอยา่งตามมา 



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 10 ปีการศกึษา 2558 

 

วนัองัคารที ่11 สงิหาคม พ.ศ.2558 หน้า  611 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

        ด้วยเหตุน้ีจึง ทําให้หลายคนมองหาทางเลือกในการใช้แก๊สแทนนํ้ ามัน ซ่ึงแก๊ส LPG (Liquefied Petroleum 
Gas) เป็นตวัเลือกหน่ึงท่ีไดรั้บความนิยม เน่ืองจากแก๊ส LPG มีลกัษณะการใชง้านใกลเ้คียงกบันํ้ ามนั และมีจาํนวน
สถานีบริการทั้งในกรุงเทพฯและต่างจงัหวดัอยูเ่ป็นจาํนวนมาก 
         ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีเลือกใช้
บริการติดตั้งแก๊สแอลพีจีในรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล โดยการศึกษาคร้ังน้ีการศึกษาคร้ังน้ีจึงตอ้งการศึกษาปัจจยัการตลาด
ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีเลือกใชบ้ริการติดตั้งแก๊สแอลพีจีในรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลในจงัหวดัปทุมธานี
เพ่ือเป็นประโยนช์ต่อผูต้ ้องการศึกษาหาข้อมูลและกาํลังตัดสินใจเพ่ือติดตั้ งแก๊สแอลพีจีและเพื่อประโยชน์ต่อ
ผูป้ระกอบการร้านติดตั้งแก๊สแอลพีจีสามารถนาํไปปรับใชใ้นทางการตลาดไดอี้กดว้ย 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
        1.  เพ่ือศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการติดตั้งแก๊สแอลพีจีกบัรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลในเขตจงัหวดั
ปทุมธานี  
        2. เพ่ือศึกษาปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการติดตั้งแก๊สแอลพีจีกบัรถยนนั่งต์ส่วน
บุคคลในเขตจงัหวดัปทุมธานี  
        3.  เพ่ือศึกษาความพ่ึงพอใจต่อการติดตั้งแก๊สแอลพีจีกบัรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลในเขตจงัหวดัปทุมธานี  
 

3. การดาํเนินการวจิัย 
        ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลผูว้ิจยัไดร้วบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บขอ้มูลท่ีไดจ้ากการแจก
แบบสอบถามเป็นจาํนวน 400 ตวัอย่าง ให้แก่ลูกคา้ท่ีมาใช้บริการติดตั้งแก๊สแอลพีจีกบัรถยนต์ส่วนบุคคลในเขต
จงัหวดัปทุมธานี ซ่ึงเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเบ้ืองตน้เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความพึง
พอใจของผูใ้ชบ้ริการติดตั้งแก๊สแอลพีจีกบัรถยนตส่์วนบุคคล ส่วนขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผูว้จิยัจะศึกษาจาก
แหล่งขอ้มูลท่ีหาไดจ้าก หอ้งสมุด งานวจิยัต่างๆ จากหนงัสือและเวป็ไซด ์เป็นหลกั 
 

4. ผลการวจิัย 
ตารางท่ี 1 แสดงผลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีต่างกนัมีความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีเลือกใชบ้ริการ
ติดตั้งแก๊สแอลพีจีกบัรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั 

 Unstandardized 
Coefficients

Standardized 
Coefficients

T p-value Collinearity Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF

(ค่าคงท่ี) -.193 .172 -1.122 .263  
ดา้นผลิตภณัฑ ์(X1) .114 .044 .099 2.588 .010* .618 1.618

ดา้นราคา (X2) -.004 .035 -.004 -.114 .909 .779 1.284

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (X3) .202 .042 .192 4.859 .000* .572 1.747

ดา้นการส่งเสริมการตลาด (X4) .123 .033 .141 3.714 .000* .628 1.592

ดา้นบุคคลากร (X5) .062 .044 .064 1.404 .161 .433 2.310

ดา้นการนาํเสนอลกัษณะกายภาพ (X6) .230 .052 .244 4.421 .000* .296 3.376

ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ (X7) .277 .049 .268 5.617 .000* .398 2.512
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ตารางท่ี 2 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตวัแปรอสิระ สถิตทิีใ่ช้ ค่านัยสําคญั 
ผลการทดสอบ
สมมตฐิาน 

สมมตฐิานที่ 1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
เพศ t-Test 0.032* ยอมรับ 
อาย ุ F-Test 0.101 ปฎิเสธ 
สถานภาพ F-Test 0.102 ปฎิเสธ 
ระดบัการศึกษา F-Test 0.088 ปฎิเสธ 
รายไดส่้วนบุคคลต่อเดือน F-Test 0.235 ปฎิเสธ 
อาชีพ F-Test 0.881 ปฎิเสธ 

สมมตฐิานที่ 2 ปัจจัยด้านการตลาดบริการ 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ MRA 0.010* ยอมรับ 
ดา้นราคา MRA 0. .909* ยอมรับ 
ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย MRA 0. 000* ยอมรับ 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด MRA 0. 000* ยอมรับ 
ดา้นบุคคลากร MRA 0. 161 ปฎิเสธ 
ดา้นการนาํเสนอลกัษณะกายภาพ   MRA 0.000* ยอมรับ 
ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ MRA 0.000* ยอมรับ 

 
5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
         ดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดผลงานวจิยัพบวา่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการจดัจาํหน่าย ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคลากร ด้านการนําเสนอลกัษณะกายภาพ  ด้านกระบวนการให้บริการท่ีแตกต่างกนัมี
กระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการท่ีแตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความสาํคญักบัปัจจยั
ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นการจัดจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นการนาํเสนอลกัษณะกายภาพ  ดา้น
กระบวนการให้บริการ ในระดบัมากทุกปัจจยั และยงัมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจเลือกใชบ้ริการติดตั้งแก๊สแอลพีจีกบั
รถยนตส่์วนบุคคล ท่ีแตกต่างกนั เน่ืองจากองคป์ระกอบเหล่าน้ีผูป้ระกอบการร้านติดตั้งแก๊สแอลพีจีให้ความสําคญั
มากหรือน้อยไม่ เพ่ือใชใ้นการวางแผนกลยุทธ์ หรือสร้างจุดท่ีแตกต่างกนักบัคู่แข่งของธุรกิจการบริการติดตั้งแก๊ส
แอลพีจีกบัรถยนตส่์วนบุคคล 
 
6.บทสรุป 
         ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ดา้นเพศถือเป็นปัจจยัสาํคญัของความพึงพอใจเลือกใชบ้ริการติดตั้งแก๊สแอลพีจี
กบัรถยนตส่์วนบุคคล ผูป้ระกอบการควรจะศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ดา้นเพศ โดยเน้นความสําคญักบัเพศ
ชาย รองลงมาคือเพศหญิง เพราะผูป้ระกอบการร้านติดตั้งแก๊สแอลพีจี สามารถตอบสนองความพึงพอใจของเพศน้ีได้
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ดี ผูป้ระกอบการควรศึกษาขอ้มูลเชิงลึกเก่ียวกบัเพศทั้ง 2 เพศน้ีให้ละเอียด เพราะผูป้ระกอบการจะไดท้ราบส่ิงท่ีลูกคา้
ตอ้งการจากการติดตั้งแก๊สแอลพีจีกบัรถยนต ์
         ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ซ่ึงประกอบดว้ยดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด ดา้นการนาํเสนอลกัษณะกายภาพ  ดา้นกระบวนการให้บริการ เป็นอีกปัจจยัท่ีลูกคา้ให้ความสาํคญั
ในการพิจารณาติดตั้งแก๊สแอลพีจีกบัรถยนตส่์วนบุคคล ผูป้ระกอบการควรมีการปรังปรุง และพฒันาดงัน้ี 
         ดา้นผลิตภณัฑ์พบว่าลูกคา้มีความเห็นว่า อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการติดตั้งจะตอ้งมีคุณภาพและใชง้านไดอ้ยา่งไม่
ซบัซอ้น เพราะเร่ืองความปลอดภยัถือเป็นส่ิงสาํคญัมากในการดดัแปลงติดตั้งแก๊สแอลพีจีกบัรถยนตส่์วนบุคคล 
         ดา้นสถานท่ีพบว่าทั้งทาํเลท่ีตั้ง พบว่าผูบ้ริโภคตอ้งการสถานของการติดตั้งและซ่อมบาํรุงแก๊สแอลพีจี ท่ี
สะดวกท่ีสุดเช่น ใกล้บ้าน ผูป้ระกอบการควรนําเร่ืองสถานท่ีท่ีถือว่าได้เปรียบและเป็นข้อดีมาใช้ในการดึงดูด
ประชาสัมพนัธ์ เพราะลูกคา้ส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัในเร่ืองทาํเลท่ีตั้งท่ีเขา้ถึงไดส้ะดวก 
         ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบว่าการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ของทาง ผูป้ระกอบการควรทาํการโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ใหห้ลากหลายมากข้ึนกวา่เดิม เช่นการออกบูธประชาสัมพนัธ์ตามงานท่ีจดัโชวแ์ละจาํหน่ายรถ เพราะ
ในปัจจุบนัการออกบูธมีมาก ทาํให้มีโอกาสใชพ้ื้นท่ีส่วนน้ีเป็นจุดประชาสัมพนัธ์ได ้ควรมีการใชส่ื้อออนไลน์การ
ประชาสัมพนัธ์ ให้ความรู้เก่ียวกบัผูท่ี้สนใจท่ีจะติดตั้งแก๊ส LPG ดว้ย  และควรมีการจดัโปรโมชัน่เช่น แจกส่ิงของ
ต่างๆเช่นประกนัภยั เพ่ือความปลอดภยัและความสบายใจใหแ้ก่ผูบ้ริโภค 
         ดา้นการนาํเสนอลกัษณะกายภาพ พบวา่สถานท่ีติดตั้งและเคร่ืองมือท่ีใชติ้ดตั้งส่วนใหญ่ ยงัไม่มีมาตรฐาน 
การตกแต่งร้านยงัไม่ดีเท่าท่ีควร ผูป้ระกอบการจะตอ้งดูแลและแกไ้ข ใหส้ถานท่ีและเคร่ืองมือต่างๆมีมาตรฐาน เพราะ
มนัคือความปลอดภยัท่ีมีต่อรถของผูบ้ริโภค 
         ดา้นกระบวนการให้บริการ ควรมีการจดัเก็บฐานขอ้มูลลูกคา้ให้เป็นระบบมากข้ึนสะดวกต่อการเรียกใช ้
และปรับปรุงเร่ืองของเวลาในการให้บริการ ควรให้บริการตรงต่อเวลาตามท่ีนัดหมายกบัผูบ้ริโภค เพ่ือให้ลูกคา้
ประทบัใจในการบริการ 
         
กติติกรรมประกาศ 
        การศึกษาคน้ควา้อิสระดว้ยตวัเองในคร้ังสาํเร็จไดด้ว้ยดี โดยไดรั้บความกรุณา และคาํแนะนาํเป็นอยา่งดีจาก ดร.
สุมาลี สว่าง ซ่ึงได้กรุณารับเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีได้สละเวลาให้คาํปรึกษา และคาํแนะนําอนัเป็นประโยชน์ต่อ
การศึกษาเป็นอยา่งมาก ตลอดจนตรวจแกไ้ขทุกขั้นตอนเพ่ือปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆให้เกิดความสมบูรณ์
ครบถ้วนยิ่งข้ึนในการศึกษาค้นควา้อิสระ รวมถึงคณาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัรังสิต ท่ีไดป้ระสิทธ์ิประสาทวชิาความรู้ตลอดหลกัสูตรการศึกษา ผูศึ้กษาขอกราบขอบพระคุณท่านไว ้ณ 
โอกาสน้ีน้ี 
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การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างระดับความพงึพอใจต่อปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาด 
กบัพฤติกรรมของผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE LEVEL OF SATISFACTION WITH THE 
MARKETING MIX FACTORS ON THE BEHAVIOR OF THE CAR CARE IN BANGKOK 

 

ภัทรียา นะใจ1  และ ณัฐพนัธ์ บัววราภรณ์2 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตร บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาการประกอบการ  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

2 อาจารยท่ี์ปรึกษา คณะบริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

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

บทคดัย่อ 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจส่วนประสมการตลาดของผูเ้ขา้ใช้
บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผูเ้ขา้ใชบ้ริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
และ 3) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัความพึงพอใจส่วนประสมการตลาดกบัพฤติกรรมของผูเ้ขา้ใชบ้ริการ
คาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร จากกลุ่มตวัอย่างผูเ้ขา้ใชบ้ริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 200 คน และใช้
โปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ ผลการศึกษา พบวา่ ในดา้นประชากรศาสตร์มีความแตกต่างท่ีนยัสาํคญั
ทางสถิติ ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน แต่ไม่พบความแตกต่างท่ีนยัสําคญัทางสถิติของเพศและ
อายุ และในด้านส่วนประสมการตลาดผูเ้ข้าใช้ให้ความสําคัญด้านกระบวนการมากท่ีสุด และส่วนประสมทาง
การตลาด7P’sมีความสัมพนัธ์ทาํใหเ้กิดพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร  

 

คาํสําคญั: ความพึงพอใจ, ส่วนประสมการตลาด, พฤติกรรม, ความสัมพนัธ์, 
 

Abstract 

 This is a research paper publication study from graduated study as following. The objectives of 
this study were 1) to study the levels of satisfaction of the marketing mix of the used car care in Bangkok, 
2) to study the behavior of the used car care in Bangkok, 3) to study the relationship between the levels of 
satisfaction of the marketing mix with the behavior of the used car care in Bangkok. From a survey method 
by sample of the service car wash in Bangkok 200 people and use of statistical program for analysis, results 
showed: the demographic factor was statistical significance difference, including education, occupation and 
income per month. Meanwhile there was no statistical significance difference by gender and age. And most 
of the marketing mix users focus was process, And the marketing mix 7P's correlate the behavior of the 
used car care in Bangkok.  
   

KEYWORDS: satisfaction, marketing mix, behavior, relationship 
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1. บทนํา 
ในปัจจุบนัรถยนตก์ลายเป็นส่ิงสาํคญัต่อการดาํเนินชีวิตของมนุษย ์เน่ืองจากรถยนตส์ามารถทาํใหเ้กิดความ

สะดวกสบายในการเดินทาง และสามารถพาเราไปยงัจุดมุ่งหมายไดอ้ยา่งรวดเร็ว อีกทั้งยงัเป็นเคร่ืองวดัระดบัฐานะ
ของผูข้บัข่ีอีกดว้ย กรุงเทพกรุงเทพมหานครมีจาํนวนรถยนตจ์ดทะเบียนมากท่ีสุด จาํนวนรถท่ีจดทะเบียนสะสมทัว่
ประเทศ ณ  วนัท่ี  30 มิถุนายน  2557 รวมรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์มีทั้ งหมด 34,223,921 คัน  และธุรกิจท่ี
เจริญเติบโตตามอตัราการเพ่ิมของรถยนตคื์อ ธุรกิจคาร์แคร์ 

ธุรกิจคาร์แคร์ (Car Care) โดยทัว่ไปจะมีบริการท่ีหลากหลายอยูภ่ายในศูนยบ์ริการ ตั้งแต่การบริการทาํความ
สะอาด บริการซ่อมบาํรุง หรือบริการเพ่ิมประสิทธิภาพของรถ แต่บริการทาํความสะอาดรถจะเป็นบริการหลกัของ
ธุรกิจคาร์แคร์ เน่ืองจากเป็นบริการท่ีผูใ้ชร้ถนิยมและมีความถ่ีในการเขา้ใชบ้ริการมากท่ีสุด เม่ือเทียบกบับริการดา้น
อ่ืนๆ อีกทั้งยงัมีแนวโนม้การเติบโตเพ่ิมข้ึน เน่ืองจาก วิถีชีวิตของผูค้นท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยมีการดาํเนินชีวิตท่ีเร่งรีบ
มากข้ึน จนทาํใหไ้ม่มีเวลาในการดูแลรักษาทาํความสะอาดรถ ประกอบกบัการเติบโตของสังคมเมือง ทาํใหข้นาดของ
ท่ีพกัอาศยัมีพ้ืนท่ีเล็กลงส่งผลให้สถานท่ีและความสะดวกในการดูแลรักษาทาํความสะอาดรถนั้ นลดน้อยลงไป 
นอกจากน้ี ในภาพรวมของธุรกิจคาร์แคร์ ยงัมีแนวโน้มการเติบโตตามปริมาณรถยนต์ในประเทศ ซ่ึงมีการขยายตวั
เพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองตามการเติบโตของสภาวะเศรษฐกิจ โดยในปี 2557 ท่ีผ่านมา มีจาํนวนรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลไม่
เกิน 7 คน ซ่ึงเป็นกลุ่มลูกคา้หลกัของธุรกิจคาร์แคร์ จดทะเบียนใหม่จาํนวน 258,258 คนั และรวมรถยนต์นั่งส่วน
บุคคลไม่เกิน 7 คนท่ีจดทะเบียนสะสมมาจนถึงเดือนมิถุนายน 2557 จะมีจาํนวนทั้งส้ิน 3,499,260 คนั แต่อย่างไรก็
ตาม ไม่วา่สภาพรถจะเป็นอยา่งไร รถทุกคนัลว้นแลว้แต่ตอ้งการไดรั้บการดูแลรักษาทาํความสะอาดทั้งส้ิน ดงันั้น จาก
ปัจจยัดงักล่าวจึงส่งผลให้ธุรกิจคาร์แคร์ยงัคงสามารถเติบโตไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ส่งผลให้มีผูป้ระกอบการรายใหม่ไดใ้ห้
ความสนใจในการเปิดบริการคาร์แคร์เป็นจาํนวนมาก  
แผนภูมทิี ่1 แสดงสถิติการจดทะเบียนของธุรกิจบาํรุงรักษายานยนตท์ัว่ไป (ธุรกิจคาร์แคร์) ปี2555 – ปี 2557 

ดงันั้นงานวิจยัน้ีจึงตอ้งการท่ีจะศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัความพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นส่วนประสม
การตลาดกบัพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือท่ีผูป้ระกอบธุรกิจจะไดน้าํประโยชน์จาก
วิจยัไปปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการให้เหมาะสม ตลอดจนเพ่ือเป็นแนวทาง
สาํหรับผูท่ี้สนใจซ่ึงสามารถนาํผลการวจิยัท่ีไดไ้ปใชป้ระโยชน์ในการศึกษาคน้ควา้คร้ังต่อไป 
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2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาดของผูใ้ชบ้ริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมผูใ้ชบ้ริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมผูใ้ชบ้ริการ 

คาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
3. การดาํเนินการวจิัย 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีใชร้ถ ซ่ึงมีจาํนวน 8,476,272 
คัน  ในเขตกรุงเทพมหานคร ประชากรท่ีเข้ามาใช้บริการร้านคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองด้วยใน
กรุงเทพมหานครแบ่งการปกครองออกเป็นทั้ งหมด 50 เขตการปกครอง ผูว้ิจยัจึงไดสุ่้ม 8 เขต คือ เขตบางเขน เขต
ลาดกระบงั เขตหนองจอก เขตบางกะปิ เขตบึงกุ่ม เขตมีนบุรี เขตดินแดง เขตลาดพร้าว จาํนวน 200 คน ผูว้ิจยัไดท้าํ
การเลือกกลุ่มตวัอยา่งแต่ละเขตเท่าๆกนั คือเขตละ 25 คน 

ผูว้ิจยัไดท้าํการสํารวจขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม โดยไดน้าํแบบสอบถามไปแจกให้แก่ประชากรท่ีเขา้มาใช้
บริการคาร์แคร์ในแต่ละเขตจากกลุ่มตัวอย่างในกรุงเทพมหานครโดยไปยืนแจกแบบสอบถามด้วยตัวเอง 
(Questionnaire Survey) การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดก้าํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชว้ิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดย
การสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) คือวิธีการจับฉลาก โดยจาํมาทั้ งหมด 8 เขตเขตละ 25 ชุด จากกลุ่ม
ตวัอยา่งทั้งหมด 200ชุด  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิจัยคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจัยสร้างข้ึนจากการ
ทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและ วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเดน็ท่ีตอ้งศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีใชบ้ริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย เพศ, อาย,ุ 
ระดบัการศึกษาสูงสุด, อาชีพ, รายไดต่้อเดือน ขอ้คาํถามถามมีลกัษณะเป็นแบบสาํรวจรายการ  

ส่วนท่ี 2 ดา้นความพึงพอใจในการใชบ้ริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นส่วนประสมการตลาด(7P’s) 
ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product), ด้านราคา (Price), ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place), การส่งเสริมการตลาด 
(Promotion), พนกังานผูใ้หบ้ริการ (People), สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical Evidence), กระบวนการใหบ้ริการ 
(Process) โดยลกัษณะคาํถามเป็นแบบ Likert-Scale ใชม้าตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale Method) โดยใชร้ะดบั
การวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาค (Interval Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดบั ซ่ึงมีเกณฑก์ารกาํหนดคะแนนดงัน้ี 1=ไม่พอใจ
อยา่งยิง่, 2=ไม่พอใจ, 3=เฉยๆ, 4=พอใจ, 5=พอใจอยา่งยิง่ 

ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลพฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ลูกคา้กลบัมาใชบ้ริการอีก 
(Repeat) การแนะนาํให้คนอ่ืนมาใชบ้ริการ (Recommend) ความภกัดี (Loyalty) โดยลกัษณะคาํถามเป็นแบบ Likert-
Scale ใชม้าตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale Method ) โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาค (Interval Scale) 
แบ่งออกเป็น 5 ระดบั ซ่ึงมีเกณฑ์การกาํหนดคะแนนดงัน้ี 1=เป็นไปไม่ไดแ้น่นอน, 2=ไม่น่าจะเป็นไปได ,้   3=ไม่
แน่ใจ, 4=น่าจะเป็นไปได,้ 5=เป็นไปไดแ้น่นอน 

การวิเคราะห์ขอ้มูล เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์ของงานวิจยั ผูว้ิจยัไดแ้บ่งการวิเคราะห์ขอ้มูลออกเป็นสอง
ส่วน  1. วิเคราะห์สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) วิเคราะห์ประชากรศาสตร์ท่ีใช้บริการคาร์แคร์ในเขต
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กรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย เพศ, อาย,ุ ระดบัการศึกษาสูงสุด, อาชีพ, รายไดต่้อเดือน โดยทาํการวิเคราะห์การหา
ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2. วิเคราะห์สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) วิเคราะห์ระดบัความพึง
พอใจในการใช้บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านส่วนประสมการตลาด(7P) ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์
(Product), ด้านราคา(Price), ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย(Place), การส่งเสริมการตลาด (Promotion), พนักงานผู ้
ให้บริการ (People), สภาพแวดล้อมทางกายภาพ  (Physical Evidence), กระบวนการให้บริการ  (Process) และ 
พฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร ลูกคา้กลบัมาใชบ้ริการอีก (Repeat) การแนะนาํใหค้นอ่ืน
มาใช้บริการ(Recommend) ความภักดี(Loyalty) โดยใช้ค่าสถิติ   F-test (One Way Anova) T-test correlation และ 
Linear Correlation Coefficient  
 
3. ผลการวจิัย 

จาการศึกษาเร่ือง การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัความพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาด
กบัพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร มีผลการวเิคราะห์ขอ้มูลแบ่งออกตามวตัถุประสงคด์งัน้ี  

1 ปัจจยัส่วนบุคคล ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นหญิง (ร้อยละ 51.0) มีอายตุั้งแต่ 20-30 ปี 
(ร้อยละ 49.0) มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี (ร้อยละ 67.0) อาชีพพนักงาน/ลูกจา้งบริษทัเอกชน (ร้อยละ 69.0) และมี
รายไดต่้อเดือนในช่วงตํ่ากวา่ 20,000 บาท (ร้อยละ 40.0) 

2 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดของผูใ้ชบ้ริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานครผลการศึกษาพบว่า 
กลุ่มตวัอยา่งให้ความพึงพอใจปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการบริการดา้นผลิตภณัฑใ์หค้วามพึงพอใจในเร่ือง 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการลา้งรถมีคุณภาพ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  ( X =3.92) ดา้นราคาให้ความพึงพอใจในเร่ือง มีการ
แสดงราคาบริการท่ีชัดเจน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ( X =4.01) ด้านช่องทางการจัดจาํหน่ายให้ความพึงพอใจในเร่ือง  
สถานท่ีโล่ง ไม่อึดอดั และสะอาด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั ( X =3.94) ดา้นส่งเสริมการตลาดให้ความพึงพอใจในเร่ือง มีการ
ลดราคาในบางช่วงเวลาของวนัหรือในบางโอกาส มีค่าเฉล่ียเท่ากบั ( X =3.88)  ดา้นพนักงานให้ความพึงพอใจใน
เร่ือง พนักงานมีความสุภาพและความเต็มใจให้บริการ และพนักงานมีความกระตือรือร้นในการทาํงาน  มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ ( X =3.86) ด้านสภาพแวดล้อมกายภาพ ให้ความพึงพอใจในเร่ือง ห้องพักสําหรับนั่งรอ สะดวกสบาย 
มองเห็นรถมีค่าเฉล่ียเท่ากบั ( X =3.88) ดา้นกระบวนการใหค้วามพึงพอใจในเร่ือง ความซ่ือสัตยแ์ละยติุธรรม ค่าเฉล่ีย
เท่ากับ ( X =4.04) เรียงลาํดับส่วนประสมการตลาดท่ีกลุ่มตัวอย่างให้ความพึงพอใจมากในเร่ืองกระบวนการ
ใหบ้ริการมาเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือดา้นราคา และใหค้วามพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดในดา้นสภาพแวดลอ้มกายภาพ 

3 พฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีเขา้มาใช้
บริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมในดา้นลูกคา้กลบัมาใชบ้ริการอีกในเร่ืองตั้งใจจะกลบัมาใชบ้ริการ
คร้ังต่อไป มีค่าเฉล่ียเท่ากบั ( X =3.80)  เร่ืองการแนะนาํให้คนอ่ืนมาใชบ้ริการในเร่ืองของแนะนาํให้คนอ่ืนมาใช้
บริการคาร์แคร์ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั ( X =3.79)  และมีความภกัดีในเร่ืองของ จะกลบัมาใชบ้ริการคาร์แคร์ร้านเดิม มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั ( X =3.81)   กลุ่มตวัอยา่งจะมีพฤติกรรมใชบ้ริการคาร์แคร์ โดยจะกลบัมาใชบ้ริการคาร์แคร์ร้านเดิม
เป็นอนัดบัแรก 

4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมของผูใ้ช้บริการคาร์แคร์ในเขต
กรุงเทพมหานคร จาํแนกตามเพศ พบว่า เพศต่างกนัมีพฤติกรรมการใชบ้ริการคาร์แคร์ไม่ต่างกนัทั้ง 3 ดา้นคือ ดา้น
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ลูกคา้กลบัมาใชบ้ริการอีก ดา้นการแนะนาํให้คนอ่ืนมาใชบ้ริการ และดา้นความภกัดี จาํแนกตามอาย ุพบว่า กลุ่มท่ีมี
อายตุ่างกนัมีพฤติกรรมการใชบ้ริการคาร์แคร์ไม่ต่างกนัทั้ง 3 ดา้นคือ ดา้นลูกคา้กลบัมาใชบ้ริการอีก ดา้นการแนะนาํ
ให้คนอ่ืนมาใช้บริการ และด้านความภักดี จาํแนกตามระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมี
พฤติกรรมการใชบ้ริการคาร์แคร์แตกต่างกนัทั้ง 3 ดา้น คือ ดา้นลูกคา้กลบัมาใชบ้ริการอีก ดา้นการแนะนาํใหค้นอ่ืนมา
ใชบ้ริการ และดา้นความภกัดี จาํแนกตามอาชีพ พบวา่กลุ่มท่ีมีอาชีพต่างกนัมีพฤติกรรมการใชบ้ริการคาร์แคร์ต่างกนั
ในดา้น การแนะนาํใหค้นอ่ืนมาใชบ้ริการ จาํแนกตามรายได ้พบวา่กลุ่มท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนัพฤติกรรมการใชบ้ริการ
คาร์แคร์ต่างกนัในดา้นความภกัดี 

5 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความพึงพอใจส่วนประสมการตลาดกับพฤติกรรมของ
ผูใ้ชบ้ริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ 

สมมุติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑมี์ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการ
คาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ โดยภาพรวมมีความสัมพนัธ์กนั ดา้นทาํใหลู้กคา้กลบัมาใชบ้ริการอีก ดา้นการ
แนะนาํใหค้นอ่ืนมาใชบ้ริการ และดา้นความภกัดีต่อร้านคาร์แคร์ ผลการศึกษา พบวา่ ยอมรับสมมุติฐานการวจิยั 

สมมุติฐานท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคามีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการคาร์
แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า โดยภาพรวมมีความสัมพนัธ์กนั ดา้นทาํให้ลูกคา้กลบัมาใชบ้ริการอีก ดา้นการ
แนะนาํใหค้นอ่ืนมาใชบ้ริการ และดา้นความภกัดีต่อร้านคาร์แคร์ ผลการศึกษา พบวา่ ยอมรับสมมุติฐานการวจิยั 

สมมุติฐานท่ี 3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมของ
ผูใ้ชบ้ริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ โดยภาพรวมมีความสัมพนัธ์กนั ดา้นทาํให้ลูกคา้กลบัมาใชบ้ริการ
อีก ดา้นการแนะนาํให้คนอ่ืนมาใชบ้ริการ และดา้นความภกัดีต่อร้านคาร์แคร์ ผลการศึกษา พบวา่ ยอมรับสมมุติฐาน
การวจิยั 

สมมุติฐานท่ี 4 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านส่งเสริมการตลาดมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมของ
ผูใ้ชบ้ริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ โดยภาพรวมมีความสัมพนัธ์กนั ดา้นทาํให้ลูกคา้กลบัมาใชบ้ริการ
อีก ดา้นการแนะนาํให้คนอ่ืนมาใชบ้ริการ และดา้นความภกัดีต่อร้านคาร์แคร์ ผลการศึกษา พบวา่ ยอมรับสมมุติฐาน
การวจิยั 

สมมุติฐานท่ี 5  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นบุคคลหรือพนักงานมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมของ
ผูใ้ชบ้ริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ โดยภาพรวมมีความสัมพนัธ์กนั ดา้นทาํให้ลูกคา้กลบัมาใชบ้ริการ
อีก ดา้นการแนะนาํให้คนอ่ืนมาใชบ้ริการ และดา้นความภกัดีต่อร้านคาร์แคร์ ผลการศึกษา พบวา่ ยอมรับสมมุติฐาน
การวจิยั 

สมมุติฐาน 6 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมของ
ผูใ้ชบ้ริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ โดยภาพรวมมีความสัมพนัธ์กนั ดา้นทาํให้ลูกคา้กลบัมาใชบ้ริการ
อีก ดา้นการแนะนาํให้คนอ่ืนมาใชบ้ริการ และดา้นความภกัดีต่อร้านคาร์แคร์ ผลการศึกษา พบวา่ ยอมรับสมมุติฐาน
การวจิยั 

สมมุติฐานท่ี  7 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของ
ผูใ้ชบ้ริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ โดยภาพรวมมีความสัมพนัธ์กนั ดา้นทาํให้ลูกคา้กลบัมาใชบ้ริการ
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อีก ดา้นการแนะนาํให้คนอ่ืนมาใชบ้ริการ และดา้นความภกัดีต่อร้านคาร์แคร์ ผลการศึกษา พบวา่ ยอมรับสมมุติฐาน
การวจิยั 

 
5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัความพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาดกบัพฤติกรรมของ
ผูใ้ชบ้ริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาอภิปรายไดด้งัน้ี 

ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการใชบ้ริการคาร์แคร์แตกต่างกนัในดา้นลูกคา้กลบัมาใชบ้ริการอีก 
เช่น ลูกคา้ตั้งใจจะกลบัมาใชบ้ริการคร้ังต่อไป จาํนวนคร้ังลูกคา้จะมาใชบ้ริการมากข้ึน ในดา้นการแนะนาํใหค้นอ่ืนมา
ใชบ้ริการ เช่น การบอกต่อให้คนอ่ืน แนะนาํให้คนอ่ืนมาใชบ้ริการ และในดา้นความภกัดี เช่น จะกลบัมาใชบ้ริการ
คาร์แคร์ร้านเดิม จะไม่ไปใชบ้ริการท่ีอ่ืน พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ คุณบุญเรือง เนืองอมัพร (2552) ศึกษาความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ริการลา้งอดัฉีดรถยนต ์ร้านภาสกร คาร์แคร์จงัหวดัปทุมธานี พบวา่ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั
มีผลต่อพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั 

อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการใชบ้ริการคาร์แคร์ต่างกนัในดา้น การแนะนาํให้คนอ่ืนมาใชบ้ริการ เช่น 
การบอกต่อใหค้นอ่ืน แนะนาํใหค้นอ่ืนมาใชบ้ริการ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณภทัร ศรียาภยั (2553) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสม
การตลาดบริการท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าอาชีพท่ี
แตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั  

รายไดท่ี้แตกต่างกนัพฤติกรรมการใชบ้ริการคาร์แคร์ต่างกนัในดา้นความภกัดี เช่น จะกลบัมาใชบ้ริการคาร์
แคร์ร้านเดิม จะไม่ไปใชบ้ริการท่ีอ่ืน พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนัมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ   เพทาย เมืองมา (2554) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในอาํเภอ
เมืองเชียงใหม่ในการใชบ้ริการธุรกิจคาร์แคร์ พบวา่รายไดท่ี้แตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั 

ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร ต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในดา้น
ผลิตภณัฑ์ โดยภาพรวม ให้ความตอ้งการในเร่ืองของ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ลา้งรถท่ีมีคุณภาพ  ในดา้นราคา โดย
ภาพรวม ใหค้วามตอ้งการในเร่ืองของ มีการแสดงราคาบริการท่ีชดัเจน ในดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย โดยภาพรวม 
ให้ความตอ้งการในเร่ืองของ สถานท่ีโล่ง ไม่อึดอดั และสะอาด  ในดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยภาพรวม ให้
ความตอ้งการในเร่ืองของ มีการลดราคาในบางช่วงเวลาของวนัหรือในบางโอกาส  ในดา้นพนกังานผูใ้หบ้ริการ โดย
ภาพรวม ให้ความตอ้งการในเร่ืองของ พนักงานมีความสุภาพและความเต็มใจให้บริการและพนักงานมีความ
กระตือรือร้นในการทาํงาน  ในดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ โดยภาพรวม ให้ความตอ้งการในเร่ืองของ ห้องพกั
สาํหรับนัง่รอ สะดวกสบาย มองเห็นรถ ในดา้นกระบวนการใหบ้ริการ โดยภาพรวม ใหค้วามตอ้งการในเร่ืองของ มี
คุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ ณภทัร ศรียาภยั (2553) ไดศึ้กษา เร่ือง ปัจจยั
ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการคาร์แคร์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผล
การศึกษา พฤติกรรมการใชบ้ริการคาร์แคร์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา ปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดบริการของบริการคาร์แคร์ พบว่าผูใ้ช้บริการให้ความสําคัญภาพรวมในเร่ืองปัจจัยส่วนประสม



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 10 ปีการศกึษา 2558 

 

วนัองัคารที ่11 สงิหาคม พ.ศ.2558 หน้า  621 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

การตลาดบริการ อยูใ่นระดบัมาก โดยให้ความสําคญัในดา้นบุคลากร สูงสุด รองลงมา คือ ดา้นราคา ดา้นส่งเสริม
การตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการ และ ดา้นช่องทางบริการ ตามลาํดบั 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังนี ้
จากผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดกับ

พฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร ขา้งตน้ สามารถนาํผลการศึกษามาเขียนขอ้เสนอแนะเพ่ือ
วางแผนในการพฒันากลยุทธ์การตลาดในแต่ละดา้นให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการครอบคลุมกลุ่มผูใ้ชบ้ริการ เพ่ือ
เพ่ิมยอดขายและจาํนวนผูเ้ข้ามาใช้บริการมากข้ึน ดังน้ี  ด้านผลิตภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่างให้ความพึงพอใจในเร่ือง 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการลา้งรถมีความหลากหลายและทนัสมยั คาร์แคร์ ควรใชอุ้ปกรณ์เคร่ืองมือ และผลิตภณัฑ ์
ท่ีมีคุณภาพดีไดมาตรฐานน่าเช่ือถือ เพื่อสร้างความมัน่ใจ ให้กบัผูบ้ริโภคและเพ่ิมเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ลา้งรถให้
ทนัสมยัมากข้ึน เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากข้ึน ดา้นราคา กลุ่มตวัอยา่งให้ความพึงพอใจในเร่ือง 
ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพของผลิตภณัฑ์ท่ีใชใ้นการบริการ คาร์แคร์ควรมีมาตรการการตั้งราคาให้เหมาะสมกบัการ
บริการซ่ึงอาจกาํหนดราคาโดยใชก้ลยทุธ์ราคาพิเศษ ซ่ึงกาํหนดราคาในระดบัปานกลางแต่คุณภาพ ในการบริการอยู่
ในระดับสูง ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย กลุ่มตวัอย่างให้ความพึงพอใจในเร่ือง ท่ีจอดรถสะดวก ปลอดภยัและ
พอเพียง คาร์แคร์ ควรคาํนึงถึงเร่ืองท่ีตั้ งซ่ึงควรอยู่ในแหล่งชุมชนใกล้กับท่ีพกัอาศัยหรือท่ีทาํงานของผูบ้ริโภค
กลุ่มเป้าหมาย เน่ืองจากผูบ้ริโภคให้เหตุผลในการใชบ้ริการคาร์แคร์เพราะความสะดวกในการเดินทาง และควรเพ่ิม
ความสะดวกให้กบัลูกคา้ เช่น เพ่ิมท่ีจอดรถ และมีมาตรการการรักษาความปลอดภยั ดา้นการส่งเสริมการตลาด กลุ่ม
ตวัอยา่งให้ความพึงพอใจในเร่ือง มีบริการเช็คลมยางฟรีสาํหรับผูใ้ชบ้ริการทุกประเภท และให้ความพึงพอใจเร่ือง มี
การใหเ้ครดิต สามารถชาํระไดโ้ดยบตัรเครดิต คาร์แคร์ไม่ควรละเลย บริการเสริมใหลู้กคา้ เช่น มีบริการเช็คลมยางฟรี
สําหรับผูใ้ชบ้ริการ และควรเพ่ิมช่องทางในการชาํระค่าบริการผ่านบตัรเครดิต จดัรายการส่งเสริมการตลาด เช่นทาํ
บตัรส่วนลดแกสมาชิก เพ่ือกระตุน้ใหลู้กคา้ใชบ้ริการบ่อยข้ึน ดา้นพนกังานผูใ้หบ้ริการ กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามพึงพอใจ
ในเร่ือง พนักงานมีความสะอาด คาร์แคร์ควรมีการควบคุมในด้านความสะอาดของลูกค้า และควรจัดฝึกอบรม 
พนกังานอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือพฒันา ทกัษะ ความชาํนาญความรู้ใหแ้ก่พนกังาน ดา้นลกัษณะทางกายภาพ กลุ่มตวัอยา่งให้
ความพึงพอใจในเร่ือง สถานท่ี ห้องนํ้ าสะอาด คาร์แคร์ควรปรับปรุงดา้นบรรยากาศของสถานบริการคาร์แคร์ ตกแต่ง
ร้านให้สะอาด ระบายอากาศดี สร้างบรรยากาศภายในร้านใหดู้เป็นมิตรกบัลูกคา้ มีห้องพกัท่ีสามารถเห็นขั้นตอนการ
ให้บริการทุกขั้นตอน ดา้นกระบวนการให้บริการ ตวัอยา่งให้ความพึงพอใจในเร่ือง ความรวดเร็วในการให้บริการ 
คาร์แคร์ตอ้งรักษาคุณภาพการใหบ้ริการใหไ้ดม้าตรฐานอยูเ่สมอ ควรใหบ้ริการดว้ยความรวดเร็ว ละเอียด เรียบร้อย 

ข้อเสนอสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  
สาํหรับวธีิการศึกษาในการศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการเกบ็ขอ้มูลดว้ยวธีิการอ่ืนเพ่ิมเติมดว้ย เช่น การแทรก

การทาํวจิยัเชิงคุณภาพเขา้ไปโดยการสอบถามความคิดเห็นจากโดยตรง ไม่วา่จะเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก หรือการทาํ 
Focus group เพ่ือท่ีจะใหรู้้ถึงความคิดเห็นท่ีหลากหลายและตรงจุดมากยิง่ข้ึน 

 
6. บทสรุป 

จากการศึกษาพบว่าในส่วนของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการมีผลทาํให้เกิดพฤติกรรมของ
ผูใ้ชบ้ริการคาร์แคร์ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่ามีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ (Kortler) ว่าปัจจยัส่วนประสม
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การตลาดมาจากปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายในของผูซ้ื้อทาํให้เกิดพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้และการบริการ
นั้นคลา้ยกบัของ Cronin, Brady และ Hult บอกไวว้า่ผูบ้ริโภคจะทาํการเปรียบเทียบระหวา่งคุณค่าของสินคา้และการ
บริการนั้น ถา้คุณค่าสูงกกวา่กจ็ะส่งผลทาํใหลู้กคา้เกิดพฤติกรรมตดัสินใจซ้ือสินคา้และการบริการนั้น 
 
กติติกรรมประกาศ  

การศึกษาคน้ควา้อิสระสําเร็จไดด้ว้ยความกรุณาจาก อาจารย ์ดร.ณัฐพนัธ์ บวัวราภรณ์ อาจารยท่ี์ปรึกษา
การศึกษาคน้ควา้อิสระ ซ่ึงมีส่วนสําคญัอยา่งยิ่งในการดูแลเอาใจใส่ให้คาํปรึกษา และแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆในทุก
ขั้นตอนท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาคน้ควา้อิสระ พร้อมกนัน้ีขอขอบคุณอาจารยทุ์กท่านท่ีไดป้ระสิทธ์ิประสาทวิชา
ความรู้ รวมทั้งการแลกเปล่ียนความรู้ใหม่ อนัก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อส่วนรวม  
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ระดับความพงึพอใจในการทาํงานของพนักงานระดบัปฏิบตัิการในเครือ บริษัท เขมราชกรุ๊ป จํากดั 
LEVEL OF SATISFACTION IN THE WORKPLACE  
CASE STUDY : STAFF OF KHEMMARAJ GROUP 
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--------------------------------- 
 

บทคดัย่อ      

 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจในการทาํงานของพนักงานในเครือ บริษทั เขมรา
ชกรุ๊ป จาํกดั จาํแนกประชากรตามระดบัความพึงพอใจในการทาํงาน โดยกลุ่มตวัอยา่งประชากรเป็นพนักงานระดบั
ปฏิบติัการในเครือ บริษทั เขมราชกรุ๊ป จาํกดั ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามเพ่ือวดัระดบัความพึง
พอใจแรงจูงใจในการทาํงาน อา้งอิงจากทฤษฏีลาํดบัขั้นความตอ้งการ 5 ขั้น ของมาสโลว ์(Maslow’s Hierarchy of 
Need Theory) โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือแบบสอบถาม และวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชเ้คร่ืองมือทาง
สถิติ ไดแ้ก่ ค่าแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ Cluster Analysis 
และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA) ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งประชากรถูกจาํแนกออกเป็น 3 
กลุ่ม โดยในแต่ละกลุ่มมีความพึงพอใจในแต่ละดา้นท่ีแตกต่างกนัแลว้จึงนาํผลท่ีไดม้ากาํหนดกลยทุธ์เพ่ือแกปั้ญหาท่ี
เกิดข้ึนภายในองคก์รต่อไป 

 

คาํสําคญั: ระดบัความพึงพอใจ,บริษทั เขมราชกรุ๊ป จาํกดั, ลาํดบัขั้นความตอ้งการ 5 ขั้น, ทฤษฎีแรงจูงใจ 
 

Abstract 

 The Purpose of this research is to identify satisfaction level in the workplace by using Staff of  
Khemmarajgroup., co. Ltd. as the population. The instrument used in this research is in a form of scaled 
questionnaires which applies the theory of Maslow’s hierarchy of need and Herzberg's Two-Factor Theory. The 
result of the study indicates that the sample is classified into 3 groups. And the tree groups are the competence 
employees which have a high satisfaction level in the workplace 
 

KEYWORDS:  Level of satisfaction, Khemmaraj group co. ltd., Maslow’s hierarchy of need,                             
Herzberg's Two-Factor Theory 
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1. บทนํา 
บริษทัในเครือ เขมราชกรุ๊ป จาํกดั เปิดดาํเนินการตั้งแต่ ปี พ.ศ.2540 ประกอบดว้ยบริษทัย่อย 4 บริษทั 

ไดแ้ก่ บริษทัเขมราชการไมน์น่ิงกรุ๊ป จาํกดั,บริษทั เขมราชการสร้าง จาํกดั,บริษทั เขมราชการพฒันาบา้นและท่ีดิน 
จาํกดั และ บริษทั เขมประชาฟาร์ม จาํกดั ภาพรวมของธุรกิจมีการใชก้าํลงัคนเป็นปัจจยัหลกัในการขบัเคล่ือนธุรกิจ
ตั้งแต่การผลิต การวางแผน การขนส่ง และการบริการต่างๆ ปัจจุบนับริษทัมีความตอ้งการท่ีจะขยายกระบวนการผลิต
ให้มีปริมาณเพ่ิมสูงข้ึน เพ่ือตอบสนองความตอ้งการท่ีมีเพ่ิมมากข้ึนจากบริษทัคู่คา้ซ่ึงในช่วงปี 2554-2556 ท่ีผ่านมา
การดาํเนินกิจการของบริษทัในเครือไดเ้กิดปัญหา ทาํให้ไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของคู่คา้ไดท้ั้งหมดอนั
สาเหตุหลกัเกิดจากการขาดแคลนพนกังานระดบัปฏิบติัการ อนัเน่ืองมาจากการลาออกของพนกังานมีจาํนวนมากทาํ
ให้การผลิตเกิดการล่าชา้ อีกทั้ งการรับพนักงานใหม่จาํเป็นจะตอ้งมีการฝึกฝนทกัษะการใชเ้คร่ืองจกัรต่างๆให้เกิด
ความชาํนาญเสียก่อน ซ่ึงต้องใช้เวลาในการฝึกฝน ทําให้ภาพรวมของบริษัทในเครือไม่สามารถท่ีจะผลิตหรือ
ให้บริการไดท้นัเวลาท่ีทางคู่คา้ตอ้งการไดท้ั้งหมด ดว้ยสาเหตุน้ีจึงทาํให้บริษทัประสบปัญหา และ ส่งผลกระทบต่อ
รายไดแ้ละความน่าเช่ือถือของบริษทัเป็นอยา่งมาก ขอ้มูลการลาออกในอดีตแสดงไดด้งัน้ี 
 

ตารางท่ี 1 : แสดงจาํนวนการลาออกของพนกังานระดบัปฏิบติัการในปี 2554-2556 
ปี 2554 
ระดบัพนกังาน Q1/2011 Q2/2011 Q3/2011 Q4/2011 
หวัหนา้งาน(คน) 2 0 1 1 
ปฏิบติัการ (คน) 25 30 36 31 
ปี 2555 
ระดบัพนกังาน Q1/2013 Q2/2013 Q3/2013 Q4/2013 
หวัหนา้งาน(คน) 0 1 0 3 
ปฏิบติัการ (คน) 27 24 19 26 
ปี 2556 
ระดบัพนกังาน Q1/2013 Q2/2013 Q3/2013 Q4/2013 
หวัหนา้งาน(คน) 0 0 3 0 
ปฏิบติัการ (คน) 32 19 34 36 
ท่ีมา : จากฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษทั เขมราชกรุ๊ป จาํกดั และ มาจากฐานเงินเดือนของพนกังาน 
 

จากขอ้มูลขา้งตน้จึงนาํไปสู่การศึกษาระดบัความพึงพอใจในการทาํงานของพนักงานระดบัปฎิบติัการใน
เครือ บริษทั เขมราชกรุ๊ป จาํกดั เพ่ือเป็นแนวทางแก่ผูบ้ริหารในการปรับปรุงการบริหารงานบุคคล เพ่ือลดอตัราการ
ลาออกของพนกังานระดบัปฏิบติัการ และ เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารงานของพนกังานระดบัปฏิบติัการตามการ
แบ่งกลุ่มความพึงพอใจ เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทาํงาน และ เพ่ือเป็นแนวทางในการคดัเลือกบุคลากรเขา้
มาทาํงานใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์ของบริษทั 
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ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
   ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี คือ พนักงานระดบัปฏิบติัการของบริษทัในเครือเขมราชกรุ๊ป จาํกดั จาํนวน
ประชากร ทั้งหมด 281 คน (จากขอ้มูลฝ่ายบุคคลของบริษทั) กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ พนักงานระดบั
ปฏิบติัการ ของพนักงานในเครือ บริษทั เขมราชกรุ๊ป จาํกดั โดยผูว้ิจยัไดก้าํหนดกลุ่มตวัอย่างโดยตารางของเครจซ่ี 
และ มอร์แกน (Krejcie and Morgan:1970) โดยใชร้ะดบัค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 95% และมีการคลาดเคล่ือนเท่ากบั 
0.05 จะไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 162 คน แต่เพ่ือให้การเกบ็ขอ้มูลมีความครบถว้นของกลุ่มตวัอยา่งมากยิง่ข้ึนจึง
ทาํการแจกแบบสอบถามทั้งหมด 200 คน 
ตวัแปรท่ีศึกษา 

ปัจจยัส่วนบุคคล เพศ อาย ุเช้ือชาติ ระดบัการศึกษา ครอบครัว รายได ้ตาํแหน่ง และ ระยะเวลาการทาํงาน 
ลาํดบัขั้นความตอ้งการของมนุษย ์5 ลาํดบัของ maslow ตามทฤษฎีของ hierarchy of need ประกอบดว้ย  
               -  ความตอ้งการทางดา้นกายภาพ (Physiological Needs) 

-  ความตอ้งการดา้นความมัน่คงและปลอดภยั  (Safety Needs) 
-  ความตอ้งการมีส่วนร่วมในสังคม (Belonging Needs) 
-  ความตอ้งการท่ีจะไดรั้บการยกยอ่งนบัถือ (Esteem Needs) 
-  ความตอ้งการสาํเร็จท่ีไดท้าํดงัใจปรารถนาหรือความสมหวงัของชีวติ (Self-Actualization) 

ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
              1. เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารงานบุคคลของพนกังานในบริษทั เขมราชกรุ๊ป จาํกดั ใหเ้กิดความพึงพอใจ 
ในการทาํงาน และ ลดอตัราการลาออกของพนกังานในระดบัปฏิบติัการ 
              2. เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารงานของพนกังานระดบัปฏิบติัการตามการแบ่งกลุ่มความพึงพอใจ 
 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
              1. เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจในการทาํงานของพนกังานระดบัปฏิบติัการในเครือบริษทัเขมราชกรุ๊ปจาํกดั  
              2. เพ่ือแบ่งกลุ่มพนกังานระดบัปฏิบติัการตามระดบัความพึงพอใจดา้นแรงจูงใจในการทาํงาน 
 

3. การดาํเนินการวจิัย 
ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี คือ พนักงานระดบัปฏิบัติการของบริษทัในเครือเขมราชกรุ๊ป จาํกดั จาํนวน

ประชากร ทั้งหมด 281 คน (จากขอ้มูลฝ่ายบุคคลของบริษทั) กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ พนักงานระดบั
ปฏิบติัการ ของพนกังานในเครือ บริษทั เขมราชกรุ๊ป จาํกดั โดยผูว้จิยัไดก้าํหนดกลุ่มตวัอยา่งโดยตารางของเครจซ่ีและ
มอร์แกม (Krejcie and Morgan:1970) โดยใชร้ะดบัค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 95% และมีการคลาดเคล่ือนเท่ากบั 0.05 จะ
ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง  จํานวน  200 คน  เค ร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคร้ังน้ี  คือ  แบบสอบถาม 
(Questionnaires) เก่ียวกบัความพึงพอใจในการทาํงานของพนักงานระดบัปฏิบติัการ ในเครือ บริษทั เขมราชกรุ๊ป 
จาํกดั โดยผูว้จิยัสร้างข้ึนโดยรวบรวมจากแนวคิดทฤษฎี และผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัลกัษณะบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจในการทาํงานของพนกังานระดบัปฏิบติังาน 
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ตารางท่ี 2 : แสดงการสุ่มตวัอยา่งแบบโควตา (Quota Sampling) 
ลาํดบั บริษทั N(คน) n(คน) 
1 บริษทั เขมราชการไมน์น่ิงกรุ๊ป จาํกดั 48 38 
2 บริษทั เขมราชการสร้าง จาํกดั 62 50 
3 บริษทั เขมราชการพฒันาบา้นและท่ีดิน จาํกดั 79 52 
4 บริษทั เขมประชาฟาร์ม จาํกดั 92 60 
รวม 281 200 

 

1. ผูว้จิยัดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูล โดยแจกแบบสอบถามแก่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 200 คน 
2. ตรวจดูความสมบูรณ์ในการตอบแบบสอบถามดว้ยตนเอง 
3. นาํแบบสอบถามจาํนวน 200 ชุด มาทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป 

 
4. ผลการวจิัย 

ขอ้มูลจากจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 200 คน ซ่ึงเป็นพนักงานในระดบัปฏิบติัการบริษทัในเครือ บริษทั 
เขมราชกรุ๊ป จาํกดั สามารถเกบ็ขอ้มูลไดด้งัต่อไปน้ี 
 สรุปผลการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปทางประชากรศาสตร์ 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน 155 คิดเป็นร้อยละ 77.5 และเพศหญิง จาํนวน 45 คน คิดเป็นร้อย
ละ 22.5 ช่วงอายุของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ อาย ุ31-40ปี จาํนวน 91 คน คิดเป็น 45.5 สถานภาพสมรส จาํนวน 101 
คน คิดเป็นร้อยละ 50 ระดับการศึกษา ตํ่ากว่าปริญญาตรี จาํนนวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 77.5 โดยส่วนใหญ่มี
ระยะเวลาปฏิบติังาน(อายงุาน)อยูท่ี่ 1-5ปี จาํนวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 43 มีรายได ้20,0001-30,000 บาท จาํนวน 128 
คน คิดเป็นร้อยละ 64 เป็นพนกังานท่ีปฏิบติังานในพ้ืนท่ีงานเป็นหลกั จาํนวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 64.5 

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มตวัอยา่ง ส่วนใหญ่เป็นผูช้าย จาํนวน 58 คน ช่วงอาย ุ31-40 ปี จาํนวน 34 คน มีสถานภาพ สมรส 
จาํนวน 38 คน ระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี จาํนวน 66 คน อายุงาน ตํ่ากว่า 1 ปี จาํนวน 44 คน รายได ้20,001– 
30,000 บาท จาํนวน 45 คน สังกดับริษทั เขมราชการไมน์น่ิงกรุ๊ป จาํกดั จาํนวน 27 คน ปฏิบติังานในพ้ืนท่ีงาน จาํนวน 
54 คน 

กลุ่มท่ี 2 กลุ่มตวัอย่าง ส่วนใหญ่เป็นผูช้าย จาํนวน 48 คน ช่วงอายุ 31-40 ปี จาํนวน 32 คน มีสถานภาพ 
สมรส จาํนวน 35 คน ระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี จาํนวน 55 คน อายุงาน ตํ่ากว่า 1 ปี จาํนวน 31 คน รายได ้
20,001 – 30,000 บาท จาํนวน 41 คน สังกดับริษทั เขมราชการพฒันาบา้นและท่ีดิน จาํกดั จาํนวน 25 คน ปฏิบติังาน
ในพ้ืนท่ีงาน จาํนวน 40 คน 

กลุ่มท่ี 3 กลุ่มตวัอยา่ง ส่วนใหญ่เป็นผูช้าย จาํนวน 49 คน ช่วงอาย ุ31-40 ปี จาํนวน 31 คน มีสถานภาพ โสด 
จาํนวน 28 คน ระดบัการศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรี จาํนวน 51 คน อายงุาน ตํ่ากวา่ 1 ปี จาํนวน 29 คน รายได ้20,001 – 
30,000 บาท จาํนวน 41 คน สังกดับริษทั เขมราชการสร้าง จาํกดั จาํนวน 24 คน ปฏิบติังานในพ้ืนท่ีงาน จาํนวน 45 คน 
 สรุปผลการศึกษาดา้นความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจต่อแรงจูงใจดา้นกายภาพในดา้นสวสัดิการท่ีไดรั้บ มีค่าคะแนนเฉล่ีย 
4.48 ความพึงพอใจต่อแรงจูงใจดา้นความมัน่คงปลอดภยัในดา้นโอกาสเติบโดและกา้วหนา้ในสายงานในอนาคต มีค่า
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คะแนนเฉล่ีย 3.70 ความพึงพอใจต่อแรงจูงใจดา้นการมีส่วนร่วมในสังคมมีความพึงพอใจในดา้นไดรั้บการยอมรับ
จากเพ่ือนร่วมงาน มีค่าคะแนนเฉล่ีย 4.46 ความพึงพอใจต่อแรงจูงใจดา้นการยอมรับนบัถือดา้นรู้สึกวา่ตนเองเป็นส่วน
หน่ึงท่ีทาํให้บริษทัประสบความสาํเร็จ มีค่าคะแนนเฉล่ีย 4.09 และความพึงพอใจต่อแรงจูงใจดา้นการบรรลุเป้าหมาย
ดา้นงานของท่านไดรั้บการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน มีค่าคะแนนเฉล่ีย 4.41 

1. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกไดเ้ป็น 3 กลุ่ม 
กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ีตอ้งการผลตอบแทนมากข้ึน เป็นกลุ่มท่ีตอ้งการผลตอบแทนเพ่ิมข้ึนให้เท่ากบัปริมาณงานท่ี

ไดรั้บ และ ตอ้งการความกา้วหนา้ในสายงาน 
- ในกลุ่มน้ียงัไม่สามารถแกไ้ขไดท้นัทีเน่ืองจากบริษทัไดท้าํการปรับอตัราผลตอบแทนจากการทาํงาน และ

จะส่งผลกระทบต่อภาพรวมของบริษทั อาจจะทาํใหเ้กิดความไม่พอใจ ต่อพนกังานบางกลุ่ม 
กลุ่มท่ี 2 กลุ่มท่ีไม่มีความพึงพอใจต่อสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน เป็นกลุ่มท่ีไม่ค่อยมีส่วนร่วมกนัสังคม 

และรู้สึกวา่งานท่ีทาํไม่ไดรั้บการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน และไม่มีความทา้ทายยงัไม่มีความพึงพอใจต่องานท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

-กลุ่มน้ีจะสามารถทาํใหมี้ความผกูพนัและมีส่วนร่วมในการทาํงานไดจ้าก 
การให้เขา้ร่วมประชุมของแผนกท่ีสังกดัอยู ่และ ให้ความสาํคญัในการเสนอความคิดเห็นของบุคคลกลุ่มน้ี

ทุกคร้ังเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจในดา้นน้ีการให้โอกาสในการทาํงานร่วมกบัทีมงานมากยิ่งข้ึนไม่ว่าจะเป็นการ
เปล่ียนบทบาทหนา้ท่ีงานใหมี้ส่วนร่วมกบัผูอ่ื้นมากยิง่ข้ึนเพ่ือตอบสนองความตอ้งการและความพึงพอใจเม่ือทาํดีตอ้ง
ไดรั้บคาํชมจากหัวหนา้งาน ทีมงาน และ ความเคารพจากเพ่ือนร่วมงาน ในการรับฟังปัญหา และ แนวทางแกไ้ขการ
ใหมี้โอกาสร่วมวางแผนงาน และ การแกปั้ญหาในการทาํงานทุกคร้ังใหโ้อกาสในการเป็นผูน้าํในการดาํเนินงาน การ
แกปั้ญหา การแสดงความคิดเห็น หรือเป็นผูน้าํในการรวมกลุ่มของคนในทีม 

กลุ่มท่ี 3 กลุ่มท่ีตอ้งการการยอมรับนับถือ เป็นกลุ่มท่ีตอ้งการให้เพ่ือนร่วมงานเห็นคุณค่าในตนเองและ
ยอมรับในส่ิงท่ีทาํ 

-ในกลุ่มน้ีสามารถจดัให้ร่วมกบักลุ่มท่ี 2 ไดเ้พ่ือให้เกิดการแสดงความสามารถท่ีมีทั้งในพ้ืนท่ีทาํงาน ห้อง
ประชุมงาน หรือการวางแผนดาํเนินงาน เพ่ือให้บุคคลกลุ่มน้ีสามารถมีพ้ืนท่ีในการแสดงศกัยภาพ และ ให้เกิดความ
พึงพอใจท่ีกลุ่มน้ีตอ้งการ 

ทฤษฎีลาํดบัขั้นความตอ้งการ 5 ขั้นของมาสโลว ์เป็นแนวทางในการสร้างเคร่ืองมือวดัระดบัความพึงพอใจ
ในการทาํงานของพนักงานระดบัปฏิบติัการในเครือบริษทั เขมราชกรุ๊ป จาํกดั โดยพิจารณาทั้ง 5 ดา้น ซ่ึงสามารถ 
อภิปรายผลไดด้งัน้ี 

1. ความพึงพอใจในดา้นกายภาพ พนกังานทั้ง 3 กลุ่ม มีความพึงพอใจมากในดา้นของระดบัเงินเดือนท่ีไดรั้บ 
การปรับข้ึนเงินเดือน โบนสั และ การปรับข้ึนเงินเดือนคร้ังท่ีผา่นมา แต่พนกังานกลุ่มท่ี 1 และ 3 ไม่พอใจกบัจาํนวน
วนัลาท่ีบริษทัไดก้าํหนดไวใ้ห ้ซ่ึงปัจจยัน้ีจะส่งผลกระทบต่อการปฏิบติังาน 

2. ความพึงพอใจดา้นความมัน่คงและปลอดภยั พนกังานทั้ง 3 กลุ่มมีพึงพอใจมากในทุกๆปัจจยัของดา้นน้ีมี
เพียงกลุ่มท่ี 1 ท่ีเห็นว่าปัจจยับริษทัให้ความสําคญัในเร่ืองของความปลอดภยัในระดบัพอใจ และ กลุ่มท่ี 2 ท่ีเห็นว่า
ปัจจยัโอกาสในการเติบโตและกา้วหนา้ในระดบัพอใจ 



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 10 ปีการศกึษา 2558 

 

วนัองัคารที ่11 สงิหาคม พ.ศ.2558 หน้า  628 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

3. ความพึงพอใจดา้นการมีส่วนร่วมในสังคม พนกังานทั้ง 3 กลุ่มมีความพึงพอใจมากในทุกๆปัจจยัของดา้น
น้ี และมีกลุ่มท่ี 3 มีความพึงพอใจในปัจจยัการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน และ กลุ่มท่ี 1 และ 2 มีความพึงพอใจในปัจจยั
เพ่ือนร่วมงานของท่านมีความรับผิดชอบต่องานท่ีทาํ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัเร่ืองการศึกษาความพึงอใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒของณัทฐากรีหิ รัญ (2550 บทคัดย่อ) ท่ีระบุว่าด้าน
ความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงานมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 

4. ความพึงพอใจดา้นการยอมรับนับถือ พนักงานทั้ง 3 กลุ่มมีความพึงพอใจมากในทุกๆปัจจยัของดา้นน้ี 
และมีกลุ่มท่ี 1 และ 2  มีความพึงพอใจในปัจจยัการไดรั้บการยกยอ่งและชมเชย ในผลงานจากบริษทั และ กลุ่มท่ี  มี
ความพึงพอใจในปัจจยังานท่ีท่านทาํมีคุณค่าและก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่บริษทั ปัจจยัในดา้นน้ีส่งผลกระทบต่อความ
พึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานระดบัปฏิบติัการในเครือบริษทั เขมราชกรุ๊ป จาํกดั 

5. ความพึงพอใจดา้นการบรรลุในส่ิงท่ีหวงัและตั้งใจ พนกังานทั้ง 3 กลุ่ม มีความพึงพอใจมากในดา้นน้ี โดย
มีบางปัจจยัอยู่ในระดบัความพึงพอใจปานกลางในแต่ละกลุ่มดงัน้ี โดยปัจจยัดา้นน้ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานดา้นความตั้งใจความมุ่งมัน่ในการทาํงาน 
 
5. ข้อเสนอแนะ 
 สาํหรับองคก์ร 
              เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจในการทาํงานของพนักงานในทุกระดบัควรมีการสังเกตุหรือเก็บขอ้มูลเก่ียวกบั
ความพึงพอใจในการทาํงานของพนกังาน และ มีการวางแผนงานอยา่งเป็นระบบ ให้ทุกคนท่ีมีความสามารถมีโอกาส
ในการแสดงความสามารถ สร้างความเช่ือมั่นในด้านความมั่นคงในงานท่ีทาํ และให้การทาํงานของพนักงานมี
ความรู้สึกเหมือนทาํงานให้กบับริษทัของตวัเองเพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจในการดาํเนินงานและเพ่ิมผลประกอบการให้กบั
บริษทัอยา่งย ัง่ยนื 
 สาํหรับการศึกษาในคร้ังน้ี 

1. การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาในเร่ืองปัจจัยความพึงพอใจต่อแรงจูงใจในการทาํงาน ซ่ึงอาจยงัมี
ประเดน็หรือปัจจยัดา้นอ่ืนๆท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจใจการทาํงาน แต่อยา่งไรกต็าม ปัจจยัดา้นแรงจูงใจถือไดว้า่งเป็น
ปัจจยัดา้นบริหารพ้ืนฐานสาํหรับธุรกิจ 

2. กลุ่มตวัอยา่งของการศึกษาคร้ังน้ี จาํนวน 200 ตวัอยา่ง อาจจะยงัไม่สามารถแสดงถึงประชากรท่ีแทจ้ริงได้
ทั้งหมด ของกลุ่มพนกังานระดบัปฏิบติัการ เน่ืองจากมีการลาออกของพนกังาน แต่จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งเพียงเท่าน้ีถือ
ว่าเพียงพอต่อการใช้สถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูลและสามารถทราบถึงความพึงพอใจของพนักงานในเบ้ืองตน้เพ่ือ
กาํหนดกลยทุธ์ในการจดัการต่อไป 
 ขอ้เสนอสาํหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามเพียงอย่างเดียวจึงทาํให้มีขอ้จาํกดัสําหรับการ
วเิคราะห์ 

2. ควรทาํการวิจัยในช่วงท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงผูบ้ริหารขององค์กร หรือ ในช่วงท่ีไม่มีการปรับปรุง
เปล่ียนแปลงโครงสร้างบริษทัเพ่ือประโยชน์สูงสุดในการทาํวจิยั 
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6. บทสรุป 
 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจต่อแรงจูงใจดา้นกายภาพในดา้นสวสัดิการท่ีไดรั้บ มีค่าคะแนนเฉล่ีย 
4.48 ความพึงพอใจต่อแรงจูงใจดา้นความมัน่คงปลอดภยัในดา้นโอกาสเติบโตและกา้วหนา้ในสายงานในอนาคต มีค่า
คะแนนเฉล่ีย 3.70 ความพึงพอใจต่อแรงจูงใจดา้นการมีส่วนร่วมในสังคมมีความพึงพอใจในดา้นไดรั้บการยอมรับ
จากเพ่ือนร่วมงาน มีค่าคะแนนเฉล่ีย 4.46 ความพึงพอใจต่อแรงจูงใจดา้นการยอมรับนบัถือดา้นรู้สึกวา่ตนเองเป็นส่วน
หน่ึงท่ีทาํให้บริษทัประสบความสาํเร็จ มีค่าคะแนนเฉล่ีย 4.09 และความพึงพอใจต่อแรงจูงใจดา้นการบรรลุเป้าหมาย
ดา้นงานของท่านไดรั้บการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน มีค่าคะแนนเฉล่ีย 4.41 
 

กติติกรรมประกาศ  
การศึกษาคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีสาํเร็จไดด้ว้ยความกรุณาจากท่านอาจารย ์ดร.สุทธาวรรณ จีระพนัธุ อาจารยท่ี์
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ทุกคนของขา้พเจา้ท่ีไดใ้ห้กาํลงัใจเสมอมาตลอด ระยะเวลาในการทาํการศึกษาคน้ควา้อิสระฉบบัน้ี สุดทา้ยน้ีทาง
ผูจ้ดัทาํหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า การศึกษาคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์สําหรับท่านท่ีสนใจเพ่ือนาํไปใชใ้นการ
ประกอบความรู้ในอนาคต 
 

เอกสารอ้างองิ 
กชกร ทุ่งส่ี.“ความพึงพอใจของพนกังานต่อปัจจยัจูงใจในการทาํงานของ บริษทั ดริสเซ่นแอร์คราฟทอิ์นทีเรีย 

ซิสเตม็ส์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั.” บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต,มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2551. 
ณฎัฐพนัธ์ ขจรนนัทน์. “พฤติกรรมองคก์ร.” กรุงเทพ : บริษทัซีเอด็ยเูคชัน่, 2551. 
ธงชยั สมบูรณ์. “องคก์รแห่งการเรียนรู้ สู่องคก์รเป่ียมสุข.” ปราชญส์ยาม. กรุงเทพมหานคร, 2549. 
ชนิน ทิวรรณรักษ/์บริษทับีทีเอส. “พฤติกรรมพนกังานในองคก์ร.” กรุงเทพมหานคร: 2548. 
พิทยา บวรวฒันา/จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  “ทฤษฎีองคก์ารสาธารณะ.” กรุงเทพมหานคร: 2542. 
Krejcie, R.V., & Morgan, D.W. (1970). Determining  sample  size  for  research  activities. Educational  and  

Psychological  Measurement, 30(3), 608. 
 



 
 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 

ครัง้ท่ี 10 ปีการศกึษา 2558 

 
 

วนัองัคารที ่11 สงิหาคม พ.ศ.2558 หน้า  630 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

การศึกษาความแตกต่างความพงึพอใจในการทาํงานระหว่างพนักงานในส่วนสํานักงาน  
กบัพนักงาน ในส่วนการผลติ ของบริษัท ท.ีเอน็.แอ๊ดว๊านซ์ อนิเตอร์เทรด จํากดั 

A STUDY OF THE DIFFERENCES OF FACTORS AFFECTING WORKING                        
SATISFACTION BETWEEN OFFICE AND PRODUCTION EMPLOYEES OF  

TN ADVANEC INTERTRADE COMPANY LIMITED 
 

ธนิต ธนุสุทธิยาภรณ์1  และพนิตา สุรชัยกลุวฒันา2 
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2 อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

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

บทคดัย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความแตกต่างดา้นของปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในการทาํงานของพนกังานในส่วนสาํนกังาน กบั พนกังานในส่วนการผลิต ของบริษทั ทีเอน็แอ๊ดวา๊นซ์
อินเตอร์เทรด จาํกดั กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นพนกังานในส่วนสาํนกังาน กบั พนกังานในส่วนการผลิต ของ
บริษัทจํานวน  158 คน  และเลือกตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลเป็น
แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่  การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ANOVA Discriminate และ Chi-Square 
Test ผลการศึกษาพบวา่ การจาํแนกความแตกต่างระหวา่ง ของพนกังานของในส่วนสาํนกังาน สามารถในการอธิบาย
ความแตกต่างระหวา่ง 2 กลุ่ม ไดร้้อยละ 42 มีความถูกตอ้งในการพยากรณ์พนกังานสาํนกังานไดถู้กตอ้งร้อยละ 83.8 
และพยากรณ์พนกังานส่วนผลิต ไดถู้กตอ้งร้อยละ 79.8 
 

คาํสําคญั: ความพึงพอใจ, วฒันธรรมองคก์ร, ความผกูพนัต่อองคก์ร 
 

Abstract 

This quantitative research study aimed to study the differences of factors affecting working satisfaction 
between office and production employees of TN Advance Intertrade Company Limited. The samples of this study 
were 158 office and production employees selected by Quota Sampling method. The questionnaire was used as 
research instrument while statistics used for this study included Frequency, Percentage, ANOVA Discriminate and 
Chi-Square Test. The result founded the classification between office and production employers can explain the 
differences between 2 groups at 42%. The accuracy of office employees forecast was 83.8% and production 
employees forecast was 79.8%  

 

KEYWORDS: Satisfaction, Organizational Culture, Organizational Engagement 
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1. บทนํา 

บริษทั ทีเอ็น แอ๊ดวา๊นซ์อินเตอร์เทรด จาํกดั ก่อตั้งข้ึนเม่ือปี พศ.2535 โดยเร่ิมตน้ให้บริการ ดา้นงานพิมพ์
ซิลคส์กรีนในช่วงแรก ให้กบับริษทัฯ ท่ีจาํหน่าย สินคา้อุปโภค บริโภค โดยบริษทั ไดผ้ลิตเป็นงานพิมพโ์ฆษณา เช่น 
แบนเนอร์ ผา้ใบผงัแดด และ ป้ายต่างๆ จากนั้น ดา้นการผลิต ไดข้ยายการให้บริการ เพ่ือให้ครอบคลุมความตอ้งการ
ของลูกคา้ดา้นอ่ืนๆ เพ่ิมมากข้ึน ไดแ้ก่ งานพิมพอ์อฟเซ็ท งานพิมพอิ์งคเ์จ็ท งานpremium สําหรับแจกกบัสินคา้ งาน
ติดรถขนส่งสินคา้ รวมถึง งานออกแบบ และ ก่อสร้างบูธนิทรรศการ(exhibition) งานตกแต่งร้านคา้ งานดิสเพลย ์ชั้น
วางสินคา้ และ ปัจจุบนัยงัไดมี้ระบบงานพิมพ ์ ดิจิตอลปร๊ินซ์ ซ่ึงรองรับงานพิมพท่ี์เร่งด่วน ซ่ึงจาํนวนไม่มาก  รวมซ่ึง
ผลิตภณัฑ์ photobook ท่ีสามารถจดัทาํโฟโตบุ้๊คไดด้ว้ยตนเองและส่ังซ้ือผ่านทางระบบ online และ ทางบริษทั ได้
สร้างเวบ็ไซด ์www.thailandexhibition.com 

ปัจจุบนัปัจจยัท่ีส่งผลกระทบกบับริษทั และ เป็นส่ิงท่ีมีความสําคญัท่ีสุดขององค์กร ก็คือ บุคลากร และ
บุคคลากรขององคก์รส่วนใหญ่จะเป็นพนกังานท่ีทาํงานอยูก่นัมานาน จึงมีความเคยชินกบัรูปแบบการทาํงานแบบเดิม 
และ ไม่ค่อยยอมรับการเปล่ียนแปลงใหม่ๆ รวมทั้งการพฒันาและการจดัการท่ีจะส่วนเพ่ิมศกัยภาพการทาํงานภายใน
องค์กร ซ่ึงงานวิจัยคร้ังน้ีต้องการศึกษา ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการทาํงานของพนักงาน  เพ่ือพฒันา
ศกัยภาพและประสิทธิภาพ ของพนกังานทั้งส่วนสาํนกังาน และ ส่วนโรงงาน ในดา้นการพฒันาการเพิ่มศกัยภาพและ
ประสิทธิภาพ ของพนกังานทั้ง 2 ส่วน โดยอาศยัทฤษฎี เร่ืองความพึงพอใจของ Herberg มาศึกษากบัพนกังานบริษทั 
ทีเอน็ แอ๊ดวา๊นซ์ อินเตอร์เทรด จาํกดั ทั้ง 2 ส่วน โดยดูจากขอ้มูลดา้นบทบาทหนา้ท่ี มาทาํการแบ่งกลุ่ม  เพ่ือนาํขอ้มูล
ท่ีมาทาํการศึกษา และ หาแนวทางหรือ ปัจจัยท่ีจะช่วยส่งเสริมการทาํงาน   ท่ีจะช่วยให้การดาํเนินการให้ไดต้าม
เป้าหมาย หรือ ขอ้มูลดา้นตน้ทุนท่ีตอ้งลดลงตามเกณฑ ์รวมถึงการเพ่ิมยอดการผลิตของพนกังาน เป็นตน้ 

ในส่วนของปัญหาดา้นการส่งเสริมการทาํงานนั้น มีผลต่อศกัยภาพ และ ประสิทธิภาพ ของพนักงานใน
องคก์รนั้น ไม่ถูกการจดัการ หรือ พฒันาดา้นประสิทธิภาพให้ดีข้ึน  อาจทาํให้ความสามารถในการแข่งขนัในธุรกิจ
นั้น ลดลง จนถึงขั้นท่ีบริษทั ไม่สามารถแข่งขนัได ้เน่ืองจาก ประสิทธิภาพในการทาํงาน และ ระบบการจดัการ ท่ีทาํ
ให้องคก์ร จะมีตน้ทุนท่ีสูงกวา่คู่แข่ง และ ความสามารถในการแข่งขนัดอ้ยกว่าคู่แข่ง เป็นตน้ ถา้ในอนาคตคู่แข่งใน
ธุรกิจท่ีเขา้มาก็เป็นบริษทัขา้มชาติขนาดใหญ่ ซ่ึงมีความพร้อมดา้นเงินทุน และ เทคโนโลยีท่ีดีกว่า ทาํให้มีความ
ประหยดัเชิงขนาด การเพ่ิมขีดความสามารถอีกปัจจยัหน่ึงท่ีละเลยเสียไม่ไดคื้อบุคลากรขององคก์ร ท่ีมีความสําคญั
ท่ีสุดในการพฒันาความสามารถในการแข่งขนัขององคก์ร 
 จากเหตุผลดงักล่าวจึงเป็นจึงเป็นท่ีมาของการศึกษาเร่ือง การศึกษาความแตกต่างดา้นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความ
พึงพอใจ ในการทาํงานระหวา่งพนกังานในส่วนสาํนกังาน กบั พนกังานในส่วนการผลิต ของบริษทั ที.เอน็.แอ๊ดวา๊นซ์ 
อินเตอร์เทรด จํากัดเพ่ือเป็นแนวทางของฝ่ายบุคคล ในการกําหนดวิธีการในการส่งเสริมการทํางาน เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ และ ช่วยสร้างขวญัและกาํลงัใจ ของพนักงาน บริษทั ที.เอ็น. แอ๊ดว๊านซ์ อินเตอร์เทรด จาํกดั ให้มี
ศกัยภาพขององคก์รในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของธุรกิจ ให้เหนือกวา่ ธุรกิจประเภทเดียวกนั และ นาํ
ขอ้มูลท่ีไดม้าวางแผนจดัฝึกอบรมหรือใชห้ลกัสูตรร่วมกนัเพ่ือประหยดัการใชง้บประมาณขององคก์ร นอกจากน้ียงัใช้
เป็นตวักาํหนดแนวทางทางพฒันาดา้นการสร้างความพึงพอใจและแรงจูงใจ ตามการใหค้วามสาํคญัของพนกังาน 
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2. วัตถุประสงค์การวจิัย  
1.   เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจในการทาํงานของพนกังานในส่วนสาํนกังาน กบั พนกังานในส่วนการผลิต 

ของบริษทั ทีเอน็แอด๊วา๊นซ์อินเตอร์เทรด จาํกดั 
2.   เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการทาํงานของพนกังานในส่วนสาํนกังาน กบั 

พนกังานในส่วนการผลิต ของบริษทั ทีเอน็แอด๊วา๊นซ์อินเตอร์เทรด จาํกดั 
 

3. การดาํเนินการวจิัย 
ในการศึกษางานวิจยัน้ี เป็นการวิจยัเพ่ือศึกษาความแตกต่างปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานใน

ส่วนสาํนกังาน และ พนกังานในส่วนการผลิตของบริษทั ที.เอน็. แอด๊วา๊นซ์ อินเตอร์เทรด จาํกดั 
ประชากรทีใ่ช้ในงานวจิัยคร้ังนี ้ 
ประชากรท่ีใช้ศึกษาได้แก่พนักงานของบริษัท ที.เอ็น. แอ๊ดว๊านซ์อินเตอร์เทรด จาํกัดทั้ งหมด  โดยเป็น

พนักงานท่ีทาํหน้าท่ี ในส่วนสํานักงาน จาํนวน 74 คน กบั พนักงานท่ีทาํหน้าท่ีในส่วนการผลิต จาํนวน 84 คน และ 
พ้ืนท่ีของบริษทัฯน้ี อยูบ่ริเวณ ถนนประชาอุทิศ ซอย125 เขตทุ่งครุ จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

ตวัแปรทีใ่ช้ในการศึกษางานวจิัยนี ้
ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ มี 3 ส่วนไดแ้ก่ ขอ้มูลดา้นคุณลกัษณะ ความพึงพอใจในการทาํงานของ

พนกังาน ตามทฤษฎีดา้นแรงจูงใจของ Herberg  
วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การเกบ็ขอ้มูลจากแบบสอบถามใชว้ธีิการแจกแบบสอบถาม จากฝ่ายบุคคลใหก้บัพนกังานในแต่ละกลุ่มงานท่ี

เก่ียวขอ้ง และ ตามสัดส่วนจาํนวนประชากร  
การวเิคราะห์ข้อมูล 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ทางสถิต คือ ANOVA, Discriminate และ Chi-Square Test 
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กรอบแนวคิดการศึกษา 

 
4. ผลวจิัย 
        กลุ่มท่ีลกัษณะแตกต่างกนั 

 ส่วนสํานักงาน ส่วนผลติ 

เพศ 
หญิง ชาย 

ชาย หญิง 

ช่วงอายุของคน 
25-36 ปี 37-45 ปี 

37-45 ปี 25-36 ปี 

ท่านจบกรศึกษาระดบั 
ปริญญาตรี ตํ่ากวา่ ม.6 

ปริญญาโท ปริญญาโท 

ท่านทาํงานอยู่กบัองค์กรนีม้ากีปี่ 
3-6 ปี 10 ปีข้ึนไป 

10 ปีข้ึนไป 1-3 ปี 

ตอ้งการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการทาํงานของ

พนกังาน ตามทฤษฎีดา้นแรงจูงใจของ Herberg ดงัน้ี 

ดา้นแรงจูงใจ 

- ความสาํเร็จในการทาํงาน 

- การไดรั้บการยอมรับนบัถือ 

- ลกัษณะของงาน 

- ความรับผดิชอบ 

- ความกา้วหนา้ 

ดา้นองคป์ระกอบคํ้าจุน 

- เงินเดือน 

- ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบั เพ่ือนร่วมงาน 

- ความมัน่คงในงาน                  

- สถานะของอาชีพ 

- นโยบายและการบริหาร 

- สภาพการทาํงาน 

- การปกครองบงัคบับญัชา 

ตวัแปรตาม : กลุ่มประชากร 2 กลุ่ม

ท่ีตอ้งการเปรียบเทียบ 

ตวัแปรตน้ท่ีตอ้งการเปรียบเทียบ (ขอ้มูลเชิงปริมาณ) 

พนกังานในส่วนสาํนกังาน  

บริษทั ทีเอน็แอด๊วา๊นซ์อินเตอร์  

เทรด จาํกดั 

พนกังานในส่วนการผลิต 
บริษทั ทีเอน็แอด๊วา๊นซ์ อินเตอร์ 

เทรด จาํกดั 
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เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่ง 2 กลุ่ม 

5 ข้อคาํถามทีใ่ช้ในการจําแนกกลุ่ม ส่วนสํานักงาน ส่วนผลติ 

คาํถามที่ 13 ท่านเข้าใจงานในหน้าทีท่ี่ต้องปฏิบัติ 
ค่าเฉล่ียของกลุ่ม ค่าเฉล่ียของกลุ่ม 

[  ] สูงกวา่ค่าเฉล่ียรวม [X] สูงกวา่ค่าเฉล่ียรวม 

[X] ตํ่ากวา่ค่าเฉล่ียรวม [  ] ตํ่ากวา่ค่าเฉล่ียรวม 

คาํถามที่ 1 ท่านรู้สึกว่าทํางานที่รับผดิชอบและงานทีไ่ด้รับ
มอบหมายสําเร็จตามวตัถุประสงค์ 

ค่าเฉล่ียของกลุ่ม ค่าเฉล่ียของกลุ่ม 

[  ] สูงกวา่ค่าเฉล่ียรวม [X] สูงกวา่ค่าเฉล่ียรวม 

[X] ตํ่ากวา่ค่าเฉล่ียรวม [  ] ตํ่ากวา่ค่าเฉล่ียรวม 

คาํถามที่ 15 ตาํแหน่งทีท่่านปฏิบัตงิานอยู่สามารถสร้าง
ผลงานเพ่ือเล่ือนตาํแหน่งในระดับทีสู่งขึน้ไปได้ 

ค่าเฉล่ียของกลุ่ม ค่าเฉล่ียของกลุ่ม 

[X] สูงกวา่ค่าเฉล่ียรวม [  ] สูงกวา่ค่าเฉล่ียรวม 

[  ] ตํ่ากวา่ค่าเฉล่ียรวม [X] ตํ่ากวา่ค่าเฉล่ียรวม 

คาํถามที่ 16 ท่านมโีอกาสก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน 

ค่าเฉล่ียของกลุ่ม ค่าเฉล่ียของกลุ่ม 

[X] สูงกวา่ค่าเฉล่ียรวม [  ] สูงกวา่ค่าเฉล่ียรวม 

[  ] ตํ่ากวา่ค่าเฉล่ียรวม [X] ตํ่ากวา่ค่าเฉล่ียรวม 

คาํถามที่ 12 ท่านปฏิบัติงานเหมาะสมกบัตําแหน่งหน้าที่ที่
ดาํรงอยู่ 

ค่าเฉล่ียของกลุ่ม ค่าเฉล่ียของกลุ่ม 

[  ] สูงกวา่ค่าเฉล่ียรวม [X] สูงกวา่ค่าเฉล่ียรวม 

[X] ตํ่ากวา่ค่าเฉล่ียรวม [  ] ตํ่ากวา่ค่าเฉล่ียรวม 

 
คาํถามท่ีแตกต่างระหวา่ง 2 กลุ่ม 

5 ข้อคาํถามทีใ่ช้ในการจําแนกกลุ่ม แนวทางปฏิบัติ 
คาํถามที่ 13 ท่านเข้าใจงานในหน้าทีท่ี่ต้องปฏิบัติ 
 จดัทาํคู่มือในการปฏิบติังาน และตวัช้ีวดัการทาํงานของ

สาํนกังานท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่ากวา่ คาํถามที่ 1 ท่านรู้สึกว่าทํางานที่รับผดิชอบและงานทีไ่ด้รับ
มอบหมายสําเร็จตามวตัถุประสงค์ 

คาํถามที่ 15 ตาํแหน่งทีท่่านปฏิบัตงิานอยู่สามารถสร้าง
ผลงานเพ่ือเล่ือนตาํแหน่งในระดับทีสู่งขึน้ไปได้ ทาํโครงสร้างหรือแผนการเติบโต (Career Path) ในส่วน

การผลิตท่ีตํ่ากวา่ คาํถามที่ 16 ท่านมโีอกาสก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน 
 

คาํถามที่ 12 ท่านปฏิบัติงานเหมาะสมกบัตําแหน่งหน้าที่ที่
ดาํรงอยู่ 

กาํหนดควมชดัเจนของหนา้ท่ีเม่ือเปรียบเทียบกบั Job 
ในส่วนสาํนกังานท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่ากวา่ 
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5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
สรุปผลการศึกษา  
ลกัษณะของพนกังานท่ีเป็นผูต้อบแบบสอบถามพบว่าส่วนใหญ่เป็นพนกังานส่วนการผลิตเป็นเพศหญิง มี

อายุระหว่าง 25-36 ปี แต่งงานแลว้สําเร็จการศึกษาตํ่ากว่ามธัยม 6 หรือเทียบเท่า มีอายุงานอยู่ระหว่าง 1-3 ปี เป็น
พนกังานระดบัปฏิบติัการ 1-3 

ผลการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการทาํงาน ของพนกังานทั้ง 2 
ส่วน คือ พนกังานในส่วนสาํนกังานกบัส่วนผลิตพบวา่ ประเดน็ท่ีท่ีมีความแตกต่างกนัไดแ้ก่ ความเขา้ใจงานในหนา้ท่ี
ท่ีตอ้งปฏิบัติ ความรู้สึกว่าทาํงานท่ีรับผิดชอบและงานท่ีไดรั้บมอบหมายสําเร็จตามวตัถุประสงค์ ตาํแหน่งท่ีท่าน
ปฏิบติังานอยูส่ามารถสร้างผลงานเพ่ือเล่ือนตาํแหน่งในระดบัท่ีสูงข้ึนไปได ้โอกาสกา้วหน้าในการปฏิบติังาน และ
การปฏิบติังานเหมาะสมกบัตาํแหน่งหนา้ท่ีท่ีดาํรงอยู ่

ผลการศึกษาความแตกต่างลกัษณะของพนกังานของในส่วนสาํนกังาน กบั พนกังานในส่วนการผลิต พบวา่ 
ส่วนสาํนกังานมีพนกังานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีช่วงอายท่ีุ 25-36 ปี สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอายงุานท่ี 3-
6 ปี ส่วนพนกังานการผลิตส่วนใหญ่ เป็นเพศชายมีช่วงอาย ุ37-45 สาํเร็จการศึกษาตํ่ากวา่ ม.6 มีอายงุาน 10 ปีข้ึนไป 

การจาํแนกความแตกต่างระหว่าง ของพนักงานของในส่วนสํานักงาน กบั พนักงานในส่วนการผลิต ของ
บริษทั ทีเอน็แอ๊ดวา๊นซ์อินเตอร์เทรด จาํกดั โดยสามารถในการจาํแนก ส่วนสํานกังาน กบั พนกังานในส่วนการผลิต 
กลุ่มท่ีระดบันยัสาํคญั เท่ากบั .001 สามารถในการอธิบายความแตกต่างระหวา่ง 2 กลุ่ม (R²) ไดร้้อยละ 42 มีความถูก
ตอ้งในการพยากรณ์ (Hit Ratio) ไดร้้อยละ 82 ซ่ึง เท่ากบั เกณฑ ์1.25 เท่า ของ Cpro ท่ีมีค่าเท่ากบัร้อยละ 63 มีความถูก
ตอ้งในการพยากรณ์พนกังานสาํนกังานไดถู้กตอ้งร้อยละ 83.8 และพยากรณ์พนกังานส่วนผลิต ไดถู้กตอ้งร้อยละ 79.8 
จากผลการวเิคราะห์สามารถนาํมาเขียนเป็นสมการเส้นตรงจาํแนกกลุ่ม 2 กลุ่มในรูปคะแนนดิบ  

รายท่ีพยากรณ์คลาดเคล่ือนน้อยเพียงเล็กน้อยมีจาํนวน 8 ราย รายท่ีพยากรณ์คลาดเคล่ือน เน่ืองจาก มี
ลกัษณะไม่เขา้พวกกบัทั้ง 2 กลุ่ม และ อาจตอ้งจดัเป็นกลุ่มท่ี 3 จาํนวน 1 ราย รายท่ีพยากรณ์คลาดเคล่ือน เน่ืองจาก 
ขาดคาํถามท่ีเป็นตวัแปรสาํคญัอ่ืนๆ และ อาจตอ้งเพ่ิมคาํถามท่ีจะใชจ้าํแนกอีกจาํนวน 20 ราย 

ผลการวเิคราะห์ความสาํคญัของตวัแปรท่ีใชใ้นการจาํแนกกลุ่ม ดว้ย Structure Matrix และ ANOVA ตรงกนั
มี 5 ขอ้ไดแ้ก่ ท่านเขา้ใจงานในหน้าท่ีท่ีตอ้งปฏิบติั ท่านรู้สึกว่าทาํงานท่ีรับผิดชอบและงานท่ีไดรั้บมอบหมายสําเร็จ
ตามวตัถุประสงค ์ตาํแหน่งท่ีท่านปฏิบติังานอยูส่ามารถสร้างผลงานเพ่ือเล่ือนตาํแหน่งในระดบัท่ีสูงข้ึนไปได ้ท่านมี
โอกาสกา้วหนา้ในการปฏิบติังานมีค่า ท่านปฏิบติังานเหมาะสมกบัตาํแหน่งหนา้ท่ีท่ีดาํรงอยู ่

ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังน้ีดงัน้ี 
1. ความเขา้ใจงานในหนา้ท่ีท่ีตอ้งปฏิบติัของพนกังานส่วนสํานกังานนั้นแตกต่างจากส่วนผลิตดงันั้นควรมี

การจดัทาํคู่มือการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีของแต่ละส่วนให้ชดัเจนเพ่ือลดความแตกต่างของความพึงพอใจของใน
ส่วนท่ีเก่ียวกบัความเขา้ใจงานในหนา้ท่ีท่ีตอ้งปฏิบติัของพนกังาน  

2. จากการท่ีความพึงพอใจของพนักงานส่วนสํานักงานกบัส่วนผลิตแตกต่างกนัคาํถามว่ารู้สึกว่าทาํงานท่ี
รับผิดชอบและงานท่ีไดรั้บมอบหมายสําเร็จตามวตัถุประสงค์จากผลดงักล่าวบริษทัควรมีการจดัทาํตวัช้ีวดัในการ
ปฏิบติังานของแต่ละส่วนงานใหช้ดัเจนและสอดคลอ้งไปในทางเดียวกนั 
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3. พนกังานส่วนสํานักงานและส่วนผลิตมีความพึงพอใจในคาํถามท่ีเก่ียวกบัตาํแหน่งท่ีท่านปฏิบติังานอยู่
สามารถสร้างผลงานเพ่ือเล่ือนตาํแหน่งในระดบัท่ีสูงข้ึนกบัโอกาสกา้วหน้าในการปฏิบัติงานไปแสดงให้เห็นว่า
พนกังานทั้งสองส่วนมีการกาํหนดความกา้วหนา้ในอาชีพ (Career Path) ท่ีแตกต่างกนัดงันั้นควรมีการจดัทาํ (Career 
Path) ใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัสภาพการทาํงาน  

4. ความแตกต่างของระดบัความพึงพอใจในคาํถามท่ีเก่ียวกบัปฏิบติังานเหมาะสมกบัตาํแหน่งหนา้ท่ีท่ีดาํรง
อยูแ่ตกต่างกนัดงันั้นควรมีการกาํหนดหนา้ท่ีการทาํงานของพนกังานแต่ละส่วนงานใหช้ดัเจน 

ขอ้เสนอสาํหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  
1. ควรทาํการศึกษาเชิงลึกเก่ียวกบัความเขา้ใจงานในหนา้ท่ีท่ีตอ้งปฏิบติัเน่ืองจากมีค่า F-Ratio สูงมาก ดงันั้น

ควรทาํการศึกษาเชิงลึกโดยการสัมภาษณ์เพ่ือทาํความเขา้ใจวา่พนกังานส่วนผลิตและพนกังานส่วนสํานกังานมีความ
เขา้ใจงานในหน้าท่ีท่ีตอ้งปฏิบติัแตกต่างกนัอย่างไรและเพ่ือนาํขอ้มูลท่ีไดป้รับปรุงความเขา้ใจงานในหน้าท่ีท่ีตอ้ง
ปฏิบติั 

2. ควรทาํการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความภกัดีของพนกังานเน่ืองจากอายงุานโดยเฉล่ียของพนกังานส่วนใหญ่
มีอายงุาน ตํ่ากวา่ 1 ปี ถึง 3 ปี 
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บทคดัย่อ      

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งภาพลกัษณ์ของธนาคารพาณิชยก์บัความพึงพอใจ
ต่อส่วนประสมทางการตลาดของการทาํประกนัภยัคุม้ครองวงเงินสินเช่ือท่ีพ่วงมากบัการทาํสินเช่ือบา้น กลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นลูกคา้ท่ีทาํสินเช่ือบา้นกบัทางธนาคารพาณิชยแ์ละมีประกนัคุม้ครองวงเงินสินเช่ือ
จาํนวน 200 คน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ใชส้ถิติ Correlation 
Coefficient ของ Pearson และค่าสถิติทดสอบ Chi-Square เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ ซ่ึงผลการศึกษาในภาพรวมสรุปได้
วา่ ภาพลกัษณ์ของธนาคารพาณิชยท่ี์ดี จะมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดของการทาํ
ประกนัภยัคุม้ครองวงเงินสินเช่ือท่ีพว่งมากบัการทาํสินเช่ือบา้น โดยผูต้อบแบบสอบถามท่ีเห็นดว้ยกบัภาพลกัษณ์ของ
ธนาคารพาณิชยท่ี์ดีจะมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดของการทาํประกนัภยัคุม้ครองวงเงินสินเช่ือท่ีพว่ง
มากับการทาํสินเช่ือบ้าน มากกว่า ผูท่ี้ไม่เห็นด้วย และในทางกลบักันผูท่ี้ไม่เห็นดว้ยกบัภาพลกัษณ์ของธนาคาร
พาณิชยท่ี์ดี จะไม่พึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด ของการทาํประกนัภยัคุม้ครองวงเงินสินเช่ือท่ีพ่วงมากบัการ
ทาํสินเช่ือบา้น 

 

คาํสําคญั: ภาพลกัษณ์ธนาคารพาณิชย,์ ส่วนประสมทางการตลาด, สินเช่ือบา้นท่ีถูกพว่งประกนัคุม้ครองวงเงินสินเช่ือ 
 

Abstract 

 This research aims to study the relationship between image of a bank and satisfaction of 4Ps Marketing 
Mix requiring mortgage insurance on home loan. The samples used in this study are 200 customers who make 
home loans requiring insurance to protect outstanding loan. The statistics used for analyzing the relationship were 
percentage, mean, standard deviation and Chi-Square test. The study concludes that good image to the bank is 
related to the satisfaction of the 4Ps Marketing Mix requiring mortgage insurance to cover outstanding loan. 
Respondents who agree that requiring mortgage insurance on home loan creates good image have more satisfaction 
than those who do not agree. On the other hand, those who do not agree that such requirement creates good image 
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to the bank are not satisfied with the 4Ps Marketing Mix requiring mortgage insurance on home loans to protect 
outstanding loan. 
 

KEYWORDS: IMAGE OF BANK, MARKETINGMIX, HOME LONE REQUIRING MORTGAGE INSURANCE 
 

1. บทนํา 
ธุรกิจประกนัชีวิตและประกนัวินาศภยัมีอตัราการเติบโตท่ีสูงข้ึนเร่ือยมา และยงัคงมีแนวโนม้ท่ีจะขยายตวั

เพ่ิมมากข้ึน ส่งผลใหธุ้รกิจประกนัภยัเร่ิมมีการแข่งขนัเพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ บริษทัประกนัภยัตอ้งพฒันากลยทุธ์เพ่ือรักษา
ส่วนแบ่งทางการตลาดและพยายามเพ่ิมเบ้ียประกนัภยัให้ไดม้ากท่ีสุด ซ่ึงการเพ่ิมช่องทางการจดัจาํหน่ายต่างๆให้
หลากหลายก็เป็นอีกวิธีหน่ึงท่ีจะทาํให้เขา้ถึงตวัผูบ้ริโภคไดง่้ายและรวดเร็วยิ่งข้ึน  จากสภาวะการแข่งขนัดงักล่าว     
ทาํให้บริษทัประกนัภยัเร่งพฒันาวิธีการส่งเสริมการขายให้กบัคนกลางประกนัภยัผ่านช่องทางต่างๆ เพ่ิมมากข้ึน 
รวมทั้งการรวมตวัทางธุรกิจกบัคู่คา้อย่างธนาคารพาณิชย ์อีกดว้ย (สํานักงานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกนัภยั, 2557) 

ทั้ งน้ีเพ่ือไม่ให้การแข่งขนัท่ีสูงข้ึนในธุรกิจประกนัภยัมีมากจนส่งผลกระทบท่ีไม่เป็นธรรมกบัผูบ้ริโภค 
สํานักงานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) จึงเขา้มามีบทบาทหน้าท่ีในการ
กาํกบัดูแลธุรกิจประกนัภยั คนกลางประกนัภยั และใหค้วามคุม้ครองกบัผูบ้ริโภคท่ีซ้ือประกนัภยั ในฐานะท่ีเป็นส่วน
หน่ึงในกาํกบัดูแลธุรกิจประกนัภยั ผูว้ิจยัไดใ้ห้ความสนใจเก่ียวกบัการนาํเสนอขายประกนัภยัใหก้บัผูบ้ริโภคโดยผา่น
ช่องทางธนาคารพาณิชยใ์นแต่ละแห่ง โดยมุ่งเนน้ไปท่ีการนาํเสนอขายกรมธรรม์ประกนัภยัประเภทคุม้ครองวงเงิน
สินเช่ือ โดยเฉพาะสินเช่ือบา้น เน่ืองจากข่าวสารปัจจุบนัพบว่าเร่ิมมีเร่ืองร้องเรียนจากผูเ้อาประกนัภยัท่ีทาํธุรกรรม
ทางการเงินดา้นสินเช่ือกบัทางธนาคารพาณิชย ์(การบงัคบัขายประกนัพว่งธุรกรรมทางการเงิน, 2557) และเป็นสินเช่ือ
บา้นท่ีมีการนาํเสนอขายประกนัเพ่ือคุม้ครองวงเงินสินเช่ือพว่งเขา้มาดว้ย (ธนาคารขายสินเช่ือพว่งประกนัภยั, 2557) 

จากประเดน็ปัญหาท่ีเกิดข้ึน ในมุมของผูว้ิจยัซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของหน่วยงานกาํกบัดูแลไดม้องถึงสาเหตุหลกั
ท่ีทาํใหผู้บ้ริโภครู้สึกไม่พึงพอใจท่ีจะตอ้งซ้ือประกนัภยัท่ีพว่งมากบัการทาํสินเช่ือ การขายประกนัภยัผา่นธนาคารเป็น
ช่องทางท่ีเข้าถึงผูบ้ริโภคโดยตรงอย่างเห็นได้ชัด จึงน่าจะเป็นปัจจัยท่ีสําคัญปัจจัยแรกท่ีผูบ้ริโภคได้รับรู้จาก
ภาพลกัษณ์และการบริการของธนาคารพาณิชยใ์นแต่ละแห่งท่ีมีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภคมีความไวว้างใจ และอาจเป็น
เหตุผลหน่ึงท่ีทาํใหเ้กิดความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจในการซ้ือประกนัภยัท่ีพว่งมากบัการทาํสินเช่ือ 

ผลงานวิจยัน้ีตอ้งการทราบวา่ภาพลกัษณ์ของธนาคารพาณิชยท์ั้งดา้นความมัน่คงและความน่าเช่ือถือรวมทั้ง
ช่ือเสียงนั้น ซ่ึงธนาคารเป็นช่องทางการขายท่ีมีส่วนทาํให้ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจกบัการทาํประกนัท่ีพ่วงมากบัการ
ทาํสินเช่ือบา้น และผลท่ีไดจ้ากการวิจยัจะเป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วยให้สาํนกังาน คปภ. กาํหนดแนวทางในการกาํกบัดูแล
ช่องทางการขายประกนัภยัผา่นธนาคารท่ีเขม้งวดข้ึน เพ่ือไม่ให้เกิดขอ้ร้องเรียนจากผูบ้ริโภค และธนาคารมีการเสนอ
ขายอยา่งเป็นธรรม ใหผู้บ้ริโภคไดมี้ทางเลือก หรือไดมี้การตดัสินใจดว้ยตนเอง 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการรับรู้ภาพลกัษณ์ของธนาคารพาณิชย ์
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2. เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด ของการทาํประกนัภยัคุม้ครองวงเงินสินเช่ือท่ี
พว่งมากบัการทาํสินเช่ือบา้น 

3. ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาพลกัษณ์ของธนาคารพาณิชยก์บัความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดของ
การทาํประกนัภยัคุม้ครองวงเงินสินเช่ือท่ีพว่งมากบัการทาํสินเช่ือบา้น 
 

3. การดาํเนินการวจิัย 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ สุ่มจากลูกค้าท่ีทําสินเช่ือบ้านกับทางธนาคารพาณิชย์และมี

ประกนัภยัคุม้ครองวงเงินสินเช่ือท่ีเขา้ถึงไดง่้ายในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ซ่ึงจะเก็บรวบรวมขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่ง
ขนาด 200 ราย โดยจบัสลากเลือกตวัแทนเขตในแต่ละกลุ่มพ้ืนท่ีละ 1 เขต และเก็บรวบรวมขอ้มูลให้ไดส้ัดส่วนกบั
ขนาดของประชากร 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัน้ีคือ แบบสอบถามเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ของธนาคารพาณิชย ์และความพึงพอใจต่อ
ส่วนประสมทางการตลาดของการทาํประกนัภยัคุม้ครองวงเงินสินเช่ือท่ีพ่วงมากบัการทาํสินเช่ือบา้น ซ่ึงแบ่งเป็น       
4 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ลกัษณะ
คาํถามเป็นแบบมีคาํตอบใหเ้ลือกตอบ (multiple choices) 

ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเพ่ือให้ทราบขอ้มูลความคิดเห็นเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ของธนาคารพาณิชยท่ี์ผูต้อบ
แบบสอบถามเคยใชบ้ริการทาํสินเช่ือบา้น โดยใชม้าตราส่วนแบบประมาณค่าเป็น 5 ช่วง ตามมาตราวดัแบบ Likert -
Scale  

ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเพ่ือให้ทราบขอ้มูลความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดของการทาํ
ประกนัภยัคุม้ครองวงเงินสินเช่ือท่ีพ่วงมากบัการทาํสินเช่ือบา้นโดยใชม้าตราส่วนแบบประมาณค่าเป็น 5 ช่วง ตาม
มาตราวดัแบบ Likert-Scale 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  จะนําแบบสอบถามท่ี มีความสมบูรณ์จํานวน  200 ชุด                   

มาประมวลผลใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ (SPSS) ดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 วเิคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของประชากรผูท้าํสินเช่ือบา้นท่ีถูกพ่วงประกนัภยัคุม้ครองวงเงินสินเช่ือ

ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยใชก้ารวเิคราะห์หาค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
ส่วนท่ี 2 วิเคราะห์ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใชค้่าเฉล่ียเพ่ือ

อธิบายระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อการรับรู้ภาพลกัษณ์ของธนาคารพาณิชย ์และระดบัความพึงพอใจความพึงพอใจต่อ
ส่วนประสมทางการตลาดของการทาํประกนัภยัคุม้ครองวงเงินสินเช่ือท่ีพว่งมากบัการทาํสินเช่ือบา้น 

ส่วนท่ี 3 ใชค้่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient) และค่าสถิติทดสอบ
ไคสแควร์ (Chi-Square) วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างภาพลกัษณ์ของธนาคารพาณิชยก์บัความพึงพอใจต่อส่วน
ประสมทางการตลาดของการทาํประกนัภยัคุม้ครองวงเงินสินเช่ือท่ีพ่วงมากบัการทาํสินเช่ือบา้น โดยพิจารณาการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือประกนัภยัพว่งหากสามารถเลือกไดร่้วมดว้ย 
 
 



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 10 ปีการศกึษา 2558 

 

วนัองัคารที ่11 สงิหาคม พ.ศ.2558 หน้า  640 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

4. ผลการวจิัย 
4.1 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคล ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-35 ปี 

ระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีรายไดร้ะหวา่ง 25,000-45,500 บาท ลกัษณะของสินเช่ือท่ีทาํเป็น ห้องชุด/คอนโดมิเนียม 
และธนาคารท่ีทาํสินเช่ือส่วนใหญ่เป็น ธนาคารกสิกรไทย 

4.2 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีถูกขายประกนัภยั
พว่งมากบัการทาํสินเช่ือบา้น กบั ระดบัความตอ้งการซ้ือประกนัภยัพว่งมากบัการทาํสินเช่ือบา้น หากสามารถเลือกซ้ือ
ได ้โดยใชส้ถิติทดสอบ Chi-square สรุปไดว้่าผูท่ี้มีความพึงพอใจ ท่ีถูกขายประกนัภยัพ่วงมากบัการทาํสินเช่ือบา้น   
จะมีความตอ้งการซ้ือประกนัภยัท่ีขายพ่วงมากบัการทาํสินเช่ือบา้นหากเลือกได ้มากกว่า ผูท่ี้ไม่พึงพอใจท่ีถูกขาย
ประกนัภยัพ่วงมากบัการทาํสินเช่ือบา้นร้อยละ 38.4 ในทางกลบักนัผูท่ี้ไม่พึงพอใจท่ีถูกขายประกนัภยัพ่วงมากบัการ
ทาํสินเช่ือบา้นจะไม่ตอ้งการซ้ือประกนัภยัท่ีขายพ่วงมากบัการทาํสินเช่ือบา้นหากเลือกได ้มากกว่า ผูท่ี้พึงพอใจอยู ่ 
ร้อยละ 38.4 

4.3 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใชค้่าเฉล่ียเพ่ือ
อธิบายระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อการรับรู้ภาพลกัษณ์ของธนาคารพาณิชย ์และระดบัความพึงพอใจความพึงพอใจต่อ
ส่วนประสมทางการตลาดของการทาํประกนัภยัคุม้ครองวงเงินสินเช่ือท่ีพว่งมากบัการทาํสินเช่ือบา้น พบวา่ 

4.3.1 โดยเฉล่ียแลว้คะแนนความคิดเห็นเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ของธนาคารพาณิชยใ์นการใชบ้ริการ ทาํสินเช่ือ
บา้นทุกดา้นมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.815 ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นแนวโนม้วา่ผูต้อบแบบสอบถามมองภาพลกัษณ์ของธนาคารพาณิชย ์   
ไปในดา้นท่ีดี 

ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวา่ภาพลกัษณ์ของธนาคารในดา้นการเป็นธนาคารท่ีมีการประกอบการ
อยา่งถูกตอ้งตามกฎหมายท่ีรัฐกาํหนดไวมี้ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.125 เม่ือพิจารณารายขอ้ยอ่ย พบวา่ ตอ้งเป็นธนาคารท่ี
ประกอบการถูกตอ้งตามกฎหมายและหน่วยงานกาํกับดูแล มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 4.145 รองลงมา เป็นธนาคารท่ีมี
ช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรับ มีค่าเฉล่ีย 4.140 เป็นธนาคารท่ีมีความมัน่คงและน่าเช่ือถือ มีค่าเฉล่ีย 4.130 และเป็นธนาคาร
ท่ีมีมาตรฐานระดบัประเทศ มีค่าเฉล่ีย 4.085 ตามลาํดบั 

4.3.2 โดยเฉล่ียแลว้คะแนนความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการลาด ของการทาํประกนัภยัคุม้ครองวงเงิน
สินเช่ือท่ีพ่วงมากบัการทาํสินเช่ือบา้นในทุกดา้นอยู่ท่ี 3.646 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าผูต้อบแบบสอบถามมีแนวโน้มพึง
พอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด 

ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดกบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) 
โดยมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.640 เม่ือพิจารณารายขอ้ยอ่ย พบว่า เป็นความคุม้ครองท่ีไดรั้บจากประกนัภยัท่ีพ่วงมากบั
การทาํสินเช่ือบา้นช่วยลดความเส่ียงทางการเงินในอนาคตไดเ้ป็นอย่างดี มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 3.805 รองลงมา แบบ
ประกนัท่ีพ่วงมากบัการทาํสินเช่ือบา้นมีเง่ือนไขความคุม้ครองตรงกบัความตอ้งการมีค่าเฉล่ีย 3.655 สําหรับเง่ือนไข
ความคุม้ครองในแบบประกนัพ่วงการทาํสินเช่ือบา้นน้อยเกินไปมีค่าเฉล่ีย 3.620 และเม่ือชาํระเงินกูค้รบถว้นแลว้ 
ผลประโยชน์จากประกันท่ีพ่วงมากับสินเช่ือบ้าน (เวนคืนกรมธรรม์) เพียงพอแล้วท่ีจะได้รับมีค่าเฉล่ีย 3.480 
ตามลาํดบั 

4.4 ผลการวิเคราะห์ด้วย Correlation Coefficient ของ Pearson พบว่า คําถามตัวแปรต้น  ทุกข้อคําถาม          
มีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตามทุกขอ้คาํถาม และทิศทางความสัมพนัธ์ไปทางเดียวกนั โดยคาํถามตวัแปรตน้เก่ียวกบั 



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 10 ปีการศกึษา 2558 

 

วนัองัคารที ่11 สงิหาคม พ.ศ.2558 หน้า  641 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

เป็นธนาคารท่ีสามารถสร้างความเขา้ใจอนัดีให้กบัทุกระดบัทั้งในและนอกองคก์ร มีความสัมพนัธ์แบบเชิงเส้นกบัตวั
แปรตาม ส่วนประสมทางการตลาด 4P’s มีค่าขนาดความสัมพนัธ์ (r) มากท่ีสุดเท่ากบั 0.552 รองลงมาเป็นธนาคารท่ี
พร้อมดว้ยระบบงานดา้นเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมีค่าขนาดความสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.540 เป็นธนาคารท่ีพร้อมเขา้ไปมี
ส่วนร่วมในการสร้างสรรค์กิจกรรมเพ่ือสังคมมีค่าขนาดความสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.529 เป็นธนาคารท่ีมีระบบการ
กระจายเงินลงทุนไปในสภาพเศรษฐกิจอยา่งเหมาะสมมีค่าขนาดความสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.464 เป็นธนาคารท่ีมีระบบ
การควบคุมและตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพมีค่าขนาดความสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.346 และเป็นธนาคารท่ีมีการ
ประกอบการอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมายท่ีรัฐกาํหนดไวมี้ค่าขนาดความสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.191 ตามลาํดบั 

4.5 ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาพลกัษณ์ของธนาคารพาณิชย ์กบั ความพึงพอใจต่อส่วนประสม
ทางการตลาดของการทาํประกนัภยัคุม้ครองวงเงินสินเช่ือท่ีพ่วงมากบัการทาํสินเช่ือบา้น โดยค่าสถิติทดสอบ Chi-
square กาํหนดระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 ไดค้่า Chi-square = 14.456 ดว้ยค่า P-value = .000  

สรุปท่ีระดบัความเช่ือมัน่ไม่นอ้ยกวา่ 95% ไดว้า่ผูท่ี้เห็นดว้ยกบัภาพลกัษณ์ของธนาคารพาณิชยท่ี์ดีจะมีความ
พึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดของการทาํประกนัภยัคุม้ครองวงเงินสินเช่ือท่ีพ่วงมากบัการทาํสินเช่ือบา้น  
มากกว่าผูท่ี้ไม่เห็นดว้ยอยู่ร้อยละ 37.1 ในทางกลบักนัผูท่ี้ไม่เห็นดว้ยกบัภาพลกัษณ์ของธนาคารพาณิชยท่ี์ดี จะไม่     
พึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดของการทาํประกนัภยัคุม้ครองวงเงินสินเช่ือท่ีพ่วงมากบัการทาํสินเช่ือบา้น 
มากกวา่ผูท่ี้เห็นดว้ยอยูร้่อยละ 37.1 

 

5. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
สาํหรับผลการวิจยัพบวา่ ภาพลกัษณ์ของธนาคารพาณิชยมี์ความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจต่อส่วนประสม

ทางการตลาด ของการทาํประกนัภยัคุม้ครองวงเงินสินเช่ือท่ีพ่วงมากบัการทาํสินเช่ือบา้น ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ผูท้าํสินเช่ือ
บา้นมีความคิดเห็นกบัภาพลกัษณ์ท่ีดีของธนาคารวา่ตอ้งเป็นธนาคารท่ีประกอบการถูกตอ้งตามกฎหมาย มีความมัน่คง
และน่าเช่ือถือ และโปร่งใสสามารถตรวจสอบได ้รวมทั้งมีระบบเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ทาํให้รู้สึกไวว้างใจท่ีจะทาํ
ธุรกรรมทางการเงินกบัธนาคาร ซ่ึงส่งผลถึงการซ้ือประกนัภยัดว้ย ทาํให้ผูท้าํสินเช่ือบา้นท่ีถูกขายประกนัภยัคุม้ครอง
วงเงินสินเช่ือมีความพึงพอใจ มากกวา่ธนาคารพาณิชยท่ี์มีองคป์ระกอบเหล่าน้ีนอ้ยกวา่ รวมทั้งผูท้าํสินเช่ือบา้นจะรู้สึก
พึงพอใจสาํหรับดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายผา่นธนาคาร จากตวัพนกังานท่ีนาํเสนอขายประกนัภยัท่ีพว่งมากบัการทาํ
สินเช่ือบา้นมากท่ีสุด ซ่ึงจะเห็นไดว้่าช่องทางน้ีเป็นช่องทางท่ีเขา้ถึงประชาชนไดง่้ายมากกว่าช่องทางอ่ืน และใน
ปัจจุบนัอตัราการเติบโตของเบ้ียประกนัภยัผา่นช่องทางน้ีมีแนวโนม้สูงข้ึน  

ในขณะเดียวกนัผูบ้ริโภคยงัรู้สึกไม่พึงพอใจกบัราคาค่าเบ้ียประกนัภยั โดยมองวา่ไม่เหมาะสมกบัวงเงินท่ีทาํ
สินเช่ือบา้น และเง่ือนไขความคุม้ครองท่ีไดรั้บจากประกนัภยัคุม้ครองวงเงินสินเช่ือ ซ่ึงปัจจยัดา้นราคาน้ีส่งผลต่อ
ภาพลกัษณ์ของธนาคารในทุกๆดา้น โดยเฉพาะดา้นธนาคารท่ีมีการกระจายเงินลงทุนไปในระบบเศรษฐกิจ เช่น การ
ปล่อยดอกเบ้ียเงินกูท่ี้ไม่สูงจนเกินไป ผูบ้ริโภคมองว่าอาจเป็นการปล่อยดอกเบ้ียเพ่ือจูงใจลูกคา้ ซ่ึงเป็นธนาคารท่ีมี
ภาพลกัษณ์ท่ียงัไม่ค่อยดีนกั 

เม่ือพิจารณาเพ่ิมเติมพบวา่ ระดบัความพึงพอใจของผูท้าํสินเช่ือบา้นท่ีถูกพ่วงประกนัคุม้ครองวงเงินสินเช่ือ 
มีความสัมพนัธ์กบัระดบัความตอ้งการซ้ือประกนัภยัคุม้ครองวงเงินสินเช่ือหากเลือกได ้โดยส่งผลให้ผูท่ี้มีความพึง
พอใจ ท่ีถูกขายประกนัภยัพ่วงมากบัการทาํสินเช่ือบา้นหากเลือกไดจ้ะตอ้งการซ้ือประกนัภยัท่ีขายพ่วงมากบัการทาํ
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สินเช่ือบา้น และผูท่ี้ไม่พึงพอใจท่ีถูกขายประกนัภยัท่ีพ่วงมากบัการทาํสินเช่ือบา้น หากเลือกไดจ้ะไม่ตอ้งการซ้ือ
ประกนัภยัท่ีขายพว่งมากบัการทาํสินเช่ือบา้น 

สํานักงานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (สํานักงาน คปภ.) ในฐานะเป็น
หน่วยงานกาํกบัดูแล นาํจะผลการศึกษาท่ีไดไ้ปเป็นขอ้มูลเพ่ือวางแผนการกาํกบัดูแลและส่งเสริม บริษทัประกนัภยัท่ีมี
คู่คา้กบัธนาคารพาณิชยท่ี์มีภาพลกัษณ์ท่ีค่อนขา้งมีความมัน่คงและน่าเช่ือถือน้อย ซ่ึงส่งผลให้ผูท่ี้ทาํสินเช่ือบา้นเกิด
ความไม่พึงพอใจ โดยจดัลาํดบัการกาํกบัดูแลให้ใกลชิ้ดกวา่บริษทัประกนัภยัท่ีมีคู่คา้เป็นธนาคารท่ีมีภาพลกัษณ์และ
น่าเช่ือถือในความคิดเห็นของประชาชน โดยวางแผนการเขา้ตรวจสอบบริษทัประกนัภยัเพ่ือศึกษาระบบงานและ
ประเมินความเส่ียง อีกทั้งตรวจสอบรูปแบบของผลิตภณัฑ์ รูปแบบการนาํเสนอขายและอตัราค่าเบ้ียประกนัภยัท่ีวาง
จาํหน่ายผา่นช่องทางธนาคาร ใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบท่ีสาํนกังาน คปภ. กาํหนด และการส่ือสารกฎระเบียบดงักล่าว
ให้กบัพนักงานธนาคารรับทราบและถือปฏิบติั นอกจากน้ียงักาํกบัดูแลเร่ืองอตัราค่าเบ้ียประกนัภยัคุม้ครองวงเงิน
สินเช่ือท่ีนาํเสนอขายให้เหมาะสมกบัเง่ือนไขความคุม้ครอง และเป็นไปตามขอ้กาํหนดของสํานักงาน คปภ. อย่าง
ใกลชิ้ด เน่ืองจากผูบ้ริโภคจะไม่พึงพอใจในเร่ืองน้ีเป็นส่วนใหญ่ 

 

6. บทสรุป 
จากผลการศึกษาจะเห็นไดว้่าในมุมมองของประชาชน ในกลุ่มผูท้าํสินเช่ือบ้านมีความคิดเห็นเก่ียวกับ

ภาพลกัษณ์ท่ีดีของธนาคารว่าตอ้งเป็นธนาคารท่ีประกอบการถูกตอ้งตามกฎหมาย มีความมัน่คงและน่าเช่ือถือ และ
โปร่งใสสามารถตรวจสอบได ้รวมทั้งมีระบบเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั ทาํใหรู้้สึกไวว้างใจท่ีจะทาํธุรกรรมทางการเงินกบั
ธนาคาร ซ่ึงรวมถึงการซ้ือประกนัภยัดว้ย จึงส่งผลใหผู้ท้าํสินเช่ือบา้นท่ีถูกขายประกนัภยัคุม้ครองวงเงินสินเช่ือมีความ
พึงพอใจ มากกวา่ธนาคารพาณิชยท่ี์ลูกคา้คิดวา่มีองคป์ระกอบเหล่าน้ีนอ้ยกวา่ รวมทั้งผูท้าํสินเช่ือบา้นจะรู้สึกพึงพอใจ
สาํหรับดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายผา่นธนาคาร จากตวัพนกังานท่ีนาํเสนอขายประกนัภยัท่ีพ่วงมากบัการทาํสินเช่ือ
บา้นมากท่ีสุด ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ช่องทางน้ีเป็นช่องทางท่ีเขา้ถึงประชาชนไดง่้ายมากกวา่ช่องทางอ่ืน และในขณะเดียวกนั
ผูท่ี้ไม่เห็นดว้ยกบัภาพลกัษณ์ของธนาคารพาณิชยท่ี์ดี จะรู้สึกไม่พึงพอใจกบัการถูกขายประกนัท่ีพ่วงมากบัการทาํ
สินเช่ือบา้น 
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การศึกษาความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรมหาวทิยาลยัหอการค้าไทย 
ORGANIZATIONAL ENGAGEMENT OF EMPLOYEES  

IN UNIVERSITY OF THE THAI OF COMMERCE 
 

วริยา อาหล¹ี  และ ผศ.ดร.ภาวณิี เพชรสว่าง² 
1 นกัศึกษาปริญญาโท  หลกัสูตร CEO MBA สาขาวชิาการจดัการทรัพยากรมนุษย ์มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

2 อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาการจดัการทรัพยากรมนุษย ์  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

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

บทคดัย่อ      

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1. เพ่ือศึกษาระดบัความผูกพนัต่อองคก์รของบุคลากรมหาวิทยาลยัหอการคา้
ไทย 2.เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรมหาวิทยาลยัหอการคา้
ไทย กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นพนกังานจาํนวน 278 คน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ร้อย
ละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (ONE WAY ANOVA) ผลการวิจัยพบว่า 
พนักงานมีความผูกพนัต่อองค์กร อยู่ในระดบัมาก คือดา้นความเต็มอกเต็มใจท่ีจะใชค้วามพยายามอย่างเต็มท่ีท่ีจะ
ทาํงานเพ่ือองคก์ร รองลงมาคือ ดา้นความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะรักษาสมาชิกภาพขององคก์รไว ้และนอ้ยท่ีสุด
คือ ด้านความเช่ือมั่น ยอมรับเป้าหมายละค่านิยมขององค์กร โดยระดับความผูกพนัต่อองค์กร จาํแนกตาม เพศ 
สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และประเภทพนกังาน ไม่แตกต่างกนั แต่สําหรับอาย ุและระยะเวลา
ในการปฏิบติังาน มีผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

คาํสําคญั: ความผกูพนัต่อองคก์ร, ปัจจยัส่วนบุคคลของบุคลากร, ความสัมพนัธ์ 
 

Abstract 

The purposes of this research are 1.To study the organization engagement levels of employees in 
University of the Thai Chamber of Commerce 2.To study the relationship between personal factors with 
organization engagement of employees in University of the Thai Chamber of Commerce. All samples participated 
in this research included 278 employees. The statistical analysis including percentage, mean, standard deviation and 
one- way ANOVA. The results showed that employees are engaged in high level are fully willing to work for the 
organization also is to maintain membership in the organization and the smallest is to accept the goals and values of 

the organization. By gender, status, education levels, revenue per month and positions are not different levels 
organization engagement. But age and duration on the task are different levels organization engagement. 
The hypothesis testing results in significance level at 0.05 
 

KEYWORDS: organization engagement, personal factors of employees, relationship 
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1. บทนํา 
  มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย เป็นมหาวิทยาลยัเอกชนชั้นนาํ มีพนักงานปฏิบติังานเป็นจาํนวนมาก ซ่ึงการ
บริหารดาํเนินงานเป็นท่ีท่ีไดรั้บการยอมรับในสังคมเป็นอยา่งดี ตั้งอยูถ่นนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 
ท่ีน่ีไดท้าํการเรียนการสอนทั้งระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก อีกทั้งรวมไปถึงหลกัสูตรนานาชาติ มี
บทบาทหนา้ท่ีในการจดัการศึกษาเพ่ือสร้างและผลิตบุคลากรในสาขาวิชาชีพดา้นต่างๆ ให้เกิดคุณภาพท่ีสูงสุด โดยมี
วิสัยทศัน์วา่เป็นสถาบนัการศึกษาชั้นนาํในดา้นธุรกิจของเอเชียและดา้นปรัชญาท่ีวา่ คุณธรรมพฒันาบณัฑิต คุณภาพ
วชิาชีพพฒันาสังคม 

จากภารกิจท่ีสาํคญัของมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ดงัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ การท่ีผูบ้ริหารจะพฒันาองคก์รให้
กา้วหนา้ต่อไปนั้น ปัจจยัท่ีมีความสาํคญัมากท่ีสุดประการหน่ึงคือปัจจยัดา้นทรัพยากรบุคคล ซ่ึงถือเป็นปัจจยัหลกัท่ีจะ
เช่ือมโยงและนําทรัพยากรดา้นอ่ืนๆ ขององค์กรมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด ดงันั้นการท่ีจะพฒันาองค์กรให้
กา้วหนา้ต่อไปไดน้ั้นจะตอ้งมีการใหค้วามสาํคญักบัทรัพยากรบุคคลเป็นอยา่งมากเพ่ือใหบุ้คลากรมีความรักและความ
ผกูพนักบัองคก์รและพร้อมจะใชค้วามรู้ความสามารถของตนเองใหเ้ป็นประโยชน์กบัองคก์รมากท่ีสุด 

การดาํเนินธุรกิจในปัจจุบนันอกจากองคก์รจะตอ้งปรับตวัใหท้นักบัการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วแลว้ ไม่วา่จะ
เป็นเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลย ีซ่ึงลว้นมีผลทาํให้การบริหารดาํเนินงานตอ้งปรับเปล่ียนโครงสร้าง นโยบาย และ
การบริหารงานขององคก์ร ใหส้อดคลอ้งและเป็นไปในการยอมรับการเปล่ียนแปลงเหล่านั้น การแข่งขนัท่ีรุนแรงทาง
ธุรกิจจาํเป็นท่ีจะตอ้งใชท้รัพยากร รวมถึงกลยทุธ์ต่างๆเพ่ือนาํธุรกิจไปสู่ความสาํเร็จตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ี
กาํหนดไว ้”พนกังาน” นบัวา่เป็นทรัพยากรท่ีสําคญัสาํหรับพาองคก์รไปสู่จุดมุ่งหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ดงันั้น
เพ่ือกา้วทันกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง การสร้างความผูกพนัต่อองค์การจึงเป็นหนทางหน่ึงในการดาํรงรักษา
ทรัพยากรมนุษยอ์นัมีค่าขององคก์าร การทาํใหพ้นกังานทาํงานในองคก์ารอยา่งมีความสุข มีความรู้สึกท่ีอยากจะอยูก่บั
องคก์ารดว้ยความเตม็ใจ รวมไปถึงการให้พนกังานปฏิบติังานในหนา้ท่ีให้กบัองคก์ารอยา่งเตม็ความสามารถของเขา 
ความผูกพนัต่อองค์การจึงเป็นส่ิงสําคญัท่ีจะรักษาพนักงานให้อยู่กบัองค์การ เป็นความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนระหว่าง
พนกังานกบัองคก์าร พนกังานท่ีมีความผกูพนัต่อองคก์ารมกัมีความปรารถนาท่ีจะคงอยูก่บัองคก์ารต่อไป 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1.  เพ่ือศึกษาระดบัความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากร ในมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
2.  เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากร 
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

 

3. การดาํเนินการวจิัย 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ อาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย รวมจาํนวนประชากรทั้งหมด 

981 คน (ท่ีมา: สาํนกับริหารทรัพยากรมนุษยม์หาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ขอ้มูล ณ วนัท่ี 23 กนัยายน 2557) 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา โดยการกาํหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ Krejcie and Morgan 

(1970) การคาํนวณหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95% และระดบัความคลาดเคล่ือน ±5% จะไดก้ลุ่ม
ตวัอยา่ง จาํนวน 278 คน จากประชากรทั้งหมด 981 คน 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถามความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานมหาวิทยาลยั

หอการคา้ไทย  โดยลกัษณะของแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี  
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของพนกังาน ประกอบดว้ยเพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ระดบัรายไดต่้อเดือน 
ประเภทบุคลากร หน่วยงาน  ระยะเวลาในการปฏิบติังาน ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบเลือกไดห้น่ึงตวัเลือก 

ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์ร  ความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังานประกอบดว้ย  3 ดา้นคือ 
ความเช่ือมัน่อยา่งแรงกลา้ต่อองค์กร ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทเพ่ือองค์กร ความปรารถนาท่ีจะเป็นสมาชิกขององค์กร 
แบบสอบถามจากงานวิจยัของปัญญา กุลล้ิมรัตน์ชยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (2544) มาเป็นตน้ฉบบัในการพฒันา
แบบสอบถามในการศึกษาคร้ังน้ี มีจาํนวนคาํถามทั้งหมด 16 ขอ้ มี 3 ดา้น ดงัน้ี 

1. ดา้นความเช่ือมัน่ ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร จาํนวน 6 ขอ้ 
2. ดา้นความเตม็อกเตม็ใจท่ีจะใชค้วามพยายามอยา่งเตม็ท่ีท่ีจะทาํงานเพ่ือองคก์ร จาํนวน 5 ขอ้ 
3. ดา้นความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะรักษาสมาชิกภาพขององคก์รไว ้จาํนวน 5 ขอ้ 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ขอ้มูลและแหล่งขอ้มูล ขอ้มูลท่ีใชป้ระกอบในการศึกษาคร้ังน้ี จาํแนกตามแหล่งท่ีมาเป็น 2 ส่วนดงัน้ี  
1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใช้วิธีเก็บรวบรวมขอ้มูลจากบุคลากรท่ีปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลยั

หอการคา้ไทยโดยแจกแบบสอบถามแก่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 278 ชุด 
 2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการคน้ควา้ขอ้มูลจากหนังสือ วารสาร ส่ิงพิมพ์ เอกสารต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง และการคน้ควา้ขอ้มูลผา่นทางระบบอินเตอร์เน็ต  

การวเิคราะห์ข้อมูล 
                ในการดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จสําเร็จรูป ในการศึกษาความสัมพนัธ์ใชเ้คร่ืองมือ
ทางสถิติคือ ANOVA โดยมีวธีิการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

1. การวเิคราะห์ขอ้ดา้นประชากรศาสตร์ โดยการหาความถ่ีและค่าร้อยละ 
2. การวิเคราะห์ตวัแปรย่อยเชิงปริมาณท่ีจะใชใ้นการหาความสัมพนัธ์ซ่ึงไดแ้ก่ ดา้นความเช่ือมัน่ ยอมรับ

เป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร ดา้นความเตม็อกเตม็ใจท่ีจะใชค้วามพยายามอยา่งเต็มท่ีท่ีจะทาํงานเพื่อองคก์ร ดา้น
ปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะรักษาสมาชิกภาพขององค์กรไว ้โดยวิเคราะห์ดว้ยค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) หากผลท่ีไดส่้วนใหญ่มีค่าใกลเ้คียง 1 หมายความวา่เป็นการนาํเสนอตวัแทนท่ีดี รวมไปถึงการหาค่าเฉล่ีย
 3. นาํขอ้มูลมาเปรียบเทียบ โดยจาํแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได ้ประเภทบุคลากร 
ลกัษณะงาน ระยะในการทาํงาน โดยทดสอบ t – test สาํหรับการทดสอบค่าความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของสองกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีเป็นอิสระจากกนัและกนั และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และหากพบว่ามี
ความแตกต่างกนัภายในกลุ่มทาํการทดสอบวา่คู่ใดมีค่าเฉล่ียแตกต่างกนัดว้ยวธีิ Least Significant Different (LSD) 
 
4. ผลการวจิัย 
                ผลขอ้มูลความผูกพนัต่อองคก์รของบุคลากรมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย โดยภาพรวมพบวา่ ดา้นความเต็ม
อกเตม็ใจท่ีจะใชค้วามพยายามอยา่งเต็มท่ีท่ีจะทาํงานเพ่ือองคก์รบุคลากรเต็มใจท่ีจะเสียสละอุทิศตน พยายามทาํงาน
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เตม็ความสามารถ เพ่ือให้องคก์รประสบความสาํเร็จบรรลุเป้าหมาย มีค่าเฉล่ียรวมมากท่ีสุดคือ 4.17  เม่ือพิจารณาราย
ดา้น พบวา่ 
                 1.ดา้นความเต็มอกเต็มใจท่ีจะใชค้วามพยายามอยา่งเตม็ท่ีท่ีจะทาํงานเพ่ือองคก์รพบวา่ท่านปรับปรุงงานท่ี
ไดรั้บผดิชอบเม่ือเห็นจุดบกพร่องในงาน ใหดี้ข้ึน มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากบั 4.17 
                  2.ดา้นความเช่ือมัน่ ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร ท่านรู้สึกภาคภูมิใจท่ีท่านเป็นส่วนหน่ึงของ
องคก์รน้ี มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ 3.96 
                  3.ดา้นความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะรักษาสมาชิกภาพขององคก์รไว ้พบวา่ ท่านมีความห่วงใยต่อความ
อยูร่อดขององคก์ร มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากบั 3.92  
 
5. บทสรุป 
 จากการศึกษาระดบัความผูกพนัความผูกพนัต่อองคก์รและความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัความ
ผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมากเน่ืองจากการท่ีสมาชิก
แต่ละคนในองค์กรมีความรู้สึกท่ีดีต่อองค์กร ยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร อีกทั้งยงัเต็มใจท่ีจะทุ่มเท
ทาํงานเพ่ือความสําเร็จขององคก์ร ตลอดจนการท่ีจะรักษาความเป็นสมาชิกขององคก์รน่ีต่อไปและภาคภูมิท่ีจะบอก
คนอ่ืนวา่ตนเป็นสมาชิกขององคก์ร  
 จากผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรมหาวิทยาลยั
หอการคา้ไทย พบว่า   อายุ และระยะเวลาในการทาํงาน ต่างกนัมีความผูกพนัต่อองค์กรแตกต่างกัน  อธิบายได้ว่า 
บุคลากรท่ีมีอายมุากและระยะเวลาในการทาํงานนานจะมีความผูกพนัต่อองคก์รมาก   เพศ ท่ีต่างกนัมีความผูกพนัต่อ
องค์กรไม่แตกต่างกนั อธิบายไดว้่า บุคลากรชายและหญิงจะมีความแตกต่างกนัในเร่ืองความรู้ความสามารถท่ีจะ
ทาํงานท่ีมีลกัษณะแตกต่างกัน   สถานภาพสมรส ท่ีต่างกันมีความผูกพนัต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน อธิบายได้ว่า 
สถานภาพสมรสไม่ใช่ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร แมว้า่บุคลากรจะมีสถานภาพโสด หรือสมรสแลว้ ก็
จะมีความผกูพนัต่อองคก์รเหมือนกนั    ระดบัการศึกษา  ท่ีต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั อธิบายไดว้า่ 
ระดบัการศึกษาไม่ใช่ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร แมว้า่บุคลากรจะมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัก็มีความ
ผูกพนัต่อองค์กรเหมือนกนั   รายไดต่้อเดือน ท่ีต่างกนัมีความผูกพนัต่อองค์กรไม่แตกต่างกนั สามารถอธิบายไดว้่า 
เงินเดือนไม่ใช่ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร บุคลากรท่ีมีเงินเดือนสูงหรือเงินเดือนนอ้ยจะมีความรู้สึกมีความ
มัน่คงในการทาํงาน และรู้สึกผกูพนัต่อองคก์รเท่ากนั  

ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังนี ้
1. จากผลการศึกษา พบว่า ระดบัความผูกพนัต่อองคก์รในดา้นความเช่ือมัน่ ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมของ

องคก์รมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ดงันั้นควรมีการกาํหนดแนวทางในการสร้างความเช่ือถือและยอมรับเป้าหมายและค่านิยม
ขององค์กรอย่างชดัเจน เพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวิตของบุคลากรมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทยให้มีคุณภาพพร้อมท่ีจะ
ปฏิบติัหนา้ท่ีให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป นอกจากน้ีผูบ้ริหารควรเป็นตวัอยา่งท่ีดีในการปฏิบติัตนในดา้นความผูกพนั
ต่อองคก์รในดา้นดงักล่าว 
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2. จากผลการศึกษาพบว่าความสัมพนัธ์ระหว่าง  อายุ และระยะเวลาในการทาํงานท่ีแตกต่างกนัส่งผลให้เกิด
ความผูกพนัต่อองคก์รท่ีแตกต่างกนั  โดยบุคลากรท่ีมีอายรุะหวา่ง 18-24 ปี หรือระยะเวลาในการทาํงานนอ้ยกวา่ 1 ปี
และช่วง 1-5 ปี จะมีความผกูพนัต่อองคก์รตํ่า  

เน่ืองจากบุคลากรในช่วงอายุ 18-24 ปี จดัอยู่ในกลุ่ม Generation Y ซ่ึงเป็นกลุ่มคนท่ีมีความอดทนตํ่า หากเกิด
ปัญหาหรือไม่พอใจในการทาํงานกมี็โอกาสลาออกสูง อีกทั้งยงัมีความเป็นตวัของตวัเองสูง ยนืหยดัในความคิดตนเอง ไม่
คลอ้ยตามผูอ่ื้นโดยง่าย ไม่ชอบให้ใครมาสั่งหรือควบคุม คนกลุ่มน้ีจะมีความทะเยอทะยานสูง หากองคก์รไม่สามารถทาํ
ใหค้นกลุ่มน้ีเห็นโอกาสกา้วหนา้ในอาชีพไดอ้ยา่งชดัเจนกพ็ร้อมเปล่ียนแปลงงานไดเ้สมอ ดงันั้นองคก์รจึงควรสร้างความ
ผกูพนัโดยการทาํใหพ้นกังานรู้สึกถึงการมีส่วนร่วมในความสาํเร็จขององคก์ร และอยากเป็นส่วนหน่ึงของความสาํเร็จนั้น 
ถา้องคก์รสามารถเช่ือมโยงเป้าหมายและความสาํเร็จขององคก์รสู่พนกังานแต่ละคนได ้กจ็ะทาํใหพ้นกังานรู้สึกวา่ตนเอง
เป็นส่วนหน่ึงของความสาํเร็จนั้น และเกิดความภาคภูมิใจในความสาํเร็จ และเม่ือความภูมิใจเกิดข้ึน ความรู้สึกผกูพนัและ
ความจงรักภกัดีต่อองคก์รกจ็ะเกิดข้ึนตามมาในท่ีสุด 

บุคลากรท่ีมีระยะเวลาในการทาํงานน้อยกว่า 1 ปีและช่วง 1-5 ปี จะมีความผูกพนัต่อองค์กรตํ่า องคก์รควรมี
การส่งเสริมให้บุคลากรกลุ่มน้ีปฏิบติังานอยูก่บัองคก์รให้ยาวนานข้ึน เน่ืองจากบุคลากรท่ีทาํงานโดยไม่มีการโยกยา้ย 
จะมีความผูกพนัต่อองคก์รเพิ่มข้ึนตามระยะเวลาการทาํงาน โดยเสริมสร้างความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั เปิดโอกาส
ใหพ้นกังานแสดงความคิดเห็น และเขา้มามีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบายทั้งในดา้นการออกแบบค่าตอบแทน สิทธิ
ประโยชน์ การให้รางวลัในการสร้างขวญักาํลงัใจ ทาํให้เกิดความรู้สึกท่ีดีและจะมีส่วนร่วมกบักิจกรรมต่างๆของ
องคก์ร อุทิศตนใหก้บัองคก์รทาํงานอยา่งเตม็ทีเพ่ือใหอ้งคก์รบรรลุเป้าหมาย 

ข้อเสนอแนะสําหรับการวจิัยคร้ังต่อไป 
1. ควรศึกษาตวัแปรอ่ืนๆเพ่ิมเติม ท่ีอาจมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์กร เช่น ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 

คุณภาพชีวติในการทาํงาน เป็นตน้ 
2. มีการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลกบัความผูกพนัต่อองคก์ร กบักลุ่มตวัอยา่งท่ีทาํงานในมหาวิทยาลยัของรัฐเพ่ือ

เปรียบเทียบผลการศึกษาในลาํดบัต่อไป 
 
กติติกรรมประกาศ  

การศึกษาคน้ควา้อิสระเร่ืองน้ีสาํเร็จลงไดด้ว้ยดีดว้ยความกรุณาจากผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ภาวิณี เพชรสวา่ง 
อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กญัช์  อินทรโกเศศ ผูอ้าํนวยการหลกัสูตร ท่ีให้ความ
กรุณาแนะนาํและตรวจสอบความถูกตอ้งของงานวิจยั ทาํให้เกิดกระบวนการเรียนรู้อนัเป็นประสบการณ์ท่ีมีค่ายิ่ง 
ตลอดจนให้กาํลงัใจในการทาํการศึกษาคน้ควา้อิสระ ดว้ยความเอาใจใส่อย่างดียิ่งจนทาํให้การศึกษาคน้ควา้อิสระ
ฉบบัน้ีเสร็จสมบูรณ์  

สุดทา้ยน้ีขอขอบคุณอาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทยทุกท่านท่ีกรุณาสละเวลาในการตอบ
แบบสอบถามในการศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ี              

            

เอกสารอ้างองิ 
เชิดชยั คงวฒันกุล. “ปัจจยัพยากรณ์ความผกูพนัต่อองคก์ารของปลดัอาํเภอ”. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั     

การคน้ควา้แบบอิสระมหาบณัฑิต, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2530. 



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 10 ปีการศกึษา 2558 

 

วนัองัคารที ่11 สงิหาคม พ.ศ.2558 หน้า  649 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

ภทัรา หิรัญรัตนพงศ.์  “การรับรู้คุณภาพชีวติการทาํงานกบัความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังาน บริษทัไดก้ิน     
อินดสัทรีส์ (ประเทศไทย) จาํกดั” การคน้ควา้แบบอิสระมหาบณัฑิต, คณะศิลปะศาสตร์มมหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 
2542. 

มนสั ธาราวชัรศาสตร์. “ความผกูพนัต่อองคก์าร ของพนกังานบริษทัอินโนเวกซ์ ประเทศไทย จาํกดั” การคน้ควา้แบบ
อิสระมหาบณัทิต, คณะศิลปะศาสตร์, มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2551. 

วรพจน์ เลิศสุวรรณเสรี.  “ความผกูพนัต่อองคก์าร ของพนกังานบริษทั บลูชิฟส์ไมโคร เฮา้ส์ จาํกดั”  การคน้ควา้แบบ
อิสระมหาบณัฑิต, คณะศิลปะศาสตร์, มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2551. 

สุรพล สาระพนัธ์.  “ความผกูพนัต่อองคก์รของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ: กรณีศึกษา สถานีตาํรวจนครบาลคลองตนั” การ
คน้ควา้แบบอิสระมหาบณัฑิต, คณะประศาสนศาสตร์, มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2554. 

อนนัตช์ยั คงจนัทร์.  “ความสัมพนัธ์ระหวา่งความพอใจต่องานและความผกูพนัต่อองคก์ารของผูบ้ริหาร ระดบักลาง
ในธนาคารพาณิชยไ์ทย”  สาํนกัหอสมุดกลาง, มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, 2532. 

 
 



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 10 ปีการศกึษา 2558 

 

วนัองัคารที ่11 สงิหาคม พ.ศ.2558 หน้า  650 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

การแบ่งกลุ่มเจ้าของรถยนต์ส่วนบุคคลทีใ่ช้รถในเขตกรุงเทพมหานครจาก 
ระดับความรู้ความเข้าใจและระดับทศันคตต่ิอการทาํประกนัภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ 

SEGMENTATION OF CAR OWNERS IN BANGKOK AREA USING COGNITION  
AND ATTITUDE TOWARDS VOLUNTARY CAR INSURANCE 
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1 นกัศึกษาปริญญาโท  หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต CEO MBA สาขาวชิาบริหารความเส่ียงและการประกนัภยั                

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
2 อาจารยป์ระจาํ สาขาวชิาสถิติประยกุต ์ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

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

บทคดัย่อ      

การศึกษาคน้ควา้อิสระน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) ศึกษาระดบัความรู้ความเขา้ใจและระดบัทศันคติของเจา้ของ

รถยนตส่์วนบุคคลท่ีใชร้ถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานครโดยจาํแนกตาม เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้และ

ประเภทของรถยนต์ส่วนบุคคลท่ีเป็นเจา้ของ และ2) นาํมาแบ่งกลุ่มเจา้ของรถยนต์จากระดบัความรู้ความเขา้ใจและ

ระดบัทศันคติ  โดยใช้กลุ่มตวัอย่างจาํนวน 384 คน มีขั้นตอนการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 การ

วิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของเจา้ของรถยนต ์โดยใชก้ารวิเคราะห์หาค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 

ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ระดบัความรู้ความเขา้ใจและระดบัทศันคติโดยใชก้ารแสดงค่าเฉล่ีย (Arithmetic Mean) และค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  ส่วนท่ี 3 การแบ่งกลุ่มเจา้ของรถยนตต์ามระดบัความรู้ความเขา้ใจและระดบั

ทศันคติโดยวิธีการ Cluster Analysis  และส่วนท่ี 4 แสดงผลแต่ละกลุ่มจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล (Crosstab) ซ่ึงผล

การศึกษาสามารถแบ่งกลุ่มประชากรออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี 1 ผูท่ี้ดูแลตวัเองได ้เป็นกลุ่มท่ีมีจาํนวนน้อยท่ีสุด มี

ระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการทาํประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจสูงกวา่ค่าเฉล่ียในทุกเร่ือง และระดบัทศันคติสูง

กวา่ค่าเฉล่ีย โดยกลุ่มน้ีส่วนใหญ่ คือ กลุ่มเจา้ของรถยนตเ์พศหญิง มีอาย ุ35-44 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพ

พนกังานบริษทัหรือรับจา้ง มีรายไดเ้ฉล่ีย 10,001-20,000 บาทต่อเดือน และเป็นเจา้ของรถเก๋ง กลุ่มท่ี 2 ผูท่ี้ยงัตอ้งคอย

ดูแล เป็นกลุ่มท่ีมีจาํนวนมากท่ีสุด  มีระดบัความรู้ความเขา้ใจตํ่ากว่าค่าเฉล่ียในทุกเร่ือง แต่มีระดบัทศันคติท่ีสูงกว่า

ค่าเฉล่ีย โดยกลุ่มน้ีส่วนใหญ่ คือ กลุ่มเจา้ของรถยนตเ์พศหญิง มีอายตุ ํ่ากวา่ 25 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพ

ธุรกิจส่วนตวั มีรายไดเ้ฉล่ีย 10,001-20,000 บาทต่อเดือน และเป็นเจา้ของรถเก๋ง และกลุ่มท่ี 3 ผูท่ี้ตอ้งดูแลเป็นพิเศษ 

เป็นกลุ่มท่ีมีจาํนวนมากเป็นอนัดบัสอง มีระดบัความรู้ความเขา้ใจตํ่ากวา่ค่าเฉล่ียในทุกเร่ือง แมร้ะดบัทศันคติจะสูงกวา่

ค่าเฉล่ียแต่ตํ่ากวา่กลุ่มอ่ืน ดงันั้น กลุ่มน้ีจึงตอ้งมีการเขา้ถึงหรือมีมาตรการบงัคบัหรือมีมาตรการพิเศษท่ีสามารถดึงดูด

ความสนใจเพ่ือสร้างความรู้ความเขา้ใจและทศันคติท่ีดี โดยกลุ่มน้ีส่วนใหญ่ คือ กลุ่มเจา้ของรถยนตท่ี์เป็นเพศหญิง มี

อายุ 25-34 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพขา้ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานของรัฐ มีรายไดเ้ฉล่ีย 

20,001-30,000 บาทต่อเดือน และเป็นเจา้ของรถเก๋ง 

คาํสําคญั : การประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ, ความรู้ความเขา้ใจ, ทศันคติ, เจา้ของรถยนต ์
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Abstract 

This study aims to investigate cognitions and attitudes of car drivers in Bangkok area on voluntary motor 
insurance and to segment the population by their cognitions and attitudes on such matter by using a sample of 384 
populations. The study process is divided into four parts. Part 1 analyzes individual factors of car owners using 
Frequency and Percentage. Part 2 analyzes the cognitive and attitude using Arithmetic Mean and Standard 
Deviation. Part 3 divides the group of car owners based on the knowledge, understanding and attitudes by way of 
Cluster Analysis. Part 4 displays each group classified by individual factors. (Crosstab) The study divided the 
population into three groups: Group 1 is a group of car owners who can take care of themselves. This group 
contains the smallest number of people. The level of cognition is above average in every subject matter. And, their 
attitude is as well above average. The majority of this group are females, 35-44 years of age, company employees 
and car owner and have undergraduate degree and average income of 10,001-20,000 baht per month. Group 2 is a 
group of car owners who need normal care. This group contains the highest number of members. The level of 
cognition is lower than average in every subject. But the attitude is above average. This group is mostly female 
under 25 years of age, business owners and saloon owner and have undergraduate degree and average income of 
10,001-20,000 baht per month.  Group 3 is a group of car owners who need special care. The number of members 
of this group come second. The level of cognition is lower than average in every subject. Their attitude is higher 
than average but remains lower than the other groups. Therefore, this group needs to be approached or mandatory 
or special measures in order to increase their cognition and attitude. The majority of this group are females, 25-34 
years of age and government or state enterprise employees and car owner and have undergraduate degree and 
average income of 20,001-30,000 baht per month. 

Keywords: voluntary motor insurance, cognition, attitude, car owner 
 

1. บทนํา 
การใชย้านพาหนะบนทอ้งถนนประเภทรถยนตน์บัวนัจะมีจาํนวนมากยิง่ข้ึนทัว่โลกตามความจาํเป็นของการ

ดาํเนินชีวิตและการประกอบธุรกิจของประชากรในโลก รวมทั้งประเทศไทยซ่ึงเป็นผลพวงมาจากการขยายตวัของ
เศรษฐกิจ และอุบติัเหตุจากรถยนต์ก็ยงัคงมีอตัราสูงสุดเม่ือเทียบกบัการคมนาคมทางอ่ืน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งสาํหรับ
ประเทศกาํลงัพฒันาดงัเช่นบา้นเราท่ีโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) ทางดา้นคมนาคมยงัพฒันาไม่ถึงขีดสุด การใช้
รถยนตย์ิง่มีความจาํเป็นมากยิง่ข้ึน ผลท่ีตามมาคือปริมาณของอุบติัเหตุอนัเน่ืองมาจากรถยนตท่ี์มีจาํนวนมากยิง่ข้ึนดว้ย 
ซ่ึงก่อให้เกิดความสูญเสียและเสียหายทั้งต่อชีวิต ร่างกาย สุขอนามยั และทรัพยสิ์นทั้งของประชาชนผูใ้ชร้ถใชถ้นน
และมิไดใ้ชร้ถใชถ้นน รวมทั้งทรัพยสิ์นหรือโครงสร้างพ้ืนฐานของรัฐ และส่งผลกระทบทั้งทางดา้นเศรษฐกิจท่ีนบัวนั
จะทวีความรุนแรงมากยิง่ข้ึนในแต่ละปี  ไม่วา่จะเป็นผลพวงจากค่าบริการทางการแพทยฉุ์กเฉิน ค่ารักษาพยาบาลระยะ
สั้นและยาวค่าปลงศพ ค่าซ่อมแซมหรือทดแทนทรัพยสิ์น ค่าใชจ่้ายในกระบวนการยติุธรรม ค่าใชจ่้ายจากการสูญเสีย
ดา้นการผลิต เป็นตน้ ทั้งยงัส่งผลกระทบทางดา้นสังคมแก่ทายาทของผูเ้สียชีวิตหรือไดรั้บบาดเจ็บจากอุบติัเหตุ ไม่วา่
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จะเป็นทางดา้นการเงิน ความเศร้าโศก ความลาํบากทนทุกขท์รมาน โดยเฉพาะผูมี้ฐานะยากจน เหล่าน้ีเป็นปัญหาท่ีก่อ
ตวัเป็นปัญหาสาธารณะทั้งดา้นเศรษฐกิจและสังคม (คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์, 2550:5) 

การลดหรือป้องกนัอุบติัเหตุทางถนนจึงมีความจาํเป็นอยา่งยิง่ และตอ้งอาศยัความร่วมมือจากหลายฝ่าย โดย
เฉพาะตวัผูข้บัข่ีเอง แต่หากอุบติัเหตุเกิดข้ึนแลว้ ยอ่มเกิดความเสียหายข้ึนไม่ทางใดก็ทางหน่ึงและไม่มากก็นอ้ย การ
เยียวยาหรือควบคุมความเสียหายจากอุบติัเหตุ จึงมีบทบาทสาํคญัเป็นอยา่งมาก ซ่ึงการเยียวยาหรือควบคุมผลกระทบ
จากความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากอุบติัเหตุทางถนนท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพทางหน่ึง คือ การทาํประกนัภยัรถยนต์
โดยเฉพาะสาํหรับเจา้ของรถยนตท่ี์มีฐานะทางการเงินไม่ดีพอท่ีจะสามารถรองรับความเสียหายโดยตนเองได ้

และแมอ้ตัราการทาํประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจจะสูง (สํานักงานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกนัภยั, 2555) แต่ยงัคงมีเจา้ของรถยนตส่์วนบุคคลจาํนวนไม่นอ้ย ท่ีไม่ทาํประกนัภยัเพราะอาจขาด
ทศันคติท่ีดี และทาํประกนัภยัแต่อาจยงัขาดความรู้ความเขา้ใจท่ีดี เน่ืองจากเหตุ เช่น ประสบการณ์ท่ีไม่ดีต่อการบริการ 
สภาพการประกนัภยัเป็นเร่ืองเฉพาะทางซ่ึงมีแนวคิดทฤษฎีเฉพาะ มีศพัท์ทางเทคนิค และมีรายละเอียดค่อนขา้งมาก 
เป็นตน้ ซ่ึงการขาดความรู้ความเขา้ใจและทศันคติท่ีดีนอกจากมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือหรือไม่ซ้ือประกนัภยัแลว้ ยงัมี
ผลต่อการซ้ือท่ีไม่เหมาะสมกับความเส่ียงของตน ตลอดจนเม่ือเกิดเหตุ เกิดความเสียเปรียบคู่กรณีหรือบริษัท
ประกนัภยั หรือเรียกร้องสิทธิท่ีไม่ถูกตอ้งและเหมาะสม  

จากสภาพปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัในฐานะเจา้หนา้ท่ีของรัฐปฏิบติัหนา้ท่ีอยูใ่นสาํนกังานคณะกรรมการ
กาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั ไดเ้ล็งเห็นถึงปัญหาดงักล่าว จึงมีความสนใจในการศึกษาเก่ียวกบั
ความรู้ความเขา้ใจและทศันคติของเจา้ของรถยนตส่์วนบุคคลท่ีใชร้ถในเขตกรุงเทพมหานครต่อการประกนัภยัรถยนต์
ภาคสมคัรใจ  
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพ่ือศึกษาระดบัความรู้ความเขา้ใจของเจา้ของรถยนตส่์วนบุคคลท่ีใชร้ถยนตใ์นเขตกรุงเทพมหานครต่อ

การทาํประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจใน 9 เร่ือง ซ่ึงเป็นหัวขอ้ท่ีใชบ้รรยายในการอบรมตวัแทนและนายประกนัภยั
หรือใชอ้ธิบายในตาํราการเรียนการสอนในมหาวิทยาลยัท่ีมีการเปิดหลกัสูตรวิชาทางดา้นการประกนัภยั ไดแ้ก่ การ
บริหารจดัการความเส่ียงภยัจากการใชร้ถยนต ์การกาํกบัดูแลธุรกิจประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ หลกัการพ้ืนฐาน
การประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจ การคิดเบ้ียประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ ความคุม้ครองประกนัภยัรถยนตภ์าค
สมคัรใจ เง่ือนไขความคุม้ครองประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ ขอ้ยกเวน้ความคุม้ครองประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัร
ใจ เอกสารเก่ียวกบัการประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ และการเลือกซ้ือกรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ และ
เพ่ือศึกษาระดบัทศันคติของเจา้ของรถยนตส่์วนบุคคลซ่ึงใชร้ถยนตใ์นเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อการทาํประกนัภยั
รถยนตภ์าคสมคัรใจ โดยการศึกษาทั้ง 2 ส่วน จาํแนกตาม เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้และประเภทของ
รถยนตส่์วนบุคคลท่ีเป็นเจา้ของ 

 2. เพ่ือแบ่งกลุ่มเจา้ของรถยนตส่์วนบุคคลท่ีใชร้ถยนตใ์นเขตกรุงเทพมหานครจากระดบัความรู้ความเขา้ใจ
และระดบัทศันคติต่อการทาํประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ 
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3. การดาํเนินการวจิัย 
ประชากรท่ีศึกษา คือ เจา้ของรถยนตส่์วนบุคคลท่ีใชร้ถยนตใ์นเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากเป็นแหล่งท่ีมี

ความเจริญและประชากรจากภูมิภาคต่างๆเขา้มาทาํงานเป็นจาํนวนมาก เป็นแหล่งพ้ืนท่ีตั้ งของราชการส่วนกลาง 
หน่วยงานของรัฐ องค์กรระหว่างประเทศ สถานทูตต่างประเทศ บริษทัห้างร้านขนาดใหญ่ ศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่ 
สถานท่ีท่องเท่ียว ซ่ึงเป็นท่ีมาของการคมนาคมทางรถยนตท่ี์หนาแน่น ซ่ึงกรุงเทพมหานคร มีจาํนวนประชากรทั้งหมด 
10,376,753 คน และมีรถจดทะเบียนสะสมทุกประเภทในกรุงเทพมหานครจาํนวน 8,551,847 คนั โดยในจาํนวนน้ีเป็น
รถยนตส่์วนบุคคล จาํนวน 4,971,409 คนั ซ่ึงจดทะเบียนท่ีสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของกรมการขนส่งทางบกใน
เขต กรุงเทพมหานครจาํนวน 5 เขตพ้ืนท่ี ประกอบดว้ย เขตพ้ืนท่ี 1 ไดแ้ก่ เขตบางขุนเทียน บางคอแหลม จอมทอง 
ธนบุรี ราษฎร์บูรณะ คลองสาน สาทร ทุ่งครุ บางบอน และยานนาวา เขตพ้ืนท่ี 2 ไดแ้ก่ เขตตล่ิงชนั บางพลดั บางกอก
นอ้ย บางกอกใหญ่ ภาษีเจริญ หนองแขม พระนคร บางแค และ ทวีวฒันา เขตพ้ืนท่ี 3 ไดแ้ก่ เขตพระโขนง ประเวศ 
สวนหลวง คลองเตย บางนา วฒันา และบางจาก เขตพ้ืนท่ี 4 ไดแ้ก่ เขตมีนบุรี หนองจอก ลาดกระบงั บึงกุ่ม สะพานสูง 
คนันายาว และคลองสามวา) และ เขตพ้ืนท่ี 5 ไดแ้ก่ เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย ปทุมวนั ดุสิต บางซ่ือ บางเขน ดินแดง 
จตุจกัร ลาดพร้าว สายไหม สัมพนัธวงศ ์บางรัก พญาไท หว้ยขวาง บางกะปิ ดอนเมือง ราชเทว ีหลกัส่ี และวงัทองหลวง  

ในการศึกษาคร้ังน้ีกลุ่มตวัอยา่ง คือ เจา้ของรถยนตส่์วนบุคคลท่ีใชร้ถยนตใ์นเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีการ
กาํหนดดว้ยการใชเ้กณฑต์ารางสาํเร็จรูปของ เครจซีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970:608) ซ่ึงไดร้ะบุไวว้า่ ท่ี
ระดบัความเช่ือมัน่ 95% และระดบัความคลาดเคล่ือนไม่เกิน 5% ตอ้งใชก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการศึกษา จาํนวน 384 คน 
ซ่ึงเม่ือแบ่งกลุ่มตวัอยา่งตามเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของกรมการขนส่งทางบก 5 เขตพ้ืนท่ีในกรุงเทพมหานคร จะแบ่ง
ขนาดกลุ่มยอ่ยได ้5 กลุ่ม ซ่ึงมีจาํนวนตวัอยา่งท่ีศึกษาอยูท่ี่กลุ่มละ 77 คน  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยน้ีคือ แบบสอบถามเก่ียวกับความรู้ความเข้าใจและทัศนคติเก่ียวกับการทํา
ประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจ ซ่ึงผูว้ิจยัไดพ้ฒันาข้ึนจากการศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี เอกสาร  และผลงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง นาํมากาํหนดเป็นขอ้คาํถามตามตวัแปรท่ีกาํหนดในงานวจิยัคร้ังน้ี และไดป้รึกษาผูท่ี้มีความรู้ความเขา้ใจดา้น
การประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ และสร้างเป็นแบบสอบถามท่ีประกอบดว้ย 3 ส่วน ดงัน้ี  

ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ ช่วงอายุ ระดบั
การศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  และประเภทรถยนต์ส่วนบุคคลท่ีเป็นเจา้ของ เป็นแบบเลือกตอบให้ผูต้อบ
แบบสอบถามเลือกขอ้ความท่ีตรงกบัสถานภาพความเป็นจริงของผูต้อบ  

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเพ่ือวดัระดับความรู้ความเขา้ใจประกอบด้วย ขอ้คาํถามท่ีเก่ียวกับ 9 ปัจจัย
ดงักล่าวขา้งตน้ ปัจจยัละ 5 คาํถาม รวม 45 คาํถาม ซ่ึงเป็นขอ้คาํถามแบบเลือกตอบ 2-4 ตวัเลือก ตอบถูกให ้1 คะแนน 
ตอบผดิให ้0 คะแนน ผลของคาํตอบจะทาํใหแ้ต่ละปัจจยัจะมีคะแนนไดต้ั้งแต่ในช่วง 0-5 คะแนน  

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามท่ีใชว้ดัค่าทศันคติท่ีมีต่อการทาํประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจจาํนวน 7 ขอ้ เป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ช่วงคะแนนตามแบบมาตรวดัเจนคติของ Likert-Scale  

ผูว้จิยัไดท้าํการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือโดย 
1. ผู ้วิจัยทําการทดสอบค่าความเท่ียงตรง (Validity) โดยการนําแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปปรึกษา

ผูท้รงคุณวุฒิ  คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผูเ้ช่ียวชาญดา้นประกนัภยัเพ่ือตรวจสอบและแกไ้ขให้มีความ
เท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) จาํนวน 3 ท่าน 
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2. ผูว้ิจยัทาํการทดสอบความน่าเช่ือถือ (Reliability) ดว้ยการนาํเคร่ืองมือไปทดลองใช(้Try Out) กบักลุ่ม
ตัวอย่างท่ีมีลักษณะเหมือนกับประชากรท่ีทําการศึกษาจํานวน  30 ตัวอย่าง โดยการดําเนินการลงพ้ืนท่ีเก็บ
แบบสอบถามดว้ยตนเอง ณ สาํนกังานขนส่งกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี 2 แลว้นาํขอ้มูลจากคาํตอบในส่วนท่ี 2 และ 3 ท่ีไดม้า
หาค่าความเช่ือมั่น  ใช้วิธีการสัมประสิทธ์ิอัลฟ่า (α- coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) โดยใช้โปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ ปรากฏว่ามีความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.741 ถือว่าเป็นแบบสอบถามท่ีมีความน่าเช่ือถือไดใ้นระดบัสูง 
ขณะเดียวกนัผูว้ิจยัไดป้รับปรุงขอ้ความท่ีไดรั้บจากผูต้อบในส่วนของการทดลองใชท่ี้ยงัไม่เขา้ใจ นาํมาปรับปรุงให้มี
ความชดัเจนเหมาะสมยิง่ข้ึนเป็นแบบสอบถามท่ีประกอบดว้ย 3 ส่วนดงักล่าวไปแลว้สาํหรับการเกบ็รวบรวมขอ้มูลใน
การวิจยัคร้ังน้ี (แบบสอบถามแสดงในภาคผนวก) เม่ือเสร็จสมบูรณ์ ผูว้ิจยัจึงไดน้าํไปเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่ม
ตวัอยา่งต่อไป 

ผู ้วิจัยดําเนินการเก็บข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถาม  ให้กับประชาชนแบบจัดพ้ืนท่ี  (Area Cluster 
Sampling) 5 เขตพ้ืนท่ีในกรุงเทพมหานครตามการแบ่งเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของกรมการขนส่งทางบก โดยในกลุ่ม
ตวัอยา่งจาํนวนทั้งส้ิน 384 คน แบ่งเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 77 คนต่อเขตพื้นท่ี แลว้จึงมาเลือกผูต้อบแบบสอบถามโดยการ
แจกแบบสอบถามดว้ยวิธี Multistage Sampling โดยเก็บจากรถยนตท่ี์เขา้มาใชบ้ริการในสถานท่ีท่ีแจกแบบสอบถาม
คนัเวน้คนั ณ บริเวณทางเขา้ หรือคนเวน้คน ณ จุดบริการในสถานท่ี โดยเลือกสถานท่ีท่ีประชาชนท่ีใชร้ถยนตม์าใช้
บริการมากท่ีสุดในเขตพ้ืนท่ีนั้น ไดแ้ก่ สาํนกังานขนส่งท่ีรับผิดชอบกลุ่มพ้ืนท่ีต่างๆ ศูนยบ์ริการรถยนต ์ในช่วงเดือน
พฤศจิกายน 2557 

หลงัจากเก็บรวบรวมขอ้มูลและผูว้ิจยัตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของขอ้มูลแลว้ ไดน้าํขอ้มูล
มาวเิคราะห์ดว้ยเคร่ืองมือทางสถิติ ดงัน้ี 

 1. เพ่ือศึกษาระดบัความรู้ความเขา้ใจและระดบัทศันคติของเจา้ของรถยนต์ส่วนบุคคลท่ีใชร้ถยนต์ในเขต
กรุงเทพมหานครต่อการทาํประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ โดยจาํแนกตาม เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้
และประเภทของรถยนต์ส่วนบุคคลท่ีเป็นเจ้าของ โดยใช้การแสดงค่าเฉล่ีย (Arithmetic Mean) และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)  

2. ในการแบ่งกลุ่มเจา้ของรถยนต์ส่วนบุคคลท่ีใชร้ถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานครตามระดบัความรู้ความ
เขา้ใจและระดับทัศนคติต่อการทาํประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจ โดยวิธีการ Cluster Analysis โดยใช้โปรแกรม
สาํเร็จรูปทางสถิติ ดาํเนินการดงัน้ี 

2.1 วเิคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีใชใ้นการอธิบายลกัษณะสถานภาพพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม  
เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้และประเภทของรถยนต์ส่วนบุคคลท่ีเป็นเจา้ของ และวิเคราะห์ตวัแปรเชิง
ปริมาณ ไดแ้ก่ ระดบัความรู้ความเขา้ใจ และระดบัทศันคติ เพ่ือกาํหนดวธีิการวดัระยะห่างในการแบ่งกลุ่ม 

2.2 กาํหนดวิธีการแบ่งกลุ่ม โดยใชว้ิธี Hierarchical เพ่ือทาํการคน้หาจาํนวนกลุ่มท่ีลดลงในกลุ่มย่อยๆ 
และเหมาะสม 

2.3 กาํหนดวธีิการแบ่งกลุ่ม โดยใชว้ธีิ Partitioning ซ่ึงเม่ือไดจ้าํนวนกลุ่มท่ีตอ้งการจากผลการทาํวธีิ  
Hierarchical แลว้นาํจาํนวนกลุ่มมากาํหนดจุดเร่ิมตน้ และทาํการจดัขอ้มูลแต่ละรายการลงแต่ละกลุ่มดว้ยวธีิ K-means 

2.4 จากกลุ่มท่ีวดัหน่วยขอ้มูลลงแต่ละกลุ่มด้วยวิธี K-means แลว้ ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย 
(คะแนนความรู้ความเข้าและทัศนคติ) ระหว่างกลุ่ม โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance: 
ANOVA) เพ่ือพิจารณาวา่กลุ่มท่ีจดัเหล่านั้นแตกต่างกนั โดยกาํหนดระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 
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2.5 สรุปกลุ่มท่ีไดจ้ากการจดัแบ่งตามวิธีการแบ่งกลุ่ม (Cluster Analysis) โดยประมวลผลเป็นค่าร้อยละ
ของกลุ่มท่ีจดัแบ่งไดจ้าํแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้และประเภทของ
รถยนตส่์วนบุคคลท่ีเป็นเจา้ของ  
 

4. ผลการวจิัย 
4.1 จากการศึกษาปัจจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัระดบัความรู้ความเขา้ใจและทศันคติของกลุ่มตวัอยา่งเจา้ของ

รถยนต์ส่วนบุคคลท่ีใชร้ถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร สรุปผลไดว้่า เจา้ของรถยนต์ส่วนบุคคลท่ีใชร้ถยนต์ในเขต
กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจอยูใ่นระดบันอ้ยถึงค่อนขา้ง

นอ้ย แมจ้ะมีบางเร่ืองท่ีมีความรู้ความเขา้ใจในระดบัมาก แต่ก็มีเพียงเร่ืองเดียว ไดแ้ก่ การบริหารจดัการความเส่ียงภยั

จากการใชร้ถยนต ์จากทั้งหมด 9 เร่ือง ไดแ้ก่ เร่ืองการกาํกบัดูแลธุรกิจประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ เร่ืองหลกัการ

พ้ืนฐานการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ เร่ืองการคิดเบ้ียประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ เร่ืองความคุม้ครอง

ประกันภยัรถยนต์ภาคสมัครใจ เร่ืองเง่ือนไขความคุม้ครองประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ เร่ืองขอ้ยกเวน้ความ

คุม้ครองประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ เร่ืองเอกสารเก่ียวกบัการประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ และเร่ืองการเลือกซ้ือ

กรมธรรม์ประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจ ไม่ว่าจะวิเคราะห์โดยจาํแนกตามเพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้

เฉล่ียต่อเดือน และประเภทรถยนตส่์วนบุคคลท่ีเป็นเจา้ของ อยา่งไรก็ดี เจา้ของรถยนตส่์วนบุคคลท่ีใชร้ถยนตใ์นเขต

กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ยงัมีทศันคติอยูใ่นระดบัท่ีค่อนขา้งดีถึงดีเก่ียวกบัการประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ 

4.2 จากการวิเคราะห์การแบ่งกลุ่มจากระดบัความรู้ความเขา้ใจและระดบัทศันคติของเจา้ของรถยนตส่์วน
บุคคลท่ีใชร้ถยนตใ์นเขตกรุงเทพมหานครต่อการทาํประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ สามารถแบ่งกลุ่มผูใ้ชร้ถยนตไ์ด้
เป็น 3 กลุ่ม โดยเม่ือวิเคราะห์ค่าเฉล่ียโดยวิธี K-means และนาํมาแสดงการแบ่งกลุ่มจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ดว้ย
ตารางจาํนวนและร้อยละของเจา้ของรถยนตผ์ูต้อบแบบสอบถามในแต่ละกลุ่มท่ีแบ่งได ้(Crosstab) พบวา่  

กลุ่มที่ 1 ผู้ที่ดูแลตัวเองได้ เป็นกลุ่มท่ีมีจาํนวนนอ้ยท่ีสุด มีระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการทาํประกนัภยั
รถยนต์ภาคสมคัรใจสูงกว่าค่าเฉล่ียในทุกเร่ือง และระดบัทัศนคติสูงกว่าค่าเฉล่ีย โดยมีความรู้ความเขา้ใจต่อการ
ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจในเร่ืองการบริหารจดัการความเส่ียงภยัจากการใชร้ถยนต ์มากท่ีสุด ซ่ึงถือวา่มีความรู้
ความเขา้ใจในระดบัมาก รองลงมา ไดแ้ก่ เร่ืองเอกสารเก่ียวกบัการประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ ซ่ึงถือวา่มีความรู้
ความเขา้ใจดีเช่นเดียวกนั และมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการเลือกซ้ือกรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจนอ้ย
ท่ีสุด ซ่ึงถือว่ามีความรู้ความเขา้ใจในระดบัค่อนขา้งนอ้ย ส่วนทศันคติต่อการประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ ถือวา่มี
ทศันคติท่ีดี โดยกลุ่มน้ีส่วนใหญ่ คือ กลุ่มเจา้ของรถยนตเ์พศหญิง มีอาย ุ35-44 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพ
พนกังานบริษทัหรือรับจา้ง มีรายไดเ้ฉล่ีย 10,001-20,000 บาทต่อเดือน และเป็นเจา้ของรถเก๋ง 

กลุ่มที่ 2 ผู้ที่ยังต้องคอยดูแล เป็นกลุ่มท่ีมีจาํนวนมากท่ีสุด  มีระดบัความรู้ความเขา้ใจตํ่ากว่าค่าเฉล่ียในทุก

เร่ือง แต่มีระดบัทศันคติท่ีสูงกว่าค่าเฉล่ีย โดยมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการบริหารจดัการความเส่ียงภยัจากการใช้

รถยนต์มากท่ีสุด ซ่ึงถือว่ามีความรู้ความเขา้ใจในระดับค่อนขา้งมาก รองลงมา ไดแ้ก่ ความรู้ความเขา้ใจในเร่ือง

เง่ือนไขความคุม้ครองประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ ซ่ึงถือวา่มีความรู้ความเขา้ใจในระดบัค่อนขา้งนอ้ย และมีความรู้

ความเขา้ใจในเร่ืองเอกสารเก่ียวกบัการประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงถือวา่มีความรู้ความเขา้ใจในระดบั

น้อย ส่วนทศันคติต่อการประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจถือว่ามีทศันคติท่ีดี โดยกลุ่มน้ีส่วนใหญ่ คือ กลุ่มเจา้ของ
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รถยนตเ์พศหญิง มีอายตุ ํ่ากวา่ 25 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพธุรกิจส่วนตวั มีรายไดเ้ฉล่ีย 10,001-20,000 

บาทต่อเดือน และเป็นเจา้ของรถเก๋ง 

กลุ่มที่ 3 ผู้ที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ เป็นกลุ่มท่ีมีจาํนวนมากเป็นอนัดบัสอง มีระดบัความรู้ความเขา้ใจตํ่ากว่า

ค่าเฉล่ียในทุกเร่ือง แมร้ะดบัทศันคติจะสูงกวา่ค่าเฉล่ียแต่ตํ่ากวา่กลุ่มอ่ืน โดยมีความรู้ความเขา้ใจมีในเร่ืองการบริหาร

จดัการความเส่ียงภยัจากการใชร้ถยนตม์ากท่ีสุด ซ่ึงถือว่ามีความรู้ความเขา้ใจในระดบัค่อนขา้งมาก รองลงมา ไดแ้ก่ 

เร่ืองเง่ือนไขความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ซ่ึงถือว่ามีความรู้ความเข้าใจในระดับค่อนข้างน้อย

เช่นเดียวกนั และมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการเลือกซ้ือกรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงถือวา่

มีความรู้ความเขา้ใจในระดบันอ้ย ส่วนทศันคติต่อการประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจถือวา่มีทศันคติท่ีค่อนขา้งดี โดย

กลุ่มน้ีส่วนใหญ่  คือ กลุ่มเจ้าของรถยนต์ท่ีเป็นเพศหญิง มีอายุ 25-34 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพ

ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ/พนกังานของรัฐ มีรายไดเ้ฉล่ีย 20,001-30,000 บาทต่อเดือน และเป็นเจา้ของรถเก๋ง  
 

5. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
จากผลการศึกษาคร้ังน้ี พบว่าในส่วนของระดบัความรู้ความเขา้ใจต่อการประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจ 

เจา้ของรถยนต์ส่วนใหญ่ยงัมีระดบัความรู้ความเขา้ใจเพียงระดบัน้อยถึงค่อนขา้งน้อยเท่านั้น อย่างไรก็ดี เป็นท่ีน่า
สังเกตว่า ระดบัความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการบริหารความเส่ียงจากการใชร้ถยนต์อยู่ในระดบัมากไม่ว่าจะจาํแนก
เจา้ของรถยนตต์ามปัจจยัส่วนบุคคลในดา้นใด อาจเป็นผลจากการท่ีเป็นเร่ืองใกลต้วัของเจา้ของรถยนตท่ี์ใชร้ถยนตใ์น
กรุงเทพท่ีประสบพบเห็นความเส่ียงบนทอ้งถนนบ่อยคร้ังกวา่เจา้ของรถยนตใ์นเขตต่างจงัหวดั ดงันั้น จึงสามารถสรุป
ไดว้า่ เจา้ของรถยนตท่ี์ใชร้ถยนตใ์นเขตกรุงเทพมหานครมีความรู้ความเขา้ใจดา้นความเส่ียงจากการใชร้ถยนตเ์พียงพอ
แลว้ ดงันั้น เม่ือพิจารณาจากผลการวิจยัน้ีแลว้ ทาํให้เห็นว่า ภาครัฐจึงสามารถมุ่งเน้นความรู้ดา้นประกนัภยัรถยนต ์
โดยไม่ตอ้งวางพื้นฐานเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงจากการใชร้ถยนตม์ากนกั 
 อยา่งไรกดี็ ในส่วนของทศันคติต่อการประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจของเจา้ของรถยนตท่ี์ใชร้ถยนตใ์นเขต
กรุงเทพมหานคร ยงัคงอยูใ่นระดบัท่ีดี อาจมาจากเหตุผลเช่นเดียวกบัความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการบริหารความเส่ียง
จากการใชร้ถยนต ์กล่าวคือ เม่ือเห็นหรือประสบอุบติัเหตุท่ีเป็นความเส่ียงบ่อยคร้ังจากปริมาณรถยนตท่ี์หนาแน่นใน
เขตกรุงเทพมหานคร ยอ่มเห็นประโยชน์ของการทาํประกนัภยัมาก 

และเม่ือพิจารณาจากงานวิจยัของ นายเกรียงศกัด์ิ เล้ียงวณัพร (2546 : บทคดัยอ่) ซ่ึงไดศึ้กษาเร่ือง “ความรู้
ความเขา้ใจและทศันคติของเจา้ของรถท่ีมีต่อการประกนัภยัตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 
เขตจงัหวดันครปฐม” ผลการวจิยัพบวา่  

1. ระดบัความรู้ความเขา้ใจของเจา้ของรถท่ีมีต่อการประกนัภยัตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจาก
รถอยูใ่นระดบัปานกลาง 

2. ระดบัทศันคติของเจา้ของรถท่ีมีต่อการประกนัภยัตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถอยูใ่น
ระดบัปานกลาง 

จะเห็นไดว้่าผลการศึกษาของผูว้ิจยัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของนายเกรียงศกัด์ิฯ ในเร่ืองระดบัความรู้ความ
เขา้ใจตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ กล่าวคือ หากเป็นเร่ืองการประกนัภยั เจา้ของรถยนตส่์วนใหญ่
ยงัมีระดบัความรู้ความเขา้ใจเพียงระดบัค่อนขา้งน้อยถึงน้อย แต่อาจไม่สอดคลอ้งกนัในเร่ืองของทศันคติต่อการทาํ
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ประกนัภยั เน่ืองจากเหตุผลดงัท่ีกล่าวในตอนตน้วา่ เม่ือเห็นหรือประสบอุบติัเหตุท่ีเป็นความเส่ียงบ่อยคร้ังจากปริมาณ
รถยนตท่ี์หนาแน่นในเขตกรุงเทพมหานคร ยอ่มเห็นประโยชน์ของการทาํประกนัภยัมากกวา่ 

ภาครัฐควรจะตอ้งใชม้าตรการเชิงรุกในการให้ความรู้และประชาสัมพนัธ์เพ่ือเขา้ถึงเจา้ของรถยนตก์ลุ่มท่ี 3 

ไดแ้ก่ กลุ่มผูท่ี้ตอ้งดูแลเป็นพิเศษ มากข้ึน คือ กลุ่มเจา้ของรถยนต์ท่ีเป็นเพศหญิง มีอายุ 25-34 ปี มีการศึกษาระดบั

ปริญญาตรี มีอาชีพขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ/พนกังานของรัฐ มีรายไดเ้ฉล่ีย 20,001-30,000 บาทต่อเดือน และ

เป็นเจา้ของรถเก๋ง อาจเพราะกลุ่มคนเหล่าน้ีไม่ค่อยท่ีจะสนใจในเร่ืองของการดูแลรักษาหรือเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัรถยนต์

มากนักเพ่ือเพ่ิมระดบัความรู้ความเขา้ใจและระดบัทศันคติ โดยอาจศึกษาจากทฤษฎีความรู้ความเขา้ใจและทฤษฎี

ทศันคติ และอาจจาํเป็นตอ้งใชม้าตรการบงัคบั โดยอาจบงัคบัให้มีการเรียนรู้โดยการกาํหนดความรู้ดา้นประกนัภยั

รถยนตไ์วใ้นขอ้สอบขอใบอนุญาตขบัข่ีและมีรอบระยะเวลาทบทวนความรู้ การอบรมบุคลากรทางดา้นประกนัภยั 

ตั้งแต่ตวัแทนและนายหนา้ประกนัภยั หมอ พยาบาล ตลอดจนเจา้หนา้ท่ีตาํรวจท่ีอาจเขา้ถึงคนกลุ่มน้ีไดบ่้อยคร้ังกว่า 

ใหส้ามารถถ่ายทอดความรู้ทางดา้นการประกนัภยัรถยนตไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ หรือการออกแบบประกนัภยัรถยนต์

ภาคสมคัรใจแบบใหม่ หรือประกนัภยัรถยนตภ์าคบงัคบัท่ีมีความใกลเ้คียงการประกนัภยัภาคสมคัรใจมากข้ึน ส่วน

ภาคธุรกิจอาจจาํเป็นตอ้งเขา้มามีส่วนช่วยในการให้ความรู้และประชาสัมพนัธ์ผา่นทางการส่งเสริมการตลาดและการ

ใหบ้ริการ รวมทั้งเพ่ิมความถ่ีในการดาํเนินการ และอาจออกแบบผลิตภณัฑท่ี์มีความดึงดูดโดยอาจจูงใจดว้ยอตัราเบ้ีย

ประกนัภยัท่ีลดลงตามระดบัความรู้ความเขา้ใจ ในขณะท่ีกลุ่มท่ี 1 และ 2 ไดแ้ก่ กลุ่มผูท่ี้ดูแลตวัเองได ้และกลุ่มผูท่ี้

ยงัคงตอ้งคอยดูแล การคงไวซ่ึ้งระบบความช่วยเหลือเชิงรับเท่าท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนัก็เป็นการเพียงพอแลว้ เน่ืองจาก

เป็นกลุ่มท่ีมีความพร้อมทางดา้นทศันคติท่ีดีกวา่กลุ่มท่ี 3 
 

6. บทสรุป 
ภาครัฐควรจะตอ้งใชม้าตรการเชิงรุกในการใหค้วามรู้และประชาสัมพนัธ์เพ่ือเขา้ถึงเจา้ของรถยนตก์ลุ่มท่ี 3 ไดแ้ก่ 

กลุ่มผูท่ี้ตอ้งดูแลเป็นพิเศษ คือ กลุ่มเจา้ของรถยนต์ท่ีเป็นเพศหญิง มีอายุ 25-34 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพ
ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ/พนกังานของรัฐ มีรายไดเ้ฉล่ีย 20,001-30,000 บาทต่อเดือน และเป็นเจา้ของรถเก๋ง 

 

กติติกรรมประกาศ  
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ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมของผู้บริโภคกบัความพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ
ร้านกาแฟสด ในตลาดรวมทรัพย์อโศก เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

CORRELATIONBETWEEN CUSTOMER BEHAVIOR AND SATISFACTION  
TOWARDS SERVICE MARKING MIXES OF COFFEE SHOP  

IN ASOKRUAM SAP MARKET, WATTANA, BANGKOK 
 

ศศิกาญจ์ แก้วมณ1ี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี เอีย่มละออภักด2ี 
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2 อาจารยป์ระจาํ สาขาวชิาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

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

บทคดัย่อ      

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซ้ือและความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการร้านกาแฟสดในตลาดรวมทรัพยอ์โศก เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร กบัความพึงพอใจต่อส่วนประสม
ทางการตลาดร้านกาแฟสด  เป็นการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตวัเองในเชิงปริมาณ ซ่ึงใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ
รวบรวมขอ้มูลโดยการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 200 คน วิเคราะห์หาค่าสถิติ ดว้ยค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance: ANOVA) 

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ไม่มีร้านกาแฟในตลาดรวมทรัพยอ์โศกท่ีใชบ้ริการเป็นประจาํ 
โดยเมนูเคร่ืองด่ืมท่ีกลุ่มตวัอยา่งนิยมด่ืมมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ลาเต ้และมกัจะไม่ซ้ือสินคา้เพ่ิมเติมจากร้านกาแฟสด กลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่ซ้ือเคร่ืองด่ืมจากร้านกาแฟสดโดยเฉล่ีย  3 - 4 คร้ัง/ สัปดาห์ ส่วนใหญ่มกัด่ืมเคร่ืองด่ืมจากร้านกาแฟ
สดในช่วงเวลาท่ีไม่แน่นอน และส่วนใหญ่ไปใชบ้ริการร้านกาแฟสดคนเดียว โดยซ้ือเคร่ืองด่ืมต่อแกว้ในราคา 41 – 50 
บาท ด้านความสัมพนัธ์ พบว่า พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟสดในตลาดรวมทรัพยอ์โศกมี
ความสัมพนัธ์กบัระดบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดของร้านกาแฟสดในดา้นสินคา้ ดา้นราคา ดา้น
ช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นกระบวนการให้บริการ และดา้นลกัษณะทาง
กายภาพ ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 
 

คาํสําคญั: พฤติกรรมการซ้ือ, ระดบัความพึงพอใจ, ส่วนผสมทางการตลาด, ร้านกาแฟสด 
 

Abstract 

The purpose of this research is to study customers’ behavior in buying and to find out correlation between 
customers’ decision making process of choosing coffee shop at Ruam Sap Market in Asok, Wattana, Bangkok and 
their contentment towards marketing mix of coffee shops market. This is a quantitative research made by myself 
using questionnaire as an instrument to collect information from a group of customers consisted of 200 people. 
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Analysis made to find out statistics using frequency, average of 100 people, standard deviation and one-way 
analysis of variance: ANOVA. 

The results of the research showed that most customers at the Ruam Sap Market do not have their favorite 
coffee shop. Considering their choice of drinks from the sample menu the most favorite drink of most customers is 
coffee latte and most of them do not buy anything else except coffee from coffee shops. On average most customers 
buy coffee from coffee shops at Ruam Sap Market 3-4 times a week. There is no any particular time of the day at 
which most customers prefer to buy coffee. Also, most of the customers come to coffee shops alone and buy drinks 
on average price of 41-50 baht per cup. Talking about the correlation, I found out that customer’s behavior in 
choosing coffee shop at Ruam Sap Market in Asok, Wattana, Bangkok has a correlation between level of 
satisfaction and marketing components such as a product, a price, distribution channels, promotional marketing, 
personality, service and physical aspect at the level of significance of 0.05 

 

Keywords: Customer behavior in buying, a level of contentment, marketing mix, coffee shop. 
 
1. บทนํา 

ในปัจจุบนั “กาแฟ” เป็นเคร่ืองด่ืมท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลายทัว่โลกรวมถึงประเทศไทยจากขอ้มูล
ศูนยว์ิจยักสิกรไทย พบว่าในปี 2556 ธุรกิจร้านกาแฟมีมูลค่าตลาดประมาณ 7.23 พนัลา้นบาท เติบโตข้ึนร้อยละ 11 
จากปี 2555 ซ่ึงมีมูลค่าตลาดประมาณ 6.49 พนัลา้นบาทและจะมีแนวโน้มเติบโตเพ่ิมมากข้ึนในปี 2556 เพราะเป็น
กระแสนิยมของสังคม ดว้ยแนวคิดท่ีวา่ กาแฟไม่ไดเ้ป็นเพียงแค่เคร่ืองด่ืม หากแต่กลายเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคเลือกท่ีจะซ้ือ 
เพราะต้องการประสบการณ์การด่ืมกาแฟท่ีหลากหลาย อันเป็นไลฟ์สไตล์ของคนยุคปัจจุบันท่ีนิยมท่ีจะค้นหา
ประสบการณ์แปลกใหม่ให้กบัชีวิตซ่ึงแนวคิดดงักล่าวไดรั้บการจุดประกายจาก สตาร์บคัส์ ผูน้าํตลาดกาแฟพรีเมียม 
ทาํให้มีผูป้ระกอบการร้านรายใหม่ๆ เขา้มาในตลาดอยูต่ลอดเวลานอกจากน้ีศูนยว์ิจยักสิกรไทยเคยทาํวิจยัถึงปริมาณ
การด่ืมกาแฟของคนไทยไวว้า่ มีอตัราการบริโภคตํ่ากวา่ร้อยละ 0.5 กิโลกรัม/คน/ปี หรือประมาณคนละ 130-150 ถว้ย/
ปี ทั้งน้ี เพราะคนท่ีบริโภคกาแฟเป็นประจาํมีประมาณ 30% ของประชากรทั้งประเทศ (หนงัสือพิมพฐ์านเศรษฐกิจ ปีท่ี 
33 ฉบบัท่ี 2,907  วนัท่ี 22 - 25  ธนัวาคม  พ.ศ. 2556)  

ร้าน  ML5 CAFE & COFFEE เป็นร้านกาแฟสดตั้ งอยู่ท่ีตลาดรวมทรัพย์อโศก โซนพลาซ่า ล็อคท่ี 3 
จาํหน่ายเคร่ืองด่ืม มีราคาเร่ิมตั้งแต่ 25 บาทไปจนถึง 95 บาท มีคู่แข่งในรัศมี 1 กิโลเมตรประมาณ 20 ร้าน เน่ืองจาก
ทาํเลบริเวณดงักล่าวมีอาคารสํานักงานอยู่เป็นจาํนวนมาก โดยกลุ่มลูกคา้เป้าหมายคือ พนักงานบริษทัเน่ืองจากใน
ปัจจุบนัร้าน ML5 CAFE & COFFEE ซ่ึงประกอบธุรกิจร้านกาแฟสดในตลาดรวมทรัพยอ์โศก ประสบปัญหาคู่แข่งท่ี
เพ่ิมมากข้ึนส่งผลมียอดขายลดลง จากปัญหาดงักล่าวผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการร้านกาแฟสดในตลาดรวมทรัพยอ์โศก เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร โดยทางร้านจะไดน้าํเคร่ืองมือ
ทางการตลาดไปใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมเป็นการตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟสดในตลาดรวมทรัพยอ์โศก เขตวฒันา 

กรุงเทพมหานคร  
2. เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อส่วนประสมทางการตลาดร้านกาแฟสด 
3.เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟสดในตลาดรวมทรัพย์

อโศก เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร กบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดร้านกาแฟสด 
 
3. การดาํเนินการวจิัย 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตวัเองในเชิงปริมาณ ซ่ึงใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็น
เคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูล 

การกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง อา้งอิงจากสูตรการคาํนวณการสุ่มกลุ่มตวัอย่างสําเร็จรูปของประชากร 
Krejcie and Morgan ไดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัท่ากบั 200 คน โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้มา
เดินเลือกซ้ือสินค้าภายในตลาดรวมทรัพยอ์โศก เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร จาํนวน 200 คน ซ่ึงจะทาํการเก็บ
แบบสอบถามทุกวนัตั้งแต่เวลา 06.30 – 19.00 น. เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2557 – 27 ธนัวาคม 2557 
 
4. ผลการวจิัย 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 
21 - 25 ปี มีรายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท และมีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน  

ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลดา้นพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟสดในตลาดรวมทรัพยอ์โศก เขตวฒันา 
กรุงเทพมหานคร พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ไม่มีร้านกาแฟในตลาดรวมทรัพยอ์โศกท่ีใชบ้ริการเป็นประจาํ โดยเมนู
เคร่ืองด่ืมท่ีกลุ่มตวัอยา่งนิยมด่ืมมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ลาเต ้และมกัจะไม่ซ้ือสินคา้เพ่ิมเติมจากร้านกาแฟสด กลุ่มตวัอยา่ง
ส่วนใหญ่ซ้ือเคร่ืองด่ืมจากร้านกาแฟสดโดยเฉล่ีย 3 - 4 คร้ัง/ สัปดาห์ ส่วนใหญ่มกัด่ืมเคร่ืองด่ืมจากร้านกาแฟสดใน
ช่วงเวลาท่ีไม่แน่นอน และส่วนใหญ่ไปใชบ้ริการร้านกาแฟสดคนเดียว โดยซ้ือเคร่ืองด่ืมต่อแกว้ในราคา 41 – 50 บาท 
ส่วนกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีร้านกาแฟสดท่ีใชบ้ริการเป็นประจาํ ส่วนใหญ่จะเลือกใชบ้ริการร้าน ML 5 Café&Coffee โดยมี
เหตุผลในการเลือกใชบ้ริการคือ รสชาติเคร่ืองด่ืมถูกปาก และกลุ่มตวัอยา่งท่ีนิยมซ้ือสินคา้เพ่ิมเติมจากร้านกาแฟสด
ส่วนใหญ่จะเลือกซ้ือ เคก้ 

ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลดา้นความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดของร้านกาแฟสด  
จากการศึกษา พบวา่ ระดบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดดา้นสินคา้ (Product) ของร้านกาแฟ

สดในตลาดรวมทรัพยอ์โศก เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร มีความพึงพอใจเร่ืองรสชาติของเคร่ืองด่ืม มากท่ีสุด มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.36 รองลงมา ไดแ้ก่ เร่ืองปริมาณเคร่ืองด่ืมต่อแกว้มีความเหมาะสม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.27 และเร่ืองมี
เมนูใหเ้ลือกหลากหลาย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.22 ตามลาํดบั  

ระดบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา (Price) ของร้านกาแฟสดในตลาดรวมทรัพย์
อโศก เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร มีความพึงพอใจเร่ืองราคาไม่แพงเม่ือเทียบกบัร้านอ่ืน มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
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4.35 รองลงมา ไดแ้ก่ เร่ืองราคาต่อแกว้เหมาะสมกบัคุณภาพและปริมาณ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.33 และเร่ืองมีการติดป้าย
แสดงราคาท่ีชดัเจน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.25 ตามลาํดบั 

ระดบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) ของร้านกาแฟสดใน
ตลาดรวมทรัพยอ์โศก เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร มีความพึงพอใจเร่ืองร้านตั้งอยูใ่นสถานท่ีท่ีสะดวกแก่การซ้ือ มาก
ท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.23 รองลงมา ไดแ้ก่ เร่ืองความสะอาดของร้าน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.18 และเร่ืองมีการบริการส่ง
ฟรีถึงท่ีในรัศมี 1 กิโลเมตร ท่ีสั่งตั้งแต่ 3 แกว้ข้ึนไป มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.08 ตามลาํดบั  

ระดบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ของร้านกาแฟ
สดในตลาดรวมทรัพยอ์โศก เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร มีความพึงพอใจเร่ืองบตัรประทบัสะสมคะแนนเม่ือซ้ือครบ 
10แกว้ ฟรี 1 แกว้มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00 รองลงมา ไดแ้ก่ เร่ืองมีส่วนลด 5% ในวนัพุธ ให้กบัลูกคา้ท่ีมีบตัร
สมาชิกของร้าน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.98 และเร่ืองมีการแจกคูปองส่วนลด 5% สาํหรับลูกคา้ท่ีซ้ือตั้งแต่ 300 บาทข้ึนไป มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.89 ตามลาํดบั  

ระดบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดดา้นบุคคล (People) ของร้านกาแฟสดในตลาดรวมทรัพย์
อโศก เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร มีความพึงพอใจเร่ืองพนกังานบริการดว้ยความสุภาพ มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.30 รองลงมา ไดแ้ก่ เร่ืองพนกังานบริการดว้ยรอยยิม้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.26 และเร่ืองพนกังานมีความรู้เก่ียวกบัสินคา้
และบริการของร้าน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.22 ตามลาํดบั 

ระดบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการให้บริการ (Process) ของร้านกาแฟสด
ในตลาดรวมทรัพยอ์โศก เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร มีความพึงพอใจเร่ือง ใหบ้ริการเสริฟเคร่ืองด่ืมดว้ยความถูกตอ้ง 
แม่นยาํ มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.29 รองลงมา ไดแ้ก่ เร่ืองมีการบริการเคร่ืองด่ืมท่ีรวดเร็ว มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.24 
และเร่ืองมีการบนัทึกเมนูโปรดของลูกคา้ท่ีเป็นสมาชิก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.21 ตามลาํดบั  

ระดบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ของร้าน
กาแฟสดในตลาดรวมทรัพยอ์โศก เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร มีความพึงพอใจเร่ืองเร่ืองป้ายช่ือร้านมองเห็นได้
ชดัเจน มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.22 รองลงมา ไดแ้ก่ เร่ืองท่ีตั้งของร้านมองเห็นไดง่้าย สะดวกต่อการซ้ือ มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.19 และเร่ืองการจดัวางเคร่ืองมือ อุปกรณ์ เป็นระเบียบและสะอาด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.18 ตามลาํดบั 

ส่วนท่ี 4 การหาค่าความสัมพนัธ์ พบวา่ 
1. การหาความสัมพนัธ์และผลการเปรียบเทียบระหวา่งเหตุผลท่ีกลุ่มตวัอยา่งเลือกใชบ้ริการร้านประจาํกบั

ระดบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดของร้านกาแฟสดพบวา่ เหตุผลท่ีกลุ่มตวัอยา่งเลือกใชบ้ริการร้าน
ประจาํท่ีแตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์กบัระดบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดของร้านกาแฟสดในดา้น
สินคา้ ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด และดา้นบุคคล ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

2. การหาความสัมพนัธ์และผลการเปรียบเทียบระหว่างประเภทเคร่ืองด่ืมท่ีกลุ่มตวัอยา่งช่ืนชอบกบัระดบั
ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดของร้านกาแฟสดพบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีช่ืนชอบประเภทเคร่ืองด่ืมท่ีแตกต่างกนั
มีความสัมพนัธ์กบัระดบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดของร้านกาแฟสดในดา้นสินคา้ ดา้นช่องทางการ
จดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นกระบวนการให้บริการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ ท่ี
ระดบันยัสาํคญั 0.05 
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3. การหาความสัมพนัธ์และผลการเปรียบเทียบระหวา่งสินคา้ท่ีกลุ่มตวัอยา่งซ้ือเพ่ิมเติมจากร้านกาแฟสดกบั
ระดบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดของร้านกาแฟสดพบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้เพ่ิมเติมจากร้านกาแฟ
สดท่ีแตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์กบัระดบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดของร้านกาแฟสดในดา้นสินคา้ 
ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ดา้นบุคคล และดา้นกระบวนการให้บริการ ท่ี
ระดบันยัสาํคญั 0.05 

4. การหาความสัมพนัธ์และผลการเปรียบเทียบระหวา่งความถ่ีในการซ้ือเคร่ืองด่ืมจากร้านกาแฟสดโดยเฉล่ีย
ก่ีคร้ัง/ สัปดาห์กบัระดบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดของร้านกาแฟสด พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีความถ่ีใน
การซ้ือเคร่ืองด่ืมจากร้านกาแฟสดท่ีแตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์กบัระดบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด
ของร้านกาแฟสดในดา้นสินคา้ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นลกัษณะทางกายภาพ ท่ีระดบันยัสาํคญั 
0.05 

5. การหาความสัมพนัธ์และผลการเปรียบเทียบระหวา่งช่วงเวลาท่ีกลุ่มตวัอยา่งมกัด่ืมเคร่ืองด่ืมจากร้านกาแฟ
สดกบัระดบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดของร้านกาแฟสดพบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีช่วงเวลาด่ืมเคร่ืองด่ืมจาก
ร้านกาแฟสดท่ีแตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์กบัระดบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดของร้านกาแฟสดใน
ดา้นสินคา้ ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

6. การหาความสัมพนัธ์และผลการเปรียบเทียบระหว่างราคาเคร่ืองด่ืมต่อแกว้ท่ีกลุ่มตวัอย่างด่ืมกบัระดบั
ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดของร้านกาแฟสดพบว่า ผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมท่ีมีราคาต่อแกว้ท่ี
แตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์กบัระดบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดของร้านกาแฟสดในดา้นสินคา้ ดา้น
ราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นกระบวนการให้บริการ และดา้น
ลกัษณะทางกายภาพ ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

 
5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

อภิปรายผล จากการศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟสด
กบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดร้านกาแฟสด ในตลาดรวมทรัพยอ์โศก เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 
ผูว้จิยัไดอ้ภิปรายผลการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 

ระดบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อส่วนประสมทางการตลาดร้านกาแฟสดในตลาดรวมทรัพยอ์โศก เขต
วฒันา กรุงเทพมหานครดา้นสินคา้  พบวา่ ปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคพึงพอใจมากท่ีสุด ไดแ้ก่ รสชาติของเคร่ืองด่ืม ปริมาณต่อ
แกว้มีความเหมาะสม และมีเมนูให้เลือกหลากหลาย รวมไปถึงดา้นบุคคล พบวา่ ปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคพึงพอใจมากท่ีสุด 
ไดแ้ก่ พนักงานบริการดว้ยความสุภาพ และบริการดว้ยร้อยยิ้ม ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ฉัตรชยั วฒันวชิรกุล 
(2551) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสด: กรณีศึกษาร้านกาแฟสดขนาด
เล็กในกรุงเทพมหานคร พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ์กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญักบัรสชาติและกล่ินของกาแฟมากท่ีสุด 
เน่ืองจากรสชาติและกล่ืนของกาแฟสามารถสร้างความสุนทรียใ์ห้กบัผูบ้ริโภคและพึงพอใจของผูม้าใชบ้ริการร้าน
กาแฟสดขนาดเลก็ ส่วนดา้นบุคลากร กลุ่มตวัอยา่งให้ความสาํคญักบัพนกังานยิม้แยม้ แจ่มใส บริการเป็นกนัเอง เป็น
การสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งผูข้ายกบัผูบ้ริโภค ช่วยให้สามารถเขา้ใจ และรับรู้ถึงความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง ปัจจยัดา้นราคา พบว่า ผูบ้ริโภคพึงพอใจมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ราคาไม่แพงเม่ือเปรียบเทียบกบัร้านอ่ืน และราคา
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เหมาะสมกบัคุณภาพและปริมาณ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของนิติกาญจน์ ธนงัเลิศมาลยั (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยั
ทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดของผูบ้ริโภคในเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร พบวา่ 
ปัจจยัดา้นราคาผูบ้ริโภคให้ความสําคญัในเร่ืองราคาเหมาะสมกบัคุณภาพมาท่ีสุดปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 
พบวา่ ปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคพึงพอใจมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ร้านตั้งอยูใ่นสถานท่ีท่ีสะดวกแก่การซ้ือ และปัจจยัดา้นการส่งเสริม
ทางการตลาด พบว่า ปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคพึงพอใจมากท่ีสุด ไดแ้ก่ บตัรประทบัสะสมคะแนนเม่ือซ้ือครบ 10 แกว้ ฟรี 1 
แกว้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชนญัญา ศรีลลิตา (2551) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
ร้านกาแฟสดของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้นช่องทางการ
จัดจาํหน่าย ในเร่ืองของทาํเลท่ีตั้ งท่ีอยู่ใกลส้ถานท่ีทาํงานและสถานศึกษา รวมไปถึงปัจจัยด้านการส่งเสริมทาง
การตลาด พบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัในเร่ืองการสะสมยอดเพ่ือแลกของรางวลัมากท่ีสุด 
จากผลการศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟสดในตลาดรวมทรัพย์อโศก  เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้ริโภคชอบด่ืมเคร่ืองด่ืมแบบเยน็ โดยมีเมนูโปรดไดแ้ก่ลาเต ้และเอสเปรซโซ่  เพราะมี
รสชาติถูกปาก ส่วนใหญ่ซ้ือเคร่ืองด่ืมจากร้านกาแฟสดโดยเฉล่ีย 3-4 คร้ัง/สัปดาห์ และราคาเคร่ืองด่ืมต่อแกว้ 41-50 
บาท  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิติกาญจน์  ธนังเลิศมาลัย (2554) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยทางการตลาดท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดของผูบ้ริโภคในเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร พบวา่ ผูบ้ริโภคมีเหตุผล
ในในการบริโภคเพราะรสชาติถูกปากและชอบกล่ิน โดยลกัษณะกาแฟท่ีซ้ือเป็นแบบเยน็ โดยบริโภคกาแฟสด 3-4 
วนั/สัปดาห์ และมีค่าใชจ่้ายท่ีร้านกาแฟสด 1-50 บาทต่อคร้ัง 
 ข้อเสนอแนะ จากการศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟสด
กบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดร้านกาแฟสด ในตลาดรวมทรัพยอ์โศก เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 
ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัต่อไปน้ี 
 1. ด้านสินค้า เน่ืองจากผูบ้ริโภคให้ความสําคัญกับเร่ืองรสชาติของเคร่ืองด่ืมมาเป็นอันดับแรก ดังนั้ น 
ผูป้ระกอบการควรรักษามาตรฐานรสชาติของเคร่ืองด่ืม ด้วยการกาํหนดปริมาณของส่วนผสมแต่ละเมนูเพ่ือให้
สามารถคงรสชาติของเคร่ืองด่ืมทุกแกว้ได ้เพ่ือให้ลูกคา้เกิดความประทบัใจในทุกคร้ังท่ีมาใชบ้ริการ และทาํให้เกิด
การซ้ือซํ้ า 
 2. ดา้นราคา ผูป้ระกอบการควรตั้งราคาเพ่ือให้เหมาะสมกบัคุณภาพและปริมาณของเคร่ืองด่ืม ซ่ึงความ
เหมาะสมของคุณภาพและปริมาณสามารถวดัไดจ้ากคุณภาพของวตัถุดิบ และขนาดของแกว้ จากการศึกษาเร่ืองราคา 
พบวา่ ราคาเคร่ืองด่ิมต่อแกว้ท่ีเหมาะสมสาํหรับร้านกาแฟสดขนาดเลก็ไม่ควรเกิน 50 บาทต่อแกว้ นอกจากน้ีทางร้าน
สามารถติดป้ายการแนะนาํวตัถุดิบท่ีใชไ้วภ้ายในร้านให้ลูกคา้อ่านขณะนั่งรอได ้วิธีน้ีจะทาํให้ลูกคา้สามารถรับรู้ถึง
คุณภาพของเคร่ืองด่ืมได ้
 3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญักบัเร่ืองสถานท่ีตั้งของร้านสะดวกแก่การซ้ือ ซ่ึงร้าน
ทั้งหมดตั้งอยูภ่ายในตลาดรวมทรัพยอ์โศก เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นทาํเลท่ีอยูใ่กลก้บัสํานกังานและออฟ
ฟิตต่างๆ ดงันั้นเร่ืองทาํเลจึงถือวา่มีความไดเ้ปรียบเท่าเทียมกนักนัอยูแ่ลว้ ผูป้ระกอบการควรใชก้ลยทุธ์ดา้นอ่ืนๆ มา
ช่วย เช่น ดา้นลกัษณะทางกายภาพ เป็นตน้ 
 4. ดา้นส่งเสริมทางการตลาด ผูบ้ริโภคให้ความสําคญักบักิจกรรมการสะสมแตม้เพ่ือแลกซ้ือเคร่ืองด่ืมฟรี
มากท่ีสุด ซ่ึงเป็นการสะทอ้นว่าผูบ้ริโภคให้ความสนใจกบัการทาํกิจกรรมท่ีมีรางวลัเป็นสินคา้ภายในร้าน ดงันั้น
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ผูป้ระกอบการควรมีการจดัโปรโมชัน่ใหม่ๆอยูต่ลอดเวลา อาจจะเป็นช่วงเทศกาลพิเศษต่างๆ เช่น วนัวาเลนไทน์ซ้ือ
เคร่ืองด่ืม 1 แกว้ รับฟรี 1 แกว้ สาํหรับคนท่ีมาซ้ือเป็นคู่รัก หรือคู่เพ่ือนซ้ี เป็นตน้ 
 5. ดา้นบุคคล ผูป้ระกอบการควรมีการสรรหาบุคลากรท่ีมีใจรักในการบริการ มีหนา้ตายิม้แยม้ แจ่มใส และ
ควรมีการอบรมพนักงานก่อนการเร่ิมงานให้ตระหนักถึงเร่ืองการบริการลูกคา้ดว้ยความเป็นมิตร สอบถามความ
ตอ้งการเพ่ิมเติมของลูกคา้ เช่น ชอบความหวานมากหรือน้อย เป็นตน้ เพ่ือให้ลูกคา้เกิดความประทบัใจและนาํไปสู่
การกลบัมาใชบ้ริการอีกในคร้ังต่อไป 
 6. ดา้นกระบวนการให้บริการ ผูบ้ริโภคให้ความสําคญักบัเร่ืองให้บริการเสริฟดว้ยความถูกตอ้งแม่นยาํ 
นอกจากร้านตอ้งรักษามาตรฐานของรสชาติแลว้ยงัตอ้งให้ความสําคญักบัการส่งมอบสินคา้ท่ีรวดเร็ว และถูกตอ้ง
แม่นยาํ เพ่ือไม่ให้ลูกคา้รอคอยนานจนเกินไป ซ่ึงการท่ีลูกคา้ไดน้บัการตอบสนองตามความตอ้งการท่ีถูกตอ้งแม่นยาํ
นั้นยอ่มทาํใหเ้กิดการยอมรับ และเป็นการสร้างความประทบัใจใหก้บัลูกคา้อีกดว้ย 

7. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ผูป้ระกอบการควรคาํนึงถึงความสะอาดของร้าน ซ่ึงร้านกาแฟถือไดว้า่เป็นสินคา้
สาํหรับการบริโภค ดงันั้นเร่ืองความสะอาดจึงถือเป็นเร่ืองสาํคญั นอกจากน้ีทางร้านควรมีการจดัทาํป้ายท่ีมีลกัษณะท่ี
เด่นชดั สามารถสังเกตไดง่้าย ซ่ึงร้านกาแฟสดในตลาดรวมทรัพยอ์โศก เขตวฒันา กรุงเทพมหานครนั้นมีอยูถึ่ง 15 
ร้าน ดงันั้นการสร้างจุดเด่นใหก้บัร้านถือเป็นการดึงดูดลูกคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้ริการร้านของเรานัน่เอง 

 
6. บทสรุป 

 จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟสดกบัความพึงพอใจ
ต่อส่วนประสมทางการตลาดร้านกาแฟสด ในตลาดรวมทรัพยอ์โศก เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร พบวา่  กลุ่มตวัอยา่ง
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21 - 25 ปี มีรายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน10,001 - 20,000 บาท และมีอาชีพเป็น
พนกังานบริษทัเอกชน ส่วนใหญ่ไม่มีร้านกาแฟในตลาดรวมทรัพยอ์โศกท่ีใชบ้ริการเป็นประจาํ โดยเมนูเคร่ืองด่ืมท่ี
กลุ่มตวัอยา่งนิยมด่ืมมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ลาเต ้และมกัจะไม่ซ้ือสินคา้เพ่ิมเติมจากร้านกาแฟสด กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ซ้ือ
เคร่ืองด่ืมจากร้านกาแฟสดโดยเฉล่ีย 3 - 4 คร้ัง/ สัปดาห์ ส่วนใหญ่มกัด่ืมเคร่ืองด่ืมจากร้านกาแฟสดในช่วงเวลาท่ีไม่
แน่นอน และส่วนใหญ่ไปใชบ้ริการร้านกาแฟสดคนเดียว โดยซ้ือเคร่ืองด่ืมต่อแกว้ในราคา 41 – 50 บาทกลุ่มตวัอยา่งมี
ระดบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ลาํดบัท่ี 1 ไดแ้ก่ รสชาติของเคร่ืองด่ืมรองลงมา คือ 
ปริมาณเคร่ืองด่ืมต่อแกว้มีความเหมาะสมระดบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา ลาํดบัท่ี 1 ไดแ้ก่ 
ราคาไม่แพงเม่ือเทียบกบัร้านอ่ืน รองลงมา คือ ราคาต่อแกว้เหมาะสมกบัคุณภาพและปริมาณระดบัความพึงพอใจต่อ
ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจาํหน่ายลาํดับท่ี 1 ไดแ้ก่ ร้านตั้งอยู่ในสถานท่ีท่ีสะดวกแก่การซ้ือ 
รองลงมา คือ ความสะอาดของร้านระดบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด ลาํดบั
ท่ี 1 ไดแ้ก่ บตัรประทบัสะสมคะแนนเม่ือซ้ือครบ 10แกว้ ฟรี 1 แกว้ รองลงมา คือ มีมีส่วนลด 5% ในวนัพุธ ให้กบั
ลูกคา้ท่ีมีบตัรสมาชิกของร้านระดบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดดา้นบุคคลลาํดบัท่ี 1 ไดแ้ก่ พนกังาน
บริการดว้ยความสุภาพ รองลงมา คือ พนกังานบริการดว้ยรอยยิม้ ระดบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด
ดา้นกระบวนการให้บริการลาํดบัท่ี 1 ไดแ้ก่ ให้บริการเสิร์ฟเคร่ืองด่ืมดว้ยความถูกตอ้ง แม่นยาํ รองลงมา คือ มีการ
บริการเคร่ืองด่ืมท่ีรวดเร็ว และระดบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดดา้นลกัษณะทางกายภาพลาํดบัท่ี 1 
ไดแ้ก่ ป้ายช่ือร้านมองเห็นไดช้ดัเจน รองลงมา คือ ท่ีตั้งของร้านมองเห็นไดง่้าย สะดวกต่อการซ้ือ 
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THE SEGMENTATION OF HOLDERS OF COMMERCIAL BANK ATM CARD BY USING 
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บทคดัย่อ      

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาทศันคติของกลุ่มผูถื้อบตัรเอทีเอม็ของธนาคารพาณิชยท่ี์มีต่อบริการ
เสริมประกนัอุบติัเหตุส่วนบุคคล และเพื่อศึกษาการแบ่งกลุ่มผูถื้อบตัรเอทีเอ็มของธนาคารพาณิชย ์โดยการใชปั้จจยั
ด้านทัศนคติท่ีมีต่อบริการเสริมประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ความรู้ความเข้าใจ และความต้องการท่ีมีต่อสิทธิ
ประโยชน์การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลจากการเป็นผูถื้อบัตรเอทีเอ็มในจังหวดักรุงเทพมหานคร โดยใช้กลุ่ม
ตัวอย่างจาํนวน 200 คน โดยศึกษาจากการเก็บรวบรวมข้อมูล ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบ
แบบสอบถามเก่ียวกบั เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ความถ่ีในการใช้บริการบตัรเอทีเอ็ม 
ธนาคารเจา้ของบตัรเอทีเอ็ม ธุรกรรมการใชบ้ริการบตัรเอทีเอ็ม และขอ้มูลเก่ียวกบัทศันคติต่อการขายพ่วงประกนั
อุบัติเหตุส่วนบุคคลและสิทธิประโยชน์จากประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลจากการเป็นผูถื้อบัตรเอทีเอ็ม มาทาํการ
วเิคราะห์ดว้ยเคร่ืองมือทางสถิติ โดยการทาํ Cluster Analysis และวิเคราะห์จากปัจจยัดา้นทศันคติของประชากรกลุ่มผู ้
ถือบตัรเอทีเอม็ ท่ีมีต่อบริการเสริมประกนัอุบติัเหตุส่วนบุคคล สามารถแบ่งประชากรไดเ้ป็น 3 กลุ่ม กลุ่มท่ี 1 รู้นอ้ย 
และไม่ตอ้งการ มีทศันคติในเชิงลบ เก่ียวกบัประกนัอุบติัเหตุส่วนบุคคล พว่งบตัรเอทีเอม็ กลุ่มท่ี 2 รู้มาก และตอ้งการ
มาก มีทศันคติในเชิงบวกทุกประการ เก่ียวกบัการประกนัอุบติัเหตุส่วน บุคคลพ่วงบตัรเอทีเอม็ กลุ่มท่ี 3 รู้ปานกลาง 
และตอ้งการมาก แต่มีทศันคติปานกลาง 

 

คาํสําคญั: ประกนัอุบติัเหตุส่วนบุคคล, ทศันคติ, สิทธิประโยชน์ 
 

Abstract 

 This study aims to investigate attitudes of holders of commercial bank ATM cards towards service on 
personal accident insurance provided with the cards in Bangkok area. And, to study segmentation of the holders by 
using factors on attitudes, cognitive and needs towards the service. This study uses a sample of 200 populations by 
collecting 2 set of information. One is individual information on gender, age, education, frequency of ATM usage, 

name of bank, and type of ATM service. The other one is information on attitudes towards additional service on 
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personal accident insurance and its benefits for ATM card holder. The information is analyzed by way of 

Cluster Analysis. It is concluded that the populations can be divided into 3 groups: Group 1 is the group of people 
having less knowledge and denying to know and having negative attitudes about the service. Group 2 is the group 
of people being very knowledgeable and demanding and having positive attitudes about the service. Group 3 is the 
group of people having moderate knowledge and attitude but very demanding.  

 

KEYWORDS: PERSONAL ACCIDENT INSURANCE, ATTITUDES, BENEFITS. 
 

1. บทนํา 
การเติบโตของธุรกิจประกนัภยัค่อยๆเพ่ิมสูงข้ึนเป็นขั้นบนัได จนในช่วงสิบปีท่ีผ่านมา ธุรกิจประกนัภยั

เติบโตข้ึนอยา่งรวดเร็ว เน่ืองจากประชากรในประเทศเร่ิมให้ความสําคญักบัการประกนัภยัมากข้ึน และยงัรวมไปถึง
การประกนัชีวิต ซ่ึงมีผลประโยชน์มากมายท่ีจะไดรั้บ ทาํให้ประกนัภยัและประกนัชีวิตขยายตวัสู่ภาคประชาชน
ไดม้ากยิ่งข้ึน รวมถึงช่องทางการจาํหน่ายประกนัต่างๆ ยงัขยายตาม ซ่ึงเพ่ิมช่องทางให้ใกลชิ้ดประชาชนมากข้ึน 
นอกจากช่องทางขายท่ีผา่นตวัแทน/นายหนา้ประกนัภยัแลว้ ยงัมีช่องทางการขายท่ีผา่นทางโทรศพัท ์และช่องทางการ
ขายผ่านธนาคารท่ีทาํให้ประชาชนไดรั้บทราบข่าวสารการทาํประกนัมากข้ึน เม่ือช่องทางการขายเพ่ิมมากข้ึน ทาํให้
การแข่งขนัทางการตลาดเร่ิมแข่งขนัรุนแรง ตวัแทน/นายหน้าประกนัภยัก็แข่งกนัทาํยอดเบ้ียประกนัภยัเพ่ือให้ไดค้่า
บาํเหน็จ (สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั, 2557)      

นอกเหนือจากน้ี ธนาคารยงัมีการเพ่ิมสิทธิประโยชน์หลายช่องทางให้กบัลูกคา้ โดยการจบัมือกบับริษทั
ประกนัภยัมอบความคุม้ครองอุบติัเหตุส่วนบุคคลใหก้บัผูถื้อบตัรเอทีเอม็ หรือบตัรเดบิต ทาํใหลู้กคา้ท่ีถือบตัรดงักล่าว
ไดรั้บความคุม้ครองประกนัอุบติัเหตุส่วนบุคคลไปโดยปริยาย ซ่ืงช่องทางน้ี ธนาคารหลายแห่งไดเ้ร่ิมมีการให้สิทธิ
ประโยชน์ดงักล่าวใหก้บัลูกคา้ของตนเอง โดยในปัจจุบนัไม่วา่จะเป็นลูกคา้ใหม่หรือลูกคา้ท่ีมีการเปล่ียนบตัรเอทีเอม็ 
บัตรเดบิต หรือบัตรเก่าหมดอายุ จะเห็นได้ว่ามีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมท่ีมีราคาสูงกว่าค่าธรรมเนียมของบัตร
เอทีเอ็มปกติ เน่ืองจากธนาคารจะร่วมกบับริษทัประกนัภยัเพ่ือมอบสิทธิประโยชน์ เป็นการประกนัอุบติัเหตุส่วน
บุคคลให้กับลูกค้า ซ่ืงทําให้ลูกค้าต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพ่ิมข้ึนโดยไม่จาํเป็น จึงเป็นท่ีมาว่าลูกค้านั้ น อยากได้
ประกนัภยัท่ีมาพร้อมสิทธิประโยชน์จากการเป็นผูถื้อบตัรเอทีเอ็ม หรือบตัรเดบิตหรือไม่ ลูกคา้อาจตอ้งการแบบ
ประกนัท่ีมีความคุม้ครองแตกต่างกวา่ท่ีทางธนาคารเสนอให้ ซ่ึงปัจจุบนัมีเพียงแบบประกนัอุบติัเหตุส่วนบุคคลเพียง
อยา่งเดียว หรือลูกคา้อาจไม่ตอ้งการใหมี้ประกนัภยัใดๆแฝงอยูเ่ลย (ผูจ้ดัการออนไลน์, 2556) 

งานวิจยัน้ีตอ้งการศึกษาความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของลูกคา้ท่ีถือบตัรเอทีเอ็ม ซ่ึงสิทธิประโยชน์ท่ีไดรั้บจาก
บตัรดงักล่าวของลูกคา้อาจมี หรือไม่มีประกนัภยัแฝงอยูก่็ได ้สําหรับการให้สิทธิประโยชน์เช่นน้ี ลูกคา้บางท่านอาจ
ไม่ทราบวา่มีสิทธิประโยชน์ดงักล่าวแฝงอยู ่เน่ืองจากธนาคารบางแห่งไม่มีการช้ีแจงให้ลูกคา้ทราบ หรือธนาคารบาง
แห่งแจง้ให้ลูกคา้ทราบแต่ไม่บอกรายละเอียดให้ชดัเจน ทาํให้ลูกคา้เกิดความไม่เขา้ใจในส่ิงท่ีตนเองจะไดรั้บ ใน
การศึกษากลุ่มลูกคา้ของธนาคารจึงจะทาํให้ทราบถึงความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของลูกคา้ รวมถึงประโยชน์ท่ีไดจ้ากกลุ่ม
ลูกคา้ดงักล่าวบริษทัประกนัภยัจะไดน้าํไปพฒันารูปแบบหรือผลิตภณัฑ์ประกนัภยั ท่ีตอบสนองความตอ้งการ และ
เหมาะสมกับลูกค้ามากท่ีสุด รวมถึงการเสนอขายท่ีเป็นไปตามกฏข้อบังคับ และเป็นฐานข้อมูลสําคัญสําหรับ
หน่วยงานกาํกบั (สาํนกังาน คปภ.) ท่ีจะใชเ้ป็นแนวทางในการกาํกบัดูแลบริษทัประกนัภยัต่อไป 
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2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพ่ือศึกษาทศันคติ ความรู้ความเขา้ใจ และความตอ้งการของกลุ่มผูถื้อบตัรเอทีเอม็ของธนาคารพาณิชยท่ี์มี

ต่อบริการเสริมประกนัอุบติัเหตุส่วนบุคคล 
2. เพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มผูถื้อบตัรเอทีเอม็ของธนาคารพาณิชย ์โดยใชปั้จจยัดา้นทศันคติ ความรู้ความเขา้ใจ 

และความตอ้งการต่อการขายพว่งประกนัอุบติัเหตุส่วนบุคคล จากการเป็นผูถื้อบตัรเอทีเอม็ 
 

3. การดาํเนินการวจิัย 
 ประชากรท่ีจะศึกษา คือ กลุ่มตวัอย่างผูถื้อบตัรเอทีเอ็มในจงัหวดักรุงเทพมหานคร เน่ืองจากเป็นแหล่งท่ี

ประชากรจากต่างจังหวดัเขา้มาทาํงานมากท่ีสุด รวมทั้ งเป็นจังหวดัท่ีมีแต่ความเจริญทางด้านเทคโนโลยี แม้ว่า
ประชากรท่ีอาศยัอยูจ่ริง จะนอ้ยกวา่ต่างจงัหวดักต็าม แต่ในกรุงเทพมหานครมีหา้งสรรพสินคา้ท่ีสามารถอาํนวยความ
สะดวกให้กับประชากรในจังหวดัมากพอสมควร โดยเฉพาะการทาํธุรกรรมทางการเงิน โดยจะดาํเนินการแจก
แบบสอบถามสาํหรับผูท่ี้ถือบตัรเอทีเอม็กบัธนาคารพาณิชยเ์ท่านั้น ซ่ึงในปี 2556 มีจาํนวนบตัรเอทีเอม็ประมาณ 14.70 
ลา้นใบ (ขอ้มูลรวมของจาํนวนบตัรเอทีเอม็ทัว่ประเทศจากธนาคารพาณิชยแ์ละบริษทัประกอบธุรกิจบตัรเครดิตท่ีมิใช่
สถาบนัการเงิน ณ 31 ธนัวาคม 2556) เทียบกบัประชากรทั้งหมดในประเทศไทยจาํนวน 64.87 ลา้นคน จะมีผูถื้อบตัร
เอทีเอ็มในประเทศไทยทั้ งหมดประมาณร้อยละ 23 ของจาํนวนประชากรทั้ งหมด โดยจังหวดักรุงเทพมหานคร
ประกอบไปดว้ย 50 เขต มีจาํนวนประชากรทั้งหมด 5,691,087 คน (ขอ้มูลสถิติจาํนวนประชากรฐานขอ้มูลปัจจุบนั ณ 
วนัท่ี 31 สิงหาคม 2557) จึงสามารถประมาณการผูถื้อบตัรเอทีเอม็ไดจ้าํนวน 1,308,950.01 ลา้นคน และสามารถแบ่ง
ตามสาํนกัยทุธศาสตร์และประเมินผลไดอ้อกเป็น 6 กลุ่ม ตามความสอดคลอ้งของสภาพพ้ืนท่ี เศรษฐกิจ สังคมและวิถี
การดาํรงชีวติของประชาชน 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ประชากรในเขตจงัหวดักรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นผูถื้อบตัรเอทีเอม็ของ
ธนาคารพาณิชย  ์โดยจะทาํการจัดกลุ่มพ้ืนท่ี (Area Cluster Sampling) จาก 50 เขต ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาได้
กาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง เพื่อทาํการศึกษาจาํนวนทั้งส้ิน 200 คน จึงไดเ้ลือกโซนแบบสะดวก และเลือกเขตโดย
การสุ่ม แลว้เลือกตวัอยา่งแบบบงัเอิญ 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัน้ีคือ แบบสอบถามเก่ียวกบัทศันคติของผูถื้อบตัรเอทีเอม็ของธนาคารพาณิชย ์ท่ีมี
ต่อบริการเสริมประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล รวมถึงความรู้ความเข้าใจ ความคิดเห็น และความต้องการในความ
คุม้ครองของแบบประกนัท่ีไดรั้บจากสิทธิประโยชน์ของบตัรเอทีเอม็ ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ส่วน 

ส่วนท่ี 1 เป็นขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม เช่น เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายได ้อาชีพ โดยใส่
เคร่ืองหมาย  ใน  ท่ีมีขอ้ความตรงกบัความเป็นจริงของผูต้อบแบบสอบถามมากท่ีสุด 

ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเพ่ือให้ทราบความรู้ความเขา้ใจ ท่ีมีต่อบริการเสริมประกนัอุบติัเหตุส่วนบุคคล 
ความคิดเห็น และระดบัความตอ้งการในความคุม้ครองของแบบประกนัท่ีไดรั้บจากสิทธิประโยชน์ของบตัรเอทีเอ็ม 
โดยใชม้าตราส่วนแบบประมาณค่าเป็น 5 ช่วง ตามมาตราวดัแบบ Likert-Scale ในเร่ืองระดบัความรู้ความเขา้ใจ ระดบั
ความคิดเห็น และระดบัความตอ้งการ 

ผูว้ิจัยได้ทําการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ โดยการทดสอบความน่าเช่ือถือ (Reliability) ด้วยการนํา
เคร่ืองมือไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีทาํการศึกษาจาํนวน 30 ตวัอยา่ง โดยดาํเนินการลง
พ้ืนท่ีเกบ็แบบสอบถามดว้ยตนเอง ณ หา้งสรรพสินคา้ท่ีมีธนาคารพาณิชย ์แลว้นาํขอ้มูลในส่วนท่ี 2 หาค่าความเช่ือมัน่ 
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โดยใชว้ิธีสัมประสิทธ์ิอลัฟ่า (α-coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ ปรากฎ
วา่มีความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.936 ถือวา่เป็นแบบทดสอบท่ีมีคสามน่าเช่ือถือไดใ้นระดบัสูง 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
หลงัจากเก็บรวบรวมขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ จะนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์ดว้ยเคร่ืองมือทางสถิติ โดยการทาํ Cluster 

Analysis โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติเพ่ือช่วยในการวเิคราะห์ดงัน้ี 
วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ โดยมีขั้นตอนการประเมินความถูกตอ้งและความน่าเช่ือถือ ดงัน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีใช้ในการอธิบายลักษณะสถานภาพพ้ืนฐานของผูต้อบ

แบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ รายได ้ระดบัการศึกษา อาชีพ และวิเคราะห์ตวัแปรเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ ระดบัความรู้
ความเขา้ใจ ระดบัความคิดเห็น และระดบัความตอ้งการ เพ่ือกาํหนดวธีิการวดัระยะห่างในการแบ่งกลุ่ม 

ขั้นตอนท่ี 2 กาํหนดวิธีการแบ่งกลุ่ม โดยใชว้ิธี Hierachical เพ่ือทาํการคน้หาจาํนวนกลุ่มท่ีลดลงในกลุ่ม
ยอ่ยๆ และเหมาะสม 

ขั้นตอนท่ี 3 กาํหนดวธีิการแบ่งกลุ่ม โดยใชว้ิธี Partitioning ซ่ึงเม่ือไดจ้าํนวนกลุ่มท่ีตอ้งการจากผลการทาํวิธี 
Hierachical แลว้นาํจาํนวนกลุ่มมากาํหนดจุดเร่ิมตน้ และทาํการจดัขอ้มูลแต่ละรายการลงแต่ละกลุ่มดว้ยวธีิ K-means 

ขั้นตอนท่ี 4 เม่ือจัดขอ้มูลแต่ละรายการลงแต่ละกลุ่มด้วยวิธี K-means แล้ว ทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉล่ียระหว่างกลุ่ม โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เพ่ือพิจารณาว่ากลุ่มท่ีจดัแตกต่างกนัโดยกาํหนด
ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  

ขั้นตอนท่ี 5 ศึกษาความสัมพนัธ์โดยวิธี Chi-Square Test กาํหนดตวัแปรยอ่ยเชิงลกัษณะท่ีจะใชเ้ป็นตวัแปร
ตน้ และตวัแปรตาม คือจาํนวนกลุ่มท่ีได ้เพ่ือประเมินขนาดความสัมพนัธ์ 

ขั้นตอนท่ี 6 ทาํการสรุปกลุ่ม ซ่ึงไดแ้ก่ เพศ อาย ุรายได ้ระดบัการศึกษา อาชีพ และตวัแปรเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ 
ระดบัความรู้ความเขา้ใจ ระดบัความคิดเห็น และระดบัความตอ้งการ 
 
4. ผลการวจิัย 

4.1 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคล 
กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 200 คน เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย ส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 25 - 34 ปี คิดเป็นร้อยละ 

45.50 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน ส่วนใหญ่มีรายไดร้ะหวา่ง 10,001 - 20,000 บาท ใช้
บริการบตัรเอทีเอม็ 2 คร้ัง/อาทิตย ์ ส่วนใหญ่ใชบ้ตัรเอทีเอม็ของธนาคารกสิกรไทย และมีธุรกรรมการใชบ้ริการถอน
เงินจากบตัรเอทีเอม็  

ซ่ึงผลการวเิคราะห์ Cluster Analysis สามารถสรุปไดต้ามวตัถุประสงคด์งัน้ี 
4.2 ผลการศึกษาทัศนคติ ความรู้ความเข้าใจ และความตอ้งการของกลุ่มผูถื้อบัตรเอทีเอ็มของธนาคาร

พาณิชย ์ท่ีมีต่อบริการเสริมประกนัอุบติัเหตุส่วนบุคคล 

- จากการประเมินผลของทศันคติ ความรู้ความเขา้ใจ และความตอ้งการต่อการขายพว่งประกนัอุบติัเหตุส่วน
บุคคล จากการเป็นผูถื้อบตัรเอทีเอม็ สรุปไดว้า่ กลุ่มตวัอยา่งผูถื้อบตัรเอทีเอม็เห็นวา่การมีบริการเสริมพว่งบตัรเอทีเอม็
เป็นการประกนัอุบติัเหตุส่วนบุคคล ควรให้ลูกคา้กรอกแบบฟอร์มยินยอมรับขอ้เสนอดงักล่าว รวมถึงกลุ่มตวัอยา่ง
ทราบดีวา่ ถา้ท่านฆ่าตวัตาย ทะเลาะววิาท หรือเมาสุรา บริษทัประกนัภยัอาจไม่จ่ายผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากบริการ
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เสริมเป็นประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลจากบัตรเอทีเอ็มได้ อย่างไรก็ตาม กลุ่มตวัอย่างผูถื้อบัตรเอทีเอ็มจึงมีความ
ตอ้งการให้เจา้หน้าท่ีทางธนาคาร อธิบายผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจากบริการเสริมของบตัรเอทีเอ็มอยา่งชดัเจน รวมถึง
ผลประโยชน์ หรือความคุม้ครองท่ีจะไดรั้บอยา่งครบถว้น เช่นเดียวกนั 

4.3 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของขอ้มูล สามารถแบ่งกลุ่มผูถื้อบตัรเอทีเอม็ของธนาคารพาณิชย ์โดยใช้
ปัจจยัดา้นทศันคติ ความรู้ความเขา้ใจ และความตอ้งการต่อการขายพ่วงประกนัอุบติัเหตุส่วนบุคคล จากการเป็นผูถื้อ
บตัรเอทีเอม็ ได ้3 กลุ่ม ดงัน้ี 

กลุ่มท่ี 1 รู้นอ้ย และไม่ตอ้งการ 
กลุ่มท่ี 2 รู้มาก และตอ้งการมาก 
กลุ่มท่ี 3 รู้ปานกลาง และตอ้งการมาก 
กลุ่มท่ี 1 มีกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 68 คน เป็นกลุ่มท่ีเรียกไดว้่ารู้น้อย และไม่ตอ้งการ เน่ืองจากมีขอ้คาํถามท่ีมี

คะแนนตํ่ากวา่ค่าเฉล่ียทุกขอ้คาํถาม กล่าวคือ มีทศันคติในเชิงลบเก่ียวกบัการขายพว่งประกนัอุบติัเหตุส่วนบุคคล จาก
การเป็นผูถื้อบตัรเอทีเอม็ โดยไม่เห็นถึงความจาํเป็นในบริการเสริมดงักล่าว ไม่เห็นวา่การมีบริการเสริมอุบติัเหตุส่วน
บุคคลพว่งบตัรเอทีเอม็จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนในครอบครัว มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.01 ซ่ึงค่อนขา้งตํ่า อีกทั้งยงั
มีเง่ือนไขท่ีไม่ตรงตามความตอ้งการ ไม่เกิดความคุม้ค่า และคิดวา่การประกนัอุบติัเหตุส่วนบุคคลพว่งบตัรเอทีเอม็เป็น
การบงัคบัลูกคา้โดยไม่สมคัรใจ มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.16 รวมถึงเป็นการเอาเปรียบประชาชน ซ่ึงถา้เลือกได ้กลุ่มตวัอยา่ง
กลุ่มน้ีขอเลือกทาํประกนัอุบติัเหตุส่วนบุคคลดว้ยตนเองมากกวา่การไดรั้บบริการเสริมผา่นบตัรเอทีเอม็ จะเห็นไดว้า่
ประชากรกลุ่มน้ียงัไม่ทราบเลยว่าบตัรเอทีเอ็มท่ีตนเองใชอ้ยู ่มีประกนัอุบติัเหตุส่วนบุคคลพ่วง มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 1.60   
ไม่ทราบถึงเง่ือนไขของการประกนัอุบติัเหตุส่วนบุคคล มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 1.43 รวมถึงไม่ทราบผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ
จากการมีประกนัอุบติัเหตุส่วนบุคคลพว่งบตัรเอทีเอม็ อีกทั้งไม่ทราบเลยวา่มีค่าเบ้ียประกนัภยัรวมอยูใ่นค่าธรรมเนียม
บตัร มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 1.37 ซ่ึงค่อนขา้งตํ่า และไม่มีความรู้ความเขา้ใจในขอ้ยกเวน้ กรณีท่ีฆ่าตวัตาย ทะเลาะวิวาท หรือ
เมาสุรา บริษทัประกนัภยัจะพิจารณาไม่จ่ายผลประโยชน์ให้ท่าน ส่งผลใหไ้ม่มีความตอ้งการท่ีจะสมคัรบตัรเอทีเอม็ท่ี
มีประกนัอุบติัเหตุส่วนบุคคลพว่ง 

กลุ่มท่ี 2 มีกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 56 คน เป็นกลุ่มท่ีเรียกไดว้่ารู้มาก และตอ้งการมาก เน่ืองจากมีขอ้คาํถามท่ีมี
คะแนนสูงกว่าค่าเฉล่ียเกือบทุกขอ้คาํถาม กล่าวคือ กลุ่มตวัอย่างน้ีมีทัศนคติท่ีดีกบัการประกันอุบัติเหตุพ่วงบัตร
เอทีเอม็ ซ่ึงมองถึงความคุม้ค่าและประโยชน์ท่ีจะไดรั้บเป็นสาํคญั โดยเห็นวา่วงเงินความคุม้ครองของประกนัอุบติัเหตุ
ส่วนบุคคลท่ีไดรั้บจากบริการเสริมของบตัรเอทีเอม็นั้นนอ้ยเกินไป มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.93 ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มน้ีมองวา่
การประกนัอุบติัเหตุส่วนบุคคลท่ีตวัท่านจะไดรั้บนั้น ท่านอยากให้คนในครอบครัวไดรั้บสิทธิประโยชน์นั้นดว้ย มี
ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.88 รวมถึงบริการเสริมประกนัอุบติัเหตุส่วนบุคคลจากบตัรเอทีเอม็ไม่ควรมีขอ้ยกเวน้ในการจ่ายสิทธิ
ประโยชน์ และควรมีแบบฟอร์ยินยอมรับขอ้เสนอดังกล่าวให้ลูกคา้กรอกด้วย แต่ประชากรกลุ่มน้ีไม่เห็นด้วยท่ี
ธนาคารเจา้ของบตัรเอทีเอ็ม ไม่ควรเก็บค่าเบ้ียประกนัภยัรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมจากลูกคา้ อีกทั้งยงัมีความรู้ความ
เขา้ใจในกรณีท่ีท่านฆ่าตวัตาย ทะเลาะวิวาท หรือเมาสุรา บริษทัประกนัภยัจะไม่จ่ายผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจากบริการ
เสริมประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลจากการเป็นผูถื้อบัตรเอทีเอ็ม มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.98 และทราบเป็นอย่างดีว่าบัตร
ประเภทใดท่ีจะมีบริการเสริมเป็นประกนัอุบติัเหตุส่วนบุคคลพ่วงอยู่ มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.86 เม่ือกล่าวถึงประโยชน์ท่ี
ประชากรกลุ่มน้ีมองหา ทาํให้มีความตอ้งการท่ีจะเป็นผูเ้ลือกแผนในการรับประกนัภยัท่ีพ่วงมากบับตัรเอทีเอม็ไดเ้อง 
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มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.93 รวมถึงตอ้งการให้เจา้หน้าท่ีทางธนาคารอธิบายผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจากบริการเสริมของบตัร
เอทีเอ็มให้ทราบอยา่งชดัเจน รวมถึงอธิบายความคุม้ครองท่ีไดรั้บอยา่งครบถว้น พร้อมทั้งตอ้งการให้ใบแจง้หน้ีจาก
ทางธนาคารแสดงยอดแยกกนัระหวา่งการเรียกค่าธรรมเนียม และค่าเบ้ียประกนัภยัอยา่งชดัเจน 

กลุ่มท่ี 3 มีกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 76 คน เป็นกลุ่มท่ีเรียกไดว้า่รู้ปานกลาง และตอ้งการมาก เน่ืองจากมีขอ้คาํถาม
ท่ีมีคะแนนสูงกว่าค่าเฉล่ียเกือบทุกขอ้คาํถาม และบางขอ้คาํถามท่ีมีคะแนนตํ่ากว่าค่าเฉล่ีย กล่าวคือ กลุ่มตวัอยา่งน้ี
ค่อนขา้งมีทศันคติท่ีดีเทียบเท่ากบักลุ่มท่ี 2 แต่จะมีความกงัวลในสิทธิประโยชน์ท่ีจะไดรั้บว่าจะไดไ้ม่คุม้ค่าท่ีเสียไป 
โดยให้ความสําคญัในเร่ืองการมีบริการเสริมพ่วงบตัรเอทีเอ็มเป็นการประกนัอุบติัเหตุส่วนบุคคลนั้น ควรให้ลูกคา้
กรอกแบบฟอร์มเพ่ือยินยอมรับขอ้เสนอดงักล่าว มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.09 รวมทั้งยงัเห็นวา่ธนาคารเจา้ของบตัรเอทีเอม็ไม่
ควรเก็บค่าเบ้ียประกนัภยัรวมอยูค่่าธรรมเนียมจากลูกคา้ มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.00 ซ่ึงยงัคงเห็นวา่การประกนัอุบติัเหตุส่วน
บุคคลท่ีพ่วงมากบับตัรเอทีเอ็มเป็นการทาํโดยไม่สมคัรใจ และเอาเปรียบประชาชน แต่ไม่เห็นดว้ยท่ีว่าวงเงินความ
คุม้ครองประกนัอุบติัเหตุส่วนบุคคลท่ีไดรั้บจากบริการเสริมของบตัรเอทีเอม็นอ้ยเกินไป อาจเห็นวา่สมควรแลว้ จาก
ความวิตกกงัวลเห็นไดว้า่กลุ่มตวัอยา่งกลุ่มน้ี ไม่มีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของการประกนัอุบติัเหตุส่วนบุคคลพ่วง
บตัรเอทีเอม็เลย โดยไม่ทราบเก่ียวกบัค่าชดเชยรายวนั กรณีท่ีนอนพกัรักษาตวัท่ีโรงพยาบาล ท่ีไดรั้บจากการประกนั
อุบติัเหตุส่วนบุคคลพ่วงบตัรเอทีเอ็ม มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 1.43 ซ่ึงค่อนขา้งนอ้ย รวมถึงไม่ทราบเลยว่าบริษทัประกนัภยัใด
เป็นเจา้ของประกนัอุบติัเหตุส่วนบุคคลท่ีพว่งมากบับริการเสริมในบตัรเอทีเอม็ มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 1.59 ไม่มีความรู้ในเร่ือง
ของความคุม้ครอง และเง่ือนไขท่ีไดรั้บจากการประกนัอุบติัเหตุส่วนบุคคลพ่วงบตัรเอทีเอ็ม ในขณะท่ีกลุ่มตวัอยา่ง
กลุ่มน้ีให้ความสนใจในแบบประกนัภยัดงักล่าว โดยมีความตอ้งการท่ีจะไดรั้บเง่ือนไขความคุม้ครองอะไรบา้งจาก
การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลท่ีไดรั้บจากบัตรเอทีเอ็ม ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.43 ซ่ึงค่อนขา้งสูง รวมไปถึงตอ้งการให้
เจา้หนา้ท่ีธนาคารแจง้ขอ้ยกเวน้การจ่ายผลประโยชน์การประกนัอุบติัเหตุส่วนบุคคลจากบริการเสริมของบตัรเอทีเอม็ 
และตอ้งการให้เจ้าหน้าท่ีทางธนาคาร อธิบายผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจากบริการเสริมของบัตรเอทีเอ็มอย่างชัดเจน 
รวมถึงผลประโยชน์ หรือความคุม้ครองท่ีจะไดรั้บอยา่งครบถว้น มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.38 อยา่งไรก็ตามประชากรกลุ่มน้ี
ยงัคงมีความกงัวลในการท่ีจะสมคัรทาํบตัรเอทีเอม็ โดยมีบริการเสริมเป็นประกนัอุบติัเหตุส่วนบุคคล และไม่ตอ้งการ
แบบประกนัสุขภาพ และประกนัชีวิตเพ่ิมเติมจากประกนัอุบติัเหตุส่วนบุคคลท่ีไดรั้บจากบตัรเอทีเอม็ มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 
2.67 และ 2.80 เน่ืองจากกงัวลในค่าใชจ่้าย 
 

5. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
สาํหรับผลการวิจยัทาํใหส้ามารถแบ่งกลุ่มประชากรตวัอยา่งได ้3 กลุ่ม ซ่ึงก่อใหเ้กิดประโยชน์เป็นอยา่งมาก 

เน่ืองจากประชากรกลุ่มตวัอยา่งมีทศันคติ และองคป์ระกอบทางความคิดค่อนขา้งหลากหลาย เห็นไดจ้ากกลุ่มท่ี 1 เป็น
กลุ่มท่ีรู้นอ้ย และไม่ตอ้งการ เห็นไดจ้ากทศันคติในเชิงลบเก่ียวกบัการประกนัอุบติัเหตุส่วนบุคคลพว่งบตัรเอทีเอม็ ซ่ึง
กลุ่มน้ีไม่ไดมี้ความสนใจ หรือมีความรู้ความเขา้ใจในสิทธิประโยชน์ท่ีจะไดรั้บแต่อยา่งใด สาํหรับกลุ่มน้ี หน่วยงานท่ี
เก่ียวของอาจตอ้งวางแผนในการเพิ่ม หรือสอดแทรกความรู้ความเขา้ใจ ผา่นส่ือต่างๆ เพ่ือท่ีจะไดเ้กิดความรับรู้ แทน
อคติท่ีมีต่อประกนัภยั ซ่ึงตอ้งนาํเสนอให้เห็นถึงสิทธิประโยชน์สูงสุดท่ีจะไดรั้บ ผ่านการชาํระเบ้ียประกนัภยัเพียง
เลก็นอ้ย แต่ไดรั้บความคุม้ค่า โดยตอ้งปลูกฝังตั้งแต่ระดบัปริญญาตรี อาจมีการเพ่ิมเป็นรายวิชาเก่ียวกบัการประกนัภยั 
เพ่ือสร้างการรับรู้ในเชิงบวกใหก้บัประชากรกลุ่มน้ี 



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 10 ปีการศกึษา 2558 

 

วนัองัคารที ่11 สงิหาคม พ.ศ.2558 หน้า  673 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

สาํหรับกลุ่มท่ี 2 เป็นกลุ่มท่ีรู้มาก และตอ้งการมาก ท่ีมีทศันคติในเชิงบวกกบัการประกนัอุบติัเหตุส่วนบุคคล
เป็นอย่างดี ซ่ึงสะทอ้นจากความรู้ความเขา้ใจท่ีมีต่อสิทธิประโยชน์ของการประกนัอุบัติเหตุพ่วงบตัรเอทีเอ็ม ไม่
เพียงแต่องค์ความรู้ ประชากรกลุ่มน้ียงัให้ความสําคญักบัตนเองและคนในครอบครัว สําหรับความคุม้ค่าของสิทธิ
ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ บริษทัประกนัตอ้งร่วมมือกบัสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั (คปภ.) ในการเสนอแบบประกนัใหม่ๆ ท่ีตอบสนองความตอ้งการ และความคุม้ค่าในสิทธิประโยชน์ท่ี
ประชากรกลุ่มน้ีจะไดรั้บนอกเหนือจากแบบท่ีไม่มีการพฒันา หรือสอดคลอ้งกบัความเส่ียงของแต่ละบุคคล และเพ่ิม
ช่องทางท่ีปลอดภยัในการนาํเสนอขายแบบประกนั ซ่ึงบริษทัประกนัภยั หรือพนกังานควรมีการคดักรองพนกังานขาย
ท่ีมีความรู้ความเขา้ใจในแบบประกนัภยั สามารถส่ือสารและใหบ้ริการไดอ้ยา่งครบวงจร 

สาํหรับกลุ่มท่ี 3 เป็นกลุ่มรู้ปานกลาง และตอ้งการมาก ท่ีมีทศันคติท่ีค่อนขา้งดีกบัการประกนัอุบติัเหตุส่วน
บุคคลพ่วงบตัรเอทีเอ็ม แต่ยงัมีความลงัเลท่ีจะใชบ้ริการเสริมดงักล่าวเน่ืองจากไม่มีความรู้ความเขา้ใจอนัดีเก่ียวกบั
สิทธิประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการประกนัอุบติัเหตุส่วนบุคคลพว่งบตัรเอทีเอม็ แต่กลุ่มน้ีมีความสนใจในเง่ือนไขความ
คุม้ครองเป็นสําคญั จึงมีความตอ้งการในบริการเสริมดงักล่าว จึงตอ้งให้สํานกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) ส่งเสริมให้ตวัแทน และนายหนา้ประกนัวินาศภยัรวมถึง พนกังานของธนาคาร 
นาํเสนอและให้ความรู้กบัประชาชนอย่างเป็นธรรม เน่ืองจากประชากรกลุ่มน้ีมีความกงัวล เกรงว่าจะถูกเอารัดเอา
เปรียบ และเลือกเง่ือนไขความคุม้ครองให้เหมาะกบัแต่ละบุคคล เพ่ือให้กลุ่มน้ีไดเ้ห็นถึงประโยชน์สูงสุดของการมี
ประกนัอุบติัเหตุส่วนบุคคลจากการเป็นผูถื้อบตัรเอทีเอม็ 

 

6. บทสรุป 
โดยภาพรวมของการศึกษาทศันคติของประชากรผูถื้อบตัรเอทีเอม็แลว้ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งยงัอาจตอ้ง

กลบัมาปรับปรุงวธีิการเสนอขาย การใหค้วามรู้ความเขา้ใจเพ่ือใหป้ระชาชนเกิดความเช่ือมัน่ พร้อมทั้งตอ้งมีศิลธรรม
ในการเสนอขาย ไม่เอาเปรียบลูกคา้ จะทาํใหล้ดขอ้ร้องเรียนท่ีเกิดข้ึนทั้งสาํนกังาน คปภ. และธนาคารแห่งประเทศ
ไทยไดอ้ยา่งดี 
 

กติติกรรมประกาศ  
การศึกษาคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีสาํหรับไดด้ว้ยความกรุณาจาก ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. กญัช์ อินทรโกเศศ ซ่ึง

เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาค้นควา้อิสระท่ีให้ความกรุณาแนะนํา รวมถึงช่วยตรวจทานเน้ือหา ตลอดจนให้
คาํปรึกษาและให้คาํแนะนาํในการทาํการศึกษาคน้ควา้อิสระ รวมทั้งผูช่้วยศาสตราจารยล์กัขณา เศาธยะนนัท ์ท่ีไดใ้ห้
ความกรุณาเป็นประธานกรรมการ และผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.อุไรวรรณ อมรนิมิตร ท่ีใหค้วามกรุณารับเป็นกรรมการ
ในการสอบรายงานการคน้ควา้อิสระคร้ังน้ี รวมถึงคณาจารยห์ลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาบริหารความเส่ียง
และการประกนัภยั ท่ีไดก้รุณาถ่ายทอดวชิาความรู้ ทาํใหส้ามารถนาํวชิาต่างๆมาประยกุตใ์ชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี  
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ความพงึพอใจในการใช้ระบบอนิเทอร์เน็ตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกจิ   
กรณศึีกษา: มหาวทิยาลยัรังสิต 

USER’S  SATISFACTION TOWARD THE USE OF  INTERNET 
A CASE STUDY OF  RANGSIT UNIVERSITY 
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บทคดัย่อ      

 การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา  ความพึงพอใจต่อระบบอินเทอร์เน็ตของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี 
คณะบริหารธุรกิจ  กรณีศึกษามหาวิทยาลยัรังสิต เป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยมีแบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการรวบรวมและทําการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป กลุ่มตัวอย่าง  คือ นักศึกษาระดับ           
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ  จาํนวน 360 คน  จากผลการศึกษาพบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
อาย ุ20-22 ปี  ศึกษาชั้นปีท่ี 1 ศึกษาในสาขาการจดัการ 
 ผลการวจิยัพบวา่  1) ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อาย ุชั้นปี และกลุ่มสาขา ไม่มีผลต่อ
ความพึงพอใจในการใชบ้ริการอินเทอร์เน็ต อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   2) ปัจจยัทางดา้นพฤติกรรมการใช้
อินเทอร์เน็ต ประกอบดว้ย ความถ่ีในการใชอิ้นเทอร์เน็ตต่อวนั ความถ่ีในการใชอิ้นเทอร์เน็ตต่อสัปดาห์ ช่วงเวลาท่ี
ท่านใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตและสถานท่ีใชบ้ริการอินเทอร์เน็ต มีเพียงความถ่ีในการใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตต่อสัปดาห์
และช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการอินเทอร์เน็ต ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการอินเทอร์เน็ต อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 ให้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลยัรังสิต (e-Mail) มีเพียงด้านการให้บริการเว็บไซต ์  
(www.rsu.ac.th)   และด้านการให้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลยัรังสิต (e-Mail) ท่ีมีผลต่อความ      
พึงพอใจในการใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 

คาํสําคญั: ความพึงพอใจในการใชบ้ริการอินเตอร์เน็ต, นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 
 

Abstract 

 The propose of this study aims to study satisfaction toward the use of   internet  A Case Study Of  Rangsit 
University. This study was survey research using questionnaires as tool for data collection. The data analysis has 
been conducted by using computer program. The population scope is 360 sample in bachelor degree of business 
administration.  The findings revealed that   1) among personal factor (namely gender, age, year, and  branch group) 
have not effect on satisfaction by 0.05,  2) among behavior information of the internet users factor (the frequency  
of internet use per day, the frequency of internet use per week, the frequency of time, and where you use internet), 
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only the frequency of internet use per week and the frequency of time have a effect on satisfaction by 0.05, 3) 
among factor of technology the computer network (LAN & Wireless), website (www.rsu.ac.th), website 
(intranet.rsu.ac.th) , security, and e-mail, only www.rsu.ac.th , and e-mail have a effect on satisfaction by 0.05. 
 

KEYWORDS:  THE SATISFACTION OF USING INTERNET SERVICE, BACHELOR DEGREE 
BUSSINESS ADMINISTRATION RSU 

 
1. บทนํา 
 สังคมในปัจจุบนัไดใ้ห้ความสําคญักบัเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการสืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศดว้ยวิธีการ
ทางอิเลก็ทรอนิกส์เพ่ิมมากข้ึน โดยมีเคร่ืองมือท่ีสาํคญั คือ คอมพิวเตอร์ โดยจากสถิติการใชอิ้นเทอร์เน็ตทัว่โลก  มีคน
ใชอิ้นเทอร์เน็ตประมาณ 200 ลา้นคน หรือร้อยละ 3.2 ของประชากรโลก เฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกาแห่งเดียว มีผูใ้ช ้
ถึง 80 ลา้นคน หรือร้อยละ 29 ของพลเมืองสหรัฐอเมริกา โดยพบว่า หน่ึงในสามของชาวอเมริกนัใชอิ้นเทอร์เน็ต      
ในการจับจ่ายสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต ปรึกษาแพทยผ์่านอินเทอร์เน็ต ลงทุนผ่านอินเทอร์เน็ต จาํนองบ้านผ่าน
อินเทอร์เน็ต ติดตามการขนส่งพัสดุผ่านอินเทอร์เน็ต รับข่าวสารผ่านอินเทอร์เน็ตหรือสนทนาโทรศัพท์ผ่าน
อินเทอร์เน็ต (หฤทยั วงศสิ์ทธิพนัธ์ุ, 2553)  

มหาวิทยาลยัรังสิตเป็นสถาบนัอุดมศึกษาของเอกชนท่ีจดัใหอ้ยูใ่นลาํดบั 3 ท่ีดีท่ีสุดของประเทศไทย (การจดั
อนัดบัมหาวิทยาลยั, ม.ป.ป.) สืบคน้เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน, 2558, จาก www.manager.co.th มีทั้ งการเรียนการสอนใน          
ชั้นเรียนและการเรียนผ่านทางระบบออนไลน์   มุ่งเน้นใชส้ังคมออนไลน์ดว้ยความมีจริยธรรมและศีลธรรมอนัดี            
และเป็นแบบอยา่งผูน้าํการศึกษาทางไกลผา่นระบบอินเทอร์เน็ต   ส่งเสริมใหน้กัศึกษามีช่องทางในการเพิ่มพนูความรู้                
โดยสามารถเรียนไดอ้ยา่งสะดวก มีคุณภาพและมีมาตรฐานระดบัสากล  
 จากความสาํคญัของการใชอิ้นเทอร์เน็ต ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจศึกษาเก่ียวกบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการ
อินเทอร์เน็ตของนกัศึกษาปริญญาตรี ซ่ึงผลการวิจยัในคร้ังน้ีจะเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการพฒันาการศึกษาและระบบ
อินเทอร์เน็ต เพ่ือให้นักศึกษาไดมี้พ้ืนฐานความรู้ ความเขา้ใจ สามารถใชอิ้นเทอร์เน็ตให้เป็นประโยชน์กบังานของ
ตนเองไดใ้นอนาคต 
 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
 1.เพ่ือศึกษาความแตกต่างดา้นประชากรศาสตร์ต่อความพึงพอใจการใชบ้ริการระบบอินเทอร์เน็ตของนักศึกษา
ปริญญาตรี 

2.เพ่ือศึกษาความแตกต่างด้านพฤติกรรมในการใช้บริการอินเทอร์เน็ตต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ
อินเทอร์เน็ตของนกัศึกษาปริญญาตรี 

3.เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นต่างๆ ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์กบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการ
ระบบอินเทอร์เน็ต 
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3. การดาํเนินการวจิัย 
 ตวัแปรในการวิจัยคร้ังน้ีมีตวัแปรตน้ เป็นลกัษณะประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อายุ ชั้นปี สาขา   
ปัจจยัทางดา้นพฤติกรรมการใชอิ้นเตอร์เน็ต ประกอบดว้ย ความถ่ีในการใชง้านอินเตอร์เน็ต/วนั ความถ่ีในการใชง้าน
อินเตอร์เน็ต/สัปดาห์   ช่วงเวลาท่ีรับบริการสถานท่ีท่ีใชบ้ริการ ปัจจยัทางดา้นระบบเทคโนโลยี ประกอบดว้ย ดา้น
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลยั (LAN & Wireless)  ดา้นการให้บริการเวบ็ไซต์ มหาวิทยาลยัรังสิต    
(www.rsu.ac.th) ดา้นการให้บริการเวบ็ไซต์มหาวิทยาลยัรังสิต (intranet.rsu.ac.th) ด้านระบบรักษาความปลอดภยั      
(security) ดา้นการให้รับริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลยัรังสิต (e-mail) และความพึงพอใจในการใช้
บริการอินเตอร์เน็ต           
 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั คือ นกัศึกษาในระดบัปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต       
 กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดม้าจากการคาํนวณตามสูตรทาโร่ ยามาเน่  (สุธาภา เปล้ืองประสิทธ์ิ
อา้งถึง Taro Yamane) ท่ีระดบัความคลาดเคล่ือน 0.05 อตัราส่วนประชากรจาํนวน 3,232  คน (ขอ้มูลจากอินทราเน็ต
มหาวทิยาลยัรังสิต ณ วนัท่ี 19 พฤษภาคม 2558) ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 360 
 

4. ผลการวจิัย 

ตวัแปรอสิระ สถิตทิีใ่ช้ ค่านัยสําคญั ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมตฐิานที่ 1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์    
เพศ t-test 0.239 ยอมรับ 
อาย ุ F-test 0.246 ยอมรับ 
ชั้นปี F-test 0.166 ยอมรับ 
สาขา F-test 0.695 ยอมรับ 

สมมตฐิานที่ 2 ปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้งานอนิเตอร์เน็ต 
ความถ่ีในการใชง้านอินเตอร์เน็ต/วนั F-test 0.843 ยอมรับ 
ความถ่ีในการใชง้านอินเตอร์เน็ต/สัปดาห์ F-test 0.009* ปฏิเสธ 
ช่วงเวลาท่ีรับบริการ F-test 0.042* ปฏิเสธ 
สถานท่ีท่ีใชบ้ริการ F-test 0.283 ยอมรับ 

สมมตฐิานที่ 3ปัจจัยทางด้านระบบเทคโนโลย ี
ดา้นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวทิยาลยั              
(LAN & Wireless) 

MRA 0.236 ปฏิเสธ 

ดา้นการใหบ้ริการเวบ็ไซต ์มหาวทิยาลยัรังสิต  
(www.rsu.ac.th) 

MRA 0.030* ยอมรับ 

ดา้นการใหบ้ริการเวบ็ไซต ์มหาวทิยาลยัรังสิต  
(intranet.rsu.ac.th) 

MRA 0.492 ปฏิเสธ 

ดา้นระบบรักษาความปลอดภยั (security) MRA 0.109 ปฏิเสธ 
ดา้นการใหบ้ริการจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (e-mail) MRA 0.000* ยอมรับ 
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5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
กลุ่มตวัอย่างทางด้านประชากรศาสตร์มีความพึงพอใจในการใช้บริการอินเทอร์เน็ตท่ีไม่แตกต่างกัน ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยั สุวิมล ระวงั (2554) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใชอิ้นเทอร์เน็ต กรณีศึกษา
มหาวทิยาลยัรามคาํแหง พบวา่ เพศท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการใชบ้ริการอินเตอร์เน็ตไม่แตกต่างกนั  

ลกัษณะทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่พบว่าเป็นเพศหญิง  อายุ 20-22 ปี  ศึกษาชั้นปีท่ี 1 ในสาขา
การจดัการ จากผลสามารถวิเคราะห์ ผูท่ี้ใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลยัรังสิตส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ             
ไม่เกิน 22 ปี เป็นนกัศึกษาสาขาการจดัการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัจาํเนียร ดวงศรีแกว้ (2551) ศึกษาพฤติกรรมการ
ใชอิ้นเทอร์เน็ตของนกัศึกษาในมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ21-24 
ปี สังกดัคณะวิทยาการจดัการและสอดคลอ้งกบังานวิจยัสุวิมล ระวงั (2554) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ
ในการใชอิ้นเทอร์เน็ต กรณีศึกษามหาวิทยาลยัรามคาํแหง พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเพศหญิงมากกวา่เพศชาย มีอายรุะหวา่ง           
19-23 ปี ศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี  

ลกัษณะทัว่ไปของทางดา้นพฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เน็ต   พบวา่ความถ่ีส่วนใหญ่ในการใชอิ้นเทอร์เน็ตต่อวนั
มากกว่า 9 ชัว่โมง และกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใชอิ้นเทอร์เน็ตทุกวนั ช่วงเวลาส่วนใหญ่ใชอิ้นเทอร์เน็ตไม่แน่นอน       
ส่วนใหญ่ใชห้อพกันอกมหาวิทยาลยัและโทรศพัท์ของตนเอง ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัธานินทร์ โลเกศเสถียร 
(2552)  ศึกษาความตอ้งการใชอิ้นเทอร์เน็ตของนกัศึกษามหาวิทยาลยัรามคาํแหงจาก www.ru.ac.th พบวา่ ช่วงเวลาท่ี
ใช้ 12.00 – 15.59 น. กลุ่มตัวอย่างใช้อินเทอร์เน็ตเฉล่ียคร้ังละ 1-2 ชั่วโมงสถานท่ีใช้บริการอินเทอร์เน็ตท่ีบ้าน                 
มากท่ีสุดและไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัธนาคม พ่ึงช่ืน (2554) พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ผูใ้ชบ้ริการอินเทอร์เน็ตท่ี
ร้านใกลบ้า้นและช่วงเวลาท่ีเล่นอยูร่ะหวา่ง 16.01-20.00 น.  

เม่ือพิจารณาถึงปัจจัยทางด้านระบบเทคโนโลยี มีเพียงด้านการให้บริการเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
(www.rsu.ac.th) และด้านการให้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยรังสิต  (e-mail) เท่านั้ น ท่ี มี
ความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการอินเทอร์เน็ต โดยมีความสัมพนัธ์ในทางบวกอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
โดยปัจจยัดา้นการใหบ้ริการจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ของมหาวทิยาลยัรังสิต (e-mail)  มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจ
มากกว่าปัจจยัการให้บริการเวบ็ไซต์ มหาวิทยาลยัรังสิต (www.rsu.ac.th) ในดา้นเวบ็ไซต์นําเสนอ มีความถูกตอ้ง 
ครบถว้น ทนัสมยั ออกแบบ ใชง้านง่าย มีความสวยงามในการออกแบบ โดยมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัจิราวรรณ  
ป่ีทอง (2544) พบว่า ผูใ้ช้มีความพึงพอใจด้านเน้ือหาในระดับมากทั้ ง 4 ด้าน เช่น ความน่าสนใจ ความน่าเช่ือถือ            
ดา้นการออกแบบ-การวางรูปแบบ  ดา้นการส่ือความหมาย  รูปแบบอกัษร ช่ือเร่ือง สีท่ีใชแ้ละรูปแบบของภาพและ
ภาพเคล่ือนไหว  มีความสวยงามและทางปัจจยัดา้นการให้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลยัรังสิต             
(e-mail) ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัทิพากร ศรีอุดมศิลป์ (2543) พบว่า กลุ่มตวัอยา่งใชสื้บคน้ขอ้มูลเวิลด์ไวด์เวบ็มาก
ท่ีสุด  รองลงมาคือ ใชง้านจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (e-mail)  

ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความพึงพอใจ ความครอบคลุมต่อระบบ Wi-Fi มีค่าเฉล่ียรวมอยู่ในระดบัมาก 
โดยมีลาํดับดังน้ี  ลาํดับท่ี 1 ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าท่ีในการแก้ไขปัญหา ระบบ Wi-Fi ขดัขอ้ง อนัดับ 2 ความ            
พึงพอใจต่อเสถียรภาพ และอนัดบั 3 ความพึงพอใจต่อความครอบคลุม Wi-Fi ซ่ึงสอดคลอ้งกบัมหาวิทยาลยัจุฬาลง
กรณราชวิทยาลยั วิทยาเขตขอนแก่น (2556) พบวา่ ความพึงพอใจต่อดา้นความสะดวกในการติดต่อสอบถามหรือให้
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คาํปรึกษาการใชง้านอยูใ่นระดบัปานกลางดา้นระบบมีเสถียรภาพสามารถใชง้านอินเทอร์เน็ตไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  อยูใ่น
ระดบัดีและความพึงพอใจต่อดา้นสัญญาณ Wireless ครอบคลุมทัว่ถึงอยูใ่นระดบัดีเช่นกนั 

 
6. บทสรุป 

 1. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ผลจากการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง                       
คิดเป็นร้อยละ 53.6  มีอายตุั้งแต่ 20 - 22 ปี   ร้อยละ 56.7  กาํลงัศึกษาอยูช่ั้นปีท่ี 1 ร้อยละ 41.9 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่
ศึกษาอยูใ่นกลุ่มสาขาวชิาการจดัการ ร้อยละ 29.7  

  2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยทางด้านพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตผลจากการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่าง               
ส่วนใหญ่มีความถ่ีในการใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตต่อวนัมากกวา่  9 ชัว่โมงต่อวนั  ร้อยละ 33.6  กลุ่มตวัอยา่งมีความถ่ีใน
การใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตต่อสัปดาห์คือ ใชทุ้กวนั ร้อยละ 65.6  มีช่วงเวลาใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตไม่แน่นอนและส่วน
ใหญ่ใชโ้ทรศพัทข์องตนเองในการใชบ้ริการอินเทอร์เน็ต 

 3. ผลการวิ เคราะห์ปัจจัยเทคโนโลยีพบว่า มี เพียงด้านการให้บริการเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
(www.rsu.ac.th) และด้านการให้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยรังสิต  (e-mail) เท่านั้ น ท่ี มี
ความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการอินเทอร์เน็ตโดยมีความสัมพนัธ์ในทางบวกอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
โดยปัจจยัดา้นการใหบ้ริการจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ของมหาวทิยาลยัรังสิต (e-mail)  มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจ
มากกวา่ปัจจยัการใหบ้ริการเวบ็ไซต ์มหาวทิยาลยัรังสิต (www.rsu.ac.th) 
  4. ผลการวิเคราะห์ดา้นความพึงพอใจโดยมีลาํดบัดงัน้ี  ลาํดบัท่ี 1 ความพึงพอใจต่อเจา้หน้าท่ีในการแกไ้ข
ปัญหา  ระบบ Wi-Fi ขดัขอ้ง อนัดบั 2 ความพึงพอใจต่อเสถียรภาพ และอนัดบั 3 ความพึงพอใจต่อความครอบคลุม 
Wi-Fi 
 
กติติกรรมประกาศ  

 การทาํวิจยัศึกษาคน้ควา้อิสระในคร้ังน้ีสําเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดีโดยไดรั้บความอนุเคราะห์จากผูมี้พระคุณ
หลายท่าน ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณ ดร.ณกมล จนัทร์สม ท่ีให้ความกรุณาให้คาํปรึกษาและคาํแนะนาํเพ่ือปรับปรุง
แกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ  อาจารยส์มิตา กล่ินพงศแ์ละอาจารยณ์ัฏฐยศ  สุริยเสนีย ์ ผูมี้ส่วนช่วยเหลือในการเก็บขอ้มูล 
ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งยิง่ 
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ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการทีมี่อทิธิพลต่อการตดัสินใจของผู้ใช้บริการ 
โรงแรมโคโคนัท บีช รีสอร์ท อาํเภอเกาะช้าง จังหวดัตราด  

SERVICE MARKETING MIX FACTORS AFFECTING THE BUYING DECISION OF 
CUSTOMER OF COCONUT BEACH RESORT, KOH CHANG, TRAT PROVINCE 

 

สยาม สาริมาตย์1  ดร.สุมาล ีสว่าง2 
นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต แขนงการตลาด มหาวทิยาลยัรังสิต 

อาจารยห์ลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรังสิต 

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

บทคดัย่อ      

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูใ้ชบ้ริการ
โรงแรมโคโคนัท บีช รีสอร์ท อาํเภอเกาะชา้ง จงัหวดัตราด และศึกษาความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจโดยใชแ้บบสอบถามเกบ็ขอ้มูลกบักลุ่มผูใ้ชบ้ริการโรงแรมโคโคนทั บีช รีสอร์ท อาํเภอเกาะชา้ง จงัหวดัตราด
จาํนวน 400 ตวัอยา่ง    

ผลการทดสอบสมมติฐาน ดา้นปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการโรงแรมโคโคนทั บีช รีสอร์ทท่ีแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 และดา้นพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการ 
พบว่า การรู้จกัโรงแรมโคโคนทั บีช รีสอร์ท อยา่งไร การเดินทางมากบัใคร ระยะเวลาท่ีเขา้พกั ก่ีคืน และการเขา้พกั
ในช่วงเวลาใดท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงแรมโคโคนทั บีช รีสอร์ทท่ีแตกต่างกนั ท่ีระดบั
นัยสําคญัทางสถิติ 0.05 ปัจจยัดา้นการตลาด พบว่าดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริม
การตลาด ดา้นบุคคลากร ดา้นการนาํเสนอลกัษณะกายภาพ  และดา้นกระบวนการให้บริการท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงแรมโคโคนทั บีช รีสอร์ทท่ีแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

 

คาํสําคญั : ปัจจยัส่วนประสมการตลาด, การตดัสินใจ, โรงแรม, เกาะชา้ง 
 

Abstract 

  This study has objective to study the marketing mix factors affecting decision of customer of Coconut 
Beach Resort, Koh Chang, Trat Province and study the relation of factors that has effect on decision by using 
survey on 400 customers of Coconut Beach Resort, Koh Chang, Trat Province 
      The result from hypothesis testing in term of personal factor revealed that different occupation has effect 
on decision to choose to use different service of Coconut Brach Resort Hotel at the significance level of 0.05. 
Furthermore, in term of customer behavior, the approach of knowing Coconut Beach Resort, the person that 
travelling together, duration of the stay, and the season of the lodging have effect on decision to choose service of  
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Coconut Brach Resort Hotel at the significance level of 0.05. In addition, marketing factor revealed that product 
aspect, pricing aspect, managing aspect, sales and promotion aspect, personnel aspect, physical presentation aspect,  
and different service process aspect have effect on the decision to choose different service of Coconut Brach Resort 
Hotel at the significance level of 0.05. 
 

Keywords : Marketing mix factors, Decision, Hotel, Koh Chang 
 
1. บทนํา 

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว มีบทบาทสําคญัต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเป็นอย่างมาก 
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมีความสําคัญอยู่ในระดับ 1-3 ของ 10 อันดับแรก ในอุตสาหรกรรมสําคัญของ
ประเทศอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของเกาะชา้งมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง ทาํรายไดใ้หป้ระเทศปีละหลายพนัลา้น
บาท และมียอดนักท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึนทุกปีและส่วนใหญ่เป็นนักท่องเท่ียวชาวไทย จึงทาํให้พ้ืนท่ีเกาะชา้งเป็นท่ี
สนใจของนักลงทุนท่ีจะเขา้มาประกอบกิจการต่างๆภายในเกาะชา้ง มูลค่าทางเศรษฐกิจเฉพาะบนเกาะชา้งมี
มูลค่าสูงถึง 8,868.54 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมาถึง 8.79 % และมีผูม้าเยือนเกาะชา้งสูงถึง 1,011,447 คน 
เพ่ิมจากปีท่ีผ่านมาถึง 5.15 % และมีอัตราการเข้าพกัสถานประกอบการประเภทห้องพกัเฉล่ีย 53.83 % ซ่ึง
มากกวา่ปีท่ีผา่นมาถึง 3.98 % (สาํนกับริหารยทุธศาสตร์กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก. “ฐานขอ้มูลกลุ่มจงัหวดัดา้น
การท่องเท่ียว”)  

ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ใชบ้ริการของลูกคา้โรงแรม โคโคนทั บีช รีสอร์ท นาํมาใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาปรังปรุงการให้บริการของ
โรงแรมใหมี้ความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้และสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัใหก้บัธุรกิจ    
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1) เพ่ือศึกษาความแตกต่างดา้นปัจจยัพ้ืนฐานส่วนบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจใชบ้ริการของ

ลูกคา้โรงแรมโคโคนทั บีช รีสอร์ท 
2) เพ่ือศึกษาความแตกต่างปัจจัยด้านพฤติกรรมท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตัดสินใจใช้บริการของลูกค้า

โรงแรมโคโคนทั บีช รีสอร์ท  
3) เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการของลูกคา้โรงแรม

โคโคนทั บีช รีสอร์ท 
 

3. การดาํเนินการวจิัย 
               ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลผูว้ิจยัไดร้วบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
แจกแบบสอบถามเป็นจาํนวน 400 ตวัอย่าง การเลือกกลุ่มตวัอย่าง โดยไม่อาศยัความน่าจะเป็น แบบ Convenient 
Sampling โดยทาํการสุ่มตวัอยา่งสัปดาห์ละ 100 ชุด โดยใชร้ะยะเวลาการเกบ็แบบสอบถามโดยเฉล่ียประมาณ 1 เดือน 
กบัลูกคา้ท่ีมาใช้บริการห้องพกัของโรงแรม โคโคนัท บีช รีสอร์ท อาํเภอเกาะช้าง จังหวดั ตราด ซ่ึงเป็นการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลเบ้ืองตน้เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ ส่วนขอ้มูล
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ทุติยภูมิ (Secondary Data) ผูว้ิจยัจะศึกษาจากแหล่งขอ้มูลท่ีหาไดจ้าก ห้องสมุด งานวิจยัต่างๆ จากหนังสือและเวป็
ไซด ์เป็นหลกั การเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 
 

4. ผลการวจิัย 
ตารางท่ี 1 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตวัแปรอสิระ สถิตทิีใ่ช้ ค่านัยสําคญั 
ผลการทดสอบ
สมมตฐิาน 

สมมตฐิานที่ 1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

เพศ t-Test 0.702 ปฎิเสธ 

อาย ุ F-Test 0.152 ปฎิเสธ 

สถานภาพ F-Test 0.551 ปฎิเสธ 

ระดบัการศึกษาสูงสุด F-Test 0.628 ปฎิเสธ 

อาชีพ F-Test 0.000* ยอมรับ 

รายไดส่้วนบุคคลต่อเดือน F-Test 0.061 ปฎิเสธ 

สมมตฐิานที่ 2 ปัจจัยด้านพฤติกรรม 

ท่านรู้จกัโรงแรมโคโคนทั บีช รีสอร์ท ไดอ้ยา่งไร F-Test 0.017* ยอมรับ 

ในการเดินทางมาคร้ังน้ีท่านเดินทางมากบัใคร F-Test 0.001* ยอมรับ 

ระยะเวลาท่ีท่านเขา้พกัในโรงแรมโคโคนทั บีช รีสอร์ท ก่ีคืน F-Test 0.000* ยอมรับ 

ในการเขา้พกัคร้ังน้ีเป็นคร้ังท่ีเท่าใด F-Test 0.793 ปฎิเสธ 

ในการเขา้พกัคร้ังน้ีอยูใ่นช่วงเวลาใด F-Test 0.034* ยอมรับ 

บริการใดบา้งของทางโรงแรมท่ีท่านใชบ้ริการ  F-Test 0.087 ปฎิเสธ 

สมมตฐิานที่ 3 ปัจจัยด้านการตลาดบริการ 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ MRA 0.000* ยอมรับ 

ดา้นราคา MRA 0.000* ยอมรับ 

ดา้นการจดัจาํหน่าย MRA 0.000* ยอมรับ 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด MRA 0.000* ยอมรับ 

ดา้นบุคคลากร MRA 0.000* ยอมรับ 

ดา้นการนาํเสนอลกัษณะกายภาพ   MRA 0.001* ยอมรับ 

ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ MRA 0.000* ยอมรับ 
 

5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
ดา้นการส่งเสริมการตลาดผลงานวิจยัพบว่า ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริม

การตลาด ดา้นบุคคลากร ดา้นการนาํเสนอลกัษณะกายภาพ  ดา้นกระบวนการให้บริการท่ีแตกต่างกนัมีกระบวนการ
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ตัดสินใจเลือกใช้บริการท่ีแตกต่างกัน ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับปัจจัยด้าน
ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคลากร ดา้นการนาํเสนอลกัษณะกายภาพ  
ดา้นกระบวนการให้บริการ ในระดบัมากทุกปัจจยั และยงัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการของลูกคา้โรงแรมโค
โคนัท บีช รีสอร์ท ท่ีแตกต่างกัน เน่ืองจากองค์ประกอบเหล่าน้ีผูป้ระกอบการโรงแรมโคโคนัท บีช รีสอร์ทให้
ความสาํคญัไม่มากไม่นอ้ยกวา่กนั และควบคู่กนัไปเพ่ือใชใ้นการวางแผนกลยทุธ์ หรือสร้างจุดท่ีแตกต่างกนักบัคู่แข่ง
ของธุรกิจโรงแรม 

 

6. บทสรุป 
 ดา้นประชากรศาสตร์ ดา้นอาชีพ ถือเป็นปัจจยัสาํคญัในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงแรมโคโคนทั บีช รี
สอร์ท ผูป้ระกอบการควรจะศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ดา้นอาชีพ โดยเน้นความสําคญักบัอาชีพ พนักงาน
บริษทั รองลงมาคือ คา้ขาย / ธุรกิจส่วนตวั เพราะโรงแรมโคโคนทั บีช รีสอร์ท สามารถตอบสนองความพึงพอใจของ
อาชีพน้ีไดดี้ ผูป้ระกอบการควรศึกษาขอ้มูลเชิงลึกเก่ียวกบัอาชีพทั้ง 2 อาชีพน้ีให้ละเอียด เพราะผูป้ระกอบการจะได้
ทราบส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการจากโรงแรมไดอ้ย่างแทจ้ริง และนาํมาปรับปรุง-พฒันา ให้เกิดความพึงพอใจต่อไป โดยท่ี
ผูป้ระกอบการก็ควรท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัความตอ้งการของลูกคา้ในอาชีพอ่ืนๆดว้ย เพ่ือเพ่ิมฐานลูกคา้กลุ่มอาชีพอ่ืนให้
มากข้ึน  
        ดา้นพฤติกรรมก็เป็นอีกปัจจยัสําคญั เพราะลูกคา้ส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบัผูแ้นะนาํโรงแรม ซ่ึงถือว่าผู ้
แนะนาํมีอิทธิพลในการช่วยตดัสินใจเขา้พกัโรงแรม ผูป้ระกอบจึงตอ้งใหค้วามสาํคญักบัผูแ้นะนาํเป็นอยา่งมาก  ปัจจยั
ด้านส่วนประสมทางการตลาด ซ่ึงประกอบด้วยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจาํหน่าย ด้านการส่งเสริม
การตลาด ดา้นบุคคลากร ดา้นการนําเสนอลกัษณะกายภาพ  ดา้นกระบวนการให้บริการ เป็นอีกปัจจยัท่ีลูกคา้ให้
ความสาํคญัในการพิจารณาเลือกใชบ้ริการโรงแรมโคโคนทั บีช รีสอร์ท ผูป้ระกอบการควรมีการปรังปรุง และพฒันา
ในทุกปัจจยัดงัน้ี 
         ดา้นผลิตภณัฑ์ พบว่า ลูกคา้มีความเห็นว่าช่ือเสียงของโรมแรมมีความน่าเช่ือถือดีอยู่แลว้แต่ควรปรับปรุง
เร่ืองความปลอดภยัต่อรถท่ีจอดไวเ้พราะลูกคา้ไม่มีความเช่ือมัน่ท่ีจะจอดรถภายในโรงแรม เพราะเร่ืองความปลอดภยั
ถือเป็นส่ิงสาํคญัมากในธุรกิจโรงแรม 
       ดา้นราคา พบวา่ ลูกคา้คิดวา่ราคาหอ้งพกัมีความสมเหตุสมผลอยูแ่ลว้แต่ควรปรังปรุงเร่ืองบริการรับบตัรเครดิตใน
การชาํระเงินใหส้ามารถรองรับบตัรเครดิตไดทุ้กธนาคารเพ่ืออาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ลูกคา้ และเพ่ิมความน่าเช่ือถือ
ของโรงแรม 
         ดา้นสถานท่ี พบวา่ ทั้งทาํเลท่ีตั้ง ความเงียบสงบและความเป็นส่วนตวัและบริเวณสถานท่ีตั้งของหอ้งพกัถือ
วา่ดีอยูแ่ลว้ทุกดา้น ผูป้ระกอบการควรนาํเร่ืองสถานท่ีท่ีถือวา่ไดเ้ปรียบและเป็นขอ้ดีท่ีสุดของโรงแรมท่ีทาํใหลู้กคา้เกิด
การตดัสินใจมาใชบ้ริการมาทาํการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ เพราะลูกคา้ส่วนใหญ่มีความชอบในเร่ืองทาํเลท่ีตั้งท่ีเงียบ
สงบและเขา้ถึงสะดวก 
         ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบวา่ การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ของทางโรงแรมมีนอ้ยมาก ผูป้ระกอบการควร
ทาํการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ให้หลากหลายมากข้ึนกว่าเดิม เช่นการออกบูธประชาสัมพนัธ์ตามงานการท่องเท่ียว
ต่างๆ เพราะในปัจจุบนัรัฐบาลไดมี้การช่วยส่งเสริมและสนบัสนุนเร่ืองการท่องเท่ียวภายในประเทศมากกวา่ท่ีผา่นมา 
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และการใช้ส่ือออนไลน์ให้มากข้ึน เช่น facebook เพราะเป็นส่ือท่ีเขา้ถึงลูกคา้ไดจ้าํนวนมากและง่ายต่อการเขา้ถึง 
รวมถึงการจดัโปรโมชัน่แพก็เกจต่างๆใหมี้ความหลากหลายใหม้ากข้ึน 
         ด้านบุคคล พบว่า ในภาพรวมพนักงานมีการบริการต่อลูกค้าได้ดี แต่ผูป้ระกอบการควรจะทาํการจัด
ฝึกอบรมพนกังานใหส้มํ่าเสมอเพ่ือรักษาประสิทธิภาพของพนกังานใหดี้ต่อไป 
         ดา้นกายภาพ พบวา่ ในภาพรวมดา้นกายภาพอยูใ่นเกณฑ์ท่ีดี แต่ผูป้ระกอบการก็ควรดูแลให้สมํ่าเสมอ เช่น 
ความสะอาดและความสวยงามของสถานท่ีและการรักษษความสะอาดของสระนํ้าอยา่งสมํ่าเสมอ รวมถึงการดูแลเร่ือง
สถานท่ีจอดรถลูกคา้ใหเ้พียงพอในช่วงเทศกาลต่างๆหรือในช่วงวนัหยดุยาวท่ีมีลูกคา้เขา้มาใชบ้ริการจาํนวนมาก 
         ดา้นกระบวนการให้บริการ ควรมีการควบคุมความสะอาดรวมถึงกล่ินอบัภายในห้องพกัให้มากกว่าเดิม 
และปรับปรุงเร่ืองส่ิงอาํนวยความสะดวกภายในห้องพกั เช่น เพ่ิมโทรศพัท์ภายในห้องพกั เพ่ือความสะดวกในการ
บริการลูกคา้ และเพ่ือเพ่ิมยอดขายใหก้ารบริการดา้นร้านอาหาร 
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การศึกษาปัจจัยด้านอตัราส่วนทางการเงนิทีมี่ผลต่ออตัราผลตอบแทนของบริษัททีจ่ดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่มธุรกจิบรรจุภัณฑ์ 

THE STUDY OF THE FINANCIAL RATIO AFFECTING THE YIELD OF THE STOCK 
,PACKAGING BUSINESS OF THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND 
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--------------------------------- 
 

บทคดัย่อ      

การศึกษาค้นควา้อิสระเพ่ือศึกษาปัจจัยด้านอัตราส่วนทางการเงินท่ีมีผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทน
หลักทรัพย  ์กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์  การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เพ่ือหา
ความสัมพนัธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย  ์กับ อัตราส่วนทางการเงินท่ีสําคัญ 4 ด้าน ได้แก่ 
อตัราส่วนวดัสภาพคล่อง อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน อตัราส่วนความสามารถในการทาํกาํไร และ
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการทาํงาน โดยใชข้อ้มูลรายไตรมาสของ 8 บริษทัในตลาดหลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ AJ 
ALUCON CSC TCOAT THIP TMD TOPP TPP ตั้ งแต่ปี  พ .ศ .2547 – 2556 รวม  40  ไตรมาส  เป็นตัวแทนใน
การศึกษา  

พบวา่ ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 อตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย อตัราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว  และ 
อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม มีความสัมพนัธ์และส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยใ์นกลุ่มธุรกิจบรรจุ
ภณัฑม์ากท่ีสุด   และท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 อตัราส่วนราคาต่อกาํไร และอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้สามญั 
ไม่มีความสัมพนัธ์เชิงเส้นกบัอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยก์ลุ่มธุรกิจบรรจุภณัฑเ์ลย 
คาํสําคญั:  อตัราส่วนวดัสภาพคล่อง, อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน, อตัราส่วนความสามารถในการทาํกาํไร, 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการทาํงาน  
 

Abstract  

 The Independent study to examine the financial ratio affecting the yield of the stock ,Packaging 
Business. This study is a quantitative analysis. To determine the relationship between the rate of return on the stock 
exchange ratios 4 major areas: Liquidity ratio, Leverage ratio, Profitability Ratio, and Efficiency Ratio.  Using 
quarterly data of 8 companies on the stock exchange are AJ ALUCON CSC TCOAT THIP TMD TOPP TPP. Since 
the first quarter of 2547 - the last quarter of the year 2556 a total of 40 quarter represented in the study. 
 The result of this study found that Interest coverage ratio Quick ratio and Total Asset Turnover, as well as 
the relationship and affect yields in the business packages at 0.05 significance.  
KEYWORDS: Liquidity ratio, Leverage ratio, Profitability Ratio, Efficiency Ratio 
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1. บทนํา 
กลุ่มธุรกิจบรรจุภณัฑใ์นประเทศไทย   มีแนวโนม้ขยายตวัเพ่ิมข้ึน จากการเติบโตของประชากร การอุปโภค

บริโภคท่ีเพ่ิมข้ึน การขยายตวัของร้านขายปลีกและร้านสะดวกซ้ือ รวมไปถึงการเติบโตของสินคา้ประเภทอาหารแช่
แขง็และอาหารพร้อมรับประทาน ท่ีเป็นส่วนหน่ึงท่ีทาํใหก้ลุ่มธุรกิจบรรจุภณัฑใ์นประเทศไทยขยายตวั 
      แต่อย่างไรก็ตาม พบว่าทางกลุ่มยงัคงเผชิญกบัปัญหาต่างๆอีกหลายดา้น ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการขยายตวั 
ไดแ้ก่  ตน้ทุนการผลิตท่ีสูงข้ึนจากการปรับราคานํ้ ามนั ปัญหาการแข่งขนัรุนแรง  การขายตดัราคากนั ปัญหาดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ ซ่ึงปัจจยัดงักล่าวส่งผลกระทบต่อตวัธุรกิจค่อนขา้งมาก  
 และจะพบวา่ขอ้มูลการเงินของกลุ่มธุรกิจนั้นสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานของ
บริษทัได ้ โดยสุทธิเพญ็ ดีสวสัดิ (2552)  พบวา่ อตัราผลตอบแทนจากกาํไรสุทธิ อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์และ
อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น มีความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพยอ์ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติผล และ  ศิเรมอร 
ขาวฟอง (2553) ได้กล่าวว่าปัจจัยทางการเงินและปัจจัยทางเศรษฐกิจ สามารถอธิบายการเคล่ือนไหวของอัตรา
ผลตอบแทนหุน้สามญัได ้

ดังนั้ นเพ่ือการตดัสินใจลงทุนของนักลงทุนในตลาดหลกัทรัพยอ์ย่างระมัดระวงั และแม่นยาํ  ผูว้ิจัยจึง
ทาํการศึกษาขอ้มูลของกลุ่มธุรกิจบรรจุภณัฑ ์ เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานของบริษทั ซ่ึงจะ
เป็นประโยชน์และทาํให้การตดัสินใจลงทุนของนักลงทุนในหลกัทรัพยเ์ป็นไปอย่างถูกตอ้ง  โดยการวิจัยน้ีเป็น
การศึกษาปัจจยัดา้น อตัราส่วนทางการเงินท่ีมีต่ออตัราผลตอบแทนของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย กลุ่มบรรจุภณัฑ ์  
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้น อตัราส่วนทางการเงินของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ในกลุ่มธุรกิจบรรจุภณัฑ ์
2. เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้น อตัราส่วนทางการเงินท่ีมีต่ออตัราผลตอบแทนของบริษทัท่ีจดทะเบียน ในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มบรรจุภณัฑ ์
 

3. การดาํเนินการวจิัย 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ บริษทัหมวดธุรกิจบรรจุภณัฑ์ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย จาํนวน 14 บริษทั โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีเลือกศึกษาคือบริษทัในหมวดธุรกิจบรรจุภณัฑ์   ท่ีมีขอ้มูลยอ้นหลงั 10ปี 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 – 2556  มีทั้งส้ิน 8 บริษทั ดงัน้ี AJ ALUCON CSC TCOAT THIP TMD TOPP TPP โดยใชข้อ้มูล
รายไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาสแรกปี พ.ศ.2547 – ไตรมาสสุดทา้ย ปี พ.ศ.2556 รวม 40  ไตรมาส เป็นตวัแทนในการศึกษา  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา    เป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เพ่ือหาความสัมพนัธ์
ระหวา่งอตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย ์กบั อตัราส่วนทางการเงินท่ีสาํคญั 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นสภาพคล่องและ
ประสิทธิภาพ ดา้นความสามารถในการชาํระหน้ี ดา้นความสามารถในการทาํกาํไร และแนวโนม้ในตลาดนกัลงทุน  

การวิเคราะห์ขอ้มูล  ไดแ้ก่ การวิเคราะห์เชิงพรรณา (Descriptive Method)  เพ่ือวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของ
หลกัทรัพยก์ลุ่มธุรกิจบรรจุภณัฑ์  และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Method)  เป็นการใชว้ิธีการทางเศรษฐ
มิติสร้างสมการถดถอยเชิงซอ้น (Multi Linear Regression) 
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ขั้นตอนการวเิคราะห์ข้อมูลด้วยวธีิการสร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน 
1. 100เกบ็รวบรวมขอ้มูลของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ (NAV) ของทั้ง 8 หลกัทรัพย ์เพ่ือ

คาํนวณหาอตัราผลตอบแทนของแต่ละหลกัทรัพย ์(Rt) ณ.ช่วงเวลา t 
 
สมการท่ี (1) แสดงการคาํนวณอตัราผลตอบแทน ณ วนัท่ี t 
2. สร้างกราฟแสดงความสัมพนัธ์ (Scatter Plot) โดยใหแ้กน X แทนตวัแปรตน้ และแกน Y แทนตวัแปรตาม 
3. อาจจะตอ้งมีการแปลงขอ้มูล (Transformation) เช่น Y’=log(Y); Y>0  การแจกแจง Y เป็นแบบเบข้วา 
4. กาํหนดรูปแบบสมการถดถอยเชิงเส้นแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม . . . ɛ  
     สมการท่ี (2) แสดงการคาํนวณอตัราผลตอบแทน ณ วนัท่ี t 
5. ตรวจสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตาม (Y) กบัตวัแปรตน้ (X1,X2,…,Xn) ดว้ยค่า Significance Level    ∶ 	 	. . . 0  => ไม่มีตวัแปรตน้ท่ีมีความสัมพนัธ์เชิงเส้นกบัตวัแปรตามเลย ∶ มี	 	อยา่งนอ้ย	1	ค่าท่ี	 0    => มีตวัแปรตน้อยา่งนอ้ย 1 ค่าท่ีสัมพนัธ์เชิงเส้นกบัตวัแปรตาม 
6. ประเมินระดบัความสาํคญัของตวัแปรตน้แต่ละตวัในการพยากรณ์ตวัแปรตาม ดว้ยค่า Significance Level ∶ 	 0   => ตวัแปรตน้ท่ีพิจารณาไม่มีความสัมพนัธ์เชิงเส้นกบัตวัแปรตาม ∶ 	 0   => ตวัแปรตน้ท่ีพิจารณามีความสัมพนัธ์เชิงเส้นกบัตวัแปรตาม 
7.  ประเมินความถูกตอ้งของสมการถดถอยดว้ยค่าสัมประสิทธ์ของการตดัสินใจ (R2) ท่ีเขา้ใกล ้1 
8.   ตรวจสอบปัญหา  Multicollinearity,  Autocorrelation,  Heteroskedasticity 
9.  หลงัจากตรวจสอบแลว้ไม่พบปัญหาใดๆ นาํผลท่ีไดไ้ปเขียนสมการรายงานผล 
ตวัแบบทีใ่ช้ในการศึกษาความสัมพนัธ์ มีดงัน้ี , , / , , , / , , ,, , ɛ  
โดยท่ี 

Str i,t คือ อตัราผลตอบแทนหลกัทรัพย ์ D/E i,t  คือ อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้  

QR i,t คือ อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว  ICR i,t คือ อตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย  

EPS i,t คือ อตัราส่วนกาํไรต่อผูถื้อหุน้  ROE i,t คือ อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุน้สามญั  

P/E i,t คือ อตัราส่วนราคาต่อกาํไร  TA i,t คือ อตัราการหมุนเวยีนของสินทรัพยร์วม  

DIY i,t คือ อตัราผลตอบแทนจากเงินปันผล  ROA i,t คือ อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม  

D i,t    คือ อตัราส่วนหน้ีสิน  

(1)

(2) 

(3) 
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4. ผลการวจิัย 
ตารางที่ 1 ตารางสรุปผลการวเิคราะห์ Multiple regression    

 
 
 
 

TPP Variable C D01 EPS ICR P_BV P_E QR ROE TA   
Coefficient 91.92 -393.65 15.62 -0.02 43.55 -0.04962 -5.26032 1.374087 -135.545   
t-Statistic 1.80 -2.31 0.85 -0.84 1.92 -0.83547 -2.03281 1.158118 -1.62301   

TOPP Variable C D01 DIY EPS ICR P_BV P_E QR ROA TA 
Coefficient 86.80268 36.33165 -6.58188 -2.53438 -0.00161 -13.3977 -1.29441 16.25103 0.149639 -60.2724 
t-Statistic 1.555305 0.381005 -2.08795 -1.74179 -1.13281 -0.6583 -0.49906 2.465848 0.098747 -1.82414 

TMD Variable C D01 DIY EPS ICR P_BV P_E QR ROA TA 
Coefficient 9.328308 -44.9842 -2.78778 2.140715 -0.01257 5.365436 -0.10061 1.219087 0.091943 5.642983 
t-Statistic 0.24458 -0.4893 -1.17124 2.285646 -1.13272 0.455009 -0.04629 0.462703 0.084173 0.147032 

ALUCON Variable C D01 DIY EPS ICR P_BV P_E QR ROE TA 
Coefficient -19.627 -35.763 -1.608 3.958 -0.591 13.516 0.288 40.493 -0.073 -1.574 
t-Statistic -0.383 -0.803 -1.058 1.749 -3.081 0.869 0.121 2.163 -0.058 -0.044 

CSC Variable C LOG(D01) DIY EPS LOG(ICR) LOG(P_BV) LOG(P_E) LOG(QR) ROE TA 
Coefficient -7.946 1.460 0.078 0.888 -1.092 2.395967 -0.31255 3.701359 -0.0217 15.6039 
t-Statistic -1.661 0.616 0.371 1.639 -4.098 1.435673 -0.46769 3.191702 -0.55521 2.462188 
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ตารางที่ 1 ตารางสรุปผลการวเิคราะห์ Multiple regression (ต่อ) 

 

 จากตารางที่ 1 พบวา่ที่ระดบันยัสาํคญั 0.05 อตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย อตัราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว  และ อตัราการหมุนเวยีนของสินทรัพยร์วม 
มีความสัมพนัธ์และส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยใ์นกลุ่มธุรกิจบรรจุภณัฑม์ากที่สุด   และที่ระดบันยัสาํคญั 0.05 อตัราส่วนราคาต่อกาํไร และอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผู ้
ถือหุน้สามญั ไม่มีความสัมพนัธ์เชิงเส้นกบัอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยก์ลุ่มธุรกิจบรรจุภณัฑเ์ลย 

 
 
 
 
 
 
 
 

TCOAT Variable C D01 DIY EPS ICR P_BV P_E QR ROA TA 
Coefficient 20.774 -63.103 -0.268 -13.788 0.031 88.653 1.045 -9.108 3.583 -44.045 
t-Statistic 0.562 -1.251 -0.309 -2.028 3.178 2.483 1.521 -1.150 2.566 -2.394 

THIP Variable C DIY EPS ICR P_BV P_E QR ROE     
Coefficient 14.627 -4.990 -1.005 -0.001 8.030 0.246 1.211 0.800   
t-Statistic 1.009 -2.473 -0.590 -0.864 0.754 0.696 0.261 1.136   

AJ Variable C D01 DIY EPS ICR PBV PE QR ROE TA 
Coefficient -140.946 114.6 2.23152 41.0226 0.375085 12.08007 0.944336 -151.321 -1.12219 89.7986 

  t-Statistic -2.38588 2.4802 1.06049 1.44737 0.44868 1.574998 1.949291 -1.64755 -1.90349 2.30158 
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5. การอภิปรายผล 
บริษทั  AJ   ตวัแปรอิสระท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยบ์ริษทั AJ ท่ีระดบั

นัยสําคญั 0.05 นั้นมี 2 อตัราส่วน ไดแ้ก่ อตัราส่วนหน้ีสิน และอตัราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม  และท่ี
ระดบันัยสําคญั 0.1 นั้นมี 2 อตัราส่วน ไดแ้ก่ อตัราส่วนราคาต่อกาํไร และอตัราผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุ้น  โดย
อตัราส่วนหน้ีสิน อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม และอตัราส่วนราคาต่อกาํไร มีความสัมพนัธ์ในทิศทาง
เดียวกนักบัอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพย ์  ส่วนอตัราผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุ้น มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนั
ขา้มกบัอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพย ์ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

บริษทั  ALUCON   ตัวแปรอิสระท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนหลักทรัพยบ์ริษัท 
ALUCON ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 นั้นมี 2 อตัราส่วน ไดแ้ก่ อตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย และอตัราส่วน
สภาพคล่องหมุนเร็ว  และท่ีระดบันยัสําคญั 0.1 นั้นมี 1 อตัราส่วน ไดแ้ก่ อตัราส่วนกาํไรต่อผูถื้อหุ้น   โดยอตัราส่วน
สภาพคล่องหมุนเร็ว และอัตราส่วนกาํไรต่อผูถื้อหุ้น มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับอัตราผลตอบแทน
หลักทรัพย์   ส่วนอัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับอัตรา
ผลตอบแทนหลกัทรัพย ์ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 บริษทั CSC  ตวัแปรอิสระท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยบ์ริษทั CSC ท่ีระดบั
นยัสําคญั 0.05 นั้นมี 3 อตัราส่วน ไดแ้ก่ อตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว  
และอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม   โดยอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว และอตัราการหมุนเวยีนของสินทรัพย์
รวม มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพย ์  ส่วนอตัราส่วนความสามารถในการจ่าย
ดอกเบ้ีย มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพย ์ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 บริษทั TCOAT ตวัแปรอิสระท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยบ์ริษทั TCOAT 
ท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 นั้นมี 4 อตัราส่วน ไดแ้ก่ อตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ียอตัราส่วนราคาตลาดต่อ
มูลค่าทางบญัชี  อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม  และอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม  และท่ีระดบั
นยัสําคญั 0.1 นั้นมี 1 อตัราส่วน ไดแ้ก่ อตัราส่วนกาํไรต่อผูถื้อหุ้น  โดยอตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย 
อตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าทางบญัชี และ อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม     มีความสัมพนัธ์ในทิศทาง
เดียวกนักบัอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพย ์  ส่วนอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม และ อตัราส่วนกาํไรต่อผูถื้อหุน้  
มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพย ์

บริษทั TMD ตวัแปรอิสระท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยบ์ริษทั TMD ท่ี
ระดบันยัสาํคญั 0.05 นั้นมี 1 อตัราส่วน ไดแ้ก่ อตัราส่วนราคาต่อกาํไร โดยอตัราส่วนราคาต่อกาํไร มีความสัมพนัธ์ใน
ทิศทางเดียวกนักบัอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพย ์  

บริษทั THIP ตวัแปรอิสระท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยบ์ริษทั THIP ท่ี
ระดบันยัสาํคญั 0.05 นั้นมี 1 อตัราส่วน ไดแ้ก่ อตัราผลตอบแทนจากเงินปันผ  โดยอตัราผลตอบแทนจากเงินปันผล มี
ความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มกบัอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพย ์  

บริษทั TOPP ตวัแปรอิสระท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยบ์ริษทั TOPP ท่ี
ระดบันัยสําคญั 0.05 นั้นมี 2 อตัราส่วน ไดแ้ก่ อตัราผลตอบแทนจากเงินปันผลและอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว  
และท่ีระดบันยัสาํคญั 0.1 นั้นมี 2 อตัราส่วน ไดแ้ก่ อตัราส่วนกาํไรต่อผูถื้อหุน้  และ อตัราการหมุนเวยีนของสินทรัพย์
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รวม   โดยอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพย ์  ส่วน
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล อัตราส่วนกําไรต่อผูถื้อหุ้น  และ อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม   มี
ความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพย ์

บริษทั TPP ตวัแปรอิสระท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยบ์ริษทั TPP ท่ีระดบั
นัยสําคัญ 0.05 นั้ นมี 1 อัตราส่วน ได้แก่ อัตราส่วนหน้ีสิน  และท่ีระดับนัยสําคัญ 0.1 นั้ นมี 2 อตัราส่วน ได้แก่ 
อตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าทางบญัชี  และ อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว     โดย อตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าทาง
บญัชี มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพย ์  อตัราส่วนหน้ีสิน และ อตัราส่วนสภาพ
คล่องหมุนเร็ว   มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพย ์

 
6. บทสรุป 

1. ตวัแปรอิสระท่ีมีผลต่อตวัแปรตาม  
         จากผลการวเิคราะห์ดว้ย สมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ(Multiple Linear Regression) ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 
ตวัแปรอิสระท่ีมีผลต่อตวัแปรตาม คืออตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยข์องบริษทัตวัแทนในกลุ่มบรรจุภณัฑ์ นั้นมี
ดว้ยกนั 8 อตัราส่วน ไดแ้ก่  อตัราส่วนหน้ีสิน อตัราผลตอบแทนจากเงินปันผล กาํไรต่อหุ้น อตัราส่วนความสามารถ
ในการจ่ายดอกเบ้ีย อตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าทางบญัชี อตัราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว อตัราการหมุนเวียนของ
สินทรัพย์รวม อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม โดยจะพบว่า อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย 
อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว  และ อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม มีความสัมพันธ์และส่งผลต่ออัตรา
ผลตอบแทนหลกัทรัพยใ์นกลุ่มธุรกิจบรรจุภณัฑม์ากท่ีสุด    

2. ตวัแปรอิสระท่ีไม่มีผลต่อตวัแปรตาม 
         จะพบว่าท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 อตัราส่วนราคาต่อกาํไร และอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นสามญั 
ไม่มีความสัมพนัธ์เชิงเส้นกบัอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยก์ลุ่มธุรกิจบรรจุภณัฑ์เลย แต่พบวา่ ท่ีระดบันัยสําคญั 0.1 
ตวัแปรอิสระ อตัราส่วนราคาต่อกาํไร และอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นสามญั  ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลง
ของอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยบ์ริษทั AJ  
 
กติติกรรมประกาศ  

การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองเร่ืองน้ีสําเร็จไดด้ว้ยความกรุณาจาก  อาจารยน์งนภสั  แกว้พลอย  อาจารยท่ี์
ปรึกษาการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง  ท่ีไดใ้หค้วามกรุณาแนะนาํ  ตรวจตราและแกไ้ขเน้ือหา   
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การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างระดับความพงึพอใจ 
ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของลูกค้า บริษัท ซิสเทอร์น คาลบิ จํากดั 

THE STUDY RELATIONSHIP BETWEEN SATISFACTION  
AND MARKETING MIX OF CUSTOMER CISTERN CALIB CO., LTD. 

 
กรวรรณ ตนภู1   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพนิ พทิยาวัฒนชัย2 

1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาการตลาด มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
2 อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

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

การศึกษาคร้ังน้ีเป็น การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดบริการของ
ลูกคา้ บริษทั ซิสเทอร์น คาลิบ จาํกดั มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
บริการของลูกคา้ และเพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลของลูกคา้กบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
บริการในการให้บริการของบริษทั ซิสเทอร์น คาลิบ จาํกดั เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นลูกคา้ของบริษทั จาํนวน 
150 คน รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม ผลการศึกษาพบวา่ ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการของบริษทั ซิสเทอร์น คาลิบ ส่วน
ใหญ่เป็นเพศชาย มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ปฏิบติังานในระดบัผูป้ฏิบติังาน  และมีอายงุาน 1 ปีข้ึนไปแต่ไม่เกิน 5 ปี  

 ผลการวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการพบวา่ ดา้นผลิตภณัฑบ์ริการมี
ระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ืองบริษทัมีการให้บริการตรวจสอบปริมาตรความจุของถงัและสอบเทียบมาตรวดั 
ตรงตามความตอ้งการ ดา้นราคามีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ืองราคาการให้บริการของบริษทัสามารถแข่งขนั
ไดก้บับริษทัอ่ืนๆท่ีให้บริการในการตรวจสอบปริมาตรความจุของถงัและสอบเทียบมาตรวดั ดา้นช่องทางการจัด
จาํหน่ายมีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ืองสามารถติดต่อบริษทัไดห้ลายช่องทาง ดา้นการส่งเสริมการตลาดมี
ระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ืองบริษทัมีการประชาสัมพนัธ์การบริการอยา่งต่อเน่ือง ดา้นบุคลากรมีระดบัความพึง
พอใจมากท่ีสุดในเร่ืองสามารถให้ขอ้มูลและคาํแนะนาํเก่ียวกบัการตรวจสอบปริมาตรความจุของถงัและสอบเทียบ
มาตรวดั  ดา้นลกัษณะทางกายภาพมีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ืองพนักงานของบริษทัแสดงออกดว้ยความมี
สัมมาคารวะ รู้จกักาละเทศะ ปฏิบติักบัลูกคา้ทุกรายดว้ยความสุภาพ ดา้นกระบวนการมีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด
ในเร่ืองความถูกตอ้งสมบูรณ์ในการจดัทาํเอกสารทางบญัชี 

การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งกบัระดบัความพึงพอใจในส่วนประสม
ทางการตลาดบริการ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศ ระดบัการศึกษา ระดบัการปฏิบติังาน และอายงุานแตกต่างกนัมีระดบั
ความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05  กลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดับการศึกษาและระดบัการปฏิบัติงานแตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจในส่วน
ประสมทางการตลาดบริการดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายและดา้นลกัษณะทางภายแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05  กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการปฏิบติังานและอายงุานแตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจในส่วนประสมทาง
การตลาดบริการดา้นราคา ดา้นบุคลากร และดา้นกระบวนการแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
คาํสําคญั: ระดบัความพึงพอใจ, ส่วนประสมทางการตลาดบริการ บริษทั ซิสเทอร์น คาลิบ จาํกดั 
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Abstract 

 This study is The correlations between the level of satisfaction with the customer service of the marketing 
mix of mafic Terry Libby limit values aimed to determine the level of satisfaction toward services marketing mix of 
customers. And to study the relationship between customer privacy with the marketing mix in the service of the 
Company's terminal value Libby limited data from a sample of customers, the company has 150 people gathered 
data. questionnaire The study found that Customers who use the service of Francis Terry value Libby mostly male. 
A bachelor's degree Operational level practitioners and aged 1 year and above but less than 5 years. 
  The analysis of the level of satisfaction toward the services marketing mix. The product offers the highest 
level of satisfaction in terms of the service capacity of the tank and check the calibration. Meets The prices are the 
most satisfied with the price of services of the company to be competitive with other companies that serve to 
determine the capacity of the cylinder and calibration. The distribution channels are the most satisfied in the multi-
channel contact the company. The promotion has satisfied most of the companies are promoting continuous service. 
Personnel are the most satisfied in regard to providing information and advice on the monitoring capacity of the 
cylinder and calibration. The physical characteristics are the most satisfied employees in an expression of respect. 
About selectively Treat all customers with courtesy. The process has the highest level of satisfaction in complete 
accuracy in the preparation of accounting documents. 
 To test the relationship between the individual factors of the sample with the level of satisfaction in the 
services marketing mix the sample with sex. Education Performance Rankings And work with different levels of 
satisfaction in the marketing mix, service marketing promotions difference is statistically significant at the 0.05 
level samples with levels of education and the level of performance difference. Satisfaction levels in the marketing 
mix, distribution channels and service characteristics under different statistically significant at the 0.05 level 
samples with levels of performance and length of service are different. Satisfaction levels in the marketing mix, 
pricing, service personnel and different processes. Statistically significant at the 0.05 level 
 

KEYWORDS: Satisfaction Level, Marketing Mix, Cistern Calib Co., Ltd. 
 
บทนํา 

โลกธุรกิจในปัจจุบนั นอกจากจะมีการแข่งขนัทางดา้นเทคโนโลยีและกระบวนการการผลิต รวมถึงการ
สร้างความแตกต่างของสินคา้และคุณภาพของสินคา้นั้น  เพ่ือให้เกิดความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั ไม่สามารถปฏิเสธ
ไดเ้ลยวา่การบริการไดเ้ขา้มามีส่วนสาํคญัต่อการดาํเนินธุรกิจทุกประเภท ธุรกิจจะสามารถประสบความสาํเร็จได ้โดย
การให้บริการท่ีเป็นเลิศซ่ึงสามารถสร้างความประทบัใจ ตลอดจนสามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกคา้ ซ่ึงการ
บริการนั้นยงัสามารถแข่งขนัและเพ่ือรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดขององคก์รไวไ้ดแ้ละเพิ่มโอกาสในความกา้วหนา้
และขยายตวัทางธุรกิจนั้นๆ ต่อไปได ้(Zeithaml Parasuraman and Berry, 1990 : 1) 
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 ธุรกิจทดสอบและวิเคราะห์การปฏิบติัทางกายภาพและเคมีเป็นธุรกิจบริการประเภทหน่ึงท่ีมีให้บริการแก่
ผูป้ระกอบการดา้นเคมีภณัฑ์ต่าง ๆ และอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  บริษทั ซิสเทอร์น  คาลิบ จาํกดั เป็นหน่ึงใน
บริษทัท่ีประกอบการธุกิจดา้นทดสอบ วิเคราะห์การปฏิบติัทางกายภาพและเคมี บริษทัฯ จึงไดรั้บความไวว้างใจ และ
ไดใ้หก้ารยอมรับต่อการบริการ โดยลูกคา้ของบริษทั ซิสเทอร์น คาลิบ จาํกดั ประกอบไปดว้ยกลุ่มบริษทัฯ คลงันํ้ามนั 
กลุ่มบริษทัฯ คลงัสินคา้เคมี และกลุ่มบริษทัฯ ผูผ้ลิตสินคา้ประเภทอ่ืนๆ เป็นตน้ (บริษทั ซิสเทอร์น คาลิบ จาํกดั, 
2558) 

จากเหตุผลและขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดพิ้จารณาและเห็นความสําคญัเก่ียวกบัระดบัความพึงพอใจ
ของลูกคา้ท่ีรับบริการจากบริษทั ซิสเทอร์น คาลิบ จาํกดั จึงไดศึ้กษาวิจยัระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อส่วน
ประสมทางการตลาดบริการของ บริษทั ซิสเทอร์น คาลิบ จาํกดั ทั้งน้ีผลท่ีไดจ้ากการวิจยัจะนาํไปเพ่ือประกอบการ
พิจารณาและปรับปรุงการดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ และสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการแกไ้ข พฒันา รวมถึงการสร้าง
กิจกรรมทางการตลาดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการให้บริการ อีกทั้งยงัเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัลูกคา้ท่ีตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการของบริษทั ซิสเทอร์น คาลิบ จาํกดั พร้อมทั้งยงัเป็นการจูงใจให้ลูกคา้กลบัมาใชบ้ริการในคร้ังต่อไป 
และชกัจูงกลุ่มลูกคา้รายใหม่ไดอี้กดว้ย 
 
วตัถุประสงค์การวจิัย 

1.เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการของลูกคา้ในการให้บริการของ
บริษทั ซิสเทอร์น คาลิบ จาํกดั 

2.เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลของลูกคา้กบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด
บริการในการใหบ้ริการของบริษทั ซิสเทอร์น คาลิบ จาํกดั 
 
ตวัแปรทีใ่ช้ในการศึกษา  

ตวัแปรอิสระ ปัจจยัส่วนบุคคลของลูกคา้ ไดแ้ก่ เพศ ระดบัการศึกษา ระดบัการปฏิบติังาน อายงุาน 
ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ระดบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ  ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์บริการ ราคา 
ช่องทางการจดัจาํหน่าย  การส่งเสริมการตลาด  บุคลากร  ลกัษณะทางกายภาพ  กระบวนการบริการ 

 
การทบทวนวรรณกรรม 
 ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยันาํแนวคิดดา้นประชากรศาสตร์ ซ่ึงประกอบดว้ย เพศ ระดบัการศึกษา ระดบัการ
ปฏิบัติงานและระดบัการทาํงาน มาใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี (พรทิพย,์ 2550:312--315; ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2550:41-42; 
อดุลย ์จาตุรงคกลุ, 2551:38-30 และอจัจิมา เศรษฐบุตรและสายสวรรค ์เรืองวเิศษ, 2550:113) 
 แนวคิดส่วนประสมการตลาดบริการท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีประกอบดว้ยผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดั
จาํหน่าย ส่งเสริมการตลาด  บุคลากร  ลักษณะทางกายภาพ  กระบวนการบริการ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ
,2549:125; Kotler, P., 2003 :105) 
 แนวคิดความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกท่ีดีหรือทัศนคติท่ีดีของบุคคลซ่ึงมักเกิดจากการได้รับการ
ตอบสนองตามท่ีตนตอ้งการ ก็จะเกิดความรู้สึกท่ีดีในส่ิงนั้น ตรงกนัขา้มหากความตอ้งการไม่ไดรั้บการตอบสนอง 
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ความไม่พึงพอใจก็จะเกิดข้ึน ความพึงพอใจท่ีมีต่อการใชบ้ริการจะเกิดข้ึนหรือไม่นั้น จะตอ้งพิจารณาถึงลกัษณะของ
การให้บริการขององค์กร ประกอบกับระดับความรู้สึกของผูม้ารับบริการในมิติต่างๆ ของแต่ละบุคคล (Morse, 
N.C.,1958:19; Vroom,W.H., 1964:8; Shelly, Maynard, 1975:9) 
 จิราภทัร์ เครือไชย (2549:1-2) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาดของสมาชิกลุ่มร่มฉตัร
หัตถกรรม อาํเภอห้างฉัตร จงัหวดัลาํปาง ผลการวิจยัพบวา่ สมาชิกลุ่มร่มฉัตรหัตถกรรม ในภาพรวมมีความพึงพอใน
ในระดบัมาก  สมาชิกลุ่มร่มฉัตรหัตถกรรมท่ีมีสถานภาพต่างกนั มีระดบัความพึงพอใจในการกาํหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาดไม่แตกต่างกัน ส่วนสมาชิกลุ่มร่มฉัตรหัตถกรรมท่ีมี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน 
ระยะเวลาการเป็นสมาชิกต่างกนั มีความพึงพอใจในการกาํหนดกลยทุธ์ทางการตลาด แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 
 ภทัรพงษ ์หะสิตะเวช (2549:1-2) ศึกษาเร่ือง ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจใน
ส่วนประสมทางกาตลาดของอุตสาหกรรมบริการสินเช่ือบุคคลอเนกประสงค ์AIG Auto Cash กรณีศึกษาธนาคารเออี
เพ่ือรายยอ่ยจาํกดั (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี ผลการวิจยัพบวา่  ดา้นผลิตภณัฑ ์ลูกคา้ให้ความสาํคญักบัช่ือเสียงของ
ธนาคาร ดา้นราคา ลูกคา้ให้ความสําคญัมากท่ีสุดในการไดรั้บส่วนลดดอกเบ้ีย ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ลูกคา้ให้
ความสาํคญัมากท่ีสุดในพนกังานบริการถึงท่ีและนอกเวลาทาํการได ้ดา้นการส่งเสริมการตลาด ลูกคา้ให้ความสําคญั
มากท่ีสุดในการมีจดหมายเชิญชวนให้ทาํสินเช่ือ ดา้นกระบวนการ ลูกคา้ให้ความสาํคญัมากท่ีสุดในระยะเวลาในการ
พิจารณารวดเร็ว ด้านบุคลากร ลูกค้าให้ความสําคัญมากท่ีสุดในพนักงานให้บริการอย่างสุภาพ ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบวา่ เพศ อายแุละอาชีพมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาดอุสาหกรรมบริการ 
 ภาวินี  คูตระกูล (2551:1-2) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจต่อการบริการ  การแพทยแ์ผนไทยในโรงพยาบาลพุธ-
ไธสง ผลการวิจัยพบว่า เพศ อายุ และอาชีพ มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจต่อการบริการ  การแพทยแ์ผนไทยใน
โรงพยาบาลพธุไธสงอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
วธีิดาํเนินการวจิัย 
 การวิจยัวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  ซ่ึงใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการ
รวบรวมขอ้มูล  ซ่ึงมีรายละเอียดในการดาํเนินการวจิยั ดงัน้ี 
 1.ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ลูกคา้ท่ีใช้บริการของบริษทั ซิสเทอร์น คาลิบ จาํกัด จาก 150 
บริษทั โดยส่งแบบสอบถามใหก้บัลูกคา้ท่ีติดต่อประสานงานกบัเป็นประจาํ จาํนวน 150 คน 
 2.เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัการวจิยั 

แบบสอบถามซ่ึงใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวบรวมขอ้มูล มีทั้งส้ิน 2 ตอนดงัน้ี  
ตอนท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลของลูกคา้  
ตอนท่ี 2 ระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดของ จาก บริษทั 

ซิสเทอร์น คาลิบ จาํกดั 
3.วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดก้าํหนดเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ คือ แบบสอบถาม 

ซ่ึงประกอบดว้ย 2 ตอนดว้ยกนั คือ ปัจจยัดา้นส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามและความพึงพอใจของลูกคา้ต่อ
ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดจาก บริษทั ซิสเทอร์น คาลิบ จาํกดั 
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4.ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติพรรณนาไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ียและสถิติอนุมาณ ไดแ้ก่ t-test และ one 
way ANOVA 
 
ผลการวจิัย 

ดา้นขอ้มูลส่วนบุคคล พบวา่ ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการของบริษทั ซิสเทอร์น คาลิบ จาํกดั จาํนวน 150 คน ส่วน
ใหญ่เป็นเพศชาย มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ปฏิบติังานในระดบัผูป้ฏิบติังาน  และมีอายงุาน 1 ปีข้ึนไปแต่ไม่เกิน 5 
ปี 

ดา้นขอ้มูลความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ผลการวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจต่อ
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการโดยรวมมีค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยตามลาํดบั ดงัน้ี ช่องทางการจดัจาํหน่าย
ค่าเฉล่ียสูงสุด เท่ากบั 4.03 รองลงมา ลกัษณะกายกายภาพ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.95 ผลิตภณัฑ์บริการ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.94  
บุคลากรและกระบวนการเท่ากนั ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.84 ราคา ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.83 และ การส่งเสริมการตลาด ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.64 ในรายดา้นแต่ละดา้น พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ์บริการมีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ืองบริษทัมีการ
ให้บริการตรวจสอบปริมาตรความจุของถงัและสอบเทียบมาตรวดั ตรงตามความตอ้งการ ดา้นราคามีระดบัความพึง
พอใจมากท่ีสุดในเร่ืองราคาการให้บริการของบริษทัสามารถแข่งขนัไดก้บับริษทัอ่ืนๆท่ีให้บริการในการตรวจสอบ
ปริมาตรความจุของถงัและสอบเทียบมาตรวดั ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายมีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ือง
สามารถติดต่อบริษทั ไดห้ลายช่องทาง เช่น อีเมล ์โทรศพัท ์ดา้นการส่งเสริมการตลาดมีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด
ในเร่ืองบริษทัมีการประชาสัมพนัธ์การบริการอย่างต่อเน่ือง ด้านบุคลากรระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ือง
สามารถให้ขอ้มูลและคาํแนะนาํเก่ียวกบัการตรวจสอบปริมาตรความจุของถงัและสอบเทียบมาตรวดั  ดา้นลกัษณะ
ทางกายภาพมีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ืองพนักงานของบริษทั แสดงออกดว้ยความมีสัมมาคารวะ รู้จัก
กาลเทศะ ปฏิบัติกบัลูกคา้ทุกรายดว้ยความสุภาพ ดา้นกระบวนการมีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ืองความ
ถูกตอ้งสมบูรณ์ในการจดัทาํเอกสารทางบญัชี  

ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัระดบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด
บริการ พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นการ
ส่งเสริมการตลาดเแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 กลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมี
ระดบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด และ
ดา้นลกัษณะทางภายภาพแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 กลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการปฏิบัติงาน
แตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทางภายภาพและดา้นกระบวนการแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายงุานแตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้น
ราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร และดา้นกระบวนการแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
การอภิปรายผล 

จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดบริการของลูกคา้ บริษทั 
ซิสเทอร์น คาลิบ จาํกดั ซ่ึงไดท้ดสอบสมมติฐานพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจในส่วน
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ประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 กลุ่มตวัอย่างท่ีมี
ระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด และดา้นลกัษณะทางภายภาพแตกต่างกนัอยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมี
ระดบัการปฏิบติังานแตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมและแต่ละดา้น ดา้นราคา 
ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทางภายภาพและดา้นกระบวนการ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายงุานแตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจในส่วน
ประสมทางการตลาดโดยรวมและรายดา้น ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร และดา้นกระบวนการ
แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของจิราภทัร์ เครือไชย (2551) ท่ีไดศึ้กษา
ความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาดของสมาชิกลุ่มร่มฉัตรหัตถกรรม อาํเภอห้างฉัตร จงัหวดัลาํปาง ท่ีพบว่า 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศ และการศึกษาแตกต่างกนัมีมีความพึงพอใจในการกาํหนดกลยทุธ์ทางการตลาด แตกต่างกนัอยา่ง
มีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของภทัรพงษ์ หะสิเวช (2551) ซ่ึงศึกษาลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในส่วนประสมทางกาตลาดของอุตสาหกรรมบริการสินเช่ือบุคคล
อเนกประสงค ์AIG Auto Cash กรณีศึกษาธนาคารเออีเพ่ือรายยอ่ยจาํกดั(มหาชน) สาขาอุบลราชธานี ท่ีพบว่า เพศ มี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาดอุสาหกรรมบริการอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  และ
ยงัสอดคลอ้งกบังานวิจัยของ ภาวินี คูตระกูล(2551) ท่ีศึกษาความพึงพอใจต่อการบริการ การแพทยแ์ผนไทยใน
โรงพยาบาลพุธไธสง ซ่ึงพบวา่ มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจต่อการบริการ การแพทยแ์ผนไทยในโรงพยาบาลพุธไธสง
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ดา้นการส่งเสริมการตลาด จากการวิจยัท่ีพบว่า ปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาดมี
ค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด บริษทั ซิสเทอร์น คาลิบ จาํกดั ควรเพ่ิมมาตรการการส่งเสริมการตลาดให้มากข้ึน ไดแ้ก่ การจดั
ส่วนลดพิเศษแก่ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการในเทศกาลต่าง ๆ การให้คูปองลดราคาแก่ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการบ่อยคร้ัง ตลอดจน
เปิดรับสมคัรสมาชิกเพ่ือให้สมาชิกสามารถใชบ้ริการทดสอบและวิเคราะห์การปฏิบติัทางกายภาพและเคมีเพ่ือแจง้
ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบับริการใหม่ ๆ แก่ลูกคา้ ซ่ึงจะทาํใหลู้กคา้หนักลบัมาใชบ้ริการกบัทางบริษทัมากข้ึน 

2. ดา้นราคา บริษทั ซิสเทอร์น คาลิบ จาํกดั ควรปรับปรุงราคาการให้บริการแก่ลูกคา้โดยแบ่งช่วงอตัราการ
ใหบ้ริการต่าง ๆ ตามประเภทของบริการ เพ่ือใหลู้กคา้ใชบ้ริการในราคาท่ีคุม้ค่า สมเหตุสมผล 
 3. ดา้นกระบวนการ บริษทั ซิสเทอร์น คาลิบ จาํกดัควรปรับปรุงกระบวนการให้บริการแก่ลูกคา้ดว้ยการลด
ขั้นตอนการทาํงาน การกาํหนดเวลาแลว้เสร็จในบริการต่าง ๆ แก่ลูกคา้ เช่นการส่งมอบแรงงานและใบรายงาแก่ลูกคา้ 
ในเวลาท่ีรวดเร็ว 

4. ดา้นบุคลากร บริษทั ซิสเทอร์น คาลิบ จาํกดั ควรจดัหลกัสูตรฝึกอบรมแก่บุคลากรอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือให้
เกิดความรู้ใหม่ซ่ึงสัมพนัธ์กบัการปฏิบติัซ่ึงจะช่วยใหบุ้คลากรสามารถแกไ้ขปัญหาแก่ลูกคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

5.ดา้นผลิตภณัฑ์บริการ บริษทั ซิสเทอร์น คาลิบ จาํกดั ควรนาํระบบมาตรฐานสากล เช่น ISO 14000 มา
ปรับปรุงการบริการหลกัขอบริษทั ไดแ้ก่ การให้บริการตรวจสอบปริมาตรความจุของถงัและสอบเทียบมาตรวดั เพ่ือ
สามารถบริการแก่ลูกคา้ไดถู้กตอ้งตามมาตรฐานสากลได ้
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6. ด้านลกัษณะกายภาพ บริษัท ซิสเทอร์น คาลิบ จาํกัด ควรปรับปรุงการแต่งกายของพนักงานในเวลา
บริการแก่ลูกคา้ตามมาตรฐานสากลเพ่ือทาํใหลู้กคา้เกิดความเช่ือมัน่ในการใชบ้ริการ 

7. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายบริษทั ซิสเทอร์น คาลิบ จาํกดั ควรเพ่ิมช่องทางการติดต่อกลบัลูกคา้ติดต่อ 
เช่น การเปิด FACEBOOK การเปิด LINE เพ่ือให้ลูกคา้สามารถติดต่อขอรับบริการและปรึกษาปัญหาต่างๆ ซ่ึงจะทาํ
ใหลู้กคา้ไดรั้บบริการจากบริษทัไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว  

8. บริษทั ซิสเทอร์น คาลิบ จาํกดั ควรนาํเทคโนโลยีใหม่มาใชใ้นการทาํงานให้บริการแก่ลูกคา้มากข้ึน เช่น 
การใช้ระบบอินเทอร์เน็ต เพ่ือทําเป็น Viral Marketing เพ่ือให้เกิดมีการกระแสท่ีแพร่กระจายออกไปถึงบริการ               
ใหม่ ๆ และมีการโฆษณาร่วมกบัประชาสัมพนัธ์เพ่ือให้ความรู้ท่ีถูกตอ้งต่อไป เป็นตน้ การปรับปรุงการเปิดระบบการ
จองบริการต่าง ๆ ของบริษทัผา่นระบบออนไลน์ใหค้วามสะดวกแก่ลูกคา้และลูกคา้ไดรั้บบริการท่ีรวดเร็ว มากข้ึน 
 
กติติกรรมประกาศ 

 การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองฉบบัน้ีลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณาจาก ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กญัช์ อินทรโกเศศ 
ผูอ้าํนวยการหลกัสูตร ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นภวรรณ คณานุรักษ์ ผูอ้าํนวยการสาขาวิชาการตลาด และ ผูช่้วย
ศาสตราจารยย์พิุน พิทยาวฒันชยั อาจารยท่ี์ปรึกษา การศึกคน้ควา้ดว้ยตนเอง ท่ีไดส้ละเวลาให้คาํเสนอแนะ แนวคิด 
ตลอดจนแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ มาโดยตลอด จน งานการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองเล่มน้ีเสร็จสมบูรณ์ ผูศึ้กษาจึงขอ 
กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง และ ขอขอบคุณลูกคา้ของบริษทั ซิสเทอร์น คาลิบ จาํกดั ทุกท่านท่ีไดก้รุณากรอก
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การศึกษาความแตกต่างด้านส่วนประสมทางการตลาดทีมี่ความสําคญัต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
สินเช่ือเพ่ือคนมีรถยนต์ จังหวดัอุบลราชธานี ของพนักงานเอกชนและข้าราชการ 

STUDY INTO THE MARKETING MIX DIFFERENCES THAT ARE ESSENTIAL  
FOR MAKING DECISION IN CHOOSING TO USE CREDIT SERVICE FOR THE CAR 

OWNERS OF UBON RATCHATHANI PROVINCE, WHO ARE THE PRIVATE COMPANY 
EMPLOYEES AND THE GOVERNMENT OFFICIALS 

 

พรีนันท์ ฉัตรธนาธรรม1  และ ฐิตกิานท์ สัจจะบุตร2 
1 นกัศึกษาปริญญาโท  หลกัสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการตลาด  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

2 อาจารยป์ระจาํ สาขาวชิาการจดัการ คณะ บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

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

บทคดัย่อ      

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความแตกต่างดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสําคญัต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือคนมีรถยนต ์จงัหวดัอุบลราชธานี ของพนกังานเอกชนและขา้ราชการ โดยสาํรวจ
จากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 200 คน ซ่ึงผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลในการจาํแนกกลุ่ม
พนกังานเอกชนและขา้ราชการ มีทั้งหมด 10 ปัจจยั คือ 1) อตัราดอกเบ้ียตํ่า  2)  การเดินทางสะดวกติดถนนใหญ่  3)  สามารถ
ติดต่อกบับริษทัไดห้ลายช่องทาง  4)  มีการประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือต่างๆ 5) คาํแนะนาํจากผูท่ี้เคยใชบ้ริการ 6) มีส่วนลดปิดยอด
ก่อนกาํหนด 7) การให้รางวลัสําหรับแนะนําลูกค้าใหม่ 8) การแจกของชาํร่วยตามเทศกาลต่างๆ 9) พนักงานมีความ
กระตือรือร้นในการใหบ้ริการ และ 10) ห้องนํ้ าสะอาด. จากการสาํรวจพบวา่  พนกังานเอกชนใหค้วามสาํคญักบัอตัรา
ดอกเบ้ียตํ่า การเดินทางสะดวกติดถนนใหญ่ และมีส่วนลดในการปิดยอดก่อนกาํหนด. ขา้ราชการให้ความสาํคญักบั
ปัจจยัดา้นสามารถติดต่อกบับริษทัไดห้ลายช่องทาง ไม่วา่จะเป็นการประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือต่างๆ คาํแนะนาํจากผูท่ี้เคย
ใชบ้ริการ การใหร้างวลัสาํหรับการแนะนาํลูกคา้ใหม่ หรือการแจกของชาํร่วยตามเทศกาลต่างๆ 
 

คาํสําคญั: สินเช่ือ, พนกังานเอกชน, ขา้ราชการ 
 

Abstract 

 This research aimed at studying the marketing mix differences that are essential for making decision in 
choosing to use credit service for the car owners of Ubon Ratchathani Province, who are the private company 
employees and the government officials.The survey of a sample of 200 population sampling.  It was found the 
reason in using service that, most private company employees choose to use credit service for car owners because 
the interest rate is lower than other kinds of credit services. On part of the government officials, they choose to use 
credit service for the car owners because it is convenient in visiting the service center/ it is near their home. There 
are 10 marketing mix factors that influence the classification of private company employees and government 
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officials as follows: 1) low interest rate, 2) convenient to visit as the center is located right at the main street, 3) 
there are several ways used to contact with the Company, 4) there is the advertisement and public relations through 
various media, 5) recommendation from those who once use the service, 6) there is a discount for closing sale 
before due date, 7) there is a reward given to those who recommend the service to potential customers, 8) giving 
away souvenir in various festivals, 9) the employees are eager to provide service, 10) the toilet is clean. The private 
company employees focus on the low interest, the convenient traveling, and the discount in closing sale before due 
date; and the government officials focus on that there are several convenient ways to contact the company, there is 
public relations through various media, and the recommendation made by those who once used service, the reward 
given to those who recommend the new potential customer, giving away in various festivals, the employees are 
eager to provide service, the toilet is clean. The correlation efficiency between each independent variable and 
canonical variable was found in that factor of making public relations through various media is mostly associated 
with canonical variable. 
 

KEYWORDS: credit service, private company employees, the government officials 
 
1. บทนํา 

จากนโยบายรถคนัแรกของนายกรัฐมนตรีนางสาวยิง่ลกัษณ์ ชินวตัร ส่งผลใหจ้าํนวนการครอบครองรถยนต์
ในจงัหวดัอุบลราชธานีสูงข้ึนตามลาํดบั โดยจาํนวนการจดทะเบียนสะสมประเภทรถยนตปี์ 2556 มีจาํนวน 623,634 
คนั เพ่ิมข้ึนจากปี 2555 ท่ีมีจาํนวน 29,144 คนั ทาํให้ธุรกิจสินเช่ือประเภทรถยนต์เขา้มามีบทบาทสําคญัท่ีเพ่ิมความ
สะดวกให้กบัผูซ้ื้อรถยนต ์ เช่น การนาํรถยนต์มาคํ้าประกนั เพ่ือแลกเป็นเงินสด โดยท่ีเจา้ของรถยงัสามารถใชง้าน
รถยนตไ์ดอ้ยา่งปกติ ซ่ึงเป็นทางเลือกท่ีดี เม่ือลูกคา้ประสบปัญหาทางการเงิน จึงทาํให้ธุรกิจสินเช่ือมีการเติบโตอยา่ง
ต่อเน่ือง 

ธุรกิจบริการ หมายถึง องคก์รหรือหน่วยงานท่ีจดัตั้งข้ึนเพ่ือใหห้รือขายบริการ  โดยปกติจะมีวตัถุประสงค์
เพ่ือการแสวงหากาํไร ซ่ึงการใหห้รือขาย (ยพุาวรรณ วรรณวาณิชย,์2551:1) 

คุณภาพ หมายถึง คุณสมบติัและคุณลกัษณะของผลิตภณัฑ์และ/หรือบริการท่ีสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ได ้ธุรกิจท่ีส่งมอบ คุณภาพของผลิตภณัฑแ์ละ/หรือบริการท่ีตรงหรือเหนือความคาดหวงัของลูกคา้
เพ่ือให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ ประทบัใจ หรือซ้ือซํ้ า (Kotler and Keller,2006:138) โดยคุณภาพบริการเป็นทศันคติท่ี
เกิดจากการประเมินผลการดาํเนินงานในระยะยาวของบริษทัในภาครวม (Hoffman and Bateson,2006:333) 

ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบริการ เป็นเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีใชส้าํหรับธุรกิบริการเพ่ือทาํให้เกิด
การบริหารคุณภาพรวม  เพ่ือท่ีจะสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า โดยคํานึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ซ่ึง
ประกอบด้วย 7Ps ได้แก่ ผลิตภัณฑ์(Product) ราคา(Price) ช่องทางการจัดจําหน่าย(Place) การส่งเสริมการขาย
(Promotion) บุคลากร (People) การสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ  (Physical Evidence&Presentation)
กระบวนการใหบ้ริการ (Process) (Phillip Kotler,1997:82) 

ดงันั้น ผูว้ิจยัในฐานะเจา้ของบริษทั วี อาร์ ลิสซ่ิง จาํกดั จึงมีความสนใจท่ีจะทาํการศึกษาความแตกต่างดา้น
ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสาํคญั ต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือคนมีรถยนต ์จงัหวดัอุบลราชธานี 
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ของพนกังานเอกชนและขา้ราชการ เพ่ือท่ีจะเป็นแนวทางในการพฒันารูปแบบสินเช่ือและการบริการใหต้รงกบัความ
ตอ้งการของผูใ้ชสิ้นเช่ือรถยนตใ์นการสร้างโอกาสขยายฐานลูกคา้ในจงัหวดัอุบลราชธานีมากข้ึนดว้ย 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
 1. เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสําคญัต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือ
คนมีรถยนต ์จงัหวดัอุบลราชธานี จากกลุ่มพนกังานเอกชน 
 2. เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสําคญัต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือ
คนมีรถยนต ์จงัหวดัอุบลราชธานี จากกลุ่มขา้ราชการ 
 3. เพ่ือศึกษาความแตกต่างดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสําคญั ต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
สินเช่ือเพ่ือคนมีรถยนต ์จงัหวดัอุบลราชธานี ท่ีใชใ้นการจาํแนกกลุ่มระหวา่งกลุ่มพนกังานเอกชนกบัขา้ราชการ 
 

3. การดาํเนินการวจิัย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทาํวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดส้ร้างแบบสอบถามเพ่ือศึกษาความแตกต่างดา้นส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีความสําคญั ต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือคนมีรถยนต ์จงัหวดัอุบลราชธานี ของพนกังาน
เอกชนและขา้ราชการ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1)แบบสอบถามทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 2)แบบสอบถาม
ดา้นพฤติกรรมการใชบ้ริการสินเช่ือรถยนต ์3)แบบสอบถาม เก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสาํคญั
ต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือคนมีรถยนต ์จงัหวดัอุบลราชธานี 

งานวิจยัในคร้ังน้ีใช้วิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบโควตา้ (Quota Sampling) โดยเลือกกลุ่มตวัอย่างจาก 4 
อาํเภอ คือ อาํเภอเมืองอุบลราชธานี อาํเภอวารินชาํราบ อาํเภอเดชอุดม อาํเภอม่วงสามสิบ อาํเภอละ 50 คน รวมได้
กลุ่มตวัอยา่ง 200 คน 

ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ีจะนาํวเิคราะห์ตามลาํดบั ดงัน้ี 
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive) คือ การอธิบายลกัษณะขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม และพฤติกรรม

ในการใชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือคนมีรถยนต ์ในรูปของตารางแจกแจงความถ่ี (Frequency Table) ค่าเฉล่ีย (Mean) ร้อยละ 
(Percentage) 

สถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ ANOVA ใชใ้นการวิเคราะห์หาความแตกต่างระหว่างคาํถามท่ีเป็นเชิงปริมาณกบั
คาํถามเชิงลกัษณะ (ค่า Significance Level นอ้ยกวา่ 0.05) Chi-square ใชใ้นการวิเคราะห์หาความแตกต่างระหวา่งตวั
แปรต้นท่ีเป็นข้อมูลเชิงลักษณะ กับตัวแปรตามท่ีเป็นข้อมูลเชิงลักษณะ (ค่า Significance Level น้อยกว่า 0.05)  
Discriminant Analysis 
 

4. ผลการวจิัย 
 จากคาํถามขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มตวัอยา่งมีอาชีพพนกังานเอกชนจาํนวน 100 ตวัอยา่ง คิด
เป็นร้อยละ 50 โดยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุต ํ่ากว่า 30 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000-
19,999 บาทและกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาชีพขา้ราชการ จาํนวน 100 ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 50 โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ
31-40 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000-19,999 บาท 
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 จากคาํถามดา้นพฤติกรรมทัว่ไปในการใชบ้ริการ พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาชีพพนักงานเอกชน จาํนวน 100 
ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 50 โดยส่วนมาก มีพฤติกรรมเลือกใชบ้ริการเพราะอตัราดอกเบ้ีย ถูกวา่สินเช่ือดา้นอ่ืน  เคยใช้
บริการมาก่อน วงเงินท่ีตอ้งการ 40,001 - 60,000 บาท ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการผ่อนชาํระ 24 งวด วงเงินท่ีคาดว่า
จะผ่อนชาํระ 3,001 - 6,000 บาท และกลุ่มตัวอย่างท่ีมีอาชีพข้าราชการ จาํนวน 100 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 50 โดย
ส่วนมากมีพฤติกรรมเลือกใช้บริการเพราะสะดวกในการเดินทาง/ใกลบ้า้น เคยใชบ้ริการมาก่อน วงเงินท่ีตอ้งการ
60,001 - 80,000 บาทและ 20,001 - 40,000 บาท ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการผอ่นชาํระ 24 งวด วงเงินท่ีคาดวา่จะผอ่น
ชาํระ 3,001 - 6,000 บาท 

จากคาํถามดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสําคญัต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือคนมี
รถยนต ์พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาชีพพนกังานเอกชน ให้ความสาํคญักบัปัจจยั 5 อนัดบัแรก ดงัน้ี  1) อตัราดอกเบ้ียตํ่า 
2) มีส่วนลดปิดยอดก่อนกาํหนด 3) ขั้นตอนการอนุมติัสินเช่ือท่ีรวดเร็ว 4) พนกังานพูดคุยเป็นกนัเอง 5) การประเมิน
ราคาท่ีรวดเร็ว  และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาชีพขา้ราชการ ให้ความสําคญักบัปัจจยั 5 อนัดบัแรก ดงัน้ี 1) อตัราดอกเบ้ียตํ่า 
2) พนกังานมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ 3) พนกังานใชค้าํพูดท่ีเขา้ใจง่าย อธิบายชดัเจน 4) ความคุม้ค่าของ
การใชบ้ริการ 5) การประเมินราคาสินเช่ือท่ีรวดเร็ว 

จากคาํถามดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสําคญัต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือคนมี
รถยนตท่ี์มีความแตกต่างระหวา่งพนกังานเอกชนกบัขา้ราชการ โดยมีค่า Significance ตํ่ากว่า 0.05 คือ อตัราดอกเบ้ีย
ตํ่า, การเดินทางสะดวก ติดถนนใหญ่, สามารถติดต่อกบับริษทัไดห้ลายช่องทาง, มีการประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือต่างๆ,
คาํแนะนาํจากผูท่ี้เคยใชบ้ริการ, มีส่วนลดในการปิดยอดก่อนกาํหนด, การใหร้างวลัสาํหรับการแนะนาํลูกคา้ใหม่, การ
แจกของชาํร่วยตามเทศกาลต่างๆ, พนกังานมีความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ, หอ้งนํ้าสะอาด 

จากการทดสอบหาค่าเฉล่ียของคาํถามท่ีใชใ้นการแยกกลุ่ม 2 กลุ่ม ระหวา่งพนกังานเอกชนและขา้ราชการ โดย
ใชว้ธีิ ANOVA เพ่ือดูค่า Sig ตํ่ากวา่ 0.05 แลว้นาํมาสร้างกราฟ ดงัรูปต่อไปน้ี 

 
รูปท่ี 1 ค่าเฉล่ียของคาํถามท่ีสาํคญัท่ีแตกต่างของพนกังานเอกชนและขา้ราชการ 
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              จากรูปท่ี 1 แสดงถึงค่าเฉล่ียของความสําคญัของคาํถามท่ีแตกต่างของพนักงานเอกชนและขา้ราชการท่ี
แตกต่างกนัทางสถิติของกลุ่มตวัอยา่ง โดยค่าเฉล่ียของความสาํคญัของคาํถามในเร่ืองมีการประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือต่างๆ
ท่ีมีความแตกต่างกนัทางสถิติมากท่ีสุด โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาชีพพนกังานเอกชนมีค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่ขา้ราชการ 
 ค่าสัมประสิทธ์ิท่ีอยู่ในรูปมาตรฐาน (Standardized) พบว่า คาํถามท่ีมีอิทธิพลต่อการแบ่งกลุ่ม 5 อนัดบัแรก
(โดยไม่คิดเคร่ืองหมาย) ดงัน้ี พนักงานมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ, มีส่วนลดในการปิดยอดก่อนกาํหนด, 
สามารถติดต่อกบับริษทัไดห้ลายช่องทางมีบริการนํ้าด่ืม, การใหสิ้ทธิพิเศษสาํหรับลูกคา้เก่า 

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Correlation) ระหว่างตวัแปรอิสระแต่ละตวักบัตวัแปร Canonical ซ่ึงพบว่า 
พบวา่คาํถามท่ีมีอิทธิพลต่อสมการจาํแนกกลุ่ม 5 อนัดบัแรก คือ มีการประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือต่างๆ คาํแนะนาํจากผูท่ี้
เคยใชบ้ริการ การแจกของชาํร่วยตามเทศกาลต่างๆ การใหร้างวลัสาํหรับการแนะนาํลูกคา้ใหม่ การเดินทางสะดวก ติด
ถนนใหญ่ ตามลาํดบั 
  

5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
                ดา้นราคา มี 1 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือคนมีรถยนต ์คือ อตัราดอกเบ้ียตํ่า โดย  
พนกังานเอกชนให้ความสําคญัในเร่ืองอตัราดอกเบ้ียตํ่ามากกวา่กลุ่มขา้ราชการ อาจเน่ืองมาจากกลุ่มพนกังานเอกชน
ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มท่ียงัไม่มีความมัน่คงทาํให้มองเห็นถึงอตัราดอกเบ้ียท่ีตํ่ามีความสําคญั  แต่ขา้ราชการเป็นกลุ่มท่ีมี
รายได้ดีและมีความมั่นคงในหน้าท่ีการงาน จึงทําให้ไม่ได้ให้ความสําคัญกับอัตราดอกเบ้ียตํ่ามากนัก  ดังนั้ น 
ผูป้ระกอบการหรือผูท่ี้สนใจธุรกิจสินเช่ือรถยนตค์วรจะกาํหนดอตัราดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียมต่างๆ ไม่ใหสู้งมากนกั 
เพ่ือดึงดูดกลุ่มพนกังานเอกชนใหม้าใชบ้ริการ เช่นเดียวกบังานวิจยัของวจิยัสฐิรพงษ ์เครือวงค ์(2552) ท่ีศึกษาลกัษณะ
ทัว่ไปในการใชบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตแ์ละปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชสิ้นเช่ือเพ่ือการเช่าซ้ือรถยนตข์อง
ลูกคา้บริษทั เงินทุนสินอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) ในจงัหวดัเชียงราย พบวา่ ดา้นราคาประเดน็ดา้นราคาดอกเบ้ียตํ่า
มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดและเช่นเดียวกบังานวิจยัของ สุรียรั์ตน์ กลบัแป้น (2552) ท่ีศึกษาความสาํคญัของปัจจยัการตลาดใน
การตดัสินใจรับบริการสินเช่ือรถยนตข์องบริษทั เอส เค ออโตลี้ส จาํกดั ซ่ึงผลการวจิยัพบวา่ระดบัความสาํคญัของปัจจยั
การตลาดในการตดัสินใจรับบริการสินเช่ือรถยนตข์องบริษทั เอส เค ออโตลี้ส จาํกดั ดา้นราคาอยูใ่นระดบัมาก 
                  ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  มี 2 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือคนมีรถยนต ์คือ 
การเดินทางสะดวกติดถนนใหญ่, สามารถติดต่อกบับริษทัไดห้ลายช่องทาง โดยพนักงานเอกชนให้ความสําคญัใน
เร่ืองการเดินทางสะดวก ติดถนนใหญ่และขา้ราชการให้ความสําคญัในเร่ืองติดต่อกบับริษทัไดห้ลายช่องทาง อาจ
เน่ืองมาจากกลุ่มขา้ราชการส่วนใหญ่มกัทาํงานอยูใ่นสถานท่ีราชการ เช่น โรงเรียน เป็นตน้ ซ่ึงอาจมีตารางงานท่ีเตม็ทาํ
ใหต้อ้งการติดต่อสอบถามก่อนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามากนกั ดงันั้นจึงควรท่ีจะเพ่ิมช่องทางในการติดต่อกบับริษทั 
เช่น e-mail call-center เพ่ือเป็นทางเลือกสาํหรับการติดต่อกบับริษทัท่ีเพ่ิมมากข้ึนเช่นเดียวกบัผลการวิจยัของสฐิรพงษ ์
เครือวงค ์(2552) ท่ีศึกษาลกัษณะทัว่ไปในการใชบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตแ์ละปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
สินเช่ือเพ่ือการเช่าซ้ือรถยนตข์องลูกคา้บริษทั เงินทุนสินอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) ในจงัหวดัเชียงราย พบวา่ดา้น
ช่องทางการจดัจาํหน่าย คือ ทาํเลท่ีตั้งของบริษทัอยูใ่กลบ้า้นหรือท่ีทาํงานและการติดต่อกบับริษทัง่ายและสะดวก และ
เช่นเดียวกบัทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบริการของ Philip Kotler พบว่า ดา้นสถานท่ีให้บริการในส่วนแรก คือ 
การเลือกทาํเลท่ีตั้ ง (Location) การเลือกทาํเลท่ีตั้ งของธุรกิจบริการมีความสําคัญมาก โดยเฉพาะธุรกิจบริการท่ี
ผูบ้ริโภคตอ้งไดรั้บบริการจากผูใ้ห ้บริการในสถานท่ีท่ีผูใ้หบ้ริการจดัไว ้ 
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   ดา้นการส่งเสริมการตลาด มี 5 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือคนมีรถยนต ์คือ มีการ
ประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือต่างๆ, คาํแนะนาํจากผูท่ี้เคยใชบ้ริการ, มีส่วนลดปิดยอดก่อนกาํหนด, การใหร้างวลัสาํหรับการ
แนะนาํลูกคา้ใหม่, การแจกของชาํร่วยตามเทศกาลต่างๆ ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีมีความสําคญัให้กลุ่มขา้ราชการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการสินเช่ือรถยนต์ ดงันั้น ผูป้ระกอบการธุรกิจสินเช่ือรถยนต์ควรจะทาํโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ  การสร้าง
ความสัมพนัธ์อนัดีเพ่ือให้ลูกคา้เกิดการซ้ือซํ้ าและบอกต่อ การแจกของชาํร่วย  ส่วนการมีส่วนลดในการปิดยอดก่อน
กาํหนด เป็นปัจจยัท่ีพนักงานเอกชนให้ความสําคญั อาจเน่ืองมาจากการให้โบนัสหรือคอมมิสชัน่ของบริษทัทาํให้
พนักงานเอกชนมีรายไดท่ี้จะสามารถมาตดับญัชีก่อนกาํหนดได ้ดงันั้น จึงควรท่ีจะมีส่วนลดในดา้นต่างๆ เช่น ถา้
จ่ายเงินตามกาํหนดเวลามีส่วนลดอตัราดอกเบ้ียเช่นเดียวกบัผลการวิจยัของสฐิรพงษ ์เครือวงค ์(2552) ศึกษาลกัษณะ
ทัว่ไปในการใชบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตแ์ละปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชสิ้นเช่ือเพ่ือการเช่าซ้ือรถยนตข์อง
ลูกคา้บริษทั เงินทุนสินอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) ในจงัหวดัเชียงราย พบวา่ดา้นการส่งเสริมการตลาดในภาพรวม
อยูใ่นระดบัมาก ประเด็นส่วนลดในการปิดบญัชีก่อนกาํหนดมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดและเช่นเดียวกบัผลงานวิจยัของ นิรันดร์ 
ยิม้สวสัด์ิ (2550) ท่ีศึกษาความพึงพอใจของตวัแทนจาํหน่ายรถยนต ์ต่อการใหบ้ริการสินเช่ือรถยนตข์องบริษทัเงินทุน ใน
เขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย พบวา่ ความพึงพอใจท่ีตอ้งการใหบ้ริการสูง คือ ดา้นรายการส่งเสริมการขาย 

ด้านลักษณะทางกายภาพ มี 1 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือเพ่ือคนมีรถยนต์ คือ 
ห้องนํ้ าสะอาด โดยท่ีกลุ่มขา้ราชการให้ความสําคญักบัห้องนํ้ าสะอาดมากกวา่พนักงานเอกชน ดงันั้น ผูป้ระกอบการ
หรือผูท่ี้สนใจธุรกิจสินเช่ือรถยนตค์วรจะจึงควรท่ีจะปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดการตดัสินใจเลือกใช้
บริการ เช่น ตูน้ํ้ าด่ืมร้อนเยน็  ชา กาแฟ อาหารวา่งต่างๆ  มีสวนสาํหรับพกัผอ่น เช่นเดียวกบัผลการวิจยัของ สุรียรั์ตน์ 
กลบัแป้น( 2552) ท่ีศึกษาความสาํคญัของปัจจยัการตลาดในการตดัสินใจรับบริการสินเช่ือรถยนตข์องบริษทั เอส เค 
ออโตลี้ส จาํกดั พบวา่ ดา้นหลกัฐานทางกายภาพ อยูใ่นระดบัปานกลาง และเช่นเดียวกบังานวิจยัของ สฐิรพงษ ์เครือ
วงค์ (2552) ท่ีศึกษาลกัษณะทัว่ไปในการใชบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์และปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
สินเช่ือเพ่ือการเช่าซ้ือรถยนต์ของลูกคา้บริษทั เงินทุนสินอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) ในจงัหวดัเชียงราย พบว่า 
ระดบัความสําคญัด้านการสร้างและการนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  ประเด็นการ
ตกแต่งสถานท่ีสวยงามและทนัสมยัมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด รองลงมาคือ การใชอุ้ปกรณ์สํานกังานท่ีทนัสมยัและสถานท่ีมี
ความเป็นเอกลกัษณ์เป็นของตนเอง ส่วนพ้ืนท่ีในอาคารกวา้งขวางไม่แออดัมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด 

 

6. บทสรุป 
 จากการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามในคร้ังน้ี เป็นเพศชายร้อยละ 
41 เป็นเพศหญิงร้อยละ 59 ส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 31-40 ปี ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี และมีรายได้
เฉล่ีย 10,000-19,999 บาท โดยเพศ อายุ ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อระดบัความสําคญัมี
อิทธิพลต่อการใชบ้ริการสินเช่ือรถยนต ์จงัหวดัอุบลราชธานี ท่ีแตกต่างกนั 
 จากการศึกษาพฤติกรรมทัว่ไปในการใชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือคนมีรถยนต์พบว่า กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามท่ี
สนใจใชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือคนมีรถยนต ์ท่ีมีอาชีพพนกังานเอกชนส่วนใหญ่มีเหตุผลในการเลือกใชบ้ริการเพราะอตัรา
ดอกเบ้ียถูกว่าสินเช่ือดา้นอ่ืน เคยใชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือคนมีรถยนต์มาก่อน วงเงินสินเช่ือท่ีตอ้งการอยูร่ะหว่าง 40,001 - 
60,000 บาท ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการผอ่นชาํระท่ี 24 งวด จาํนวนเงินท่ีคาดวา่จะผอ่นชาํระอยูร่ะหวา่ง 3,001 - 6,000 
บาท/งวด  ส่วนกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพขา้ราชการ ส่วนใหญ่มีเหตุผลในการเลือกใชบ้ริการเพราะสะดวกใน



      การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 10 ปีการศกึษา 2558 

 

วนัองัคารที ่11 สงิหาคม พ.ศ.2558 หน้า  708 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

การเดินทาง / ใกลบ้้าน เคยใช้บริการสินเช่ือเพ่ือคนมีรถยนต์มาก่อน วงเงินสินเช่ือท่ีตอ้งการอยู่ระหว่าง 20,001 - 
40,000 บาทและ 60,001 - 80,000 บาท ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการผ่อนชาํระท่ี 24 งวด จาํนวนเงินท่ีคาดว่าจะผ่อน
ชาํระอยูร่ะหวา่ง 3,001 - 6,000 บาท/งวด 
 จากการศึกษาค่าเฉล่ียของตวัแปรอิสระระหว่างกลุ่มโดย One-way ANOVA โดยพิจารณาจากค่า Sig. ท่ี
ระดบันัยสําคญัทางสถิติ 0.05 พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลในการจาํแนกกลุ่มพนักงานเอกชน
และขา้ราชการ มีทั้งหมด 10 ปัจจยั คือ 1) อตัราดอกเบ้ียตํ่า 2) การเดินทางสะดวกติดถนนใหญ่ 3) สามารถติดต่อกบั
บริษทัไดห้ลายช่องทาง 4) มีการประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือต่างๆ 5) คาํแนะนาํจากผูท่ี้เคยใชบ้ริการ 6) มีส่วนลดปิดยอด
ก่อนกาํหนด 7) การให้รางวลัสําหรับแนะนาํลูกคา้ใหม่ 8) การแจกของชาํร่วยตามเทศกาลต่างๆ 9) พนกังานมีความ
กระตือรือร้นในการให้บริการ 10) ห้องนํ้ าสะอาด โดยกลุ่มพนกังานเอกชนเห็นดว้ยกบัอตัราดอกเบ้ียตํ่า การเดินทาง
สะดวกติดถนนใหญ่ มีส่วนลดในการปิดยอดก่อนกาํหนด มากกวา่กลุ่มขา้ราชการ ในทางตรงกนัขา้มขา้ราชการเห็น
ดว้ยกบัปัจจยัดา้นสามารถติดต่อกบับริษทัไดห้ลายช่องทาง มีการประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือต่างๆ คาํแนะนาํจากผูท่ี้เคยใช้
บริการ การให้รางวัลสําหรับการแนะนําลูกค้าใหม่  การแจกของชําร่วยตามเทศกาลต่างๆ  พนักงานมีความ
กระตือรือร้นในการใหบ้ริการ หอ้งนํ้าสะอาด มากกวา่พนกังานเอกชน 
 

กติติกรรมประกาศ  
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ปัจจัยการส่ือสารการตลาดทีมี่ผลต่อการรับรู้คุณค่าของตราสินค้าฮอนด้า ในจังหวดันนทบุรี 
FACTORS OF INTEGRATED MARKETING COMMUNICATIONS EFFECT TO HONDA-

BRAND EQUITY PERCEPTION IN NONTHABURI PROVINCE 
 

ฉัตรชัย เลยีะจู1    ดร.สุมาล ีสว่าง2 
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----------------------------------- 

บทคดัย่อ 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการท่ีมีผลต่อการรับรู้คุณค่าตรา
สินค้าฮอนด้า ในจังหวดันนทบุรีและศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรท่ีมีผลต่อการรับรู้คุณค่าตราสินค้าโดยใช้
แบบสอบถามเกบ็ขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีใชร้ถยนตร์ถยนตฮ์อนดา้ ในจงัหวดันนทบุรี จาํนวน 400 ตวัอยา่งและใชส้ถิติ
ต่างๆ วเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-Test, F-test และ MRA 
 ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจาํนวน 249 คน เพศชายจาํนวน 151 คน มีช่วงอาย ุ26 
– 35 ปี และมีสถานภาพโสด และระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี และอาชีพส่วนใหญ่เป็นพนกังานบริษทั และรายได้
ส่วนบุคคลต่อเดือนอยูท่ี่ช่วงรายได ้15,001 – 30,000 บาทมากท่ีสุด โดยผลการศึกษาปัจจยัดา้นการส่ือสารการตลาดเชิง
บูรณาการ พบปัจจยัดา้นโฆษณากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบัการใชโ้ฆษณาผ่านส่ือวิทยุ/โทรทศัน์มาก
ท่ีสุด ดา้นการขายโดบใชพ้นกังานขายกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบัมีพนกังานไปจดักิจกรรมตามสถานท่ี
เพ่ือแนะนาํสินคา้มากท่ีสุด ดา้นส่งเสริมการขายกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญักบัมีการแจกของแถมติดรถยนต์
มากเพียงพอต่อความตอ้งการมากท่ีสุด ดา้นการให้ข่าวและประชาสัมพนัธ์กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบัมี
การให้ขอ้มูลถึงรายละเอียดของจุดเด่นและความพิเศษในรถยนต์แต่ละรุ่น และดา้นตลาดทางตรงกลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่ให้ความสําคญักบัมีบริการติดต่อส่ือสารโดยการแจง้เตือนทางโทรศพัท์ในการเขา้เช็คระยุของรถยนต์ในทุก 6 
เดือน โดยผลการศึกษาปัจจยัการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ พบวา่ดา้นการรับรู้ต่อคุณค่าตราสินคา้กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้
ความสําคญักบัเม่ือพูดถึงรถยนต์ ท่านนึกถึงรถยนตฮ์อนดา้มากท่ีสุด ดา้นการเช่ือมโยงของแบรนด์กลุ่มตวัอยา่งส่วน
ใหญ่ให้ความาํสําคญักบัความรู้สึกเช่ือมัน่ในคุณภาพรถยนตข์องฮอนดา้ ดา้นความจงรักภกัดีต่อแบรนด์กลุ่มตวัอยา่ง
ส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญักบัการเจาะจงและเลือกซ้ือเฉพาะรถยนตฮ์อนดา้มากท่ีสุด และดา้นการรับรู้และความเขา้ใจต่อ
คุณภาพกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญักบัรถยนตฮ์อนดา้มีรูปลกัษณ์เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของแต่ละรุ่นมากท่ีสุด 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน ดา้นปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ อาย ุอาชีพ และรายไดส่้วนบุคคลเดือนท่ีแตกต่างกนัมี
ผลต่อการรับรู้คุณค่าของตราสินคา้ฮอนดา้ท่ีแตกต่างกนั ท่ีระดบันัยสําคญัทางสถิติ 0.05 และดา้นปัจจยัการส่ือสาร
การตลาดเชิงบูรณาการ พบวา่ ดา้นการโฆษณา ดา้นการให้ข่าวและประชาสัมพนัธ์ ดา้นการส่งเสริมการขาย และดา้น
ตลาดทางตรงท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการรับรู้คุณค่าของตราสินคา้ฮอนดา้ท่ีแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 
 

คาํสําคญั: ปัจจยัการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ คุณค่าตราสินคา้ ฮอนดา้ 
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Abstract 

 The study aimed at to study the factors of integrated marketing communications effect to Honda-brand 
equity perception in Nonthaburi Province, and to study the relationship of variable which effect to brand value 
perception by collecting sampling which using Honda car in Nonthaburi province amount 400 samplings, and 
information analysis by frequency distribution, percentage, mean, standard deviation, t-Test, F-test and MRA. 

The finding indicated that almost sampling was female 249 people, male 151 people, the age was between 
26-35 years, single status, education was in bachelor degree, almost occupation was company career, and personal 
income was between 15 ,001 – 30,000 baht. The study result of factors of integrated marketing communications 
found that factor of advertisement the sampling was the most significant with the communication from 
radio/television, for the sale by sale man the sampling was the most significant with campaign of each place from 
staff to suggest the product, for the promotion the sampling was the most significant with premium give away bonus, 
the notice and public relation the sampling was the most significant with details and special car options of each type, 
and the marketing the sampling was the most significant with service after sale every 6 months by called. The study 
of perception brand value result found that the sampling was the most significant with Honda brand, the relate brand 
was quality ensuring with Honda, brand royalty the sampling was the most significant with Honda purchasing, and 
the quality perception was the identity design of Honda in each model. 
  Statistical hypothesis testing results, the factor of personality found that the different of age, occupation, 
and income was effected to Honda brand value perception in statistically significant at 0.05 level, and the study 
results of integrated marketing communications found that the different of advertisement, notice, public relations, 
promotions, and marketing was effected to Honda brand value perception in statistically significant at 0.05. 
 

Keywords: Integrated marketing communications, brand equity, honda 
 
1.บทนํา 
 รถยนตเ์ป็นอีกปัจจยัหลกัของคนในยคุปัจจุบนั ท่ีนอกเหนือจากปัจจยั 4 ซ่ึงเป็นปัจจยัพ้ืนฐานในการดาํรงชีวิต 
ไดแ้ก่ อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยู่อาศยั และยารักษาโรค ซ่ึงไม่ว่าในเมือง หรือในต่างจงัหวดั ลว้นจาํเป็นตอ้งการใช้
รถยนตใ์นการเดินทางสัญจร เพ่ือตอบสนองกบัความตอ้งการในเร่ืองของความสะดวกสบายและประหยดัเวลาในการ
เดินทางในชีวิตประจาํวนั  เน่ืองจากประเทศมีการพฒันาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและเส้นทางการคมนาคมมีการ
ขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง อีกทั้งระบบขนส่งมวลชนยงัมีไม่มากเพียงพอต่อความตอ้งการใชข้องคนในบางพ้ืนท่ี หรือบาง
พ้ืนท่ีนั้นกย็งัไม่มีรถขนส่งมวลชน และการเดินทางหรือการใชเ้วลารอรถขนส่งมวลชนนั้นเป็นเร่ืองท่ีตอ้งใชเ้วลาท่ีมาก
พอสมควร นอกจากน้ีการมีรถยนตส่์วนตวันั้นยงัทาํให้เกิดความภาคภูมิใจใหแ้ก่ผูท่ี้เป็นเจา้ของไม่มากกน็อ้ย เพราะใน
ประเทศไทยการมีรถยนต์ส่วนตวัถือว่าเป็นค่านิยมในดา้นวตัถุพอสมควร อีกทั้งในดา้นการส่ือสารการตลาดในเชิง
บูรณาการนั้น ยงัส่งผลต่อรับรู้ของตราสินคา้จึงมีผลทาํให้เกิดการเลือกใช ้ทาํให้พฤติกรรมของผูบ้ริโภคนั้นมีรสนิยม
ในการเลือกใชร้ถยนต์แตกต่างกนัไป อีกทั้งรถยนต์นั้นซ่ึงถือไดว้่าเป็นปัจจยัหลกัของมนุษยท่ี์มีความสําคญัในการ
บริโภค ดว้ยเหตุน้ีตลาดรถยนตจึ์งเป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัสูง 
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 จากท่ีกล่าวขา้งตน้จึงนาํมาสู่การศึกษาปัจจยัการส่ือสารการตลาดท่ีมีผลต่อการรับรู้ของตราสินคา้ฮอนดา้ใน
เขตจงัหวดั นนทบุรี วา่การส่ือสารทางการตลาด ไม่วา่จะเป็นในดา้นการโฆษณา การใชพ้นกังานขาย การส่งเสริมการ
ขาย การใหข้่าวและการประชาสัมพนัธ์ การตลาดทางตรง ซ่ึงปัจจยัดงักล่าวจะเป็นเคร่ืองมือช้ีให้เห็นถึงสาเหตุการรับรู้
ของรถยนตย์ีห่อ้ฮอนดา้ ของผูบ้ริโภค และจากการศึกษาคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์สาํหรับผูป้ระกอบการ ท่ีสามารถนาํผล
การศึกษาท่ีเป็นขอ้มูลเกิดข้ึนจริงในพ้ืนท่ีไปใชใ้นการวางแผน ปรับปรุง และพฒันากลยุทธ์เพ่ือตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคใหม้ากท่ีสุด เพ่ือท่ีจะมีส่วนแบ่งทางการตลาดเพ่ิมมากข้ึนหรือเป็นเจา้ตลาดในอนาคต 
 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
 1. เพ่ือศึกษาถึงปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ยเพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัอายกุารศึกษาสูงสุด อาชีพ 
รายไดส่้วนตวัต่อเดือน ท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของตราสินคา้ฮอนดา้ ในจงัหวดันนทบุรี 
 2. เพื่อศึกษาปัจจยัการส่ือสารทางการตลาด ประกอบดว้ย การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ การใชพ้นักงาน
ขาย การส่งเสริมการขาย การตลาดทางตรง วา่มีผลต่อการรับรู้ของตราสินคา้ฮอนดา้มากนอ้ยเพียงใด 
 
3. การดาํเนินการวจิัย 
 ในการดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูล  ผูว้จิยัไดก้าํหนดวธีิการเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยจาํแนกออกตามปรเภท
ของขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 

1) ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเกบ็ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการแจกแบบสอบถามเป็นจาํนวน 400 ตวัอยา่ง 
ใหแ้ก่ผูท่ี้มีรถยนตย์ีห่อ้ฮอนดา้ไวใ้นครอบครองหรือเป็นเจา้ของ ในเขตจงัหวดันนทบุรี ซ่ึงเป็นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล
เบ้ืองตน้เพ่ือศึกษาปัจจยัการส่ือสารทางการตลาดท่ีมีผลต่อการรับรู้ต่อตราสินคา้ฮอนดา้  

2) ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผูว้จิยัจะศึกษาจากแหล่งขอ้มูลท่ีหาไดจ้าก หอ้งสมุด งานวจิยัต่างๆ จาก
หนงัสือและเวป็ไซด ์เป็นหลกั 
 
4. ผลการวจิัย 
ตารางท่ี 1 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตวัแปรอสิระ สถิตทิีใ่ช้ ค่านัยสําคญั 
ผลการทดสอบ
สมมตฐิาน 

สมมตฐิานที่ 1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
เพศ t-Test 0.190 ปฏิเสธ 
อาย ุ F-Test   0.000* ยอมรับ 
สถานภาพ F-Test 0.084 ปฏิเสธ 
ระดบัการศึกษาสูงสุด F-Test 0.501 ปฏิเสธ 
อาชีพ F-Test   0.001* ยอมรับ 
รายไดส่้วนบุคคลต่อเดือน F-Test   0.000* ยอมรับ 
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ตวัแปรอสิระ สถิตทิีใ่ช้ ค่านัยสําคญั 
ผลการทดสอบ
สมมตฐิาน 

สมมตฐิานที่ 2 ปัจจัยด้านการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ 
ปัจจยัดา้นโฆษณา MRA 0.000* ยอมรับ 
ปัจจยัดา้นการขายโดยใชพ้นกังานขาย MRA 0.281 ปฏิเสธ 
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขาย MRA 0.000* ยอมรับ 
ปัจจยัดา้นการใหข้่าวและประชาสัมพนัธ์ MRA 0.010* ยอมรับ 
ปัจจยัดา้นการตลาดทางตรง MRA 0.000* ยอมรับ 

 
5.การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 ผลงานวิจัยพบว่า ด้านโฆษณา ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านการให้ข่าวและประชาสัมพันธ์ และด้าน
การตลาดทางตรงท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ฮอนดา้ท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงผูใ้ชร้ถยนตฮ์อนดา้ท่ีเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่ ไดใ้หค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้นโฆษณา ดา้นการส่งเสริมการขาย ดา้นการตลาดทางตรงในระดบัมาก 
ซ่ึงทั้ง 3 ปัจจยัน้ีเป็นปัจจยัหลกัสาํคญัท่ีมีผลทาํใหก้ารรับรู้คุณค่าของตราสินคา้ฮอนดา้นั้นสูงข้ึนตามไปดว้ย 

 
6.บทสรุป 
 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ดา้นอายุ อาชีพ และรายไดส่้วนบุคคลต่อเดือน ถือเป็นปัจจยัสําคญัในการรับรู้
คุณค่าของตราสินคา้ฮอนดา้ ผูป้ระกอบการฮอนดา้ควรศึกษาปัจจยัดา้ยประชากรศาสตร์ ดา้นอาย ุดา้นอาชีพ และรายได้
ส่วนบุคคลต่อเดือน โดยเน้นความสําคญักับลูกคา้กลุ่มท่ีมีอายุ 26-35 ปี มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัท และมีรายได้
ส่วนตวัต่อเดือน 15,001-30,000 บาท เพราะลูกคา้กลุ่มน้ีเป็นกลุ่มท่ีพ่ึงจบการศึกษาและเร่ิมมีอาชีพเป็นหลกัเป็นแหล่ง 
อีกทั้งรายไดท่ี้เหมาะสมท่ีสามารถจะซ้ือรถยนตท่ี์มีราคาไม่สูงมาก รถยนตฮ์อนดา้จึงเป็นตวัเลือกท่ีส่งผลใหลู้กคา้กลุ่มน้ี
มีการรับรู้ถึงคุณค่าของตราสินคา้ฮอนดา้มากท่ีสุด และ ผูป้ระกอบการกค็วรท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัความตอ้งการของลูกคา้
ในกลุ่มประชากรศาสตร์อ่ืนๆ ดว้ย เพ่ือท่ีจะเพ่ิมฐานกลุ่มลูกคา้อ่ืนใหม้ากข้ึน 

 ปัจจัยด้านการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ ซ่ึงประกอบไปด้วยด้านโฆษณา ด้านการขายโดยใช้
พนกังานขาย ดา้นการส่งเสริมการขาย ดา้นการให้ข่าวและประชาสัมพนัธ์ และดา้นการตลาดทางตรง เป็นอีกปัจจยัท่ี
ส่งผลใหลู้กคา้เกิดการรับรู้คณค่าของตราสินคา้ฮอนดา้ ผูป้ระกอบการควรมีการปรับปรุง และพฒันาในทุกปัจจยัดงัน้ี 

ดา้นการโฆษณา ควรปรับปรุงในเร่ืองของการโฆษณาผา่นส่ือส่ิงพิมพ ์เช่น นิตยสาร ใหเ้ป็นท่ีสนใจมีเน้ือหา
สาระมากข้ึน เช่น ความแปลกใหม่ หรือทาํใหเ้กิดความน่าสนใจในความเป็นเอกลกัษณ์ในนิตยสาร เป็นตน้ 

ดา้นการขายโดยใชพ้นกังานขาย ควรปรับปรุงในเร่ืองของการบริการ การฝึกอบรมพนกังาน เช่น การยิม้แยม้ 
เป็นมิตร และการให้ขอ้มูลกบัลูกคา้ทั้งก่อนบริการและหลงับริการไดอ้ยา่งครบถว้น เพราะการขายโดยใชพ้นกังานนั้น 
กเ็ป็นอีกช่องทางหน่ึงท่ีสามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคได ้

ดา้นการส่งเสริมการขาย ควรมีโปรโมชัน่พิเศษต่างๆ เพ่ิมเขา้มาในการส่งเสริมการขาย เช่น การนาํรถยนต์
ฮอนดา้รุ่นเก่าๆ มาแลกซ้ือรถยนตฮ์อนดา้รุ่นใหม่ๆ ในเง่ือนไขท่ีเหมาะสม 
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ดา้นการให้ข่าวและประชาสัมพนัธ์ ควรปรับปรุงในเร่ืองของการให้ข่าวและประชาสัมพนัธ์ เช่น การแจง้
ข่าวสารเก่ียวกบัสินคา้ฮอนดา้ การใหข้อ้มูลรายละเอียดของจุดเด่นและความพิเศษในแต่ละรุ่นของรถยนตฮ์อนดา้ และ
กิจกรรมระหวา่งลูกคา้กบัพนกังาน เช่น กิจกรรมแรลล่ี หรือกิจกรรมเพื่อสังคม เพ่ือใหลู้กคา้รู้สึกวา่เป็นส่วนหน่ึงกบัเรา 

ดา้นการตลาดทางตรง ควรมีการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในการแจ้งข่าวสารให้มากข้ึน เพราะการส่ง
จดหมายทางอิเล็กทรอนิกส์นั้น มีค่าใชจ่้ายท่ีน้อยกว่าในการแจง้ข่าวสารในดา้นอ่ืนๆ และในสมยัปัจจุบนั การใชส่ื้อ
ทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดร้วดเร็วกว่าส่ือชนิดอ่ืนๆ และยงัเป็นส่วนสําคญัท่ีให้ลูกคา้เขา้มามีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพ่ือท่ีจะไดน้าํไปพฒันาหรือปรับปรุง อีกทั้ งยงัส่งผลดีให้กบัการรับรู้คุณค่าของตรา
สินคา้ฮอนดา้อีกดว้ย 

 
กติติกรรมประกาศ 

การจดัทาํการศึกษาคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีในหวัขอ้ “ปัจจยัการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการท่ีมีผลต่อการรับรู้
คุณค่าของตราสินคา้ฮอนดา้ ในจงัหวดันนทบุรี” สาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี เน่ืองจากไดรั้บความช่วยเหลือและดูแลเอาใจ
ใส่เป็นอยา่งดีจากอาจารยห์ลายๆท่าน โดยเฉพาะดร.สุมาลี สวา่ง ท่ีเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาและสละเวลาช่วยแนะนาํ ตรวจ
แก ้ใหข้อ้เสนอแนะ และติดตามความกา้วหนา้ในการดาํเนินการวิจยั ผูว้ิจยัรู้สึกซาบซ้ึงในความกรุณาท่ีอาจารยไ์ดม้อบ
ใหต้ลอดมา จึงขอกราบขอบพระคุณอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 
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ปัจจัยส่วนประสมการตลาดทีมี่อทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ 
ยางรถยนต์น่ังส่วนบุคคลในจังหวดัปทุมธานี 

THE MARKETING MIX FACTORS AFFECTING DECISION  
IN PURCHASING TIRES PASSENGER CARS IN PATHUMTHANI PROVINCE 

 

ทวศัีกดิ์ จงเสถียร1  ดร.สุมาล ีสว่าง2 
1 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต แขนงการตลาด มหาวทิยาลยัรังสิต 

2อาจารยห์ลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต แขนงการตลาด มหาวทิยาลยัรังสิต 

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

บทคดัย่อ 

         การศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือยางรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล ในจงัหวดั
ปทุมธานี โดยมีวตัถุประสงคศึ์กษา 1.เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือยางรถยนต์
นั่งส่วนบุคคล ในจงัหวดัปทุมธานี 2.เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือยาง
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ในจงัหวดัปทุมธานี โดยใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูลกบักลุ่มผูซ้ื้อยางรถยนต์นั่งส่วนบุคคลใน
จงัหวดัปทุมธานี จาํนวน 400 ตวัอยา่งและใชส้ถิติต่างๆ วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-Test, F-Test และ MRA 
          ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชายจาํนวน 290 คน มีอายุอยู่ในช่วง 21 – 30 ปี และมี
สถานภาพโสด และระดบัการศึกษาส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี และอาชีพส่วนใหญ่เป็นพนักงาน
บริษัท และรายได้ส่วนบุคคลต่อเดือนอยู่ท่ีช่วงรายได้ 15,000-30,000 บาทมากท่ีสุด โดยผลการศึกษาปัจจัยด้าน
การตลาด พบวา่ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑก์ลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญักบัความนุ่มนวลและการยดึเกาะถนนมีความ
น่าเช่ือถือมากท่ีสุด ดา้นราคากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญักบัราคาเหมาะสมกบัคุณภาพมากท่ีสุด ดา้นช่องทาง
การจดัจาํหน่ายกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบัการคมนาคมสะดวกในการเขา้รับบริการมากท่ีสุด ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาดกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความสาํคญักบัมีความรวดเร็วในการให้บริการมากท่ีสุด โดยผลการศึกษา
ปัจจยัการตดัสินใจเลือกซ้ือ พบว่าปัจจยัดา้นการรับรู้กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความสาํคญักบัแหล่งขอ้มูลยางรถยนต์
สามารถหาไดง่้ายและหลากหลายมากท่ีสุด ดา้นการแสวงหาขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบัช่ือเสียง
ของยางรถยนต์สร้างความเช่ือมั่นในการตดัสินใจมากท่ีสุด ด้านการประเมินทางเลือกกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้
ความสาํคญักบัคุณภาพและราคามีผลต่อการตดัสินใจมากท่ีสุด ดา้นการตดัสินใจกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความสาํคญั
กับการตัดสินใจเลือกเพราะความคุ้มค่าของราคามากท่ีสุด ด้านพฤติกรรมหลงัการซ้ือกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้
ความสาํคญักบัท่านจะกลบัมาใชย้างรถยนตย์ีห่อ้น้ีอีก มากท่ีสุด 
         ผลการทดสอบสมมติฐาน ดา้นปัจจยัประชากรศาสตร์ พบวา่ ระดบัการศึกษาสูงสุดท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือยางรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ในจงัหวดัปทุมธานีท่ีแตกต่างกนั ท่ีระดบันัยสําคญัทางสถิติ 0.05 ปัจจยัดา้น
การตลาด พบวา่ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือยางรถยนต์
นัง่ส่วนบุคคล ในจงัหวดัปทุมธานีท่ีแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 
คาํสําคญั : ปัจจยัส่วนประสมการตลาด, การตดัสินใจ, ยางรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล, ปทุมธานี 
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Abstract 

         The purpose of this study of the Factor of Marketing Mix which Influencing the Purchasing Decision of 
Private Car Tire in Patumthani province were: 1) to study population factor which influencing the purchasing 
decision of private car tire in Patumthani province, 2) to study the factor of marketing mix which influencing the 
purchasing decision of private car tire in Patumthani province, by collecting an information from the private car tire 
buyers group in Patumthani province with questionnaire amount 400 samplings, and information analysis by 
frequency distribution, percentage, mean, standard deviation, t-Test, F-Test and MRA 
  The finding indicated that the almost sampling was male 290 people, the age was between 21- 30 years old 
with single status, the education almost in bachelor degree, the occupation was company career, and personal income 
was between 15,000-30,000 baht. The study result of factor marketing mix found that factor of product which 
samplings significant were the most of smooth and road-holding reliability, factor of price was the most significant 
with quality and appropriate price, factor of channel was the most significant with transportation in accommodation, 
and factor of promotion was the most significant with service time. The study result of purchasing decision found 
that the factor of perception which samplings significant the most was the tire source where was easy to find and the 
most varies, about information the sampling was the most significant with brands that influence with decision, the 
purchasing decision was the price and quality, and the after purchasing behavior, the sampling was the most 
significant with returning to use same brand. 
  The hypothesis testing results showed that the factor of population found different education was different 
with purchasing decision of private car tire in Patumthani province level, was statically significant at 0.05 level. The 
different of product, price, and promotion was statically significant at 0.05 level. 
 

Keywords: Factor of Marketing Mix, Decision. Private Car Tire, Patumthani 
 
1. บทนํา 
         ในปี 2555 ผูผ้ลิตยางรถยนตใ์นประเทศไทยมีประมาณ 20 ราย แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มร่วมทุนกบัต่างชาติ
เป็นผูผ้ลิตรายใหญ่ คือ กลุ่มยางสยามหรือสยามมิชลิน กรุ๊ป (ไฟร์สโตน) มีผูผ้ลิตในกลุ่มน้ี 3 ราย (สยาม มิชลิน, ยาง
สยามอุตสาหกรรมและยางสยามพระประแดง) บริษทั กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จาํกดั และบริษทั ไทยบริดจสโตน จาํกดั 
2 กลุ่มยางรถบรรทุกและรถโดยสาร อาทิ บริษทั ดีสโตน จาํกดั บริษทั โอตานิไทร์ จาํกดั บริษทั สยามการยาง เป็นตน้ 
และ 3 กลุ่มผูผ้ลิตท่ีทาํการหล่อดอกยางใหม่สําหรับยางใช้แลว้เพ่ือป้อนตลาดยางทดแทน ซ่ึงมีไม่ตํ่ากว่า 80 ราย 
กระจายอยูท่ ัว่ประเทศ โดยตลาดยางรถยนต ์แบ่งเป็น ตลาดภายในประเทศ 55% ตลาดนาํเขา้ 5% และส่งออก 40% มี
มูลค่าตลาด รวม 18,000-20,000 ลา้นบาท  
         ปัจจุบนัการแข่งขนัในอุตสาหกรรมยางรถยนตมี์ความรุนแรงมาก แต่ละผูป้ระกอบการจึงตอ้งคิดหากลยทุธ์
มาเพ่ือรักษาส่วนครองตลาดท่ีมีอยูแ่ละเพ่ือทาํการตลาด ดงันั้นจะตอ้งใชส่้วนประสมทางการตลาด จากความสําคญั
ดังกล่าวผูศึ้กษามีความสนใจศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือยางรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ในจังหวดั
ปทุมธานีและจะศึกษาเฉพาะตลาดยางทดแทนหรือยางอะไหล่ ซ่ึงผูบ้ริโภคสามารถมีการตดัสินใจเลือกซ้ือไดด้ว้ย



การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 10ปีการศกึษา 2558 

 

 

วนัองัคารที ่11 สงิหาคม พ.ศ.2558 หน้า  716 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ 

ตนเอง โดยจะศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือยางรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ในจังหวดัปทุมธานีและ
พฤติกรรมหลงัการซ้ือ ขอ้มูลท่ีไดน้ั้นจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจคา้ปลีกยางรถยนต์และยางอะไหล่ รวมถึงผูผ้ลิตใน
อุตสาหกรรมยางรถยนต ์เพ่ือนาํไปวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาด ออกแบบและเลือกจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ให้ตรงกบั
ความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
         1. เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือยางรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล ในจงัหวดั
ปทุมธานี 
         2. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือยางรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล ใน
จงัหวดัปทุมธานี 
 
3. การดาํเนินการวจิัย 
         ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลผูว้ิจยัไดร้วบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเกบ็ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการแจก
แบบสอบถามเป็นจาํนวน 400 ตวัอย่าง ให้แก่ผูท่ี้ซ้ือยางรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ในจงัหวดัปทุมธานี ซ่ึงเป็นการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลเบ้ืองตน้เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือยางรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ในจงัหวดัปทุมธานี 
ส่วนขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผูว้ิจยัจะศึกษาจากแหล่งขอ้มูลท่ีหาไดจ้าก ห้องสมุด งานวิจยัต่างๆ จากหนงัสือ
และเวป็ไซด ์เป็นหลกั 
 
4. ผลการวจิัย 
ตารางท่ี 1 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตวัแปรอสิระ สถิตทิีใ่ช้ ค่านัยสําคญั 

ผลการทดสอบ
สมมตฐิาน

สมมตฐิานที่ 1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

เพศ t-Test 0.447 ปฎิเสธ
อาย ุ F-Test 0.288 ปฎิเสธ
สถานภาพ F-Test 0.105 ปฎิเสธ
ระดบัการศึกษาสูงสุด F-Test   0.002* ยอมรับ 

อาชีพ F-Test 0.194 ปฎิเสธ
รายไดส่้วนบุคคลต่อเดือน F-Test 0.522 ปฎิเสธ

สมมตฐิานที่ 2 ปัจจัยด้านการตลาด 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ MRA   0.047* ยอมรับ 

ดา้นราคา MRA 0.001* ยอมรับ 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย MRA      0.249 ปฎิเสธ 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด MRA  0.000* ยอมรับ 
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5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
        ทั้งน้ีผลงานวิจยัพบว่าส่วนประสมทางการตลาดมีความสําคญักบัการตดัสินใจซ้ือ จากงานวิจยัพบว่าปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดทั้ง 4 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด เวน้
แต่ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ทั้งน้ีเน่ืองจากว่า ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ไดแ้ก่ช่ือเสียงยี่ห้อยางรถยนต์ มีคุณภาพความ
นุ่มนวลและการยึดเกาะถนนทนต่อการสึกหรอ ปัจจัยด้านราคา ได้แก่มีราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ราคาถูกกว่า
ทอ้งตลาดทัว่ไป ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ไดแ้ก่มีคูปองส่วนลดและแจกของแถมต่างๆ มีความรวดเร็วในการ
ให้บริการ พนกังานสามารถให้คาํแนะนาํและมีบริการหลงัจากการซ้ือยางรถยนตไ์ปแลว้ เป็นส่ิงท่ีมีความสําคญัและ
ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ เพราะเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บผลประโยชน์และสร้างความพึงพอใจ ทาํให้ทั้ง 3 ปัจจยัเป็นส่ิง
ท่ีสาํคญัท่ีผูบ้ริโภคจะตดัสินใจเลือกซ้ือ แต่ในดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ีไม่ส่งผลเพราะอาจเน่ืองมาจากวา่ธุรกิจร้าน
ยางรถยนตมี์สาขาท่ีเยอะมากข้ึน กระจายตวัไปอยูใ่กล้ๆ บา้นของผูบ้ริโภค จนผูบ้ริโภคไม่ค่อยรู้สึกถึงความแตกต่างของ
แต่ละสาขา 
 
6.บทสรุป 
         ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ดา้นระดบัการศึกษา ถือเป็นอีกหน่ึงปัจจยัสําคญัในการตดัสินใจเลือกซ้ือยาง
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ในจงัหวดัปทุมธานี ผูป้ระกอบธุรกิจการควรจะศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ดา้นระดบั
การศึกษา โดยระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั จะนาํมาซ่ึงการตดัสินใจเลือกซ้ือยางรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั 
การรับรู้ การแสวงหาขอ้มูล การประเมินทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ พฤติกรรมหลงัการซ้ือ ความคาดหวงัในเร่ือง
ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาดท่ีแตกต่างกนั เพราะฉะนั้นผูป้ระกอบการควรจะตอ้งลง
ไปศึกษาถึงเร่ืองพฤติกรรมของผูซ้ื้อยางรถยนตท่ี์มีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั ใหเ้ขา้ใจเพ่ือนาํมาซ่ึงการกาํหนดตลาด
เป้าหมายท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจ 
         ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ซ่ึงประกอบดว้ยดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นการจดัจาํหน่าย ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด เป็นอีกปัจจยัท่ีลูกคา้ให้ความสําคญัในการพิจารณาเลือก ซ้ือยางรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ในจงัหวดั
ปทุมธานี ผูป้ระกอบธุรกิจการควรมีการปรังปรุง และพฒันาในทุกปัจจยัดงัน้ี 
         ดา้นผลิตภณัฑพ์บวา่ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญักบัความนุ่มนวลและการยดึเกาะถนนซ่ึงถือเป็นเร่ืองปลอดภยัท่ี
ผูบ้ริโภคให้ความสําคญัมากอยู่แลว้ ในส่วนลวดลายของดอกยางรถยนต์ผูบ้ริโภคไม่ค่อยไดใ้ห้ความสําคญัมากนัก
เท่าไหร่ ควรจะไปพฒันาประสิทธิภาพยางใหดี้ข้ึนกวา่เดิมเพ่ือเพ่ิมความปลอดภยัใหก้บัผูบ้ริโภค 
         ดา้นราคาพบวา่ผูบ้ริโภคคิดวา่ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพอยูแ่ลว้ ควรปรังปรุงเร่ืองป้ายแสดงราคาควรจะมีให้
เห็นชดัเจน เพ่ือจะไดต้ดัสินใจเลือกราคาใหเ้หมาะสมกบัจุดประสงคก์ารใชง้าน 
         ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ผูบ้ริโภคให้ความสําคญักบัการคมนาคมสะดวกในการเขา้รับบริการสามารถ
เดินทางไปไดง่้ายหาเจอสะดวก ควรมีสถานท่ีจอดรถให้เพียงพอและมีระบบการจองคิวก่อนเขา้รับบริการ เพ่ือเพ่ิม
ความสะดวกสบายใหก้บัผูบ้ริโภคและไม่ตอ้งเสียเวลารอในการเขา้รับบริการ 
         ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบว่าความรวดเร็วในการให้บริการผูบ้ริโภคให้ความสําคญัมาก และควรมีการ
โฆษณาประชาสัมพนัธ์เพ่ิมมากข้ึนมีการออกบูธตามงานมอเตอร์โชวต่์างๆ และการใชส่ื้อออนไลน์ให้มากข้ึน เช่น 
facebook เพราะเป็นส่ือท่ีเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดจ้าํนวนมากและง่ายต่อการเขา้ถึง รวมถึงการจดัโปรโมชัน่แพก็เกจต่างๆให้
มีความหลากหลายใหม้ากข้ึน 
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การแบ่งกลุ่มผู้บริโภคโดยใช้พฤติกรรมการค้นหาข้อมูลเพ่ือการซ้ือผลติภัณฑ์ 
อาหารเสริมควบคุมนํา้หนักผ่านบริการ  Google search 

SEGMENTING CONSUMER SEARCH BEHAVIOR USING INFORMATION TO 
SUPPLEMENT THE DIET PRODUCTS THROUGH A GOOGLE SEARCH 

 

ปณิตา ขุณิกากรณ์  และ ดร.สุทธาวรรณ  จีระพนัธุ 
นกัศึกษาปริญญาโท  หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต   สาขาวชิาการตลาด มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

อาจารยป์ระจาํ สาขาวชิาการตลาด  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

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

บทคดัย่อ      

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการค้นหาข้อมูลซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมควบคุม
นํ้ าหนักผ่านบริการ Google search  ศึกษาการแบ่งกลุ่มพฤติกรรมการคน้หาขอ้มูลซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมควบคุม
นํ้ าหนักผ่านบริการ Google searchและศึกษาลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ในส่วนตลาดท่ีต่างกนั  โดยสมมติฐาน
คาดการณ์วา่กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดมี้พฤติกรรมในการคน้หาขอ้มูลก่อนซ้ือสินคา้ การวิจยัครังน้ีวิเคราะห์ขอ้มูลโดย
ใช้ค่าความถ่ี (Frequency)   ค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉล่ีย (Mean)  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D)  การแบ่งส่วน
ตลาดของกลุ่มผู ้บริโภคใช้เคร่ืองมือ  Cluster Analysis  ใช้วิธี  Hierarchical Cluster Analysis  และวิธี   K-Means 
Cluster  Analysis  การวิเคราะห์ความแตกต่างของแต่ละส่วนตลาดดว้ยวิธี  One  way  ANOVA  และ วิธี  F- test ใน
ดา้นการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของขอ้มูลส่วนบุคคลโดยการแจกแจงความถ่ีแบบสองทาง  (Crosstabs) และ แบบ Chi 
– square   ท่ีระดบันัยสําคญั Sig <0.05 สามารถแบ่งส่วนตลาดไดเ้ป็น  2  กลุ่ม เน่ืองจากมีความแตกต่างกนัในแต่ละ
กลุ่มและสะดวกในการบริหารจดัการวเิคราะห์ขอ้มูล 

กลุ่มท่ี 1 Simple มีจาํนวน  105  คน  การคน้หาผลิตภณัฑอ์าหารเสริมควบคุมนํ้าหนกัผา่นบริการ Google 
search  ท่ีมีความสะดวกเพราะคน้หาท่ีไหนกไ็ดโ้ดยไม่จาํกดัสถานท่ี และสามารถเปรียบเทียบราคาในการซ้ือ นิยม
คน้หาขอ้มูล เวลา 24:01 น. – 6:00 น. Google search มีขอ้มูลผลิตภณัฑอ์าหารเสริมควบคุมนํ้าหนกัท่ีหลากหลายชนิด 
และ Google search ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑอ์าหารเสริมควบคุมนํ้าหนกัท่ีน่าเช่ือถือ กลุ่มท่ี 2 Quality มีจาํนวน  95  
คน  การคน้หาขอ้มูลผลิตภณัฑอ์าหารเสริมควบคุมนํ้าหนกัผา่นบริการ Google search  นิยมใชค้อมพิวเตอร์มากกวา่ 
ผา่นสมาร์ทโฟน แทป็แลต็  หรือไอแพด  กลุ่มน้ีจะเนน้ถึงคุณภาพของสินคา้ท่ีผา่น อย. จะคน้หาขอ้มูลดว้ยตวัเอง และ
ช่ืนชอบพรีเซ็นเตอร์ของผลิตภณัฑ ์  

ผลจากการวิจยัพบวา่กลุ่มตวัอยา่งประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายรุะหวา่ง  20- 30 ปี มีรายไดต่้อเดือน  
25,000 บาทข้ึนไป  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน  มีการคน้หาขอ้มูลผลิตภณัฑ์อาหารเสริมควบคุม
นํ้ าหนักผ่านบริการ Google search  นิยมใชค้อมพิวเตอร์มากกว่า ผ่านสมาร์ทโฟน แท็ปแล็ต  หรือไอแพด  โดยจะ 
Google search สามารถคน้หาขอ้มูลแบบเจาะลึกได ้ เช่น รูปภาพสินคา้ ข่าว รีวิว ยีห่อ้สินคา้ และอ่ืนๆ นิยมคน้หาดว้ย
ตนเอง  เนน้เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีมีการรับรองจาก อย. แต่จะมีความเส่ียงในการในการซ้ือเน่ืองจากผลิตภณัฑ์เหล่าน้ี
ตอ้งไดรั้บคาํแนะนาํจากแพทยอ์ยา่งใกลชิ้ดเพราะอาจมีผลขา้งเคียงหรือเป็นอนัตรายได ้
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Abstract 

The objectives are to study behavior and segmentation of consumers who seek for information of 
supplementary food products via Google search. Also, this research focuses on defensible demographic 
segmentation. The assumption expects that the consumers may have the behavior of searching information prior 

buying product. In the study, the data analyzing is applied with the calculation of frequency, percentage, mean and 
standard deviation. The market segmentation of consumer groups is conducted by applying Cluster tool with the 
methods of Hierarchical Cluster Analysis and K-Means Cluster Analysis. The differences of each market segment 
are analyzed by the application of one-way ANOVA and F-test method. In addition, the relations of personal data 
are considered by Crosstabs distribution and Chi – square distribution at significant level < 0.05. As a result of the 
segment analysis, the collected samples can be divided into two groups; group 1-simple and group 2-quality. Due to 
there is different in each group including convenient in data analyzing.  
 The group 1 – Simple has the study samples of 105 people. Searching for product information by Google 
search, it is convenient because of the consumer can use this tool anywhere without any limitation as well as 
compare the purchasing price. The buyers always seek for information during 12:00 am – 06:00 am. By using 
Google search, several kinds of products are found. In addition, the product information found by Google Search is 
reliable 
 The group 2 – Quality has the study samples of 95 people. Using Google Search is more convenient. This 
can be done via computer, smart phone, tablet or ipad. This group focuses on the quality of product with food and 
drug administration (FDA) label. The users will find information by themselves. Furthermore, they have preference 
in product presenter. 
 The study found that the sample groups are mostly females between 20 to 30 years old. The salary is 
higher than 25,000 THB per month. Most of them are officer working in private sector. By using Google search to 
find dietary supplement production, it is very convenient with any kind of mobile devices; computer, smart phone, 
tablet or ipad. Google search can give intensive information such as picture, news, blogger of product review and so 
on. The consumers who wish to buy the product intend to check information by themselves. The products certified 
by FDA label are more attractive to the buyers. However, the consumers still face the risk of purchase. Applying 
and purchasing product shall be recommended by a doctor in order to prevent side effect or avoid any harm. 
 

KEYWORDS: SEGMENTING CONSUMER, GOOGLE SEARCH SERVICE, DIET PRODUCTS 
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1. บทนํา 
  Google Analytics คือ เคร่ืองมือการเก็บสถิติบนเว็บไซต์ ซ่ึงจะเก็บข้อมูลได้หลากหลายและสามารถ
วิเคราะห์ขอ้มูลไดค้รอบคลุม  Google Analytics จะทาํให้เราทราบขอ้มูลว่าในแต่ละช่วงเวลามีคนเขา้มาใชบ้ริการ
เวบ็ไซต์นั้นเป็นจาํนวนเท่าไร ระยะเวลาท่ีแต่ละบุคคลเขา้ไปอยูบ่นเวบ็ไซด์นั้นนานแค่ไหน  นอกจากน้ียงัสามารถ
ระบุถึงจาํนวนการเปิดหนา้เวบ็ อีกทั้งสามารถใหข้อ้มูลผูท่ี้ใชบ้ริการเวบ็ไซดน์ั้นๆ วา่มาจากท่ีจงัหวดั เขต หรือประเทศ
ใด   เป็นคนท่ีเคยเขา้มาเยี่ยมชมเวบ็ไซต์นั้น หรือเป็นผูใ้ชบ้ริการใหม่ท่ีเขา้มาเป็นคร้ังแรก โดยเคร่ืองมือน้ีสามารถ
วิเคราะห์ขอ้มูลดงักล่าวออกมาเป็นสัดส่วนหรือเปอร์เซ็นต์จากจาํนวนผูท่ี้เขา้มาใชบ้ริการทั้งหมดในเวบ็ไซด์นั้นๆ 
และยงัสามารถระบุถึงช่องทางการเขา้มาใชบ้ริการเวบ็ไซด ์อาทิเช่น จากโฆษณาบนหนา้ Google search หรือจากการ
พิมพ์ช่ือเว็บโซด์โดยตรงผ่านหน้าบราวเซอร์   การวิเคราะห์ดงักล่าวสามารถบ่งบอกขอ้มูลการใช้บริการของผูท่ี้
ตอ้งการคน้หาขอ้มูล ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อเจา้ของเวบ็ไซดใ์นการพิจารณาพฤติกรรมกลุ่มผูส้นในสินคา้บนหนา้เวบ็
ไซด์ และสามารถนาํไปปรับปรุงเพ่ือสร้างแรงจูงใจทาํให้เน้ือหาขอ้มูลบนเวบ็ไซด์เป็นท่ีน่าติดตาม หากพิจารณาใน
มุมมองการเกบ็ขอ้มูลสถิติการซ้ือขาย เคร่ืองมือน้ีสามารถบ่งบอกขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมของผูค้น้หาสินคา้ได้
ดว้ย เช่น ระบุจาํนวนคนสั่งซ้ือสินคา้บนหนา้เวบ็ไซดจ์ากจงัหวดัอะไร หรือ ยอดเงินเดือนน้ีจากการสั่งซ้ือ Online เป็น
จาํนวนเท่าไหร่ เป็นตน้ ดงันั้น Google Analytics ถือเป็นเคร่ืองมือท่ีมีประโยชน์  วิเคราะห์พฤติกรรมการคน้หาขอ้มูล
มาอา้งอิงรายละเอียดพฤติกรรมคนท่ีนิยมคน้หาขอ้มูลการซ้ือสินคา้ผ่าน Google search  ดงันั้นจากการใชเ้คร่ืองมือ
ดงักล่าวเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมกลุ่มผูค้น้หาสินคา้ผา่น Google search  ทาํให้ผูว้ิจยัสนใจในการศึกษาพฤติกรรมการ
คน้หาขอ้มูลของผูซ้ื้อสินคา้ โดยจะเน้นให้ความสําคญักับสินคา้ประเภทผลิตภัณฑ์อาหารเสริมควบคุมนํ้ าหนัก 
เน่ืองจากเป็นสินคา้ท่ีมีอตัราการแข่งขนัโฆษณาบนหนา้ Google search สูง ประกอบกบัเป็นท่ีสนใจของผูซ้ื้อท่ีสนใจ
ในเร่ืองการรักษาสุขภาพ โดยกลุ่มเป้าหมายสาํหรับการวจิยัคร้ังน้ีคือ กลุ่มตวัอยา่งท่ี 
มีอายตุั้งแต่ 20 ปีข้ึนไป เน่ืองจากกลุ่มน้ีมีพฤติกรรมการเขา้เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นประจาํ และมีความสนใจใน
เร่ืองผลิตภณัฑอ์าหารเสริมควบคุมนํ้าหนกัในการรักษาสุขภาพเป็นจาํนวนมาก 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
  1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการคน้หาขอ้มูลซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมควบคุมนํ้าหนกัผา่นบริการ Google search 
  2. เพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มพฤติกรรมการคน้หาขอ้มูลซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมควบคุมนํ้ าหนกัผ่านบริการ 
Google search 
  3. เพ่ือศึกษาลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์  พฤติกรรมการคน้หาขอ้มูลเพ่ือซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมควบคุม
นํ้าหนกัผา่นบริการ Google search  ในส่วนตลาดท่ีต่างกนั 
 

3. การดาํเนินการวจิัย 
  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
  การศึกษา เร่ือง “การแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคโดยใชพ้ฤติกรรมการคน้หาขอ้มูลเพ่ือการซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริม
ควบคุมนํ้ าหนกัผา่นบริการ Google search” กลุ่มประชากรทั้งหมดคือกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีคน้หาขอ้มูลสินคา้ผา่น Google 
Search เม่ือพิจารณาข้อมูลสถิติจาก Keyword planner พบว่า จํานวน   keywords ท่ี ถูกค้นหามากท่ีสุดเป็นข้อมูล 
เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์อาหารเสริมควบคุมนาํหนักโดยมีจาํนวนคน้หามากท่ีสุดใน ประเทศไทยอยูท่ี่ 4,400 คร้ัง เม่ือนาํ



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 10 ปีการศกึษา 2558 

 

วนัองัคารที ่11 สงิหาคม พ.ศ.2558 หน้า  722 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

สถิติดงักล่าวมาคาํนวณกลุ่มตวัอยา่งจากตารางของ Krejcie, R. V. & Morgan, D. W. (1970) จึงไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 
354 คน 
 เคร่ืองมือทางสถิตทิีจ่ะใช้ในการวิเคราะห์ 
  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่งเน้ือหาออกเป็น 3 ส่วน ดังน้ี 
 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยมีลกัษณะของแบบสอบถามเป็น
คาํถามปลายปิด (Closed - Ended Question) จาํนวน 6 คาํถาม 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลดา้นพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมควบคุมนํ้ าหนักผ่าน
บริการ Google search ในเขตกรุงเทพมหานครของผูต้อบแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วนยอ่ย ดงัน้ี 
   ส่วนท่ี 2.1 แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการคน้หาขอ้มูลผลิตภณัฑอ์าหารเสริมควบคุมนํ้าหนกั
ผา่นบริการ Google search ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 25 คาํถาม 
   ส่วนท่ี 2.2 แบบสอบถามเก่ียวกับทัศนคติในการค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์อาหารเสริมควบคุม
นํ้าหนกัผา่นบริการ Google search จาํนวน 3 คาํถาม 
   ส่วนท่ี 2.3 แบบสอบถามเก่ียวกบับุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อท่านในการคน้หาผลิตภณัฑ์อาหารเสริม
ควบคุมนํ้าหนกัผา่นบริการ Google search จาํนวน 7 คาํถาม 
  ส่วนท่ี  3 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้บริการ  Google search ของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม จาํนวน 8 คาํถาม 
  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ดว้ยการทาํวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เพ่ือศึกษาถึงการแบ่งกลุ่ม 
ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทาํแบบสอบถามเกบ็ขอ้มูลมากจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวนทั้งหมด 
354 คน เป็นการเก็บขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง และดา้นพฤติกรรมการซ้ือของกลุ่มตวัอยา่งในเขต
กรุงเทพมหานคร ทั้งน้ีเน่ืองจากมีระยะเวลาท่ีจาํกดัจึงใชก้ลุ่มกลุ่มอยา่งในการศึกษาเพียง 200 คน   
  2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการเก็บข้อมูลจากงานวิจัยต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องบทความต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง รวมไปถึงการคน้ควา้หาขอ้มูลประกอบทางอินเตอร์เน็ต เพ่ือเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานก่อนท่ีจะไปทาํการสํารวจ
จริง 
  การวเิคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เป็นการอธิบายขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบักลุ่ม
ตวัอยา่ง ดงัน้ี 
  1. การวิ เคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม  ในส่วนท่ี  1 ซ่ึ งเป็นส่วน ท่ี เก่ียวข้องกับข้อมูลทางด้าน
ประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง เช่น เพศ อายุ ระดบัการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ีย ต่อเดือนของกลุ่ม
ตวัอยา่ง โดยการนาํมาหาค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
  2. การวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม ในส่วนท่ี 2 ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลดา้นพฤติกรรมการ
ซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมควบคุมนํ้าหนกัผา่นบริการ Google search ในเขตกรุงเทพมหานครของผูต้อบแบบสอบถาม 
จะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ 1. ขอ้มูลพฤติกรรมจากตวัแปรในเชิงลกัษณะ 2. ขอ้มูลพฤติกรรมากตวัแปรเชิงปริมาณ 
โดยการนาํมาหาค่าความถ่ี (Frequency) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน S.D (Standard Deviation) 



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 10 ปีการศกึษา 2558 

 

วนัองัคารที ่11 สงิหาคม พ.ศ.2558 หน้า  723 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

  3. การวิเคราะห์ขอ้มูลการแบ่งส่วนตลาดของกลุ่มผูบ้ริโภค โดยใชข้อ้คาํถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการคน้หา
ขอ้มูลผลิตภณัฑอ์าหารเสริมควบคุมนํ้าหนกั ทศันคติในการคน้หาขอ้มูลผลิตภณัฑอ์าหารเสริมควบคุมนํ้าหนกั บุคคล
ท่ีมีอิทธิพลต่อท่านในการคน้หาผลิตภณัฑ์อาหารเสริมควบคุมนํ้ าหนักและแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลเก่ียวกับ
พฤติกรรมการใช้บริการ Google search ของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงอยู่ในส่วน  2.1 2.2 2.3 และ ส่วนท่ี 3 ของ
แบบสอบถาม ดว้ยเคร่ืองมือ Cluster Analysis ใชว้ธีิ Hierarchical Cluster Analysis และวธีิ K-Means Cluster Analysis 
เพ่ือหาจาํนวนกลุ่มยอ่ยท่ีเหมาะสมกบัการแบ่งกลุ่ม 

4. การวิเคราะห์ความแตกต่างของแต่ละส่วนตลาดของผูบ้ริโภค โดยใช้ปัจจัยทางประชากรศาสตร์
พฤติกรรมการคน้หาขอ้มูลผลิตภณัฑ์อาหารเสริมควบคุมนํ้ าหนกั ทศันคติในการคน้หาขอ้มูลผลิตภณัฑ์อาหารเสริม
ควบคุมนํ้ าหนัก บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อท่านในการคน้หาผลิตภณัฑ์อาหารเสริมควบคุมนํ้ าหนักและแบบสอบถาม
เก่ียวกบัขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการ Google search ของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงอยูใ่นส่วน 2.1 2.2 2.3 และ 
ส่วนท่ี 3 ของแบบสอบถาม ดว้ยวธีิ One way ANOVA ใช ้F- test 
  5. จากขอ้ 4 นาํขอ้คาํถามท่ีมีระดบันยัสาํคญั Sig < 0.05 มาสร้างแผนภาพเพ่ือดูความแตกต่างของแต่ละส่วน
ตลาดของผูบ้ริโภคพร้อมตั้งช่ือเรียกในแต่ละส่วนตลาด และทาํการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของขอ้มูลส่วนบุคคลใน
ส่วนท่ี 1 ของแบบสอบถามและขอ้คาํถามในส่วนท่ี 2.3 ขอ้ท่ี 40, 41 โดยการแจกแจงความถ่ีแบบสองทาง (Crosstabs) 
และ Chi – square ท่ีระดบันยัสาํคญั Sig < 0.05 
 
4. ผลการวจิัย 
  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง 141 คน คิดเป็นร้อยละ 40.5 ของประชากรทั้ งหมด  และเพศชาย 
จาํนวน  59 คน คิดเป็นร้อยละ 29.5 ของประชากรทั้งหมด  กลุ่มตวัอยา่งมีอายรุะหวา่ง  20-30 ปี  จาํนวน  118 คน คิด
เป็นร้อยละ 59.0  มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี  จาํนวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 80.0 มีรายได ้ 25,001 บาทข้ึนไป  
จาํนวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 31.5  อาชีพพนักงานบริษทัเอกชน  จาํนวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 65.50 เม่ือพิจาณา
ขอ้มูลการคน้หาร้านคา้ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมควบคุมนํ้ าหนักผ่านบริการ Google search ท่ีตอ้งการซ้ือผลิตภณัฑ ์ 
จาํนวน 2 ร้าน  พบว่าจาํนวนผูค้ ้นหาร้านดังกล่าวมี 71  คน  คิดเป็นร้อยละ 35.5   และข้อมูลการค้นหาจาํนวน
ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมควบคุมนํ้ าหนกัผา่นบริการ Google search ท่ีซ้ือผลิตภณัฑจ์าํนวน 5 ยีห่อ้ข้ึนไป พบวา่มีจาํนวน
ผูค้น้หา 75 คน  คิดเป็นร้อยละ 37.5   ผลจากการศึกษารวบรวมขอ้มูลการตอบแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลดงักล่าว
สามารถแจกแจงไดด้งัน้ี 
  1. พฤติกรรมการคน้หาขอ้มูลเพ่ือการซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมควบคุมนํ้ าหนักผ่านบริการ Google search 
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เห็นวา่ “คน้หาผลิตภณัฑอ์าหารเสริมควบคุมนํ้าหนกัผา่นบริการ 
Google search มีความสะดวกเพราะว่าสามารถทาํการคน้หาท่ีไหนก็ไดโ้ดยไม่จาํกดัสถานท่ี” โดยมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด
เท่ากบั 3.78  รองลงมา “คน้หาขอ้มูลผลิตภณัฑ์อาหารเสริมควบคุมนํ้ าหนักยี่ห้อท่ีท่านสนใจผ่านบริการ Google 
search”  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.70  และ “คน้หาผลิตภณัฑ์อาหารเสริมควบคุมนํ้ าหนักผ่านบริการ Google search  เพราะ
สามารถเปรียบเทียบราคาในการซ้ือได”้  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.68   

2. ทศันคติในการคน้หาขอ้มูลผลิตภณัฑ์อาหารเสริมควบคุมนํ้ าหนกัผา่นบริการ Google search พบวา่ กลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่  เลือกตอบ “Google search สามารถคน้หาขอ้มูลแบบเจาะลึกได ้ เช่น รูปภาพสินคา้ ข่าว รีวิว ยี่ห้อ
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สินคา้ และอ่ืนๆ” มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากบั 3.71 รองลงมา “Google search มีขอ้มูลผลิตภณัฑ์อาหารเสริมควบคุม
นํ้ าหนักท่ีหลากหลายชนิด”  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.70  และ  “Google search ให้ขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์อาหารเสริม
ควบคุมนํ้าหนกัท่ีน่าเช่ือถือ”  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.31  

3. บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อท่านในการคน้หาผลิตภณัฑ์อาหารเสริมควบคุมนํ้ าหนกัผ่านบริการ Google search  
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เลือกตอบ “คน้หาผลิตภณัฑอ์าหารเสริมควบคุมนํ้ าหนกัผา่นบริการ Google search ดว้ย
ตวัท่านเอง”   มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด   เท่ากบั 3.33  รองลงมา “ให้เพ่ือนช่วยคน้หาผลิตภณัฑ์อาหารเสริมควบคุมนํ้ าหนกั
ผ่านบริการ Google search”   มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.48 และ “ช่ืนชอบพรีเซ็นเตอร์ของผลิตภณัฑ์อาหารเสริมควบคุม
นํ้าหนกัจึงคน้หาขอ้มูลผา่นบริการ Google search”  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.52   

4. พฤติกรรมในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมควบคุมนํ้าหนกั  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเลือก “ซ้ือผลิตภณัฑ์
อาหารเสริมควบคุมนํ้ าหนกัท่ีมีคุณภาพโดยผา่นการรับรององคก์ารอาหารและยา (อย.)”  มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด   เท่ากบั 
3.70  รองลงมา “เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมควบคุมนํ้ าหนักตามยี่ห้อท่ีมีช่ือเสียง” มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.59  และ 
“เลือกซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมควบคุมนํ้าหนกัท่ีมีช่ือเสียงรู้จกัทัว่ประเทศ”  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.53 

เม่ือพิจารณาจากการแบ่งส่วนตลาดของกลุ่มพฤติกรรมผูท่ี้คน้หาขอ้มูลผา่น Google search พบวา่ 
ส่วนตลาดท่ี 1  Simple  จากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 105 คน พบวา่มีพฤติกรรมใชเ้วลานานในการตดัสินใจซ้ือ

ผลิตภณัฑ์ในการคน้หาขอ้มูลผ่านGoogle search  ซ่ึงไดรั้บความสะดวกเพราะคน้หาท่ีไหนก็ได ้ นอกจากน้ีสามารถ
เปรียบเทียบราคาในการซ้ือได ้  อีกทั้งนิยมหาขอ้มูลในช่วงเวลา 24:01 น. – 6:00 น. โดยกลุ่มน้ีเห็นวา่ Google search 
ช่วยค้นหาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมควบคุมนํ้ าหนักได้หลากหลายชนิด  และ Google search  ยงัให้ข้อมูลเก่ียวกับ
ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมควบคุมนํ้าหนกัท่ีน่าเช่ือถืออีกดว้ย 
  ส่วนตลาดท่ี 2 Quality จากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 95 คน มีความเห็นเก่ียวกบัการคน้หาผลิตภณัฑอ์าหารเสริม
ควบคุมนํ้ าหนกัผา่นบริการ Google search  มีความสะดวกเพราะคน้หาท่ีไหนก็ไดโ้ดยไม่จาํกดัสถานท่ีเช่นกนั  มกัจะ
ชอบคน้หาขอ้มูลยี่ห้อสินคา้ท่ีสนใจ อีกทั้ งยงัให้ความสําคญักบัผลิตภณัฑ์อาหารเสริมควบคุมนํ้ าหนักท่ีไดรั้บการ
รับรองจากอย. ในการคน้หาขอ้มูลผ่าน Google search สามารถเปรียบเทียบราคาเพ่ือซ้ือสินคา้ได ้ สําหรับ Keyword  
ท่ีใชใ้นการคน้หาขอ้มูลส่วนมากคือ “อาหารเสริมลดนํ้าหนกั”     
 

5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
ผูว้ิจยัพบประเด็นท่ีน่าสนใจมาอภิปราย คือ  ในเร่ืองการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคโดยใชพ้ฤติกรรมการคน้หาขอ้มูล

เพ่ือการซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมควบคุมนํ้าหนกัผา่นบริการ Google search  กลุ่มประชากรจะส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
ท่ีมีอายุระหว่าง 20- 30 ปี  มีการศึกษาปริญญาตรี  อาชีพพนักงานบริษทัเอกชน  รายได ้25,000 บาท ข้ึนไป จาํนวน
ร้านท่ีคน้หา 2 ร้าน จาํนวนยีห่อ้ท่ีคน้หา 5 ยีห่อ้ข้ึนไป  พฤติกรรมการคน้หาผลิตภณัฑอ์าหารเสริมควบคุมนํ้าหนกัผา่น
บริการ Google search  มีความสะดวกเพราะคน้หาท่ีไหนก็ไดโ้ดยไม่จาํกดัสถานท่ี  การคน้หาผลิตภณัฑ์อาหารเสริม
ควบคุมนํ้ าหนักใช้บริการผ่าน Google search เพราะสามารถเปรียบเทียบราคาในการซ้ือใน  ชอบคน้หาผลิตภณัฑ์
อาหารเสริมควบคุมนํ้ าหนกั “ชนิดเม็ด”  นอกจากน้ี Google search สามารถคน้หาขอ้มูลแบบเจาะลึกได ้ เช่น รูปภาพ
สินคา้ ข่าว รีวิว ยีห่้อสินคา้ และอ่ืนๆ  การเลือกซ้ือสินคา้ท่ีมีคุณภาพโดยพิจาณาผา่นการรับรองจาก อย.  และจากการ
หาความสัมพนัธ์พบวา่ เพศ  อาย ุ รายได ้จาํนวนร้านท่ีคน้หา  และจาํนวนยี่ห้อท่ีคน้หา มีความสัมพนัธ์กบัส่วนตลาด 
คือ มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 
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 ผลจากการศึกษาคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบักบังานวิจยัเร่ืองพฤติกรรมของผูบ้ริโภคอาหารเสริมเพ่ือการควบคุม
นํ้าหนกัในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กฤติญาณี พวงสมบติั (2550 : บทคดัยอ่) ซ่ึงพบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่จะมีอายุมากกว่า 28 ปีข้ึนไป การศึกษาระดบัปริญญาตรี และ มีรายไดค้รอบครัวเฉล่ียต่อเดือน 50,000-
59,999 บาท พฤติกรรมการบริโภคของผูท่ี้เคยบริโภคจะเลือกรูปแบบผลิตภณัฑ์ เป็นแบบชนิดเม็ด/แคปซูล เพราะ
สะดวกต่อการพกพา/บริโภค ยี่ห้อผลิตภณัฑ์ท่ีบริโภคข้ึนอยูก่บัคุณภาพและราคาของสินคา้ นอกจากน้ียงัเป็นไปใน
แนวทางเดียวกนักบังานวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมกระชบัสัดส่วน Wealthy 
ของผูบ้ริโภคในเขตจังหวดัปทุมธานี  สุกญัญา เรียงเครือ  (2554 : บทคดัย่อ)  และงานวิจัยพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารท่ีใชค้วบคุมนํ้าหนกัของบุคลากรสังกดักระทรวงสาธารณสุข จงัหวดัราชบุรี. คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ศิริวรรณ  เลิศสุชาตวนิช และมณฑา   เก่งการพานิช (2551 : บทคดัยอ่)  ตวัแปรท่ีสามารถ
ร่วมทาํนายพฤติกรรมบริโภคผลิตภณัฑ์ ฯ คือ รายไดก้ารรับรู้เก่ียวกบัรูปร่าง ค่านิยมเก่ียวกบัการบริโภคผลิตภณัฑ์ ฯ 
ความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์ฯ การเขา้ถึงผลิตภณัฑ ์อิทธิพลของเพ่ือนและสมาชิกในครอบครัว 

ขอ้เสนอแนะจากผลการวิจัยในคร้ังน้ีคือ สําหรับกลุ่มผูจ้าํหน่ายผลิตภณัฑ์ท่ีต้องการสร้างแรงจูงใจให้
ผูบ้ริโภคท่ีสนในผลิตภณัฑค์วรมีการใหข้อ้มูลในหนา้เวบ็ไซด ์เช่น การระบุ Keyword ท่ีนิยมใชใ้นการคน้หาควรจะมี
ความสัมพนัธ์กบัการแต่งขอ้ความโฆษณาของผลิตภณัฑ์ เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการคน้หาเลือกซ้ือสินคา้เขา้มา
เยี่ยมชมเวบ็ไซด์ นอกจากน้ีการระบุราคา การจดัโปรโมชั่น รายละเอียดขอ้มูลของผลิตภณัฑ์ส่วนผสม  ผ่านการ
รับรองจาก อย. เพ่ิมความน่าเช่ือถือในตวัผลิตภณัฑ์ เพราะคู่แข่งมีจาํนวนมากทาํให้เกิดการเปรียบเทียบ  และการเพ่ิม
จุดเด่นของผลิตภณัฑใ์หช้ดัเจนจะช่วยเพ่ิมความน่าสนใจในตวัผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งการจาํหน่ายไดอี้กทาง 

สําหรับกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเลือกใช้บริการคน้หาผลิตภณัฑ์อาหารเสริมควบคุมนํ้ าหนักผ่านบริการ Google 
search สามารถทาํไดด้ว้ยตนเอง แต่จะไดรั้บความเส่ียงในการซ้ือเน่ืองจากผลิตภณัฑ์เหล่าน้ี อยา่งไรก็ตามควรไดรั้บ
คาํแนะนาํจากแพทย ์เพราะหากตดัสินใจบริโภคเองอาจจะไดรั้บผลขา้งเคียงหรือเป็นอนัตรายได ้ 

   
6. บทสรุป 
 จากการศึกษาพฤติกรรมในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมควบคุมนํ้ าหนัก  พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมกัจะ
เลือกซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมควบคุมนํ้าหนกัท่ีมีคุณภาพโดยผา่นการรับรอง อย. เม่ือพิจารณาการแบ่งส่วนตลาดของ
กลุ่มผูบ้ริโภคผลิตภณัฑ์อาหารเสริมควบคุมนํ้ าหนัก  สามารถแบ่งส่วนตลาดไดเ้ป็น  2  ไดแ้ก่ กลุ่มท่ี 1 Simple  มี
จาํนวน  105  คน   กลุ่มท่ี 2 Quality มีจาํนวน  95  คน  ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอยู่ในช่วงอายุ 20 – 30 ปี  และมี
รายได ้25,000 บาทข้ึนไป  มกัจะใชค้อมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูลผา่น Google search    ช่วงเวลาในการคน้หาขอ้มูล 
เวลา 18:01 น. – 24:00 น. การคน้หาขอ้มูลผ่านบริการ Google search สามารถค้นหาข้อมูลแบบเจาะลึกได้  เช่น 
รูปภาพสินคา้ ข่าว รีวิว ยีห่อ้สินคา้ และมีขอ้มูลผลิตภณัฑอ์าหารเสริมควบคุมนํ้าหนกัไดห้ลากหลายชนิด กลุ่มตวัอยา่ง
มกัจะคน้หาผลิตภณัฑ์อาหารเสริมควบคุมนํ้ าหนกัผา่นบริการ Google search ดว้ยตวัเอง  มากกวา่ขอความช่วยเหลือ
จากเพ่ือน  นอกจากน้ีพรีเซ็นเตอร์ของผลิตภณัฑมีส่วนท่ีทาํให้เกิดแรงจูงใจในการคน้หาขอ้มูลผลิตภณัฑ์  อีกทั้งให้
ความสาํคญัมากกบัการเลือกซ้ือผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพโดยผา่นการรับรองจาก อย. กลุ่มตวัอยา่งยงัเลือกซ้ือสินคา้ยีห่อ้ท่ี
ไดรั้บความนิยมมีช่ือเสียง และเลือกซ้ือเพราะแพค็เกจความสวยงามของบรรจุภณัฑ ์ 
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ส่วนความสัมพันธ์ของแต่ละส่วนตลาดของผูบ้ริโภคโดยใช้ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ จากการหา
ความสัมพนัธ์พบวา่ เพศ  อายุ รายได ้จาํนวนร้านคา้ท่ีคน้หา และจาํนวนยี่ห้อสินคา้ท่ีคน้หา มีความสัมพนัธ์กบัส่วน
ตลาด คือ มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 
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ความพงึพอใจคุณภาพการบริการต่อความตั้งใจใช้บริการรถโดยสาร 

โดยการรับเหมาออกนอกเส้นทาง 

THE SATISFACTION OF THE SERVICE QUALITY  
TO PURCHASE INTENTION OF SERVICES BY CONTRACTORS CAR 
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--------------------------------- 
 

บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความพึงพอใจคุณภาพการบริการต่อความตั้งใจใชบ้ริการรถโดยสาร
โดยการรับเหมาออกนอกเส้นทาง และศึกษาหาปัญหาการให้บริการของรถโดยสารผลการวิจยัจากประชากรกลุ่ม
ตวัอยา่งไดแ้บ่งเป็นโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชนซ่ึงมีจาํนวน 325 ตวัอยา่ง และผลการวิจยัจากการใชเ้ทคนิค 
ANOVA Analysis พบวา่ ประเภทของโรงเรียนท่ีแตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจดา้นคุณภาพการบริการ
ในเร่ืองของความเอาใจใส่ต่อการให้บริการและความตั้งใจใชบ้ริการ อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ส่วนการวิเคราะห์
สมมติฐานดว้ยสถิติสมการถดถอยพหุคุณ พบว่า ความพึงพอใจดา้นคุณภาพการบริการในเร่ืองของการให้ความ
เช่ือมัน่แก่ลูกคา้และความเอาใจใส่ต่อการใหบ้ริการมีความสัมพนัธ์ความตั้งใจใชบ้ริการ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 

คาํสําคญั: ความพึงพอใจ, ความตั้งใจใชบ้ริการ, รถโดยสาร, การรับเหมา, ครู 
 

Abstract 

 This study the satisfaction dimensions of service quality for the intended use of the bus service by the 
Contractor detours. And study the problem of bus services on findings from the sample population was divided into 
public schools and private schools, which amounted to 325 examples and findings from the technical ANOVA 
Analysis found that the type of school is different. relation to the satisfaction of the quality of service in a caring 
and willing to provide the service. Statistically significant The hypothesis by regression multivariate analysis, you 
find that the satisfaction of quality of service in terms of customer confidence and attention to service a relationship 
intended use. Statistically significant 
 

Keywords:  Satisfaction, Purchase Intention, Bus, Contractor, Teacher 
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1. บทนํา 
 บริษัทท่ีมีรถโดยสารปรับอากาศ(รถทัวร์ปรับอากาศ)ในการเดินทางระหว่างจังหวดันครราชสีมากับ

กรุงเทพมหานครฯซ่ึงมีรถโดยสารในเส้นทางน้ีมีบริษทัถึง4บริษทัในการขนส่งผูโ้ดยสาร โดยทั้ง4บริษทัน้ีไดแ้ก่ รถ
โดยสารมาตรฐานท่ี 1 ประกอบดว้ยบริษทัแอร์โคราชพฒันา, บริษทัสุรนารีแอร์ และบริษทัราชสีมาทวัร์ มีอตัรา
ค่าบริการราคา 220 บาท จะไม่มีการจอดรับผูโ้ดยสารรายทาง มีห้องนํ้ าภายในรถโดยสาร และจะมีบริการนํ้ าด่ืมและ
ขนมให้ผูม้าใชบ้ริการก่อนออกเดินทาง ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง 30 นาที และรถโดยสารมาตรฐานท่ี 
2 ประกอบดว้ยบริษทัรถร่วมแอร์ป.2 มีอตัราค่าบริการท่ีแตกต่างตามสถานท่ีท่ีผูโ้ดยสารตอ้งการจะไป โดยราคาสูงสุด
อยูท่ี่ 171 บาท ซ่ึงจะมีการจอดรับผูโ้ดยสารรายทาง ไม่มีห้องนํ้ าในรถโดยสาร และไม่มีขนมและนํ้ าด่ืมไวค้อยบริการ 
ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง 30 นาที 

การขนส่งทางบกเป็นท่ีนิยมเป็นอยา่งมากเน่ืองดว้ย ราคา ความสะดวก และการเขา้ถึงไดง่้ายจึงเป็นทางเลือก
อีกทางหน่ึงในการเดินทาง แต่ดว้ยจาํนวนผูโ้ดยสารท่ีใชบ้ริการรถโดยสารของ บขส. มีจาํนวนท่ีลดลงในทุกปี ซ่ึง
ส่วนใหญ่ประชาชนนิยมเดินทางไกลดว้ยรถยนตส่์วนบุคคลมากกวา่การเดินทางดว้ยรถทวัร์หรือรถเช่าต่างๆ และยงัมี
นโยบายรถคนัแรก ท่ีทาํใหป้ระชาชนหนัไปใชร้ถส่วนตวักนัมากข้ึน 

 ทาํให้รายไดส่้วนใหญ่มาจากการรับเหมาออกนอกเส้นทางโดยผูท่ี้มาจา้งเหมาส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนโดยมี
ครูเป็นผูติ้ดต่อประสานงานกบัผูป้ระกอบการรถทวัร์ ในการเดินทางเพื่อไปทศันศึกษาดูงาน สัมมนา หรือร่วมงานต่าง 
ซ่ึงราคาในการเหมารถแต่ละคร้ังนั้นจะไม่เท่ากนัข้ึนอยูก่บัระยะทาง สถานท่ีท่ีไป และรายระเอียดของการเดินทาง การ
รับเหมาออกนอกเส้นทางสามารถทาํไดโ้ดยเจา้ของรถตอ้งทาํการขออนุญาตนาํรถออกนอกเส้นทางล่วงหน้าก่อน
เดินทางไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั และเม่ือไดรั้บอนุญาตแลว้ให้ชาํระค่าธรรมเนียม เม่ือชาํระค่าธรรมเนียมแลว้ให้นาํใบชาํระ
ค่าธรรมเนียมหรือใบขส.บ.302 ติดไปกบัรถโดยสารเพ่ือแจง้สถานีตรวจค่าธรรมเนียมท่ีรถโดยสารผา่นเพ่ือประทบัให้
ถูกตอ้งตามกฎระเบียบ(อา้งอิงจากระเบียบการรถร่วม บริษทั ขนส่ง จาํกดั พ.ศ. 2547 ขอ้ท่ี 61 – 63 ) 

อิฐบูรณ์ อน้วงษา (2554) หัวหนา้ศูนยพิ์ทกัษสิ์ทธิผูบ้ริโภค มูลนิธิเพ่ือผูบ้ริโภค ไดมี้การสาํรวจคุณภาพในการ
ให้บริการโดยเปิดเผยถึงผลสํารวจผูใ้ชบ้ริการรถโดยโดยพบว่ามีหลายประเด็นท่ีตอ้งเร่งปรับปรุงและแกไ้ขไดแ้ก่ 
ประเด็นเร่ืองของความปลอดภยัพบวา่ ผูโ้ดยสารไดมี้การร้องเรียนเก่ียวกบัการขบัรถท่ีผิดกฎหมายเช่น ขบัรถเร็วเกิน
กว่าอตัราท่ีกาํหนด พนักงานขบัรถใชโ้ทรศพัท์มือถือขณะขบัรถโดยไม่ใช ้Small Talk สูบบุหร่ีขณะขบัรถโดยสาร 
และสนบัสนุนใหมี้การคาดเขม็ขดัทุกคร้ังท่ีเดินทาง 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชนในเร่ืองของความพึงพอใจคุณภาพ

การบริการต่อความตั้งใจใชบ้ริการการรับเหมาออกนอกเส้นทางของรถโดยสาร 
2. เพ่ือทราบถึงความพึงพอใจคุณภาพการบริการรถโดยสารโดยการรับเหมาออกนอกเส้นทาง เพ่ือนาํมา

ปรับปรุงคุณภาพการใหบ้ริการ 
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3. การดาํเนินการวจิัย 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีคือครูในโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชนทั้ งในระดบัประถมศึกษาและ

มธัยมศึกษาของจงัหวดันครราชสีมา เพราะครูคือผูท่ี้มีการจา้งเหมารถโดยสารมากท่ีสุดในแต่ละปี โดยมีจุดประสงค์
เพ่ือพานักเรียนศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา และร่วมกิจกรรมต่างๆ โดยมีโรงเรียนรัฐบาลจาํนวน 130 โรงเรียน และ
โรงเรียนเอกชนมีจาํนวน 21 โรงเรียน (ท่ีมา:สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 31 และ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา2556) 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคือ ครูในโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชนในจังหวดันครราชสีมา 
โรงเรียนโดยจะเกบ็จากครูในแต่ละกลุ่มวิชาไดแ้ก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาองักฤษ สังคมศึกษา และภาษาไทย 
เพ่ือหาความแตกต่างในการใชบ้ริการในแต่ละสาขาวชา ผูว้ิจยัไดพิ้จารณาใชก้ารคาํนวณหากลุ่มตวัอยา่งของ Krejcie 
and Morgan (1970) จะไดก้ลุ่มตวัอยา่งของโรงเรียนรัฐบาลเท่ากบั 245 ตวัอย่าง หรือ 49 โรงเรียน และกลุ่มตวัอย่าง
ของโรงเรียนเอกชนเท่ากบั 80 ตวัอยา่ง หรือ 16 โรงเรียน 

3.2 การวเิคราะห์ข้อมูล  
 ในการวิเคราะห์ขอ้มูลผูว้ิจยัไดใ้ชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล ในการวิจยัคร้ังน้ีไดใ้ช้
การทดสอบตวัวดัโดยใชเ้ทคนิค Factor Analysis (Coughlin and Knight ,2007) และหาความเช่ือมัน่ (Allen and Yen, 
1979)  ในส่วนการประมวลผลแบบการศึกษาหาความแตกต่างระหว่างตัวแปรโดยใช้ Analysis of Variance 
(Christensen ,1996) และศึกษาหาความสัมพนัธ์แต่ละตวัแปรโดยใชก้ารวิเคราะห์สถิติสมการถดถอยพหุคูณ ในการ
ประมวลผลคร้ังน้ีโดยมีวธีิวเิคราะห์ดงัน้ี 
การทดสอบตวัวดัโดยใชเ้ทคนิค Factor Analysis และหาความเช่ือมัน่ (Reliability) 
 1. ตวัแปรเชิงปริมาณ 
 - ตวัแปรเชิงปริมาณ คือแบบสอบถามความพึงพอใจดา้นมิติคุณภาพการบริการกบัความตั้งใจใชบ้ริการ 
 2. วิธีการประมวลผลใช้วิธี Factor Analysis เพ่ือทดสอบตวัแปรโดยใช้ปัจจัยด้านความพึงพอใจดา้นมิติ
คุณภาพการบริการกบัความตั้งใจใชบ้ริการ 
 3. ตรวจสอบค่า Eigenvalue ตอ้งมีค่ามากกว่า 1 (Dillon,1978) และค่า Factor Loading ตอ้งมีค่ามากกวา่ 0.5 
(Fornell and Larker,1981) 
 4. นาํตวัแปรท่ีไดม้าทดสอบหาความเช่ือมัน่ (Reliability) เพ่ือตรวจสอบว่าองค์ประกอบท่ีไดน้ั้นมีความ
น่าเช่ือถือ และตรวจสอบค่า Cronbach’s Alpha ตอ้งมีค่ามากกวา่ 0.7 ข้ึนไป (Nunnally and Bernstein,1994)  
การศึกษาหาความแตกต่าง Analysis of Variance (ANOVA) มีวธีิการดงัน้ี 
 1. ตวัแปรตน้ตอ้งเป็นเชิงลกัษณะ 
 - ตวัแปรตน้ท่ีเป็นเชิงลกัษณะคือ ประเภทของโรงเรียน ตาํแหน่งของครู ประสบการณ์ทาํงานในตาํแหน่งครู 
และกลุ่มสาขาวชิาท่ีสอน 
 2. ตวัแปรตามตอ้งเป็นตวัแปรเชิงปริมาณ 
 - ตวัแปรเชิงปริมาณ ตวัแปรท่ีไดจ้ากการทาํ Factor Analysis  
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 3. วิธีการประมวลผล ใชว้ิธี Analysis of Variance (ANOVA) เพ่ือศึกษาความแตกต่างกนัระหวา่งตวัแปรเชิง
ลกัษณะกบัตวัแปรเชิงปริมาณ 
 4. ตรวจสอบค่า Significance Level ซ่ึงตอ้งนอ้ยกวา่ 0.05 
การศึกษาหาสถิติสมการถดถอยพหุคูณ มีวธีิการดงัน้ี 
 1. ตวัแปรตน้ตอ้งเป็นตวัแปรเชิงปริมาณ 
 - ตวัแปรตน้ท่ีเป็นตวัแปรเชิงปริมาณคือ แบบสอบถามความพึงพอใจดา้นมิติคุณภาพการบริการ และเป็นตวั
แปรท่ีไดจ้ากการทาํ Factor Analysis 
 2. ตวัแปรตามตอ้งเป็นตวัแปรเชิงปริมาณ 
 - ตวัแปรตามท่ีเป็นตวัแปรเชิงปริมาณคือ แบบสอบถามความตั้งใจใชบ้ริการ และเป็นตวัแปรท่ีไดจ้ากการทาํ 
Factor Analysis 
 3. วีการประมวลผล ใชส้ถิติสมการถดถอยพหุคูณ เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์กนัระหวา่งตวัแปรเชิงปริมาณกบั
ตวัแปรเชิงปริมาณ 
 4. ตรวจสอบค่า Tolerance ของแต่ละตวัแปรตอ้งมีค่ามากกวา่ 0.1 (Norusis,1995) และค่า Variance Inflation 
Factor (VIF) หรือค่าท่ีคาํนวณไดจ้ากส่วนกลบัของค่า Tolerance ตอ้งมีค่านอ้ยกวา่ 10 ถา้ค่า VIF น้ีมีค่ามาก แสดงว่า
ตวัแปลนั้นเกิดปัญหา Multicollinearity (Steven,1996) และค่าSignificance Level ซ่ึงตอ้งนอ้ยกวา่ 0.05 
 
4. ผลการวจิัย 

4.1 การทดสอบตวัวดั Validity and Reliability 
 

ตารางท่ี 1 ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจมิติคุณภาพการบริการดา้น ความเป็นรูปธรรมของการ
บริการ 

 
 
 
 
 

ตารางท่ี 2 ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจมิติคุณภาพการบริการดา้น ความน่าเช่ือถือไวว้างใจไดใ้น
การใหบ้ริการ 
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ตารางท่ี 3 ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจมิติคุณภาพการบริการดา้น การตอบสนองต่อลูกคา้ 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 4 ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจมิติคุณภาพการบริการดา้น การใหค้วามเช่ือมัน่แก่ลูกคา้ 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 5 ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจมิติคุณภาพการบริการดา้น ความเอาใจใส่ต่อการใหบ้ริการ 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 6 ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานความตั้งใจใชบ้ริการ 

* หมายถึง ค่าเฉล่ียของขอ้มูลท่ีไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่ง **SD หมายถึง ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

 4.2 การทดสอบความสัมพนัธ์ 

ตารางท่ี 7 Analysis of Variance (ANOVA) 
 
 
 
 
 
 

 หมายถึง ค่าเฉล่ียของขอ้มูลท่ีไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่ง 
SD หมายถึง ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่ง 
** หมายถึง ระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 
*** หมายถึง ระดบันยัสาํคญัท่ี 0.01 
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4.3 การทดสอบสมมตฐิาน 
ตารางท่ี 8 Simple Regression Analysis  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตวัแปรตาม : ความตั้งใจใชบ้ริการ    กลุ่มตวัอยา่ง : 325 ตวัอยา่ง *** หมายถึง ระดบันยัสาํคญัท่ี 0.001 
 
 4.4 สมการ 
Unstandardized 
 

Standardized 
 
 
X1 หมายถึง ความพึงพอใจดา้น ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) 
X2 หมายถึง ความพึงพอใจดา้น ความความน่าเช่ือถือไวว้างใจไดก้ารบริการ (Reliability) 
X3 หมายถึง ความพึงพอใจดา้น ตอบสนองต่อลูกคา้ (Responsiveness) 
X4 หมายถึง ความพึงพอใจดา้น การใหค้วามเช่ือมัน่แก่ลูกคา้ (Assurance) 
X5 หมายถึง ความพึงพอใจดา้น ความเอาใจใส่ต่อการใหบ้ริการ (Empathy) 
*** หมายถึง ระดบันยัสาํคญัท่ี 0.001 
 
5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจยัท่ีแสดงให้เห็นว่าในความพึงพอใจดา้น ความเป็นรูปธรรมของการบริการ ควรมีการนาํรถ

โดยสารไปตรวจสภาพของรถโดยสาร เพ่ือตรวจสอบความพร้อมไม่วา่เป็นเคร่ืองเสียง เบาะท่ีนัง่ สภาพภายในรถ และ
อุปกรณ์ป้องกนัภยัให้มีความพร้อมอยูต่ลอดเวลา รวมถึงผา้ห่มท่ีตอ้งคอยบริการทุกคร้ังท่ีมีการเดินทางไม่วา่ใกลห้รือ
ไกล ซ่ึงช่วยสร้างความพึงพอใจในการมาใชบ้ริการ ถึงแมต้อ้งลงทุนในการปรับปรุงท่ีค่อนขา้งสูง แต่เพ่ือการใชง้าน
ในระยะยาวและเป็นการสร้างความไวใ้จใหแ้ก่ผูม้าใชบ้ริการ และใหก้ลบัมาใชบ้ริการในคร้ังต่อไป   



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 10 ปีการศกึษา 2558 

 

วนัองัคารที ่11 สงิหาคม พ.ศ.2558 หน้า  733 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

จากความพึงพอใจดา้น ความน่าเช่ือถือไวว้างใจไดใ้นการใหบ้ริการ ผูป้ระกอบการควรตรวจสอบ และตั้งมาตรฐานใน
การแต่งกายใหมี้ความเหมาะสมในการเดินทาง โดยมีเคร่ืองแบบท่ีชดัเจนทุกคร้ัง ส่วนในเร่ืองของการตอบคาํถามอาจ
มีการอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัเส้นทางหรือการเดินทางท่ีเหมาะสมท่ีสุด เพ่ือภาพลกัษณ์ในการใหบ้ริการ และแก่ผูท่ี้มา
พบเห็นตลอดการเดินทาง 
  ในเร่ืองของความพึงพอใจดา้น การให้ความเช่ือมัน่แก่ลูกคา้ ผูป้ระกอบการควรตรวจสอบและดูแลอยูเ่สมอ
โดยเฉพาะเร่ืองของ แอลกอฮอล ์ท่ีพนักงานห้ามด่ืมโดยเด็ดในระหว่างปฏิบติัหน้าท่ีหรือก่อนปฏิบติัหนา้ เพ่ือความ
ปลอดภยัในการเดินทาง ถา้มีการฝ่าฝืนควรมีการเรียกมาอบรมหรือพกังานพนกังานผูท่ี้ผดิกฎ ส่วนในเร่ืองของการสูบ
บุหร่ีในขณะขบัรถ ผูป้ระกอบการควรเรียกมาช้ีแจ้งให้พนักงานเขา้ใจถึงความปลอดภยั และภาพลกัษณ์ของรถ
โดยสาร 
 และเร่ืองของความพึงพอใจดา้น ความเอาใจใส่ต่อการให้บริการ ผูป้ระกอบควรจดัมีการอบรมพนกังานอยู่
เสนอ เพ่ือให้พนกังานเขา้ใจและรู้ถึงงานบริการตอ้งมีความพร้อมและคอยดูแลเอาใจใส่อยูเ่สมอ เพ่ือใหผู้ม้าใชบ้ริการ
มีความประทบัใจในการใหบ้ริการและหนักลบัมาใชใ้หม่ในคร้ังต่อไป 
 ผูป้ระกอบการควรรักษามาตรฐานในเร่ืองของการให้บริการให้มีมาตรฐานอยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้การ
ใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพและใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจและกลบัมาใชบ้ริการอีกคร้ัง 
 ควรปรับปรุงดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยการลงโฆษณาทางส่ือสังคมออนไลน์ เพราะในปัจจุบนัส่ือ
สังคมออนไลน์เป็นทางเลือกท่ีเขา้ถึงผูม้าใชบ้ริการไดง่้าย และกระจายไดอ้ยา่งรวดเร็ว อีกทั้งยงัมีตน้ทุนท่ีตํ่า ซ่ึงอาจมี
การจองรถโดยสารหรือเสนอราคาผา่นส่ือต่างๆ เพ่ือความรวดเร็วและตอบสนองความตอ้งการนั้นได ้
 5.2 ข้อจํากดัในการศึกษา 

ในการศึกษาโดยสารโดยการรับเหมาออกนอกเส้น ไม่ไดน้าํเสนอรถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 ท่ีมีหอ้งนํ้าไว้
คอยบริการ กล่าวคือ ในการศึกษาคร้ังน้ีไดท้าํการศึกษาเฉพาะ รถโดยสารปรับอากาศชั้น 2 ท่ีไม่มีห้องนํ้ าไวค้อย
บริการ ดงันั้นจึงไดต้ดัรถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 ออกเน่ืองจากมีความแตกต่างท่ีชดัเจน ไม่สามารถทาํการศึกษา
ความพึงพอใจมิติคุณภาพการบริการได ้แต่กย็งัคงศึกษาต่อโดยอาจนาํมาใชใ้นการอธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนได ้
การทดสอบค่า Normality ในการศึกษาคร้ังน้ีท่ีออกมามีค่าไม่ Normality ซ่ึงอาจเกิดกาบเกบ็แบบสอบท่ีไม่กระจายพอ
จึงไดค้่าออกมาท่ีไม่กระจายตวั 

ในส่วนของกลุ่มตวัอยา่งสาํหรับการศึกษาคร้ังน้ี คือกลุ่มครูท่ีเคยใชบ้ริการ ซ่ึงไม่ไดศึ้กษากลุ่มธุรกิจ โรงงาน 
และผูใ้ชบ้ริการรายอ่ืนๆ โดยอาจมีความพึงพอใจท่ีแตกต่างกนั และความตอ้งการใชบ้ริการท่ีไม่เหมือนกนั และใน
การเกบ็แบบสอบคือเกบ็ในช่วงของครูท่ีกาํลงัใชบ้ริการ ณ ขณะนั้น จึงอาจไดข้อ้มูลแค่ ณ ตอนนั้นซ่ึงอาจไม่ไดข้อ้มูล
ท่ีหลากหลายของบริษทัอ่ืนท่ีผูม้าใชบ้ริการเคยใชบ้ริการมาก่อน การทดสอบดว้ยตวัแปรมิติคุณภาพการบริการ อาจมี
การเปล่ียนไปใชต้วัแปรอ่ืนท่ีมีผลกบัการมาใชบ้ริการ ซ่ึงอาจไดผ้ลการศึกษาท่ีแตกต่างท่ีมีผลต่อการวจิยั 

จากการคน้ควา้งานวิจยัก่อนหนา้ ยงัไม่เคยมีการศึกษาความพึงพอใจมิติคุณภาพการบริการกบัความตั้งใจใช้
บริการ อาจทาํใหก้ารออกแบบสอบยงัทาํไดไ้ม่ดีพอ หรืออาจยงัไม่ตรงกบัความตอ้งของผูม้าใชบ้ริการ 
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6. บทสรุป 
 จากการศึกษาคน้ควา้ในคร้ังน้ี ทาํให้เห็นถึงวา่รถโดยสารยงัควรมีการปรับปรุงและแกไ้ขในการบริการอีก
พอสมควร ซ่ึงเม่ือการปรับปรุงและพฒันาความสามารถในการให้บริการ เพ่ิมประสิทธิ คุณภาพการบริการให้ดีมาก
ยิง่ข้ึน ผูม้าใชบ้ริการท่ีเกิดความพึงพอใจเกิดไดมี้คามตั้งใจท่ีเพ่ิมมากข้ึนและหนัมาใชบ้ริการรถโดยสารในการเดินทาง
มากกวา่การใชร้ถยนตส่์วนบุคคลในการเดินทาง 
 
กติตกิรรมประกาศ  

การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองฉบบัน้ีสําเร็จไดด้ว้ยความกรุณาของ ดร.โรจนศกัด์ิ โฉมวิไลลกัษณ์ อาจารยท่ี์
ปรึกษาการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง ท่ีไดใ้ห้ความกรุณาแนะนาํ ตรวจตราแกไ้ขเน้ือหา ตลอดจนให้กาํลงัใจในการ
ทาํการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง ดว้ยความเอาใจใส่อยา่งดียิง่ จนทาํใหก้ารศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองฉบบัน้ีเสร็จสมบูรณ์
ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 

ผูศึ้กษาขอกราบขอบพระคุณท่าน ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กญัช ์อินทรโกเศศ และ ดร. ศิริรัตน์ รัตนพิทกัษ ์ท่ี
กรุณาใหค้วามกรุณาในการตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่อง และเสนอแนะสาํหรับการปรับปรุงใหก้ารศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง
ฉบบัน้ีเสร็จสมบูรณ์ขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถาม ทุกท่านท่ีไดส้ละเวลาอนัมีค่าในการตอบแบบสอบถาม จนทาํให้
การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองฉบบัน้ีสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 

เหนือส่ิงอ่ืนใดผูว้ิจยักราบขอขอบพระคุณมารดา ท่ีมอบความรักความปรารถนาดี เป็นกาํลงัใจและคอย
สนับสนุนให้ผูศึ้กษาไดศึ้กษาเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตทุกดา้น สุดทา้ยน้ีผูศึ้กษาหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่การศึกษาคน้ควา้
ดว้ยตนเองฉบบัน้ีเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการ นกัการตลาด รวมถึงผูท่ี้สนใจประกอบธุรกิจดา้นสินคา้หรือบริการ
ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจคมนาคมรถโดยสาร  
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การแบ่งกลุ่มผู้ซ้ือของเล่นนําเข้าจากประเทศญีปุ่่นผ่านทางเฟสบุ๊ค  
โดยใช้ปัจจัยทศันคติด้านส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการซ้ือ 

CLASSIFICATION OF TOY IMPORT FROM JAPAN BUYERS ON FACEBOOK USING 
ATTITUDE ON THE MARKETING MIX AND BEHAVIOR OF PURCHASING 

 
ภวศิ ปองจําเริญ1 และ อริสรา เสยานนท์2 

1 นกัศึกษาปริญญาโท  หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาการตลาด  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
2 อาจารยป์ระจาํ สาขาวชิา การโรงแรมและการท่องเท่ียว คณะบริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

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

บทคดัย่อ      

การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาทศันะคติดา้นส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการซ้ือ
ของผูซ้ื้อของเล่นเขา้จากประเทศญ่ีปุ่นผา่นทางเฟสบุ๊ค และเพื่อแบ่งกลุ่มผูซ้ื้อของเล่นนาํเขา้จากประเทศญ่ีปุ่นผา่นทาง
เฟสบุ๊ค ซ่ึงทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้กลุ่มตวัอย่างจาก ผูท่ี้เคยซ้ือของเล่นนําเขา้จากประเทศญ่ีปุ่นผ่านทาง
เฟสบุ๊ค  จาํนวน 200 คน ในกลุ่มตวัอย่างท่ีมี เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ ประสบการณ์ในการเล่นเฟสบุ๊ค 
ทศันคติดา้นส่วนประสมทางการตลาด และพฤติกรรมการซ้ือของเล่นนาํเขา้จากประเทศญ่ีปุ่นผา่นทางเฟสบุ๊ค 

จากการศึกษาพบ กลุ่มตวัอยา่งจากผูท่ี้เคยซ้ือของเล่นนาํเขา้จากประเทศญ่ีปุ่นผ่านทางเฟสบุ๊คสามารถนาํมา
แบ่งกลุ่มได ้3 กลุ่ม ดงัน้ี 

 กลุ่มท่ี 1 Safety (กงัวลเร่ืองความปลอดภยั) มีจาํนวนสมาชิก 81 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง   
24-34 ปี มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี มีรายไดต้ ํ่ากวา่ 10,000 บาท มีประสบการณ์ในการเล่นเฟสบุ๊ค 3-4 ปี จาํนวน
ชัว่โมงท่ีใชใ้นการเล่นเฟสบุ๊คโดยเฉล่ีย 3-4 ชัว่โมง/วนั ซ้ือของบนเฟสบุ๊ค1-2 คร้ัง/เดือน มีค่าใชจ่้ายในการซ้ือของบน
เฟสบุ๊ค 1,000-2,000 บาท/คร้ัง เป็นกลุ่มท่ีมีมุมมองส่วนใหญ่ท่ีเป็นดา้นลบ โดยเฉพาะดา้นความปลอดภยัทางดา้น
การเงิน จึงทาํให้คนกลุ่มน้ียงัไม่มีความเช่ือมัน่ในการซ้ือขายของบนเฟสบุ๊ค เพราะสินคา้อาจเกิดความเสียหายทั้งจาก
การส่งหรือสินคา้มีตาํหนิ การส่งสินคา้ผดิและการทุจริตทางการเงิน จึงเลือกท่ีจะนดัรับสินคา้ดว้ยตนเองเป็นส่วนใหญ่ 

 กลุ่มท่ี 2 General (ผู ้ซ้ือทั่วไป) มีจํานวนสมาชิก 38 คน  ส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีอายุระหว่าง 24-34 ปี            
มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี มีรายได ้10,000-20,000 บาท มีประสบการณ์ในการเล่นเฟสบุ๊ค 5-6 ปี จาํนวนชัว่โมง
ท่ีใชใ้นการเล่นเฟสบุ๊คโดยเฉล่ีย 3-4 ชัว่โมง/วนั ซ้ือของบนเฟสบุ๊ค 3-4 คร้ัง/เดือน มีค่าใชจ่้ายในการซ้ือของบนเฟสบุ๊ค 
2,001-3,000 บาท/คร้ังเป็นกลุ่มท่ีมีมุมมองทั้ งในดา้นบวกและลบ ไม่เน้นด้านใดด้านหน่ึง การโฆษณาสินคา้ผ่าน
เฟสบุ๊คมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของคนกลุ่มน้ี แต่คนกลุ่มน้ีเช่ือว่าไม่สามารถต่อรองราคาสินคา้บนเฟสบุ๊คไดง่้าย 
เพราะส่วนใหญ่ราคาสินคา้จะถูกกาํหนดไวแ้บบตายตวัโดยผูข้าย ซ่ึงการซ้ือสินคา้จาํนวนน้อยช้ินทาํให้การต่อรอง
ราคาทาํไดย้าก แต่คนกลุ่มน้ีซ้ือของเล่นบนเฟสบุ๊คเป็นประจาํ และเลือกท่ีจะรับสินคา้ผา่นทางไปรษณีย ์

 กลุ่มท่ี 3 Regular (ซ้ือกบัร้านประจาํ) มีจาํนวนสมาชิก 81 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายรุะหวา่ง 24-34 ปี 
มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี มีรายได ้ตํ่ากว่า 10,000 มีประสบการณ์ในการเล่นเฟสบุ๊ค 5-6 ปี จาํนวนชัว่โมงท่ีใช้
ในการเล่นเฟสบุ๊คโดยเฉล่ีย 3-4 ชัว่โมง/วนั ซ้ือของบนเฟสบุ๊ค 1-2 คร้ัง/เดือน มีค่าใชจ่้ายในการซ้ือของบนเฟสบุ๊ค
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1,000-2,000 บาท/คร้ัง เป็นกลุ่มท่ีมีมุมมองในดา้นบวกมากท่ีสุด เป็นกลุ่มท่ีเช่ือมัน่ในการซ้ือของผ่านเฟสบุ๊ค เพราะ
ไดรั้บความสะดวกสบาย การติดต่อกบัผูข้ายทาํไดง่้ายและรวดเร็ว ฯลฯ โดยจะเลือกซ้ือกบัจากเพจร้านคา้หรือผูข้ายท่ี
เคยซ้ือดว้ยเป็นส่วนใหญ่ ให้ความสําคญัเร่ืองการบริการของผูข้ายเป็นอนัดบัแรก และซ้ือของเล่นบนเฟสบุ๊คเพราะ
ช่วยประหยดัเวลาในการซ้ือ 

 

คาํสําคญั: ทศันติ, ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 4Ps, พฤติกรรมการซ้ือ 
 

1. บทนํา 
ในยคุปัจจุบนัเทคโนโลยใีนการส่ือสารสามารถทาํไดง่้ายสะดวกสบาย ไม่วา่จะเป็นการใชโ้ทรศพัทมื์อถือ

หรือคอมพิวเตอร์กส็ามารถเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตซ่ึงเป็นส่ือกลางในการเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดง่้าย ตวัผูบ้ริโภคเองกส็ามารถ
ติดตามขอ้มูลข่าวสารไดง่้ายและยงัสามารถแบ่งปันขอ้มูลให้กนัไดอ้ย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตไดเ้ขา้มามี
บทบาทสําคญัในการเปล่ียนวิถีชีวิตอย่างมากซ่ึงจากภาพท่ี 1 แสดงให้เห็นอตัราการเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองของผูใ้ช้
อินเตอร์เน็ตในแต่ละปี ทาํให้เกิดช่องทางในการสร้างธุรกิจใหม่ๆมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนเวบ็ไซต์ Social 
Network หรือเครือข่ายสังคมท่ีเป็นท่ีนิยมอยูใ่นขณะน้ีคือ เฟสบุ๊ค (Facebook) 

 
ภาพท่ี 1 แสดงสถิติจาํนวนผูใ้ชง้านอินเตอร์เน็ตในประเทศไทย 

            ท่ีมา: http://internet.nectec.or.th/ 
 

เฟสบุ๊ค (Facebook) เป็นเว็บไซต์ให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ สําหรับติดต่อแลกเปล่ียนข่าวสาร 
กิจกรรมต่างๆ ระหวา่งเพ่ือน ญาติพ่ีนอ้ง หรือบุคคลต่างๆ โดยท่ีตอ้งเป็นสมาชิกของเวบ็ไซตก่์อนจึงจะสามารถเขา้ใช้
บริการได ้ตวัเวบ็ไซตส์ามารถทาํงานไดห้ลายอยา่ง เช่น อพัโหลด รูปภาพ วดีิโอ หรือขอ้ความแสดงความคิดเห็น เป็น
ตน้ โดยมีระบบในการสร้าง แฟนเพจ (Fan Page) ในการให้ข่าวสารหรือเป็นชุมชนของผูท่ี้มีความชอบเหมือนกนัมา
รวมกนัและแลกเปล่ียนความคิดเห็น ประสบการณ์ร่วมกนั เฟสบุ๊คประสบความสาํเร็จอยา่งมาก ดงัภาพท่ี 2 ซ่ึงแสดง
ให้เห็นถึงจาํนวนผูท่ี้มีบญัชีในเฟสบุ๊คของประเทศไทยท่ีมียอดผูใ้ชเ้ป็นอนัดบัท่ีสามในอาเซียนจากการจดัอนัดบัใน
เวบ็ไซต ์Zocial Rank ปี 2014 ซ่ึงมีแนวโนม้ท่ีธุรกิจต่างๆบนเฟสบุ๊คจะเพิ่มมากข้ึนโดยหน่ึงในนั้นคือ ธุรกิจขายของ
เล่นนาํเขา้จากประเทศญ่ีปุ่น 
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ภาพท่ี 2 แสดงจาํนวนผูท่ี้มีบญัชีเฟสบุ๊คในอาเซียน 
ท่ีมา: Zocial Rank (2014) 

 
ธุรกิจขายของเล่นนาํเขา้จากประเทศญ่ีปุ่น เป็นธุรกิจท่ีนาํสินคา้ประเภทของเล่นท่ีผลิตโดยบริษทัของญ่ีปุ่น 

เช่น บริษทั Bandai (ผูผ้ลิตและจาํหน่ายโมเดลประกอบและโมเดลสําเร็จรูป), บริษทั Good Smile Company (ผูผ้ลิต
และจาํหน่ายโมเดลสาํเร็จรูป) และ บริษทั Bushiroad  (ผูผ้ลิตและจาํหน่ายการ์ดเกม) เป็นตน้ โดยในปัจจุบนัตลาดของ
เล่นในประเทศไทยมีมูลค่าประมาณ 7,000-8,000 ลา้นบาท (สมาคมอุตสาหกรรมของเล่นไทย) มีตวัแทนจาํหน่าย
อย่างเป็นทางการท่ีสามารถติดต่อได้ง่าย ไดแ้ก่ บริษัท ดรีมทอย จาํกัด (ผูแ้ทนจาํหน่ายสินคา้ของบริษัท Bandai)          
บริษทั นิดา้กรุ๊ป จาํกดั (ผูน้าํเขา้สินคา้ของ บริษทั Good Smile Company) และ บริษทั คิดซ์ แอน คิทซ์ จาํกดั (ผูแ้ทน
จาํหน่ายสินคา้ของบริษทั Bushiroad) จึงเป็นโอกาสท่ีจะเร่ิมตน้ธุรกิจ แต่ในทางกลบักนัคู่แข่งก็สามารถเขา้มาไดง่้าย 
อีกทั้งยงัเป็นการเพ่ิมทางเลือกในการใชบ้ริการใหก้บัผูบ้ริโภค ทาํใหสู้ญเสียรายได ้

ดงันั้นผูว้ิจยัจึงทาํการศึกษาทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีซ้ือของเล่นนาํเขา้จากประเทศญ่ีปุ่น
ผา่นเฟสบุ๊ค เพ่ือนาํผลท่ีไดม้าแบ่งกลุ่มผูซ้ื้อวา่ไดเ้ป็นก่ีกลุ่ม และแต่ละกลุ่มมีลกัษณะอยา่งไรเพ่ือใหส้ามารถเขา้ถึงกลุ่ม
ผูบ้ริโภค และเพ่ือท่ีจะนาํขอ้มูลไปใชใ้นการดาํเนินธุรกิจในอนาคต 

 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพ่ือศึกษาทศันคติดา้นส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการซ้ือของผูซ้ื้อของเล่นเขา้จากประเทศ
ญ่ีปุ่นผา่นทางเฟสบุ๊ค 

2. เพ่ือแบ่งกลุ่มผูซ้ื้อของเล่นนาํเขา้จากประเทศญ่ีปุ่นผ่านทางเฟสบุ๊ค โดยใชท้ศันคติดา้นส่วนประสมทาง
การตลาดและพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค 
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3. การดาํเนินการวจิัย 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรท่ีตอ้งการศึกษาในการวิจยั คือ กลุ่มผูท่ี้เคยซ้ือของเล่นนาํเขา้จากประเทศญ่ีปุ่นผา่นเฟสบุ๊ค โดยการ
สุ่มตวัอยา่งจากผูท่ี้เคยซ้ือของเล่นนาํเขา้จากประเทศญ่ีปุ่นผ่านเฟสบุ๊ค จากสถานท่ีท่ีขายของเล่นนาํเขา้จากประเทศ
ญ่ีปุ่น โดยทาํการเกบ็ตวัอยา่งจากการแจกแบบสอบถามจาํนวน 200 ชุด 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
                การเลือกตวัอย่างใชว้ิธีการสุ่มแบบกาํหนดจาํนวนตวัอย่าง (Quota Sampling) โดยแจกแบบสอบถามตาม
ร้านคา้ท่ีขาย ผูว้ิจยัเลือกสถานท่ีคือ สะพานเหลก็สแควร์, จตุจกัร, อโศก และ Mega วงับูรพา ซ่ึงเป็นแหล่งขายของเล่น
นาํเขา้จากประเทศญ่ีปุ่น โดยใชก้ารแจกแบบสอบถามและเกบ็ดว้ยตนเอง จาํนวน 200 ชุด  
 
ตารางที่ 1 แสดงสรุปแผนการเกบ็ข้อมูล 

วนัทีเ่กบ็
แบบสอบถาม 

เวลาทีเ่กบ็แบบสอบถาม 
(ช่วงเวลา/ระยะเวลา) สถานทีเ่กบ็แบบสอบถาม จํานวนทีเ่กบ็ 

24/1/58 10.00 น. – 19.00 น. สะพานเหลก็สแควร์ 50 ชุด 
24/1/58 10.00 น. – 19.00 น. Mega วงับูรพา 50 ชุด 
25/1/58 10.00 น. – 19.00 น. จตุจกัร 50 ชุด 
27/1/58 10.00 น. – 19.00 น. อโศก 50 ชุด 

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
                 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยแบ่ง
แบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัประชากรศาสตร์ของผูท่ี้ซ้ือของเล่นนาํเขา้จากประเทศญ่ีปุ่น โดยมีลกัษณะ
เป็นคาํถามปลายปิด แบบมีหน่ึงตวัเลือก จาํนวน 5 ขอ้ 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัทศันคติท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ของผูท่ี้ซ้ือของ
เล่นนาํเขา้จากประเทศญ่ีปุ่น เป็นคาํถามปลายปิดโดยใชม้าตราวดัแบบ Likert-Scale โดยมี 4 หัวขอ้ใหญ่ และ จาํนวน
ขอ้ยอ่ย 22 ขอ้ โดยแต่ละหวัขอ้มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

ส่วนท่ี 2 หวัขอ้ท่ี 1 ดา้นผลิตภณัฑ ์   จาํนวน 7 ขอ้ 
ส่วนท่ี 2 หวัขอ้ท่ี 2 ดา้นราคา       จาํนวน 5 ขอ้ 
ส่วนท่ี 2 หวัขอ้ท่ี 3 ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย    จาํนวน 4 ขอ้ 
ส่วนท่ี 2 หวัขอ้ท่ี 4 ดา้นการส่งเสริมการตลาด  จาํนวน 4 ขอ้ 
 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือของเล่นบนเฟสบุ๊ค เป็นคาํถามปลายปิดโดยใชม้าตราวดั
แบบ Likert-Scale มีจาํนวน 15 ขอ้  
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
                การวิเคราะห์ขอ้มูลการแบ่งกลุ่มผูซ้ื้อของเล่นนาํเขา้จากประเทศญ่ีปุ่น โดยใชปั้จจยัทศันคติดา้นส่วนประสม
ทางการตลาด และพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค เป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่ม ดว้ยเคร่ืองมือCluster Analysis ใชว้ิธี 
Hierarchical Cluster Analysis เพ่ือหาจาํนวนกลุ่มย่อยท่ีเหมาะสม และวิธี K-Means Cluster Analysis เพ่ือแบ่งกลุ่ม
ตามจาํนวนกลุ่มยอ่ยท่ีเหมาะสม 
 
4. ผลการวจิัย 

จากผลการวิเคราะห์การการแบ่งกลุ่มผูซ้ื้อของเล่นนาํเขา้จากประเทศญ่ีปุ่นผ่านทางเฟสบุ๊ค โดยใชปั้จจยั
ทศันคติดา้นส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการซ้ือ สามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งัต่อไปน้ี 
              1. ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ จากผลการวิจยัพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน 146 คน คิด
เป็นร้อยละ 73 เพศหญิง จาํนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 26 มีอายรุะหวา่ง 24-34 ปี จาํนวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 55.5 
การศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 73 รายไดต้ ํ่ากวา่ 10,000 บาท จาํนวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 
33 ประสบการณ์การเล่นเฟสบุ๊ค 3-4 ปี จาํนวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 45 จาํนวนชัว่โมง(เฉล่ีย)ท่ีใชใ้นการเล่นเฟสบุ๊ค 
3-4 ชัว่โมง/ วนั จาํนวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 39.5 จาํนวนคร้ังท่ีซ้ือของบนเฟสบุ๊คในแต่ละเดือน 1-2 คร้ัง/ เดือน 
จาํนวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 57.5 ค่าใชจ่้ายในการซ้ือของบนเฟสบุ๊ค 1,000–2,000 บาท/ คร้ัง  จาํนวน 67 คน คิด
เป็นร้อยละ 33.5 
              2. ปัจจัยทัศนคติดา้นส่วนประสมทางการตลาด ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างมีค่าเฉล่ียกลุ่มต่อคาํถาม
ทศันคติดา้นส่วนประสมทางการตลาดดงัน้ี 
 
ด้านผลติภัณฑ์ 
                    กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีค่าเฉล่ียกลุ่มสูงสุดในเร่ือง ความหลากหลายของของเล่นท่ีขายบนเฟสบุ๊ค มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.15 และมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดในเร่ืองการรับประกนัสินคา้หากเกิดความเสียหาย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.61 
 
ด้านราคา 
                  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีค่าเฉล่ียกลุ่มสูงสุดในเร่ือง การแสดงราคาท่ีชดัเจนมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.87 และมี
ค่าเฉล่ียตํ่าสุดในเร่ืองความปลอดภยัดา้นการเงินในการซ้ือของเล่นบนเฟสบุ๊ค มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.59 
 
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 
                 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีค่าเฉล่ียกลุ่มสูงสุดในเร่ือง การติดต่อกบัผูข้ายมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.21 และมีค่าเฉล่ีย
ตํ่าสุดในเร่ือง วธีิการชาํระเงินท่ีหลากหลายในการซ้ือของเล่นบนเฟสบุ๊ค มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.38  
 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 
                กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีค่าเฉล่ียกลุ่มสูงสุดในเร่ือง ผูข้ายมีการอพัเดทข่าวสารอยูต่ลอดเวลา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.00 และมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดในเร่ือง กิจกรรมกด like และ share โดยมีของเล่นเป็นรางวลั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.04  
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ด้านพฤตกิรรมการซ้ือ 
                  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการซ้ือของจากเพจร้านคา้หรือผูข้ายท่ีเคยซ้ือด้วยเป็นส่วนใหญ่ มี
ค่าเฉล่ียกลุ่มเท่ากบั 4.48 ให้ความสําคญัเร่ืองการบริการของผูข้ายเป็นอนัดบัแรก มีค่าเฉล่ียกลุ่มเท่ากบั 4.35 และซ้ือ
ของเล่นบนเฟสบุ๊คเพราะช่วยประหยดัเวลาในการซ้ือของมีค่าเฉล่ียกลุ่มเท่ากบั 4.11 
                
               3. จาํนวนกลุ่มท่ีสามารถแบ่งได ้แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1.กลุ่ม Safety (กงัวลเร่ืองความปลอดภยั) มีจาํนวน
สมาชิก 81 คน 2. กลุ่ม General (ผูซ้ื้อทั่วไป) มีจาํนวนสมาชิก 38 คน และ 3. กลุ่ม Regular (ซ้ือกับร้านประจาํ)            
มีจาํนวนสมาชิก 81 คน 
              จากการศึกษาทศันะคติดา้นส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการซ้ือของผูซ้ื้อของเล่นเขา้จากประเทศ
ญ่ีปุ่นผ่านทางเฟสบุ๊ค และแบ่งกลุ่มผูซ้ื้อของเล่นนําเข้าจากประเทศญ่ีปุ่นผ่านทางเฟสบุ๊ค ผลการศึกษาสามารถ
แบ่งกลุ่มไดจ้าํนวน 3 กลุ่ม ดงัน้ี 

   กลุ่มที่ 1 Safety (กงัวลเร่ืองความปลอดภยั) เป็นกลุ่มท่ีมีมุมมองส่วนใหญ่ท่ีเป็นดา้นลบ โดยเฉพาะดา้นความ
ปลอดภยัทางดา้นการเงิน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พิชามญชุ ์มะลิขาว(2554) ท่ีพบวา่ส่วนประสมทางการตลาดมี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมในการซ้ือในทิศทางเดียวกนั จึงทาํให้คนกลุ่มน้ียงัไม่มีความเช่ือมัน่ในการซ้ือขายของบน
เฟสบุ๊ค เพราะสินคา้อาจเกิดความเสียหายทั้งจากการส่งหรือสินคา้มีตาํหนิ การส่งสินคา้ผิด และการทุจริตทางการเงิน 
จึงเลือกท่ีจะนดัรับสินคา้ดว้ยตนเองเป็นส่วนใหญ่ เพราะสามารถตรวจสอบสินคา้ได ้และสามารถระบุตวัตนของผูข้าย
ไดอี้กดว้ย 

    กลุ่มที่ 2 General (ผูซ้ื้อทัว่ไป) เป็นกลุ่มท่ีมีมุมมองทั้ งในดา้นบวกและลบ ไม่เน้นดา้นใดดา้นหน่ึง การ
โฆษณาสินคา้ผา่นเฟสบุ๊คมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของคนกลุ่มน้ี แต่คนกลุ่มน้ีเช่ือวา่ไม่สามารถต่อรองราคาสินคา้บน
เฟสบุ๊คไดง่้าย เพราะส่วนใหญ่ราคาสินคา้จะถูกกาํหนดไวแ้บบตายตวัโดยผูข้าย ซ่ึงการซ้ือสินคา้จาํนวนนอ้ยช้ินทาํให้
การต่อรองราคาทาํไดย้าก แต่คนกลุ่มน้ีซ้ือของเล่นบนเฟสบุ๊คเป็นประจาํ และเลือกท่ีจะรับสินคา้ผา่นทางไปรษณีย ์

   กลุ่มที่ 3 Regular (ซ้ือกบัร้านประจาํ) เป็นกลุ่มท่ีมีมุมมองในดา้นบวกมากท่ีสุด เป็นกลุ่มท่ีเช่ือมัน่ในการซ้ือ
ของผา่นเฟสบุ๊ค เพราะไดรั้บความสะดวกสบาย การติดต่อกบัผูข้ายทาํไดง่้ายและรวดเร็ว ฯลฯ โดยจะเลือกซ้ือกบัจาก
เพจร้านคา้หรือผูข้ายท่ีเคยซ้ือดว้ยเป็นส่วนใหญ่ ให้ความสาํคญัเร่ืองการบริการของผูข้ายเป็นอนัดบัแรก และซ้ือของ
เล่นบนเฟสบุ๊คเพราะช่วยประหยดัเวลาในการซ้ือ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จิวรัส อินทร์บาํรุง (2553) พบวา่ ปัจจยั
ดา้นส่วนประสมทางการตลาด มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการของผูบ้ริโภค และทศันคติการรับรู้ของผูบ้ริโภคเป็นไปใน
ทิศทางท่ีดี โดยสามารถนาํขอ้มูลจากปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดและทศันคติการรับรู้ของผูบ้ริโภคในการหา
ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมในการเลือกใชบ้ริการ  

จากการศึกษาพบว่าแต่ละกลุ่มมีทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
จิวรัส อินทร์บาํรุง (2553) ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดและทศันคติของผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ตแบงค์ก้ิง บมจ. พบว่า
ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการของผูบ้ริโภค และทศันคติการรับรู้ของผูบ้ริโภค และ
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พิชามญชุ์ มะลิขาว (2554) ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่สตรีผา่น
สังคมออนไลน์เฟสบุ๊ค โดยใช้ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ส่วนประสมทางการตลาด ในการหาปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
พฤติกรรมของผูบ้ริโภค พบวา่ส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมในการซ้ือในทิศทางเดียวกนั 
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5. บทสรุป 
จากผลการวิจยัพบว่า การแบ่งกลุ่มคนและเขา้ใจถึงทศันคติท่ีมีต่อการซ้ือของเล่นบนเฟสบุ๊คสามารถ

ช่วยในการออกแบบโมเดลของธุรกิจให้สามารถครอบคลุมกลุ่มต่างๆให้ทัว่ถึงได ้โดยมองจากลกัษณะของ

ทศันคติและพฤติกรรมของคนในแต่ละกลุ่มเพ่ือใชใ้นการออกแบบการดาํเนินธุรกิจดงัน้ี 

กลุ่มที่ 1 Safety (กงัวลเร่ืองความปลอดภยั) กลุ่มน้ีมีความกงัวลในการซ้ือของผ่านทางเฟสบุ๊ค โดยเฉพาะ

ความปลอดภยัดา้นการเงิน จึงควรท่ีจะมีการยืนยนัตวัตนในรูปแบบต่างๆเพ่ือให้คนกลุ่มน้ีเกิดความมัน่ใจ เช่น การมี

หนา้ร้านท่ีแน่นอน การยืนยนัตวัตนโดยใชข้อ้มูลท่ีเป็นจริงสามารถตรวจสอบได ้เป็นตน้ และคนกลุ่มน้ีเลือกท่ีจะรับ

สินคา้ดว้ยตนเอง ควรมีการเปิดร้านท่ีแน่นอนเพ่ือลูกคา้สามารถมาเลือกซ้ือสินคา้ไดด้ว้ยเอง  

 กลุ่มที่ 2 General (ผูซ้ื้อทั่วไป) โฆษณาเป็นมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของกลุ่มน้ี ซ่ึงจาํเป็นตอ้งใช้

รูปแบบการโฆษณาต่างๆมาใชเ้พ่ือใหเ้กิดความน่าสนใจ และตอ้งลงข่าวสารเพ่ือใชใ้นการกระตุน้ความตอ้งการ แต่ไม่

ควรกาํหนดราคาของสินคา้ให้สูงเกินราคาส่วนใหญ่ในตลาด และเพิ่มการส่งเสริมการขายดว้ยการจดัโปรโมชัน่ลด

ราคาตามเทศกาลต่างๆ หรือโปรโมชั่นท่ีเก่ียวกบัการส่งสินคา้ เช่น เปิดจองสินคา้โดยโอนเงินค่ามดัจาํสินคา้เต็ม

จาํนวนส่งไปรษณียฟ์รี เป็นตน้ 

   กลุ่มที่ 3 Regular (ซ้ือกบัร้านประจาํ)  เป็นกลุ่มท่ีมีมุมมองในเชิงบวกต่อการซ้ือของบนเฟสบุ๊คมากท่ีสุด 

คนกลุ่มน้ีเช่ือมัน่ว่าการซ้ือของบนเฟสบุ๊คไม่มีอุปสรรคและจะยงัคงซ้ือต่อไป แต่ในกรณีท่ีเป็นการเปิดธุรกิจใหม่      

คนกลุ่มน้ีจะเขา้ถึงยากกวา่กลุ่มอ่ืนๆ เพราะกลุ่มน้ีจะเลือกซ้ือกบัจากเพจร้านคา้หรือผูข้ายท่ีเคยซ้ือดว้ยเป็นส่วนใหญ่ 

ซ่ึงยากในการเขา้ถึง โดยตอ้งใชเ้วลาในการสร้างความเช่ือมัน่ แต่หากไดก้ลุ่มน้ีเป็นลูกคา้จะไดค้วามมัน่คงท่ีมากกว่า

คนกลุ่มอ่ืนๆ ซ่ึงในการเปิดธุรกิจใหม่อาจตอ้งหาคู่คา้ท่ีเป็นท่ีรู้จกัและมีช่ือเสียง เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ใหลู้กคา้ 

 
กติตกิรรมประกาศ  

การศึกษาคน้ควา้อิสระดว้ยตนเองฉบบัน้ีสาํเร็จไดด้ว้ยความกรุณาจากอาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาคน้ควา้ดว้ย
ตนเอง ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อริสรา เสยานนท,์ บิดา มารดา และเพ่ือนๆสาขาวิชาการตลาด ท่ีคอยช่วยเหลือและให้
คาํปรึกษาตลอดมาในการทาํการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองในคร้ังน้ี 
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ของส่วนประสมทางการตลาดของอาหารไทยใน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 

THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFESTYLE AND THE IMPORTANCE OF 
 THE MARKETING  MIX OF THAI FOOD IN AMPHOE BANG YAI, NONTRABURI 
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บทคดัย่อ      

บทความน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือหากรอบแนวคิดดว้ยการทบทวนวรรณกรรมในการวิจัยเร่ืองรูปแบบการ
ดาํเนินชีวิตและระดบัความสําคญัของส่วนประสมทางการตลาด โดยพบตวัแปรตน้และตวัแปรตามท่ีเก่ียวขอ้ง คือ 
ประชากรศาสตร์ รูปแบบการดาํเนินชีวิต (LOV) ระดับความสําคญัของส่วนประสมทางการตลาด (7P) จากการ
ทบทวนวรรณกรรม สามารถตั้งขอ้เสนอแนะไดด้งัน้ี 1) ลกัษณะรูปแบบการดาํเนินชีวติ 2) ระดบัความสาํคญัของส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการบริโภคอาหารไทย ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 384 คน เกบ็ขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งเป็นแบบ
เจาะจงกลุ่มท่ีอาศยัอยู่ในพ้ืน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี โดยใชส้ถิติ MCA ในการสรุปขอ้มูล ไดด้งัน้ี กลุ่มตวัอย่างแบ่ง
ออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ โดยมีองค์ประกอบในการตดัสินใจการบริโภคอาหารไทยใน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ท่ีไม่
เหมือนกนัตาม อาย ุการศึกษา สถานะ สถานท่ีอยูอ่าศยัท่ีแตกต่างกนัของผูต้อบแบบสอบถาม 

 

คาํสําคญั: รูปแบบการดาํเนินชีวติ, ส่วนประสมทางการตลาด, อาหารไทย, LOV, 7P 
 

Abstract 

The Objective of this article is to find conceptual framework by reviewing literature of lifestyle and the 
importance of the marketing mix. The variables studied ware demography, Lifestyle, the importance of the 
marketing mix from literature review can demonstrate the propositions 1) type of lifestyle 2) the importance of the 
marketing mix result to consume thai food sample size 384 people use kind of data purpossive sampling live in 
amphoe BangYai, Nontraburi from statistics MCA sample size have 4 group was factor for answer of consume thai 
food in amphoe BangYai, Nontraburi sample size have difference 
 

KEYWORDS: LIFESTYLES, MARKETING MIX, THAI FOOD, LOV, 7P 
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1. บทนํา 
อาหารเป็นหน่ึงในปัจจยัท่ีมีความสาํคญัต่อการดาํรงชีวิตของมนุษย ์ธุรกิจอาหารจึงเป็นธุรกิจท่ีมีมูลค่าตลาดใน

ระดบัสูงมาก วิถีชีวิตคนไทยและการแข่งขนัของร้านอาหารเป็นปัจจยัหนุนให้ตลาดร้านอาหารท่ีเป็นเครือข่ายธุรกิจ
อาหารมีแนวโน้มเติบโต ทาํให้ธุรกิจอาหารมีมูลค่าตลาดอยู่ในระดับสูงมาก จึงส่งผลให้ธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง เช่น 
โรงแรม ระบบขนส่งสาธารณะ ไดรั้บผลประโยชน์ตามไปดว้ย โดยเฉพาะอยา่งยิ่งธุรกิจบริการเก่ียวกบัอาหาร ซ่ึงมี
มูลค่าตลาดสูงมากตามไปดว้ย โดยรัฐบาลไดมี้บทบาทในการรณรงคเ์ผยแพร่ภาพลกัษณ์ดา้นคุณภาพและมาตรฐาน
ดา้นสุขอนามยัของอาหารไทยให้เป็นท่ีรู้จกัแพร่หลายมากยิ่งข้ึน มีการตรวจสอบและวดัคุณภาพให้เป็นไปตามหลกั
สากล เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผูบ้ริโภคอาหารไทย ว่ามีความสะอาดและถูกหลกัอนามยั โดยการใชน้วตักรรม
ต่างๆเขา้ช่วยในการตรวจสอบคุณภาพ  

     ร้านอาหารมีมากมายให้ผูบ้ริโภคเลือกบริโภคทั้งอาหารไทย, อาหารจีน, อาหารลาว, อาหารอินเดีย, อาหาร
ญ่ีปุ่น, อาหารเกาหลี และ อาหารท่ีไดรั้บวฒันธรรมมาจากตะวนัตก อาหารในแต่ละประเภทกมี็จุดเด่นท่ีไม่เหมือนกนั 
ทาํให้เกิดการแข่งขนัท่ีสูงมาก ทั้งในห้างสรรพสินคา้ และ ร้านอาหารขา้งถนน ร้านอาหารท่ีเปิดตามห้างสรรพสินคา้
นั้นมกัจะมีราคาแพง แต่ไดใ้นเร่ืองของความสะอาด รสชาตินั้นอาจจะไม่ถูกปากคนไทยนกั ในร้านอาหารขา้งถนน มี
ราคาท่ีถูก รสชาติคนไทย มีใหเ้ลือกมากมาย การเดินทางสะดวก 

 ธุรกิจร้านอาหารนั้นยงัมีการเติบโตอีกมาก เน่ืองจากอาหารนั้นเป็นปัจจยั 4 ท่ีคนตอ้งกิน ตอ้งใช ้ตอ้งบริโภค
อยูเ่ร่ือยๆ วนัละ 3 ม้ือ จาํนวนประชากรท่ีเพ่ิมสูงข้ึนทุกปี แต่การแข่งขนันั้นสูง มีผูป้ระกอบมากมายเขา้มาในธุรกิจน้ี 
ทาํให้ผูบ้ริโภคมีตวัเลือกในการบริโภคอาหารจาํนวนมากเช่นเดียวกนั อยูท่ี่ว่าผูป้ระกอบการรายใดจะสามารถสร้าง
ความพึงพอใจใหก้บัผูบ้ริโภคไดม้ากกวา่กนั ทั้งในเร่ืองของการบริการท่ีทาํใหผู้บ้ริโภคประทบัใจและรสชาติท่ีถูกปาก 

 หา้งสรรพสินคา้เปิดใหม่ ทาํใหผู้บ้ริโภคหนัไปบริโภคท่ีหา้งสรรพคา้แทนท่ีจะมาร้านอาหารขา้งทาง , ลูกคา้
ท่ีมาบริโภคอาหารนั้นเป็นลูกคา้ขาจร ทาํให้ไม่เกิดการกลบัมาบริโภคซํ้ า โดยกลุ่มลูกคา้ใน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรีนั้น
จะเป็นกลุ่มท่ีอยูใ่นหมู่บา้นจดัสรรต่างๆและงานวิจยัน้ีจะให้คาํตอบเก่ียวกบัรูปแบบการดาํเนินชีวิต(Life style)และ
ส่วนประสมทางการตลาด(7P)ของผูบ้ริโภคใน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ว่ามีพฤติกรรมและความคิดเห็นอยา่งไรใน 2 
เร่ืองน้ีเพ่ือนํามาปรับปรุงแก้ไขร้านอาหารท่ีกาํลงัเปิดใหม่ต่อไป(Kotler,1997)ให้ความหมายว่าส่วนประสมทาง
การตลาดของตลาดการบริการจะมีความแตกต่างกนัออกไปกล่าวคือจะตอ้งมีการเน้นถึง พนักงาน กระบวนการ
ให้บริการ และส่ิงแวดลอ้มทางการภาพ ซ่ึงทั้ ง 3 ส่วนนั้นเป็นปัจจยัในการส่งมอบบริการ ดงันั้นส่วนประสมทาง
การตลาดของการบริการจึงประกิบไปดว้ย 7'Ps ไดแ้ก่ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย ส่งเสริมการตลาด 
พนกังาน กระบวนการใหบ้ริการและส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 

 อดุลย  ์จาตุรงคกุล (2543) ได้กล่าวแนวคิดเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจของผูซ้ื้อว่าการซ้ือสินค้านั้ น
ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆหลายขั้นตอน ผูซ้ื้อจะตอ้งผ่านขั้นตอนต่างๆดังกล่าว อนัจะนําไปสู่การตดัสินใจซ้ือ 
ขั้นตอนเหล่าน้ีมีทั้งหมด 5 ขั้นตอน กระบวนการซ้ือเร่ิมตน้ก่อนท่ีการซ้ือจริงจะเกิดข้ึนนานทีเดียวและจะเกิดติดต่อกนั
ไปอีกนานผูบ้ริโภคอาจจะดาํเนินกิจกรรมทั้ง 5 ขั้นตอน ถา้เป็นเช่นนั้นเราจะเรียกการดาํเนินกิจกรรมในทาํนองน้ีว่า 
"ทุ่มเทความพยายามสูง" แต่ทวา่ในการซ้ือชนิดเป็น "กิจวตัร" ผูบ้ริโภคมกัขา้มบางขั้นตอนหรือไม่กส็ลบัขั้นตอน เช่น 
ไม่หาข่าวสารจากแหล่งภายนอก ซ้ือสินคา้ก่อนประเมินทีหลงั รีบเร่งซ้ือไม่หาข่าวสารและไม่ประเมินสินคา้ เป็นตน้ 
บางทีอาจเป็นเพราะเป็นสินค้าท่ีใช้การทุ่มเทความพยายามตํ่า ซ่ึงผูซ้ื้อจึงข้ามขั้นตอนบางตอนไปทาํการซ้ือเลย 
กระบวนการตดัสินใจของผูซ้ื้อ 
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อดุลย ์จาตุรงคกุล (2543) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ การตั้งราคามีรูปแบบและวิธีการต่างๆมากมาย ทั้งข้ึนอยูก่บั
ลกัษณะของอุตสาหกรรม ประเภทสินคา้ สินคา้อุตสาหกรรมยอ่มมีวธีิการตั้งราคาท่ีแตกต่างจากสินคา้อุปโภคบริโภค 
ช่องทางการจดัหน่ายของแต่ละตลาดท่ีมีตลาดท่ีมีความสั้นยาวไม่เท่ากนั ยอ่มทาํใหร้ะดบัราคาและรูปแบบการตั้งราคา
ต่างกนัไป ช่องทางท่ียาวกว่ายอ่มทาํให้มีการกระจายส่วนต่างๆหรือกาํไรไดใ้นหลายระดบั ทาํให้ราคาจะตอ้งสูงข้ึน 
หรือ พูดง่ายๆวา่ตอ้งบวกหลายขั้น เพราะมีคนกลางหลายระดบั ดงันั้น ผูค้า้ปลีกหรือผูบ้ริโภค จึงพยายามท่ีจะจดัซ้ือ
จากผูผ้ลิตโดยตรง เพ่ือใหไ้ดใ้นราคาท่ีตํ่า ไม่อีกดา้นหน่ึง ถา้เป็นผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งมีการส่งเสริมการขายมาก เช่น สินคา้
ประเภทท่ีเรียกว่า Marketing Product การตั้ งราคาก็จะตอ้งเผื่อค่าใช้จ่ายการส่งเสริมการขายด้วย แต่ถา้เป็นสินคา้
ประเภทอุตสาหกรรมท่ีไม่มีการส่งเสริมการขาย ก็จะตั้งราคาโดยไม่บวกค่าใช้จ่ายประเภทน้ี แต่อาจจะตอ้งบวก
ค่าใชจ่้ายประเภทอ่ืนไว ้

LOV ไม่เพียงเป็นเคร่ืองมือวดัท่ีเช่ือถือไดเ้น่ืองจากการนํามาใช้วดันับพนัคร้ังเท่านั้น แต่ยงัสามารถช่วย
อธิบายถึงลกัษณะนิสัยของบุคคลจากการท่ีแต่ละบุคคลเลือกค่านิยมแต่ละอยา่งแบบใดและรับไปใชใ้นสภาพแวดลอ้ม
ของตนอยา่งไร 

จากเหตุผลขา้งตน้นั้น ทาํใหเ้ห็นถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนในอุตสากรรมอาหาร ซ่ึงผูบ้ริโภคแต่ละคนนั้นมีปัจจยัใน
การบริโภคอาหารท่ีไม่เหมือนกนั ขา้พเจา้จึงสนใจศึกษาวา่ในการบริโภคอาหารของผูบ้ริโภคมีอะไรบา้ง เพ่ือศึกษา
การบริโภคอาหารไทยของผูบ้ริโภคใน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี โดยจะนาํไปแกไ้ขการบริการใหต้รงความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคใหม้ากยิง่ข้ึน 
กรอบการศึกษา 

ตวัแปรตน้       ตวัแปรตาม 

 

 

 

     

 
 
 
 
 
     

ความสาํคญัของส่วนประสมทาง
การตลาด 7P 
- ผลิตภณัฑ ์
- ราคา 
- สถานท่ี 
- การส่งเสริมการขาย 
- บุคคลากร 
- กระบวนการทาํงาน 

เพศ 
อาย ุ
รายไดต่้อเดือนเฉล่ีย 
อาชีพ 
สถานะสมรส 
สถานท่ีอยูอ่าศยั 

รูปแบบการดาํเนินชีวติ 
- การเป็นท่ียอมรับ 
- ความต่ืนเตน้ 
- ความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น 
- ความสาํเร็จในชีวิต 
- เป็นท่ีช่ืนชม 
- ความสนุกและเพลิดเพลิน 
- ความมัน่คงในชีวิต 
- ความภาคภูมิใจ 
- ทาํในส่ิงท่ีตอ้งการทาํ 
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2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพ่ือศึกษารูปแบบการดาํเนินชีวติของผูบ้ริโภคในการบริโภคอาหารไทยใน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 
2. เพ่ือศึกษาระดบัความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาด(7P)ของผูบ้ริโภคในการบริโภคอาหารไทยใน 

อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 
3. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ของผูบ้ริโภคทางดา้นประชากรศาสตร์กบัระดบัความสําคญัของส่วนประสม

การตลาด (7P) อาหารไทยใน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 
4. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ของผูบ้ริโภคระหว่างรูปแบบการดาํเนินชีวิตกบัส่วนประสมทางการตลาด (7P) 

อาหารไทยใน  อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 
 

3. การดาํเนินการวจิัย 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ บุคคลบริโภคร้านอาหารไทยท่ีอยู่ใน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี โดยมี

ประชากรทั้งหมด 111,464 คน โดยแบ่งเป็นเพศชาย 51,494 คน และเป็นเพศหญิง 59,970 คน (ศูนยส์ารสนเทศเพื่อ
การบริหารและพฒันางานปกครอง, 2557) โดยจะมีคาํถามเพ่ือคัดเลือกคน (Screen Questions) 1) คุณเคยบริโภค
อาหารไทยใน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี หรือไม่ 2) คุณอาศยัอยูใ่นอ.บางใหญ่ จ.นนทุบรี หรือไม่  

กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางสาํเร็จรูปของ โดยขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีไดจ้ะเป็นขนาดท่ีจาํเป็นท่ี
จะทาํให้การประมาณการค่าสัดส่วนต่างๆของประชากร (Population Proportion) มีความคลาดเคล่ือน (Margin of 
Error) ในระดบั ±5% ภายใตร้ะดบัความเช่ือมัน่ (Confidence Level) ท่ี 95% ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีแบ่งออก
แป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ ดงัน้ี  

1) ทางดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุรายไดต่้อเดือนเฉล่ีย อาชีพ สถานะสมรส สถานท่ีอยูอ่าศยั  
2) ทางดา้นรูปแบบการดาํเนินชีวิต  ในแบ่งเป็น 9 ดา้น การเป็นท่ียอมรับ , ความต่ืนเตน้ , ความสัมพนัธ์กบั

ผูอ่ื้น , ความสาํเร็จในชีวิต , เป็นท่ีช่ืนชม , ความสนุกและเพลิดเพลิน , ความมัน่คงในชีวิต , ความภาคภูมิใจ , ทาํในส่ิง
ท่ีตอ้งการทาํ 

 3) ทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์, ราคา, ช่องทางการจดัจาํหน่าย, ส่งเสริมการตลาด, 
พนกังาน, กระบวนการใหบ้ริการ, ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 

การเกบ็รวบรวมขอ้มูลการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ(Accidental Sampling) ในการสุ่มตามความสะดวก
หรือบงัเอิญ ผูศึ้กษาจะเลือกเฉพาะผูท่ี้อาศยัอยูใ่นพ้ืนท่ี อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี โดยแจกแบบสอบถามตามหมู่บา้นหรือ
บริเวณใกลเ้คียง เช่น ตามหมู่บา้นจดัสรร และ การเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purpossive Sampling) เป็นการเลือก
กลุ่มตวัอยา่งโดยพิจารณาจากการตดัสินใจของผูว้ิจยัเอง ลกัษณะของกลุ่มท่ีเลือกเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั 
โทั้งหมด 384 คนโดยจะเลือกดงัน้ี บริเวณและพ้ืนท่ีใกลเ้คียงหา้งสรรพสินคา้บ๊ิกซี 100 คน, บริเวณและพื้นท่ีใกลเ้คียง
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ 100 คน, บริเวณและพ้ืนท่ีใกลเ้คียงหมู่บา้นบางใหญ่ซิต้ิ 100 คน, บริเวณหมู่บา้นจดัสรรหรือ
ผูท่ี้ถูกสุ่มแบบบงัเอิญ 84 คน  

การวิเคราะห์ข้อมูลแบบเบิร์ท (Burt Table) คือ ตารางการณ์การจรสองทางของทุกๆตัวตัวแปรในการ
วิเคราะห์ขอ้มูล โดยถา้ตวัแปรในการวิเคราะห์ขอ้มูลจาํนวน m ตวัแปร Burt Table จะมีจาํนวนเมทริกซ์ทั้งหมด m2 
ของเมทริกซ์ ซ่ึงผูศึ้กษาจะนาํมาใชว้เิคราะห์ประกอบกบัการวเิคราะห์ในประเดน็ศึกษาต่างๆดว้ยรูปแบบแสดงความถ่ี   
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การทดสอบ Chi-square Test for Independence เป็นสถิติท่ีใช้ทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่าง 2 ตวัแปร ท่ี
สนใจศึกษา ซ่ึงขอ้มูลของตวัแปรทั้งสองจะจาํแนกไดเ้ป็นลกัษณะยอ่ยต่างๆ r กลุ่มและ c กลุ่มในแถวแนวนอนและ
แถวแนวตั้งตามลาํดบัและบนัทึกขอ้มูลไดจ้ากการนบัจาํนวนหรือความถ่ีโดยจาํแนกในรูปของตารางแจกแจงความถ่ี
แบบสองทาง  

การวิเคราะห์แบบ Multiple Correspondence Analysis การวิเคราะห์ความเหืมอนเป็นเทคนิคการวิเคราะห์ตวั
แปรพหุเชิงพรรณาใชใ้นการอธิบายความสัพนัธ์ของตวัแปรท่ีมีอยูใ่นระดบัเรียงลาํดบัหรือตวัแปรเชิงกลุ่มมากกวา่สอง
ตวัแปรข้ึนไป ซ่ึงนอกจากอธิบายความสัมพนํธ์ระหว่างตวัแปรแลว้ ยงัสามารถอธิบายความสัมพนัธ์ระดบัต่างๆ
ระหวา่งตวัแปรและความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัต่างๆ ของตวัแปรในกลุ่มอีกดว้ย 

 
4. ผลการวจิัย 

ทางดา้นขอ้มูลประชากรศาสตร์ดา้นอายตุอ้งการท่ีจอดรถท่ีเพียงพอกบัการให้บริการและการจองคิวโดยใช้
เทคโนโลยีเพ่ือความสะดวกสบายของตวัเองสอดคลอ้งกบัทฤษฎีท่ีอา้งอิงในบทท่ี 2 โดยอา้งอิงจาก Koler (1996) ได้
กล่าวไวว้า่อายแุละวงจรชีวิตครอบครัว บุคคลต่างๆจะซ้ือผลิตภณัฑ์และมีพฤติกรรมการบริโภคท่ีแตกต่างกนัไปตาม
อายุและลาํดบัของวงจรชีวิตครอบครัว อายุวยัทารกจะไม่มีอิทธิพลต่อการซ้ือแต่เด็กก่อนวยัเขา้เรียนจะมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจซ้ือของพอ่แม่และเด็กวยัเรียนจะมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือนอ้ยกวา่วยัเขา้เรียน ในขณะท่ีวยัรุ่นจะเป็น
วยัท่ีติดเพ่ือนและการตดัสินใจซ้ือมกัจะอาศยัแรงจูงใจทางดา้นอารมณ์มากกกวา่เหตุผลรวมทั้งยดึถือความคิดเห็นของ
เพ่ือนมากกวา่พอ่แม่ ส่วนผูใ้หญ่จะให้ความสาํคญักบับา้น รถยนตแ์ละผลิตภณัฑท่ี์ใชใ้นครัวเรือนและกลุ่มวยัผูใ้หญ่ท่ี
มีบุตรแลว้จะให้ความสําคญัผลิตภณัฑ์สําหรับเด็กมากข้ึน ในขณะวยัสูงอายุหันมาใส่ใจในสุขภาพและการพกัผ่อน
มากข้ึน ดา้นสถานะสมรสในงานวิจยันั้นผลท่ีไดอ้อกมานั้นผูท่ี้โสดสนใจในเร่ืองของท่ีจอดรถในร้านอาหารและผูไ้ด้
สมรสแลว้จะสนใจในเร่ืองของบรรยายกาศภายในร้านซ่ึงสอดคลอ้งกบัฤษฎีท่ีอา้งอิงในบทท่ี 2 โดยอา้งอิงจาก Koler 
(1996) โดยอธิบายไวว้่า สถานภาพโสด เป็นคนท่ีอยูค่นเดียว มีกาํลงัการซ้ือค่อนขา้งมาก มีความคิดสร้างสรรค์เป็น
ผูน้าํแฟชัน่ ภาระการใชเ้งินนอ้ย ใชเ้วลาวา่งส่วนใหญ่กบัการพกัผ่อน มกัจะซ้ือส่ิงท่ีอาํนวยความสะดวกให้กบัตวัเอง 
เช่น รถยนต์ คอมพิวเตอร์และครอบครัวท่ีมีบุตร มกัจะซ้ืออุปกรณ์ เคร่ืองใชใ้นบา้น ถา้บุตรยงัอายุไม่มาก ไม่เกิน 6 
ขวบ จะให้ความสนใจกบัผลิตภณัฑ์ของเดก็ และ อุปกรณ์อาํนวยความสะดวกต่างๆ แต่ถา้บุตรอยูใ่นวยัศึกษา กจ็ะให้
ความสาํคญักบัรายไดท่ี้มัน่คง ค่าใชจ่้ายส่วนใหญ่ใชไ้ปกบัอาหารการกินและของใชใ้นครัวเรือน ในการซ้ือแต่ละคร้ัง
นั้ นจะซ้ือในปริมาณมากๆ เพ่ือลดค่าใช้จ่าย ถา้บุตรโตแลว้ จะเร่ิมให้ความสุขกับตวัเอง มีงานอดิเรกทาํมากข้ึน 
เดินทางท่องเท่ียว และ พกัผอ่น ครอบครัวท่ีบุตรแยกออกไป โดยส่วนใหญ่หัวหนา้ครอบครัวยงัทาํงานอยู ่เพ่ือฐานะ
การเงินท่ีมัน่คง จะใส่ใจเร่ืองสุขภาพและพกัผอ่นมากข้ึน มกัซ้ือของหรูหรามาตกแต่งปรับปรุงบา้นใหม่ 

ทางดา้นรูปแบบการดาํเนินชีวิตผูท่ี้มีความตอ้งการเป็นท่ียอมรับของคนในครอบครัว เพ่ือน และสังคม เป็น
ตน้ ส่วนใหญ่มีความสนใจในเร่ืองของความสะดวกในการมาร้านอาหารและสถานท่ีจอดรถของร้านอาหารท่ีเพียงพอ
ในการให้บริการมาเป็นอนัดบัแรก ในขณะเด่ียวกนัท่ีตอบว่ามีความตอ้งการไดรั้บประสบการณ์ใหม่ๆท่ีสร้างความ
ต่ืนเตน้ใหก้บัตวัเอง ส่วนใหญ่มีความสนใจในเร่ืองของความสะอาดของหอ้งนํ้าในร้านอาหารมาเป็นอนัดบัแรก ซ่ึงแต่
ละรูปแบบการใชชี้วติท่ีมีความแตกต่างกนันั้นกจ็ะแตกต่างกนัในเร่ืองของความคิด และ พฤติกรรมต่างๆของผูบ้ริโภค
คนๆนั้นไปดว้ยตามท่ี Koler ไดก้ล่าวไวว้า่ รูปแบบการดาํเนินชีวิต หมายถึงลกัษณะการดาํรงชีวติท่ีแสดงออกมาในรูป
ของการทาํกิจกรรมกบัผูอ่ื้น ส่ิงท่ีน่าสนใจและความเห็นโดยรูปแบบการดาํเนินชีวิตจะแสดงถึงตวับุคคลนั้นๆ วา่เป็น
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คนท่ีมีรูปแบบการดาํเนินชีวิตท่ีมีความแตกต่างกนัอยา่งไร โดยนักการตลาดเช่ือว่าถา้ผูซ้ื้อมีรูปแบบการดาํเนินชีวิต
คลา้ยกนัในดา้นพฤติกรรมเป็นไปในทางเดียวกนัจะมีรูปแบบการซ้ือท่ีใกลเ้คียงกนั ในทางกลบักนั ถา้มีรูปแบบการ
ดาํเนินชีวติท่ีแตกต่างกนักจ็ะนาํไปสู่การตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีแตกต่างกนัออกไป 

ทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดทางดา้นต่างๆเช่นดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่ายนั้นผูบ้ริโภคตอ้งการท่ีจอดรถท่ี
เพียงพอ ทางร้านอาหารตอ้งเตรียมสถานท่ีเพ่ือรองรับการใชบ้ริการของลูกคา้โดยการเตรียมท่ีจอดใหเ้พียงพอกบัความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคกบัการบริการและมีบรรยากาศภายในร้านท่ีดี สร้างบรรยายกาศท่ีเป็นเอกลกัษณ์ ทางดา้น สี 
กล่ิน เสียง ท่ีจะสอดคลอ้งกบัรูปแบบของทางร้านเพ่ือสร้างความแตกต่างกบัร้านอาหารให้มีความแปลกใหม่ ซ่ึง
สอดคลอ้งตามท่ี กล่าวไวว้า่ผูผ้ลิตจะผลิตสินคา้ประเภทดีเพียงใดกต็าม สินคา้นั้นคงใชป้ระโยชน์ไดใ้นกลุ่มผูบ้ริโภค
จาํนวนนอ้ยเท่ากนั ถา้เป็นผูผ้ลิตไม่ทราบวา่สินคา้ท่ีผลิตข้ึนมาแลว้จะไปขายท่ีไหน การจดัจาํหน่ายหรือการอธิบายถึง 
Place เป็นการศึกษาถึงกิจกรรมและสถาบนัและสถาบนัการตลาดท่ีสร้างอรรถประโยชน์ทางดา้นเวลา สถานท่ีและ
ความเป็นเจ้าของเพ่ือสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคในตลาดเป้าหมาย ด้านกระบวนการทาํงาน
ผูบ้ริโภคให้ความสําคญักบัความสะดวกในการสํารองท่ีนั่งร้านอาหารควรมีระบบการจองหรือสํารองท่ีนั่งหลาย
ช่องทาง เช่น โทรศัพท์ เว็บไซด์ อีเมล ทาง Facebok เพ่ือความสะดวกสบายของผูบ้ริโภคท่ีจะมาใช้บริการใน
ร้านอาหาร การจัดลาํดับโดยใช้เทคโนโลยีในการให้บริการควรมีการแบ่งกลุ่มลูกคา้ท่ีมาเป็นกลุ่มใหญ่ กลุ่มเล็ก 
เพ่ือท่ีจะไดจ้ัดโต๊ะท่ีนั่งไดอ้ย่างถูกตอ้ง และ การบริการท่ีรวดเร็ว มีการจดัอบรมพนักงานอย่างสมํ่าเสมอเพ่ือการ
บริการท่ีดียิง่ข้ึน ทาํใหพ้นกังานเขา้ใจการทาํงานของร้านอาหาร วิธีการทาํงานเพ่ือสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ท่ีมา
ใชบ้ริการในร้านอาหาร ดา้นการส่งเสริมการขาย ควรมีโฆษณาประชาสัมพนัธ์ท่ีทัว่ถึงในการจดัโปรโมชัน่ต่างๆ 
เพ่ือให้ผูบ้ริโภครับรู้อยา่งทัว่ถึงวา่มีการลดราคา หรือ มีกิจกรรมพิเศษจากทางร้านอาหาร เพ่ือกระตุน้การมาใชบ้ริการ
ในร้านอาหารอยา่งต่อเน่ือง ดา้นผลิตภณัฑ์นั้นผูบ้ริโภคนิยมทานอาหารเพ่ือสุขภาพกนัมากข้ึน ควรสร้างหรือคิดคน้
เมนูเพ่ือสุขภาพในกลุ่มคนรักษาสุขภาพในการมาบริโภคกบัทางร้าน 

 

6. บทสรุป 
 จากการศึกษาในคร้ังน้ีไดศึ้กษาเก่ียวกบัรูปแบบการดาํเนินชีวิตของผูบ้ริโภคร้านอาหารใน อ.บางใหญ่ จ.
นนทบุรี รูปแบบของการดาํเนินชีวิตของกล่ามผูบ้ริโภคร้านอาหารใน อ.บางใหญ่ จ. นนทบุรีนั้นมีความแตกต่างกนั
มาก แต่จากผลการศึกษาท่ีแตกออกมาเป็นหลายๆประเด็นท่ีน่าสนใจของความสัมพนัธ์ของสองตวัแปร ทาํให้ผูศึ้กษา
เห็นความแตกต่างและความคล้ายคลึงของความคิดของผูบ้ริโภคในรูปแบบของการดาํเนินชีวิตของผูบ้ริโภค
ร้านอาหารไทยใน อ.บางใหญ่ จ. นนทบุรีในหลายประเด็นการศึกษาสมมติฐานของการทาํวิจยัในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาได้
พบวา่เม่ือมีการแบ่งประเถทผูบ้ริโภคเป็นกลุถ่มๆตามความสนใจของผูบ้ริโภคจะไม่เหมือนกนัและมีความแตกต่างกนั 
แต่ในขณะท่ีบางสมมติฐานก็มีผลตวัแปรท่ีสมพันัธ์และเช่ือมโยงกบักลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายจนกลายเป็น
กลุ่มความสัมพนัธ์เดียวกนัทาํให้ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะในการทาํรูปแบบการดาํเนินชีวิตท่ีสามารถสอดคลอ้งกบักลุ่ม
ผูบ้ริโภคอาหารไทยในอ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ท่ีมีหลากหลาบความคิดและความตอ้งการมีส่วนร่วมเพ่ือเสนอแนะแก่
ผูป้ระกอบการท่ีจะทาํการเปิดร้านอาหารไทย และ ทาํการปรับปรุงร้านอาหารไทย ให้ตรงความตอ้งการกบัผูบ้ริโภค
มากข้ึน 
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การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยด้านพฤติกรรมการซ้ือกบัปัจจัยทางส่วนประสมทางการตลาดที่
ส่งผลต่อการซ้ืออาหารเสริมคุมนํา้หนักในร้านค้าปลกีเฉพาะอย่าง บู๊ทส์ และ วตัสัน 

THE RELATIONSHIP BETWEEN BUYING BEHAVIOR FACTORS AND MARKETING 
MIX FACTORS AFFECTING PURCHASE WEIGHT CONTROL SUPPLEMENTARY 

FOOD IN SPECIALTY STORE BOOTS AND WATSON 
 

เอกภัทร์ เมฆธน1  และ ดร.สิริพนัธ์ วงศ์อนิทวัง2 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตร บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาการตลาด มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

2 อาจารยป์ระจาํ สาขาวชิาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

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

บทคดัย่อ      

การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ ประชากรท่ีศึกษาเป็นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีพฤติกรรมซ้ือสินคา้อาหารเสริม
คุมนํ้ าหนกัท่ีจดัจาํหน่ายในร้านคา้ปลีกเฉพาะอยา่งใน ร้านบู๊ทส์ หรือ ร้านวตัสัน ในเขตกรุงเทพมหานคร เก็บขอ้มูล
โดยใชว้ิธีการสัมภาษณ์จากแบบสอบถาม จากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 200 ตวัอยา่งโดยใชว้ิธีการสุ่ม และการเลือกแบบ
โควตา สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลแบ่งเป็นสถิติเชิงบรรยาย คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วน
ใหญ่เป็น เพศหญิงช่วงอายุ 20 - 35 ปี นับถือศาสนาพุทธ สถานะโสด มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
รายไดต่้อเดือนตํ่ากวา่ 10,000 บาท และพบวา่กลุ่มตวัอยา่ง ใหค้วามสาํคญักบัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคามาก
ท่ีสุด 

 

คาํสําคญั: อาหารเสริมคุมนํ้าหนกั, ร้านคา้ปลีกเฉพาะอยา่ง, พฤติกรรมซ้ือ, ส่วนประสมทางการตลาด 
 

Abstract 

 This research aims to study the consumer's purchasing behavior of weight control supplements food at 
specialty stores Boots or Watsons in Bangkok. The interviews questionnaires were used to collect data from 200 
students using quota sampling method. The statistics used in this study is divided into descriptive statistics, 
percentage, mean and standard deviation, one-way analysis of variance, and correlation analysis. The study found 
that the majority is female, Age 20-35 years old, Buddhists, Status single, Education Bachelor's degree or 
equivalent, A monthly income of less than 10000 baht, And focus important on the marketing mix price most. 
 

KEYWORDS: Weight control supplementary food, Specialty stores, Purchase behavior, Marketing mix 
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1. บทนํา 
ปัญหาเร่ืองรูปร่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนท่ีมีนํ้ าหนักเกินหรือโรคอว้น เป็นภาวะท่ีไม่พึงประสงค์ของ

ค่านิยมในสังคมปัจจุบัน ค่านิยมเร่ืองรูปร่างผอมเพรียวน้ีทาํให้ธุรกิจดา้นความสวยความงามเติบโตข้ึนอย่างมาก 
(สอดคลอ้งกบังานสํารวจและวิจยัของมายด์แชร์ในหัวขอ้ “พฤติกรรมคนไทยในปี 2556 ภายใตเ้ทรนด์ Health & 
Wellness 2013”, 2556) เห็นไดจ้าก 

   1) สถานเสริมความงามท่ีเก่ียวกบัการดูแลรูปร่าง อาทิเช่น ร้านสปา ร้านเสริมสวยร้านศลัยกรรมความ
งาม ตลาดรวมของธุรกิจดา้นสุขภาพความงามท่ีผา่นมา ปี 2555 มีมูลค่า กวา่ 16.47 พนัลา้นบาท โดยภายในระยะเวลา
ตั้งแต่ปี 2550-2555 มีอตัราการเติบโตถึง 47% เฉล่ียมีการเติบโตปีละ 9.1% (Euromonitor International, 2557) 

   2) แนวโน้มการออกกาํลงักายแบบใหม่ อาทิเช่น การเล่นโยคะ (yoga) การเต็นแอโรบ็อกซ่ิง (Aero 
Boxing) จกัรยานแบบข่ีอยูก่บัท่ี (stationary bike) เพ่ือให้รูปร่างสมส่วนซ่ึงสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมความตอ้งการให้
ตนเองดูดีในสังคม ศูนยว์ิจัยกสิกรไทยคาดการณ์อนาคตธุรกิจฟิตเนส ยงัไปได้สวย แต่การแข่งขนัจะรุนแรงข้ึน 
โดยเฉพาะฟิตเนสขนาดใหญ่ท่ีจะเติบโต13% ขณะท่ีตลาดรวมโต9% (กรุงเทพธุรกิจ, 2552) 

   3) ผลิตภณัฑ์อาหารเสริม ท่ีตอบโจทยก์ารใชชี้วิตในปัจจุบนัท่ี เร่ิมมีการต่ืนตวัหันมารักษาสุขภาพ โดย
ใหค้วามสาํคญักบัอาหารท่ีบริโภคกนัมากข้ึนแต่ ในสภาวะสังคมในเมืองและปริมณฑล ยงัคงใชชี้วิตดว้ยความเร่งรีบ 
ทาํงานแข่งกบัเวลาจึงไม่มีทางเลือกมากนกั กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีไม่ตอ้งการออกกาํลงักายจึงหนัมาใชผ้ลิตภณัฑอ์าหารเสริม
มาช่วยในการเผาผลาญ กระชบัหุ่นแทน 

ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมมีอตัราการเติบโตท่ีเพ่ิมข้ึน เป็นท่ีน่าสนใจอยา่งมากในช่วง 3-4 ปีท่ีผ่านมา เพราะ
การเติบโตท่ีถือว่าได้ผลตอบรับอย่างมากสําหรับผูบ้ริโภคคนไทย โดยตลาดรวมของธุรกิจดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีช่วย
ควบคุมนํ้าหนกัปี 2556 มีมูลค่ากวา่ 9 พนัลา้นบาท มีอตัราเติบโตอยูเ่ฉล่ียอยูท่ี่ 8.2% ต่อปี (Euromonitor International, 
2557)  

ผูบ้ริโภคยคุปัจจุบนัมีพฤติกรรมการซ้ือ การบริโภค ท่ีเนน้ความสะดวกทั้งต่อการสรรหาเลือกซ้ือ รูปแบบ
การเลือกซ้ือมีทั้งการเลือกซ้ือจากสถานท่ีจดัจาํหน่าย กมี็ทั้งรูปแบบเปิดอิสระทั้งในรูปแบบ บูธคีออส (ร้านคา้เปิดโล่ง) 
หรือร้านคา้ตวัแทนจาํหน่าย รวมถึงการจดัจาํหน่ายผ่านสถาบนัผูเ้ช่ียวชาญ อาทิ โรงพยาบาล สถาบนัเสริมความงาม 
และการวางจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ประเภทน้ีตามร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ (Modern Trade) ท่ีเป็นร้านคา้ปลีกเฉพาะอย่าง 
(Specialty Store) ท่ีตั้งอยุ่ในห้างสรรพสินคา้หรือศูนยก์ารคา้ อาทิ บู๊ทส์ และวตัสัน ท่ีมีตาํแหน่งทางการตลาด เป็น
ร้านคา้ปลีกเฉพาะอยา่ง แบบ Beauty, Drug Store ท่ีทนัสมยัเป็นท่ีรู้จกักนัเป็นอยา่งดีในปัจจุบนั โดยกลุ่มผุบ้ริโภคแต่
ละกลุ่มจะมีการตดัสินใจบริโภคต่างกนั อาทิ ใชเ้กณฑ์ดา้นคุณภาพ ความน่าเช่ือถือ ขณะท่ีบางกลุ่มจะใชเ้กณฑ์ดา้น
ราคา ซ่ึงหากไดมี้การศึกษาวิจยัอยา่งถ่องแท ้จะสามารถทาํให้เขา้ใจและนาํไปสู่การพฒันาแนวทางการดาํเนินการ
ตลาดสาํหรับผลิตภณัฑอ์าหารเสริมควบคุมนํ้าหนกัท่ีมีแนวคิดในการนาํเสนอสู่ช่องทางการจดัจาํหน่ายในร้านคา้ปลีก
สมยัใหม่ประเภทร้านคา้ปลีกเฉพาะอยา่ง ภายใตต้ราร้านคา้ บู๊ทส์ และวตัสัน ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 ดงันั้นผูว้จิยัจึงไดส้นใจและใหค้วามสาํคญัท่ีจะศึกษา ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้น พฤติกรรมการซ้ือ กบั
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารเสริมคุมนํ้ าหนัก ในร้านคา้ปลีกเฉพาะอย่างเพื่อ
สร้างเป็นแนวทาง ใหแ้ก่ผูป้ระกอบการท่ีตอ้งการนาํสินคา้เขา้ร้านคา้ปลีกเฉพาะอยา่ง ในร้านบู๊ทส์ หรือร้านวตัสัน 
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2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมคุมนํ้าหนกัในร้านคา้ปลีกเฉพาะอยา่ง 
2) เพ่ือศึกษาระดบัความสาํคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีส่งผลต่อการซ้ือในร้านคา้ปลีกเฉพาะอยา่ง 
3) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัพฤติกรรมการซ้ือ กบั ระดบัความสาํคญัของปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีส่งผลต่อการซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมคุมนํ้าหนกัในร้านคา้ปลีกเฉพาะอยา่ง 
 

3. วธีิการวจิัย 
 1) ประชากรและกลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในงานวจิัย 

ประชากรท่ีในการศึกษา คือ ผูท่ี้ซ้ืออาหารเสริมคุมนํ้ าหนกัจากร้านบู๊ทส์ หรือ ร้านวตัสัน ท่ีเปิดดาํเนินการ
ภายในร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ประเภทห้างสรรพสินคา้เดียวกนั ในเขตจงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถาม
เป็นเคร่ืองมือในการเกบ็ขอ้มูล และสุ่มกลุ่มตวัอยา่งจากทาํการ Random Sampling multi stage ดงัน้ี 

     1) กาํหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้ตารางของเครซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan) ท่ี
จาํนวน 200 คน ระดบัความคลาดเคล่ือนท่ี ± 6.93%  

     2) สุ่มจบัสลากหา้งสรรพสินคา้ในเขตจงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยสุ่มเลือกตวัแทนหา้งสรรพสินคา้ละ 1 
ภูมิภาค จากกลุ่มภูมิภาคกรุงเทพมหานครตามเกณการการแบ่งเขตตามการบริหารงาน ดงัตารางท่ี 1 และแบ่งการเก็บ
ขอ้มูลโดยการ Quota sampling ตามอาชีพละ 40 ชุดเท่าๆ กนั 
ตารางท่ี 1 ตารางแสดงสถานท่ีเกบ้ขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่งจากการสุ่ม Random Sampling  

กลุ่ม เขต ห้างสรรพสินค้าทีสุ่่มได้ จํานวน 
1. กรุงเทพเหนือ เขตจตุจกัร เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว 33 
2. กรุงเทพตะวนัออก เขตบางกะปิ เดอะมอลล ์บางกะปิ 33 
3. กรุงเทพกลาง เขตหว้ยขวาง เซ็นทรัลพลาซา แกรนด ์พระราม 9 33 
4. กรุงเทพใต ้ เขตวฒันา เทอร์มินลั 21 34 
5. กรุงธนเหนือ เขตธนบุรี เดอะมอลล ์ท่าพระ 33 
6. กรุงธนใต ้ เขตภาษีเจริญ ซีคอนบางแค 34 

รวม 200 

 
2) เคร่ืองมือแบบสอบถามทีใ่ช้ในการวจิัย 
     ส่วนท่ี 1 เป็นการสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงคาํถามเป็นลกัษณะตวัเลือกให้

เลือกตอบ และเติมขอ้ความในช่องวา่ง (Check list) 
     ส่วนท่ี 2 เป็นการสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ืออาหารเสริมคุมนํ้าหนกั ซ่ึงคาํถามเป็นลกัษณะ

ตวัเลือกใหเ้ลือกตอบ และเติมขอ้ความในช่องวา่ง (Check list) 
     ส่วนท่ี 3 เป็นการสอบถามพฤติกรรมการรับอิทธิพลจากส่ือโทรทศัน์และอิทธิพลจากส่ือสังคมออนไลน์ 

ซ่ึงคาํถามท่ีใชจ้ะมีใหเ้ลือก 5 ระดบัอิทธิพลคือ 1.ไม่มีอิทธิพลเลย 2. มีอิทธิพลนอ้ย 3. มีอิทธิพลปานกลาง 4. มีอิทธิพล
มาก 5. มีอิทธิพลเป็นอยา่งยิง่ (Ratting Scale Method) 
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     ส่วนท่ี 4 เป็นการสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัความสาํคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการ
ซ้ืออาหารเสริมคุมนํ้ าหนกัใน ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาดและการ
ส่ือสารการตลาด ซ่ึงคาํถามท่ีใชจ้ะมีให้เลือก 5 ระดบัความสําคญั คือ 1.ไม่สําคญัอยา่งยิ่ง 2.สําคญันอ้ย 3.สําคญัปาน
กลาง 4.สาํคญัมาก 5.สาํคญัอยา่งยิง่ (Ratting Scale Method) 

3) การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การเกบ็รวบรวมขอ้มูลในการวจิยั มีขั้นตอนดงัน้ี  
     1) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ศึกษาจากตาํรา เอกสาร บทความ ทฤษฎีหลักการและงานวิจัยท่ี

เก่ียวขอ้ง เพ่ือกาํหนดขอบเขตของการวจิยัและสร้างเคร่ืองมือวจิยัใหค้รอบคลุมความมุ่งหมายของการวจิยั  
     2) ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากเอกสารเพ่ือกาํหนดขอบเขตและ

เน้ือหาของแบบทดสอบจะไดมี้ความชดัเจนตามความมุ่งหมายการวจิยัยิง่ข้ึน  
     3) นาํขอ้มูลท่ีไดม้าสร้างแบบสอบถาม  
     4) นาํแบบสอบถามท่ีร่างได ้ทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา จากอาจารยท่ี์ปรึกษา พิจารณาตรวจสอบ

และขอคาํแนะนาํในการแกไ้ข ปรับปรุงเพ่ือใหอ้่านแลว้มีความเขา้ใจง่ายและชดัเจนตามความมุ่งหมายของการวจิยั  
     5) นาํแบบสอบถามท่ีแกไ้ขตามคาํแนะนาํมาดาํเนินการทดสอบกบักลุ่มเป้าหมาย (Pretest) จาํนวน 30 ชุด  
     6) วิธีในการแจง้แบบสอบถามนั้นจะมีการแบ่งตามสถานท่ีกระจายวนัท่ีจะแจกแบบสอบถามเพ่ือให้ได้

ขอ้มูลท่ีมีความน่าเช่ือถือ ในสัดส่วนท่ีใกลเ้คียงกนั  
     7) ปรับปรุงรูปแบบสอบถามอีกคร้ังอยา่งครบถว้น หลงัจากนั้นนาํแบบสอบถามมาทาํการคียข์อ้มูลใน

โปรแกรมสาํเร็จรูป 
4) การวเิคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์สถิติพรรณนาจะ วิเคราะห์ขอ้มูลประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการซ้ืออาหารเสริมคุมนํ้ าหนกั (ตวั

แปรตน้เชิงลกัษณะ)โดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ส่วนพฤติกรรมการรับอิทธิผล
ของส่ิโทรทศัน์และส่ือสังคมออนไลน์ (ตวัแปรตน้เชิงปริมาณ) และระดบัความสาํคญัของส่วนผสมทางการตลาด (ตวั
แปรตามเชิงปริมาณ) โดยหาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

วิเคราะห์สถิติอนุมานจะ วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการซ้ืออาหารเสริมคุมนํ้ าหนกั (ตวัแปร
ตน้) กบั ความสาํคญัของส่วนผสมทางการตลาด (ตวัแปรตาม) โดยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ความ
แปรปรวน (One way Anova) และ (Correlation Coeffcient) 
 
4. ผลการวจิัย 

การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นพฤติกรรมการซ้ือกบัปัจจยัทางส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อ
การซ้ืออาหารเสริมคุมนํ้าหนกัในร้านคา้ปลีกเฉพาะอยา่ง บู๊ทส์ และ วตัสัน สามารถสรุปผลการศึกษาคน้ควา้ไดด้งัน้ี 

ด้านคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง ผลการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็น เพศหญิงช่วงอายุ 20 - 35 ปี 
นบัถือศาสนาพทุธ สถานะโสด มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า รายไดต่้อเดือนตํ่ากวา่ 10,000 บาท 

ด้านพฤติกรรมซ้ืออาหารเสริม คุมนํ้าหนัก ผลการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ซ้ือ Vistra วิสทร้า แอล-
คาร์นิทีน พลสั 3 แอล เพราะยีห่้อมีช่ือเสียง มีสาเหตุท่ีซ้ือจากร้านบู๊ทส์ / วตัสัน เพราะร้านอยูใ่กลบ้า้น/สถานศึกษา/ท่ี
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ทาํงาน ชาํระเงินดว้ยเงินสด ความถ่ีในการซ้ือผลิตภณัฑ์ 5 เดือนข้ึนไปต่อคร้ัง ประมาณค่าใชจ่้ายต่อคร้ัง 501 - 1,000 
บาท ปริมาณท่ีซ้ือคร้ังละ 1 ช้ิน/กล่อง/ขวด ไดซ้ื้อผลิตภณัฑอ์าหารเสริมควบคุมนํ้าหนกัเพ่ือนาํไปใชเ้อง 

ด้านพฤติกรรมการรับอิทธิพลจากส่ือโทรทัศน์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมซ้ือ ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างมี
อิทธิพลจากส่ือโทรทศัน์โดยเรียงจากมากไปนอ้ยไดด้งัน้ี ส่ือโทรทศัน์ ช่อง 3 ช่อง 7 ช่อง 5 ช่อง 9 และส่ือออนไลน์ท่ี
ส่งผลต่อพฤติกรรมซ้ือเรียงจากมากไปน้อยได ้สังคมออนไลน์ Facebook ส่ือสังคมออนไลน์ Instagram ส่ือโซเชียล
มีเดีย YouTube ส่ือสังคมออนไลน์ Twitter ตามลาํดบั 

ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับ 
ผลิตภัณฑ์ผลิตในประเทศและได้รับรองจากสถาบันท่ีเก่ียวข้อง เช่น อย. มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด (4.25) 
รองลงมาคือ มีขอ้มูลจากงานวิจยั รับรองผลิตภณัฑ์ว่าใชแ้ลว้ไดผ้ลจริงและมีความปลอดภยั (4.22) ผลิตภณัฑ์นาํเขา้
จากต่างประเทศและมีเคร่ืองหมาย FDA (USA) รองรับ (4.03) ไม่มีสารเคมีเป็นส่วนผสมในผลิตภณัฑ์ (4.00) ตรา
สินคา้/ยี่ห้อเป็นท่ีนิยม (3.63) เก็บรักษาง่ายไม่ตอ้งเก็บในท่ีเยน็ (3.56) มีสมุนไพรเป็นส่วนผสมหลกัของผลิตภณัฑ ์
(3.56) การมียี่ห้อสินคา้ให้เลือกหลากหลาย (3.54) ผลิตภณัฑค์วรเป็นลกัษณะแคปซูลท่ีง่ายต่อการรับประทาน (3.51) 
รูปแบบบรรจุภณัฑ์ของผลิตภณัฑ์มีความสวยงาม (3.20) ผลิตภณัฑ์ควรเป็นในลกัษณะนํ้ าด่ืมสําเร็จรูป (3.09) และ
ลาํดบัสุดทา้ย คือ  ผลิตภณัฑค์วรเป็นลกัษณะผงชงละลายนํ้า (2.98) ตามลาํดบั 

ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอยา่งให้ความสําคญักบั ราคาตอ้ง
เหมาะสมกบัคุณภาพสินคา้และราคาสินคา้ควรมีป้ายติดราคาท่ีชดัเจน มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุดเท่ากนั (4.12) 

รองลงมาคือ ราคาท่ีหนา้กล่องและราคาขายจริงควรจะเท่ากนั (3.94) ตามลาํดบั 
ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการจัดจําหน่าย ผลการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญักบั มี

เภสัชกรประจาํร้านคอยแนะนาํสินคา้ทาํให้เกิดความรู้สึกท่ีดีต่อการซ้ือสินคา้ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (3.89) 
รองลงมาคือ สามารถเลือกซ้ือสินคา้ไดอ้ย่างเป็นส่วนตวั (3.84) มีการให้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัคุณสมบติัและการ
ส่งเสริมการขายของผลิตภณัฑภ์ายในร้านคา้ (3.82) การจดัเรียงสินคา้เป็นหมวดหมู่คน้หาง่าย (3.76) การจดัเรียงสินคา้
ในชั้นวางให้อยู่ในระดบัสายตา (3.64) การจดัทางเดินในร้านท่ีกวา้งไม่เดินชนกบัส่ิงของรอบขา้ง (3.63) การเป็น
ร้านคา้ปลีกเฉพาะอยา่งท่ีจาํหน่ายสินคา้สุขภาพและความงามโดยเฉพาะ (3.55) การมีพนกังานแคชเชียร์ท่ีมากกว่า 1 
จุด เพ่ือลดอตัราการต่อคิวภายในร้าน (3.53) เพ่ิมช่องทางขายผา่นทางออนไลน์ (3.31) มีการจดัส่งสินคา้ท่ีรวดเร็วแต่
ลูกคา้จะตอ้งออกค่าจดัส่งเพ่ิมเอง (3.30) และลาํดบัสุดทา้ยคือ เพ่ิมช่องทางขายผา่นทางโทรศพัท ์(2.97) ตามลาํดบั 

ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดและการส่ือสารการตลาด ผลการศึกษาพบว่า
กลุ่มตวัอยา่งให้ความสําคญักบั มีการแจกสินคา้ตวัอยา่ง มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (3.78) รองลงมาคือ มี Call 
Center ใหบ้ริการดา้นขอ้มูล หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม และบริการติดตามผลจากลูกคา้ (3.67) ขอ้มูลจาก
การพูดปากต่อปากจากคนใกลชิ้ดเพ่ิมแรงจูงใจให้ซ้ือสินคา้ (3.59) ร้านคา้มีการสมคัรสมาชิกสะสมคะแนนเพ่ือรับ
ส่วนลดพิเศษ (3.59) บุคลิกภาพ หนา้ตา และรูปร่างของพนกังานขาย สอดคลอ้งกบัผลิตภณัฑ์ (3.50) การท่ีซ้ือสินคา้
เฉพาะ House Band (ยีอ่หอ้บู๊ทส์/วตัสัน) มีส่วนลดเพ่ิมพิเศษ (3.50) มีราคาขายผลิตภณัฑแ์บบ Multi-pack (แพค็หลาย
กล่องไวด้ว้ยกนั) ในราคาท่ีถูก (3.48) มีประสบการณ์ความคิดเห็นของผูบ้ริโภคผา่น ส่ือสังคมออนไลน์ เช่น การกด 
Like การ Share หรือ Comment ในกระทูต่้างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ ์จะช่วยส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ (3.46) มีการ
ประชาสัมพนัธ์สินคา้ ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ Facebook, Instagram, Twitter (3.46) การมีพนักงานขาย หรือพรีเซ็น
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เตอร์แนะนาํสินคา้เฉพาะอยา่ง (3.44) มีการประชาสัมพนัธ์สินคา้ ผา่นส่ือโสตทศัน์ ต่างๆ เช่น วิทย ุโทรทศัน์ (3.38) 
ร้านคา้มีแอพพลิเคชัน่บนมือถือ ให้เช็คโปรโมชัน่ประจาํเดือนได ้(3.37) มีการประชาสัมพนัธ์สินคา้ ผา่นส่ือโซเชียล
มีเดีย You tube (3.25) และลาํดบัสุดทา้ยคือ มีการแจกแผน่พบั ใบปลิว แนะนาํสินคา้ (3.20)  ตามลาํดบั 

 
5. ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาพฤติกรรมการซ้ืออาหารเสริมคุมนํ้าหนกัพบวา่ ผลิตภณัฑท่ี์เป็นท่ีนิยมมากท่ีสุดจากร้านบู๊ทส์ 
คือ Bioplus LCH และผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นท่ีนิยมมากท่ีสุดจากร้านวตัสัน คือ วิสทร้า แอล-คาร์นิทีน พลสั 3 แอล โดยทั้ง
สองผลิตภณัฑ์ผูบ้ริโภคเลือกเพราะ ยี่ห้อมีช่ือเสียงเหมือนกนัและอาจจะมาจากท่ีผลิตภณัฑ์นั้นมีวิธีในการทานไม่
ยุง่ยากเช่นผลิตภณัฑ ์Bioplus LCH ทาน 1 เม็ดก่อนนอน วิสทร้า แอล-คาร์นิทีน พลสั 3 แอล ทานก่อนอาหาร ตรงกบั
พฤติกรราการซ้ือท่ีมีค่าใชจ่้ายต่อคร้ังท่ี 501 – 1,000 บาท ดา้นความถ่ีและปริมาณในการซ้ือสรุปไดว้า่ไม่ไดเ้ป็นการซ้ือ
เป็นประจาํแต่อาจจะซ้ือเม่ืออยากลดนํ้ าหนกัในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงโดยเร็วท่ีสุด ดา้นอิทธิพลจากส่ือจะหนกัไปทาง
ส่ือสังคมออนไลน์มากกวา่ส่ือโทรทศัน์เพราะมีตน้ทุนในการจดัทาํท่ีถูกกวา่และเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดสู้งกวา่ และจะซ้ือ
อาหารเสริมคุมนํ้าหนกัจากร้านคา้อยูใ่กลผู้บ้ริโภคมากท่ีสุด เช่น บา้น สถานศึกษา ท่ีทาํงาน รวมไปถึงตอ้งมีผลิตภณัฑ์
ให้เลือกหลากหลายชนิด ฉะนั้ นแล้ว การทําผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคุมนํ้ าหนักให้มีความโดดเด่นน่าสนใจเพ่ือ
สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคแลว้นั้นจึงตอ้งพฒันาส่วนประสมทางการตลาดดงัต่อไปน้ี 

ด้านผลติภัณฑ์ ทาํผลิตภณัฑอ์าหารเสริมคุมนํ้าหนกัเป็นแบบนํ้าด่ืมสาํเร็จรูปเพ่ือง่ายต่อการบริโภค หลายๆ 
รสชาติจากสนุนไพร ไม่ผสมสารเคมี ฉลากตอ้งแสดงการรับรองความปลอดภยัในการผลิตมีเคร่ืองหมาย อ.ย. หรือ 
FDA ท่ีจดัเจน 

ด้านราคา ราคาท่ีบรรจุภณัฑ ์ราคาขายควรจะเท่ากนั และควรอยูใ่นช่วงประมาณ 500 – 1,000 บาท 
ด้านการจัดจําหน่าย ร้านบู๊ทส์ / วตัสัน ควรขยายสาขาเพ่ิมโดยให้เขา้ถึงชุมชนให้ไดม้ากข้ึนเน่ืองจาก

ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมชอบซ้ือท่ี ร้านอยูใ่กล ้ตวั มากท่ีสุด โดยตอ้งมีสินคา้ให้เลือกหลากหลาย พร้อมมีเภสัชกรประจาํ
ร้านคอยแนะนาํ มีการจดัร้านท่ีใหค้วามเป็นอิสระในการซ้ือ และเพ่ิมช่องทางการขายแบบออนไลน์สาํหรับผูบ้ริโภคท่ี
ไม่สะดวกเขา้มาซ้ือในร้าน 

ด้านการส่งเสริมการตลาดและการส่ือสารการตลาด จัดทาํการส่งเสริมการตลาดโดย การแจกสินค้า
ตวัอยา่งพร้อมทาํสินคา้เป็นแพค็คู่ หรือขายพ่วงสินคา้อ่ืน ทาํการประชาสัมพนัธ์โฆษณาสินคา้ให้เป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน
และสร้างภาพลกัษณ์ ผา่นทางโสตทศัน์ สังคมออนไลน์ และโซเชียลมีเดีย เพ่ิมเติมเพ่ือใหผู้บ้ริโภคไดรู้้จกัและจาํจดใน
ตวัผลิตภณัฑแ์ละตรายีห่อ้สินคา้ และทาํ Blog หรือ Webboard ในรูปแบบ ประสบการณ์ในการใชสิ้นคา้ พร้อมทั้งเปิด
โอกาสใหมี้การกด Like การ Share หรือ Comment น้ีจะช่วยส่งผลใหเ้กิดการซ้ือไดม้ากข้ึน 
 
6. บทสรุป 
 1) กลุ่มลูกคา้อาหารเสริมคุมนํ้ าหนักส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงช่วงอายุ 20 - 35 ปีระดบัการศึกษาปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า รายไดต่้อเดือนตํ่ากวา่ 10,000 บาท มีพฤติกรรมซ้ือ จากร้านท่ีใกลต้วัมากท่ีสุดโดยเลือกจากช่ือเสียงของ
ตรายีห่อ้เป็นหลกั และรับส่ือทางสังคมออนไลน์ Facebook และ ส่ือโทรทศัน์ช่อง 3 มากท่ีสุด 
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 2) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ยงัมองเร่ือง ความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์เป็นหลัก เพราะการท่ีผลิตภัณฑ์เป็นท่ีนิยม จึงมีของท่ีไม่ได้มาตรฐานออกมาจาํหน่ายและ กลัวเร่ือง
ผลขา้งเคียงจากการบริโภค ดา้นราคาอยูใ่นเกณฑ์ 500 - 1000 บาทเป็นราคาท่ียอมจ่ายได ้ดา้นการจดัจาํหน่ายการท่ี
ร้านมีเภสัชกรประจาํร้านและมีระการจดัการชั้นวางสินคา้ท่ีดี จะช่วยทาํให้ตดัสินใจซ้ือไดง่้ายข้ึน ดา้นการส่งเสริม
การตลาดและการส่ือสารการตลาด การแจกตวัอยา่งผลิตภณัฑ ์การติดตามผลหลงัการบริโภค การพูดปากต่อปาก และ
ระบบสมาชิกของร้าน จะช่วยใหลู้ปคา้สนใจสินคา้มากข้ึน 
 3) ลูกคา้จะซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีรับประทานง่าย ผลิตในประเทศ และเคยทานผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นตวัอยา่งหรือการ
ประชาสัมพนัธ์จากลูกคา้คนอ่ืนผา่นทางส่ือสังคมออนไลน์ รูปแบบผลิตภณัฑต์อ้งจะตอ้งมีบรรจุภณัฑท่ี์สวยงาม ตรา
สินคา้/ยี่ห้อเป็นท่ีนิยม มีสมุนไพรเป็นส่วนผสมหลกัและตอ้งไม่มีสารเคมีผสม จะซ้ือท่ีร้านคา้ปลีกเฉพาะอย่างท่ี
จาํหน่ายสินคา้สุขภาพและความงามโดยเฉพาะร้านไหนกไ็ดท่ี้มีสาขาใกลท่ี้สุด และร้านท่ีมีระบบการระบายคิวท่ีดีจะ
เพ่ิมความถ่ีและค่าใชจ่้ายในการซ้ือต่อคร้ังไดม้ากข้ึน 
 

กติติกรรมประกาศ  
การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองเร่ืองน้ีสําเร็จลงไดด้ว้ยดี ดว้ยความกรุณาจากอาจารย ์ดร.สิริพนัธ์ วงศอิ์นทวงั 
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การแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการทาํเวบ็ไซต์  
โดยใช้ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด 

SEGMENTATION OF THE CUSTOMER WHO INVOLVED IN DECIDING  
A WEBSITE PROVIDER BY USING MARKETING MIX FACTOR 
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บทคดัย่อ      

  การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือก
ผูใ้ห้บริการทาํเว็บไซต์ และเพ่ือแบ่งกลุ่มผูมี้ส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกผูใ้ห้บริการทาํเว็บไซต์ โดยใช้ปัจจัย
ทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด โดยมีกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 200 คน และเลือกใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ
วิจยัคร้ังน้ี ซ่ึงแบบสอบถามไดแ้บ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1. แบบสอบถามดา้นประชากรศาสตร์ 2. แบบสอบถามดา้น
ระดบัความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาด สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน F-Test และ Cluster Analysis ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด มีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และสามารถแบ่งกลุ่มผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจเลือกผูใ้หบ้ริการ
ทาํเวบ็ไซตไ์ดเ้ป็น 3 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มท่ีไม่ค่อยใหค้วามสาํคญักบัส่วนประสมทางการตลาด 2. กลุ่มท่ีใหค้วามสาํคญักบั
ทุกส่วนประสมทางการตลาด โดยเนน้ดา้นการให้ขอ้มูลการบริการ 3. กลุ่มท่ีให้ความสําคญัในการดูแลเอาใจใส่เป็น
พิเศษทั้งก่อนและหลงับริการ ซ่ึงผลการวจิยัสามารถนาํไปพฒันากลยทุธ์การตลาดใหต้รงความตอ้งการลูกคา้ยิง่ข้ึน 
คาํสําคญั: เวบ็ไซต,์ ส่วนประสมทางการตลาด, บริษทัรับทาํเวบ็ไซต ์

 

Abstract 

  The Objectives of this research were to investigate the marketing mix factors that influence the decision 
to choose website provider. And to identify the group of the participants to choose a website provider by factor in 
the marketing mix. The sample group of 200 people. The Data were collected by questionnaires survey. The 
questionnaire was divided into 2 parts are 1. Demographic  and 2. The relative importance of the marketing mix. 
The statistics used descriptive statistics such as frequency, percentage, means and standard deviation, F-Test and 
cluster analysis. The results of this research showed that marketing mix factors are significantly different at 0.05. 
And it can be classified the participants into 3 groups are 1. Focuses on the details, 2. Focuses on the warranty and 
services, 3. Focuses on care before and after sales. This research can be applied to develop a marketing strategy in 
order to better meet customers’ needs. 
Keywords: Website, Marketing Mix, Website Provider 
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1. บทนํา 
  เวบ็ไซตใ์นปัจจุบนันั้นสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ เวบ็ไซตส์าํเร็จรูป (Web Template) และเวบ็ไซต์
ท่ีทาํข้ึนเฉพาะ (Web Custom Made) โดยเวบ็ไซต์สําเร็จรูป (Web Template) ผูใ้ห้บริการจะเป็นผูพ้ฒันาระบบให้ใช ้
แต่ผูป้ระกอบการหรือผูว้า่จา้งนั้นจาํเป็นตอ้งศึกษาขอ้มูลในการพฒันาเวบ็ไซต ์และดาํเนินการในการพฒันาเวบ็ไซต ์
รวมถึงลงขอ้มูลในเวบ็ไซตด์ว้ยตนเอง และรูปแบบของเวบ็ไซตจ์ะมีลกัษณะท่ีค่อนขา้งคลา้ยกนั เน่ืองจากมีเคา้โครง
(Layout) ท่ีถูกออกแบบไวใ้หเ้ลือกอยูแ่ลว้  และในส่วนของอตัราค่าบริการจะมีการเรียกเกบ็เป็นทั้งแบบรายเดือน และ
รายปี ซ่ึงมีจะมีราคาท่ีถูก ตั้งแต่หลกัร้อย จนถึงหลกัพนัตน้ๆ  แต่ในส่วนของเวบ็ไซต์ท่ีทาํข้ึนเฉพาะ (Web Custom 
Made) ผูใ้ห้บริการจะเป็นผูพ้ฒันาเวบ็ไซตเ์องทั้งหมด ตั้งแต่ขั้นตอนการวิเคราะห์เวบ็ไซต ์การออกแบบเวบ็ไซต ์การ
ทาํระบบโปรแกรม รวมถึงการลงขอ้มูลต่างๆ โดยเวบ็ไซต์ท่ีทาํข้ึนเฉพาะนั้น จะมีรูปแบบหน้าตาของเวบ็ไซต์จะมี
ความแตกต่าง โดดเด่น เป็นเอกลกัษณ์ ไม่ซํ้ าแบบใคร เขา้กบัประเภทธุรกิจโดยเฉพาะ แต่ในส่วนของอตัราค่าบริการ
จะเป็นในรูปแบบชาํระคร้ังเดียวจบ ซ่ึงราคาจะสูงกวา่เวบ็ไซตส์าํเร็จรูป  โดยมีอตัราค่าบริการตั้งแต่หลกัหม่ืน จนถึง
หลกัแสน 
       ในส่วนของสภาพการแข่งขนัของธุรกิจรับทาํเวบ็ไซตน์ั้น มีการแข่งขนัดา้นราคาท่ีค่อนขา้งสูง และผูว้า่จา้ง
ทาํเวบ็ไซตส่์วนใหญ่จะเลือกใชบ้ริการจากปัจจยัราคาถูกเป็นหลกั จึงเป็นเหตุให้ผูจ้า้งส่วนใหญ่ไดเ้วบ็ไซตท่ี์ไม่ตรง
ความตอ้งการ รวมถึงมีค่าใช้จ่ายแอบแฝงเพ่ิมเติม และในหลายๆ รายประสบปัญหาผูรั้บจ้างทาํเว็บไซต์ท้ิงงาน 
เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงความตอ้งการระหวา่งดาํเนินการของผูว้า่จา้งเอง หรือความไม่มัน่คงของผูใ้ห้บริการรับทาํ
เวบ็ไซต ์ และในขณะเดียวกนัทางฝ่ังของผูใ้หบ้ริการรับทาํเวบ็ไซต ์ในรูปแบบบริษทักเ็ผชิญปัญหาการตดัราคาทั้งจาก
บริษทัท่ีขนาดเลก็กวา่และนกัพฒันาอิสระ ดว้ยเหตุน้ี จึงเป็นเหตุใหบ้ริษทัรับทาํเวบ็ไซตห์ลายรายตอ้งปิดกิจการลงไป 
เน่ืองจากไม่สามารถแข่งขนัได ้
  ขอ้มูลจากงานวิจยัน้ีเป็นเคร่ืองมือท่ีจะนาํมาช่วยในการตดัสินใจในการเลือกแนวทางในการทาํตลาดให้
ตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  รวมถึงช่วยในดา้นของการเลือกส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีจะทําให้กลุ่มเป้าหมายสนใจบริการได้มากยิ่งข้ึน ซ่ึงจะนําไปสู่การเพ่ิมยอดขาย และขยายฐานทาง
การตลาดในอนาคต 

ทฤษฏีเกีย่วกบัการพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ 
      ปรีดา กิตติเดชานุภาพ (2549) ไดใ้ห้ความหมายของการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ว่าเป็น
ช่องทางท่ีใชส้ําหรับการทาํธุรกรรมต่างๆ ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงไดแ้ก่ การซ้ือขาย การแลกเปล่ียนสินคา้และ
บริการ การติดต่อส่ือสาร การทาํธุรกรรมทางการเงิน การชาํระค่าภาษี การจองตัว๋ฟุตบอลผา่นมือถือ ลว้นแลว้แต่เป็น
พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ทั้งส้ิน  
      อี-คอมเมิร์ชช้อปสนั่นเว็บ (2552) ได้กล่าวเก่ียวกับการวิเคราะห์อตัราการขยายตวัของธุรกิจพาณิชย์
อิเลก็ทรอนิกส์ว่า มีการขยายตวัเป็นอยา่งมากในประเทศไทย อนัเน่ืองมาจากแรงผลกัของหน่วยงานภาครัฐ ไม่ว่าจะ
เป็นกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ศูนยเ์ทคโนโลยอิีเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (Nectec) และ
เขตอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์หรือซอฟตแ์วร์พาร์คต่างให้การส่งเสริมผูป้ระกอบการในการทาํพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์
อย่างเต็มท่ี นอกจากน้ีการมีบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงยงัเป็นประโยชน์ในการเติบโตของธุรกิจ เน่ืองจากเป็น
โครงสร้างพ้ืนฐานในการทาํพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ใหมี้ความรวดเร็วมากยิง่ข้ึน 
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ทฤษฏีเกีย่วกบัการบริการ 
      Lovelock and Wright (2007) กล่าวว่า การบริการ คือ กิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีฝ่ายหน่ึงเสนอให้อีกฝ่าย
หน่ึง โดยส่วนใหญ่เป็นใชร้ะยะเวลาเป็นพ้ืนฐานในการปฏิบติังานเพื่อนาํส่งผลท่ีลูกคา้ตอ้งการ กบัการแลกเปล่ียนเงิน 
เวลา ความพยายาม ลูกคา้คาดหวงัว่าจะไดรั้บคุณค่าจากสินคา้ แรงงาน ทกัษะ การอาํนวยความสะดวก แต่ลูกคา้ไม่
สามารถเป็นเจา้ของในส่ิงเหล่านั้นได ้

ทฤษฏีเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด 
      Kotler (1997) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ 7P’s) หมายถึง ตวัแปรทางดา้น
การตลาดท่ีสามารถควบคุมได ้โดยท่ีบริษทัจะนาํไปใชเ้พ่ือตอบสนองความตอ้งการและความพึงพอใจของกลุ่มลูกคา้
เป้าหมาย 

กรอบแนวคดิงานวจิัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดงานวจิยั 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
      1. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกผูใ้หบ้ริการทาํเวบ็ไซต ์
      2. เพ่ือแบ่งกลุ่มผูท่ี้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจเลือกผูใ้หบ้ริการทาํเวบ็ไซต ์โดยใชปั้จจยัทางดา้นส่วน 
     ประสมทางการตลาด 

เพศ 
อาย ุ
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
ตาํแหน่ง 
จาํนวนพนกังาน 
ลกัษณะทางธุรกิจ 
สถานะการมีเวบ็ไซต ์

 
กลุ่มท่ี 1                   กลุ่มท่ี 2 
 
 
กลุ่มท่ี 3                   กลุ่มท่ี 4 
 

ตวัแปรท่ีจะใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแบ่งประชากรเป็นกลุ่มยอ่ย (ขอ้มูลเชิงปริมาณ)ส่วนประสมทาง

การตลาด 7 P’s 
1. ผลิตภณัฑ ์(Product) 
2. ราคา (Price) 
3. ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) 
4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
5. พนกังาน (People) 
6. ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพและการนาํเสนอ (Physical Evidence) 
7. กระบวนการใหบ้ริการ (Process) 
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3. การดาํเนินการวจิัย 
ประชากร 
      ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ กลุ่มผูใ้ชบ้ริการฝึกอบรมและสัมมนาเก่ียวหลกัสูตรบริหารจดัการ 
กฎหมายธุรกิจ และอ่ืนๆ ท่ีเป็นสมาชิกวารสารเอกสารภาษีอากรของบริษทั ธรรมนิติ จาํกดั(มหาชน) ในตาํแหน่ง
เจา้ของกิจการ กรรมการ รองกรรมการ ผูจ้ดัการ รองผูจ้ดัการ และอ่ืนๆ ซ่ึงมีจาํนวนทั้งหมด 2,712 คน (แหล่งขอ้มูล: 
ฝ่ายศูนยข์อ้มูล บริษทั ธรรมนิติ จาํกดั(มหาชน), 2557)   

กลุ่มตวัอย่าง  
     เน่ืองจากทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน ผูว้ิจยัไดก้าํหนดขนาดโดยการคาํนวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง
โดยใชต้ารางสาํเร็จรูปของเครซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970 อา้งใน ธีรวฒิุ เอกะกุล, 2543) กลุ่มตวัอยา่ง
สาํหรับการวิจยัคร้ังน้ีมีจาํนวน 336 คน แต่เน่ืองจากระยะเวลาและงบประมาณท่ีจาํกดั จึงลดขนาดกลุ่มตวัอยา่งเหลือ 
200 คน จะส่งผลใหร้ะดบัความคลาดเคล่ือนเพ่ิมข้ึนเป็น ±6.93%      

การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
      การเลือกตวัอย่างแบบกลุ่มพ้ืนท่ี (Area Cluster Sampling) เลือกสุ่มเขตพ้ืนท่ีท่ีจะทาํการเก็บขอ้มูลดว้ย
วธีิการสุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย โดยการจบัสลากเลือกตวัแทนเขตในแต่ละกลุ่มเขตพ้ืนท่ีในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มละ 1 
เขต เพ่ือการกระจายตวัท่ีดีของกลุ่มตวัอย่าง จากนั้นสุ่มกลุ่มสมาชิกท่ีจะไปเก็บขอ้มูลด้วยวิธีแบบโควตา้ (Quota 
Sampling) ผูว้ิจยัเลือกเก็บขอ้มูลจากการขอความร่วมมือให้ผูเ้ขา้ร่วมอบรมสัมมนาในหลกัสูตรเก่ียวกบัการบริหาร 
โดยมีการจดัสัมมนาข้ึนในโรงแรมตามเขตพื้นท่ีต่างๆ ขอใหช่้วยดาํเนินการตอบแบบสอบถาม โดยเก็บแบบสอบถาม
กลุ่มเขตละ 20 ชุด รวมทั้งส้ิน 200 ชุด ระหวา่งวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2557 ถึงวนัท่ี 10 มกราคม 2558 

การวเิคราะห์ข้อมูล  
      ในการวิจยัคร้ังน้ีทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม โดยการใชเ้คร่ืองมือทางสถิติแบ่งการวิเคราะห์
ไดด้งัน้ี  
 1. วเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามโดยใชก้ารแจกแจงความถ่ี (Frequency Distribution) 
และนาํเสนอขอ้มูลดว้ยตารางแสดงจาํนวน และร้อยละ (Percentage) 
 2. วิเคราะห์ขอ้มูลการแบ่งกลุ่มผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจเลือกผูใ้ห้บริการในการทาํเวบ็ไซต์ โดยใช้
ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ และส่วนประสมทางการตลาดเป็นเกณฑใ์นการแบ่งกลุ่ม ดว้ยเคร่ืองมือ Cluster Analysis 
ใชว้ิธี Hierarchical Cluster Analysis และวิธี K-Means Cluster Analysis เพ่ือหาจาํนวนกลุ่มย่อยท่ีเหมาะสมจากการ
แบ่งกลุ่ม 
 3. วิเคราะห์ความแตกต่างของแต่ละกลุ่มผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจเลือกผูใ้ห้บริการในการทาํเวบ็ไซต ์
โดยใชปั้จจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดเป็นเกณฑใ์นการวิเคราะห์ ดว้ยวธีิ One Way Anova ใช ้F-Test 
 4. จากขอ้ 3 นาํคาํถามท่ีมีระดบันยัสาํคญั Sig < 0.05 มาสร้างแผนภาพ เพ่ือดูความแตกต่างของแต่ละกลุ่ม
(Segment) พร้อมตั้งช่ือเรียกในแต่ละกลุ่ม 
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 5. การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ขอ้มูลส่วนบุคคลในส่วนท่ี 1 ของแบบสอบถาม กบักลุ่มต่างๆจากขอ้ 4 โดย
การแจกแจงความถ่ีแบบ 2 ทาง (Chi-square) ท่ีระดบันยัสาํคญั Sig < 0.05  

4. ผลการวจิัย 

ผลการศึกษาลกัษณะทัว่ไปทางประชากรศาสตร์  
 ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 54.0 และเพศชาย 
จาํนวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 46.0 มีอายรุะหว่าง 25-35 ปี จาํนวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 38.0 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
มากกวา่ 55,000 บาท จาํนวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 39.5 มีตาํแหน่งเป็นเจา้ของกิจการ จาํนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 
25.5 มีจาํนวนพนกังานระหวา่ง 101-200 คน และนอ้ยกวา่ 20 คน จาํนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 24.5 มีลกัษณะธุรกิจ
บริการ จาํนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 และมีสถานะการมีเวบ็ไซต ์จาํนวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 77.5 

ผลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  
 ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ตดัสินใจใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น
ผลิตภณัฑแ์ละบริการจากการรับประกนัคุณภาพและการบริการหลงัการขายเป็นอนัดบัแรก มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากบั 
4.340 ดา้นราคาเลือกจากมีอตัราค่าบริการท่ีเหมาะสมและแสดงรายละเอียดอยา่งชดัเจนมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.045 ดา้นช่องทางในการขายเลือกจากความสะดวกในการเขา้ถึงบริการมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.205 ดา้นการ
ส่งเสริมการขายเลือกจากการส่งพนกังานมานาํเสนอบริการและช่วยให้คาํแนะนาํก่อนทาํเวบ็ไซตม์ากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.035 ดา้นพนกังานเลือกจากพนกังานส่ือสารและอธิบายให้เขา้ใจไดง่้าย และพนกังานเอาใจใส่ลูกคา้ทั้งก่อน
และหลงับริการมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.280 ดา้นกระบวนการเลือกจากการรักษาความลบัและความปลอดภยัของ
ขอ้มูลลูกคา้มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.285 และดา้นกายภาพและการนาํเสนอเลือกจากเวบ็ไซต์ของผูใ้ห้บริการมี
รูปแบบท่ีสวยงามและทนัสมยัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.140      

ผลการแบ่งกลุ่มตวัอย่าง  
 สามารถแบ่งกลุ่มตวัอย่างไดเ้ป็น 3 กลุ่ม เน่ืองจากมีความแตกต่างกนัในแต่ละกลุ่ม และสะดวกในการ
บริหารจดัการ 
 กลุ่มท่ี 1 เมินเฉย (Ignore) มีจํานวน 63 คน  ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีให้ความสําคัญกับปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดนอ้ยกวา่ในกลุ่มท่ี 2 แต่มากกวา่กลุ่มท่ี 3 ในบางประเดน็ ซ่ึงจุดท่ีใหค้วามสาํคญัมากกวา่กลุ่มท่ี 3 อยา่งชดัเจน 
คือ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการ โดยให้ความสําคญักบัการทาํสัญญาว่าจ้างเป็นอนัดับแรก 
รองลงมาคือทาํงานไดถู้กตอ้งและตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ และการรักษาความลบัและความปลอดภยัของขอ้มูล
ของลูกคา้ ตามลาํดบั  
 กลุ่มท่ี 2 พิถีพิถัน (Fastidiously) มีจาํนวน 113 คน เป็นกลุ่มท่ีเน้นทุกรายละเอียดของการบริการ ลง
รายละเอียดเป็นพิเศษเก่ียวกบัดา้นการให้ขอ้มูลของการให้บริการ ตอ้งการความมัน่ใจ โดยจะตดัสินใจเลือกผูใ้ห้
บริการทาํเวบ็ไซตโ์ดยให้ความสาํคญัจากการรับประกนัคุณภาพและการบริการหลงัการขายเป็นอนัดบัแรก พนกังาน
ต้องมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ มีการให้บริการท่ีรวดเร็ว ซ่ึงมีอัตราค่าบริการท่ีเหมาะสมและแสดง
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รายละเอียดอย่างชดัเจน และเวบ็ไซต์ของผูใ้ห้บริการจะตอ้งอยู่ในอนัดบัตน้ๆ ของGoogle รวมถึงมีเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์มีความทนัสมยั มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีโปรโมชัน่ออกแบบเวบ็ไซตใ์หดู้ก่อนเลือกใชบ้ริการ  
 กลุ่มท่ี 3 เอาใจใส่ (Caring) มีจาํนวน 24 คน เป็นกลุ่มท่ีตอ้งการการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ และชอบอะไร
ท่ีเรียบง่าย ไม่ยุง่ยาก แต่มีคุณภาพ โดยจะตดัสินใจเลือกผูใ้ห้บริการทาํเวบ็ไซตโ์ดยให้ความสาํคญัจากพนกังานตอ้งมี
ความสุภาพและอธัยาศยัดีเป็นอนัดบัแรก พนกังานสามารถส่ือสารและอธิบายใหเ้ขา้ใจไดง่้าย ความเป็นมาตรฐานของ
เวบ็ไซต์ท่ีทาํข้ึน มีการส่งพนักงานมานาํเสนอบริการและช่วยให้คาํแนะนาํก่อนทาํเวบ็ไซต์ มีการโฆษณาผ่านส่ือ
ออนไลน์ เช่น Facebook, Google ฯลฯ รวมถึงมีโปรโมชัน่การสมคัรสมาชิกแลว้ไดรั้บส่วนลด และตอ้งมีการออกบูธ
จดัแสดงผลงานตามสถานท่ีต่างๆ 

ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลกบักลุ่มตวัอย่าง  
 ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัทาํให้การแบ่งกลุ่มผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจทาํเวบ็ไซตแ์ตกต่างกนัดว้ย 
ซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีแตกต่าง ไดแ้ก่ เพศและลกัษณะธุรกิจ โดยท่ีกลุ่มท่ี 1 เมินเฉย (Ignore) จะเป็นเพศชาย และมี
ลกัษณะธุรกิจประเภทเทคโนโลยมีากท่ีสุด ส่วนกลุ่มท่ี 2 พิถีพิถนั (Fastidiously) จะเป็นเพศหญิง และมีลกัษณะธุรกิจ
ประเภทบริการมากท่ีสุด ส่วนกลุ่มท่ี 3 เอาใจใส่ (Caring) จะเป็นเพศหญิง และมีลกัษณะธุรกิจประเภทธุรกิจการเงิน 
สินคา้อุตสาหกรรม และสินคา้อุปโภคบริโภคมากท่ีสุด 

5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 การตดัสินใจเลือกผูใ้ห้บริการทาํเวบ็ไซต์ มีหลายปัจจยัท่ีช่วยสนับสนุนการตดัสินใจของกลุ่มตวัอย่าง 
รวมถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในดา้นต่างๆ และเม่ือทาํการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
ผูว้จิยัพบประเดน็ท่ีน่าสนใจดงัต่อไปน้ี ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ ท่ีเลือกในส่วนของการรับประกนัคุณภาพและ
การบริการหลงัการขายเป็นอนัดบัแรก และปัจจยัดา้นพนักงานท่ีเลือกพนักงานจากพนักงานส่ือสารและอธิบายให้
เขา้ใจไดง่้าย และพนักงานเอาใจใส่ลูกคา้ทั้งก่อนและหลงับริการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของสถาปนา ภทัโร
วาสน์ (2545) การตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการออกแบบเวบ็ไซตข์องบริษทัจาํกดั ในอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
พบวา่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีมีความสาํคญัในระดบัมาก คือ บริการหลงัการขาย และ ปัจจยัดา้นบุคลากรท่ี
สาํคญั ไดแ้ก่ การดูแลเอาใจใส่ลูกคา้  
 ในส่วนของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา ท่ีเลือกจากอตัราค่าบริการท่ีเหมาะสมและแสดง
รายละเอียดอยา่งชดัเจน ถูกใชพิ้จารณาก่อน ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดนั้น มีความสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ
อิทธิฤทธ์ิ พนัธ์ุอาํพล (2553) ปัจจยัการตดัสินใจทาํเวบ็ไซต์ของผูป้ระกอบการธุรกิจ SME ในเขตกรุงเทพมหานคร 
กล่าววา่ ปัจจยัอนัดบัแรก คือ ดา้นราคา รองลงมาคือดา้นการส่งเสริมการตลาด  
 เม่ือศึกษาเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลส่วนบุคคลกบัการแบ่งกลุ่มผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจ
เลือกผูใ้หบ้ริการทาํเวบ็ไซต ์พบวา่ เพศและลกัษณะธุรกิจท่ีแตกต่างกนัทาํใหก้ารตดัสินใจเลือกผูใ้หบ้ริการทาํเวบ็ไซต์
แตกต่างกนัดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของจตุรภทัร สุนทรัช (2548) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์
แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซ้ือแตกต่างกนั ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพและสถานภาพต่างกนัมีพฤติกรรมการซ้ือคอมพิวเตอร์
แตกต่างกนัมากท่ีสุด รองลงมาคือ เพศ ตามลาํดบั 
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ข้อเสนอแนะในการทาํการตลาดในแต่ละกลุ่ม  
 กลุ่มท่ี 1 เมินเฉย (Ignore) จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด พบวา่ กลุ่มท่ี 1 
ให้ความสําคญัเก่ียวกบัจะไม่ค่อยให้ความสนใจกบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดมากนกั แต่ท่ีให้ความสําคญั
มากท่ีสุดคือ การทาํสัญญาวา่จา้ง การทาํงานไดถู้กตอ้งและตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ และการรักษาความลบัและ
ความปลอดภยัของขอ้มูลของลูกคา้ซ่ึงแผนการตลาดท่ีเหมาะสมกบักลุ่มน้ี คือ ทาํสัญญาวา่จา้งท่ีกาํหนดขอบเขตของ
งานให้ชดัเจน รวมถึงสร้างมาตรฐานในการเก็บรักษาความลบัและความปลอดภยัของขอ้มูลท่ีทาํให้ลูกคา้มัน่ใจ โดย
อาจจะใชก้ารระบุในสัญญา หากเกิดการร่ัวไหลของขอ้มูลทางบริษทัท่ีใหบ้ริการจะเป็นผูรั้บผดิชอบ 
 กลุ่มท่ี 2 พิถีพิถนั (Fastidiously) จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด พบว่า 
กลุ่มท่ี 2 ให้ความสําคญักบัการรับประกนัคุณภาพและการบริการ รวมถึงตอ้งการขอ้มูลท่ีชดัเจน และตอ้งติดอนัดบั
การคน้หาผ่าน Google  ซ่ึงแผนการตลาดท่ีเหมาะสมกบักลุ่มน้ี คือ มีการกาํหนดระยะเวลารับประกนัท่ียาวนานข้ึน 
และมีการจดัทาํตราสัญลกัษณ์รับรองการบริการซ่ึงอาจจะประสานงานกบัหน่วยงานภาครัฐหรือสมาคมเพ่ือรับรอง
ตราสัญลกัษณ์ของการให้บริการดงักล่าว และทาํการจัดตั้งหน่วยงานสําหรับดูแลหลงัการขายโดยเฉพาะ รวมถึง
พฒันาการใหข้อ้มูลในเวบ็ไซตท่ี์ชดัเจนอ่านแลว้เขา้ใจไดง่้าย และควรพฒันาเวบ็ไซตใ์หติ้ดอนัดบั Google (SEO) หรือ
ซ้ือโฆษณาประชาสัมพนัธ์เวบ็ไซต์กบั Google Adwords ซ่ึงจะทาํให้กลุ่มเป้าหมายเขา้ถึงบริการของเราไดง่้ายและ
สะดวกยิง่ข้ึน 
 กลุ่มท่ี 3 เอาใจใส่ (Caring) จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด พบวา่ กลุ่มท่ี 3 
ให้ความสําคญักบัพนกังานท่ีสุภาพอธัยาศยัดี และมีการส่ือสารและอธิบายท่ีเขา้ใจไดง่้าย และเวบ็ไซตท่ี์ทาํข้ึนตอ้งมี
มาตรฐานรองรับ โดยในการนาํเสนอจะตอ้งมีพนกังานช่วยให้คาํแนะนาํ และยงัรับส่ือโฆษณาผา่นทางออนไลน์ ซ่ึง
แผนการตลาดท่ีเหมาะสมกบักลุ่มน้ี คือ ทาํการส่งพนักงานเขา้ไปนาํเสนองานโดยตรง แต่จาํเป็นตอ้งมีการอบรม
พนกังานใหมี้ความรู้และความเช่ียวชาญก่อน และเวบ็ไซตท่ี์ทาํข้ึนตอ้งผา่นการตรวจสอบมาตรฐานท่ีเป็นท่ียอมรับใน
ระดบัสากล เช่น มาตรฐานเวบ็ไซตW์3C หรือมาตรฐานเวบ็ไซตข์องกระทรวง ICT เป็นตน้ เพ่ือท่ีจะไดช่้วยเพ่ิมความ
เช่ือมัน่และแสดงความเอาใจใส่ให้กบักลุ่มเป้าหมาย รวมถึงจดัโปรโมชัน่ส่งเสริมการขายโดยการลดราคา แต่จะตอ้ง
สมคัรสมาชิกก่อนเพื่อรับสิทธิ และเน่ืองจากกลุ่มน้ีรับขอ้มูลโฆษณาผา่นทางส่ือออนไลน์ จึงควรทาํการโฆษณากบัส่ือ
ประชาสัมพนัธ์ประเภทออนไลน์ เช่น Facebook Ads. หรือ Google Ads. เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายเขา้ถึงบริการไดง่้าย
ยิง่ข้ึน 

6. บทสรุป 
 สําหรับข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีทั้ ง 3 กลุ่ม ให้ความสําคัญอยู่ในระดับมาก คือ การ
รับประกนัคุณภาพและการบริการหลงัการขาย การรักษาความลบัและความปลอดภยัของขอ้มูลของลูกคา้ พนกังาน
ส่ือสารและอธิบายใหเ้ขา้ใจไดง่้าย พนกังานเอาใจใส่ลูกคา้ทั้งก่อนและหลงับริการ ซ่ึงแผนการตลาดท่ีเหมาะสมและมี
ความจาํเป็นตอ้งทาํอยา่งขาดไม่ได ้คือ เนน้การบริการหลงัการขาย การดูแลเอาใจใส่ลูกคา้อยา่งใกลชิ้ด ให้ลูกคา้รู้สึก
เหมือนเราเป็นเพ่ือนท่ีคอยใหค้าํปรึกษา ซ่ึงจะทาํใหลู้กคา้ไวว้างใจและใชบ้ริการกบัเราในระยะยาว 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างความพงึพอใจของลูกค้าในส่วนประสมทางการตลาดกบัความภกัดีของลูกค้า 
กรณศึีกษา ร้าน จุ่มแซ่บ ลูกสาว จังหวดั ฉะเชิงเทรา 

A RELATIONSHIP BETWEEN CUSTOMER SATISFACTION ON MARKETING MIX 
FACTORS  AND CUSTOMER LOYALTY : CASE STUDY JOOM-ZAB-LOOK-SAO 

RESTAURANT, CHACHOENGSAO  
 

สุธิสา รับศิริเจริญ1 และ ประเสริฐ ศิริเสรีวรรณ2 
1 ปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  สาขาวชิา การตลาด มหาวทิยาลยั หอการคา้ไทย 

2 อาจารยป์ระจาํ สาขาวชิาการตลาด คณะ บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหหอการคา้ไทย 
---------------------------------------- 

บทคดัย่อ      

           การศึกษาคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือหาความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจของลูกคา้ในส่วนประสมทาง
การตลาดกับความภักดีของลูกคา้ โดยมีวตัถุประสงค์ 1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าในส่วนประสมทาง
การตลาดในการเขา้ใชบ้ริการ 2. เพ่ือศึกษาประชากรศาสตร์ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีของลูกคา้ 3. เพ่ือประเมิน
นํ้ าหนักความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจของลูกคา้ในส่วนประสมทางการตลาดกบัความภกัดีของลูกคา้ โดยมี
ระเบียบวิธีศึกษา คือออกแบบการวิจยัเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ แบบการวิจยัเชิงสํารวจ ซ่ึงทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูล
โดยใชแ้บบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 200คน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย(Mean) 
ส่ วน เบ่ี ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation: SD) ส ถิ ติ  Multiple Regression จาก  ผลการศึกษาท่ี ได้พบว่า 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาดและความภกัดีโดยภาพรวมพบวา่มีความสัมพนัธ์กนั 
 

คาํสําคญั:  ความพึงพอใจในการเขา้ใชบ้ริการ,  ความภกัดีของลูกคา้, ปัจจยัส่วนผสมการตลาด 
 

Abstract  

 The research aims to examine the relationship between satisfaction on marketing mix and customer 
loyalty. The purpose of this thesis research was 1. To study the satisfaction of marketing mix.  2. To study the 
relationship between demographic  factors and customer loyalty. 3. To evaluate the weight of relationship between 
satisfaction on marketing mix and customer loyalty.  The data collection was performed by using questionnaire 
from 200 customers as samples. Data analysis was fulfilled by using statistics of  Percentage, Mean, Standard 
Deviation and Multiple Regression The results showed some relationship between satisfaction on each marketing 
mix factors and customer loyalty. 
 

Keywords: Satisfaction, customer loyalty, marketing mix factor 
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1. บทนํา 
การประกอบธุรกิจหรือกิจการร้านอาหารนั้น ในปีพ.ศ. 2555 เป็นตน้มา ถึงพ.ศ. 2557 จะมีจาํนวนเงินลงทุน

ไม่ตํ่ากวา่หน่ึงแสนลา้นบาทเพราะไดรั้บอิทธิพลมาจากค่านิยมในการรับประทานอาหารเพ่ิมข้ึน ร้านคา้ต่างๆก็ไดมี้
การสร้างตราสินคา้หรือเปิดกิจการร้านอาหารต่างๆเพ่ิมมากข้ึนและกลุ่มธุรกิจอาหารดงักล่าว ผูป้ระกอบการจะให้
ความสาํคญักบัการศึกษาแนวทางท่ีจะทาํให้กลุ่มผูบ้ริโภคเขา้มาใชบ้ริการมากยิง่ข้ึน โดยกลุ่มผูป้ระกอบการเหล่าน้ีจะ
ให้ความสาํคญัต่อแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวขอ้งกบัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัต่างๆท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
เขา้รับประทานอาหาร โดยร้านคา้ต่างๆจะตอ้งมาศึกษาเก่ียวกบัความรู้สึก ความตอ้งการของผูบ้ริโภคในดา้นต่างๆ 
เพ่ือกาํหนดเป็นแนวทางการในการพฒันากลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ต่างๆท่ีจะส่งผลต่อการพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีเป็น
อาหาร ให้มีรสชาติท่ีอร่อย ถูกปากและตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้สูงสุด รวมถึงเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้
กลุ่มลูกคา้เกิดการซ้ือสินคา้ซํ้ าในการเขา้มารับบริการคร้ังต่อไป ประกอบกบัผูว้ิจยัไดท้าํการเปิดร้านอาหารคือ “ร้าน
จุ่มแซ่บ ลูกสาว” บริการอาหารไทยและอาหารอีสาน 
 

ตารางท่ี1 ผลประกอบการโดยประมาณของร้านจุ่มแซ่บ ลูกสาว 
เดือน/พ.ศ. 2557 กมุภาพนัธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม 
กาํไรสุทธิ ( บาท) 330,000 300,000 242,000 242,000 210,500 210,500 215,500 

(จากการสัมภาษณ์นาง สมยั รับศิริเจริญ เจา้ของร้านจุ่มแซ่บ ลูกสาว) 
 

การสังเกตรายไดร้วม  แนวโนม้ในการดาํเนินกิจการของร้านจุ่มแซ่บ ลูกสาว มีผลประกอบการลดลงอยา่ง
ต่อเน่ือง ติดต่อกนั7เดือนอนัเป็นผลมาจากการท่ีมีร้านอาหารเพ่ิมข้ึน เขา้มาเปิดให้บริการในบริเวณดงักล่าวเป็น
จาํนวนมาก ผูป้ระกอบการยงัขาดระบบการส่งเสริมการตลาดท่ียงัไม่ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค ดงันั้น 
ผูว้ิจยัจึงมีความประสงค์จะหาความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจของลูกคา้ในส่วนประสมทางการตลาดกบัความ
ภักดีของลูกค้า เป็นแนวทางหรือเป็นกลยุทธ์ใช้ในการบริหารร้าน ให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งต่างๆได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด และยงัรักษาฐานลูกคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
พฤตกิรรมของผู้บริโภค 
       ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546 : 192) พบวา่การวิเคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ริโภคเป็นการคน้หาเก่ียวกบั
พฤติกรรมการซ้ือและการใชข้องผูบ้ริโภคทั้งท่ีเป็นบุคคล กลุ่มหรือองคกร์ เพ่ือให้ทราบถึงลกัษณะความตอ้งการและ
พฤติกรรมการซ้ือ การใช ้การเลือก บริการจะตอ้งอาศยัองคป์ระกอบท่ีสาํคญั คือ  1. ใครหรือกลุ่มเป้าหมายในตลาด 2. 
กลุ่มเป้าหมายหรือผูบ้ริโภคมีการซ้ือสินคา้ประเภทใดหรือชนิดใด 3. กลุ่มเป้าหมายหรือผูบ้ริโภคมีเหตุผลใดท่ีซ้ือ
สินคา้และบริการ 4. บุคคลหรือผูมี้ส่วนร่วมในมีการตดัสินใจซ้ือ 5. เวลาในการซ้ือสินคา้และบริการ 6. กลุ่มเป้าหมาย
หรือผูบ้ริโภคมีการซ้ือสินคา้และบริการท่ีใด 7. กลุ่มเป้าหมายหรือผูบ้ริโภคมีการซ้ือสินคา้และบริการอยา่งไร ซ่ึงหาก
ผูป้ระกอบการร้านคา้หรือร้านอาหารมีการนาํหลกัการและแนวคิดดงักล่าวมาใช้ก็จะทาํให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุดต่อการกาํหนดเป็นกลยทุธ์ เพ่ือใหส้ามารถแข่งขนักบัคู่แข่งในร้านอาหารอ่ืนๆได ้รวมถึงสร้างความ
พึงพอใจต่อกลุ่มเป้าหมายหรือผูบ้ริโภคสูงสุดต่อไป อันจะเป็นผลไปสู่การซ้ือซํ้ าหรือการท่ีกลุ่มเป้าหมายหรือ
ผูบ้ริโภคจะเขา้มารับประทานอาหารในร้านอาหารดงักล่าวต่อไปในอนาคต 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7P 
      ชยัสมพล ชาวประเสริฐ (2556) ไดท้าํการศึกษาเก่ียวกบัแนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด โดย
จะมีพ้ืนฐานอยูท่ ั้งหมด 7 ปัจจยั คือ 1. ปัจจยัทางดา้นผลิตภณัฑ ์2. ปัจจยัทางดา้นราคา 3. ปัจจยัทางดา้นช่องทางการจดั
หน่าย 4. ปัจจัยทางดา้นการส่งเสริมการตลาด 5. บุคลากรหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 6. การสร้างและนําเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ  7. กระบวนการให้บริการ ซ่ึง 7 ปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้น้ี เป็นแนวคิดท่ีมีการวิเคราะห์มาจากการศึกษาของ
คอทเลอร์ (Kotler. 2003) ท่ีพบว่าในการบริหารร้านคา้หรือองคก์รทางธุรกิจต่างๆจะตอ้งมีการอาศยัองคป์ระกอบท่ี
สาํคญัในหลายๆดา้นเพ่ือสร้างกลยทุธ์ทางธุรกิจ 
ความพงึพอใจ 
      สมศกัด์ิ คงเท่ียง (2545 : 278-279) พบว่า เป็นผลรวมท่ีมาจากความรู้สึกของบุคคลต่างๆท่ีเกิดข้ึนจากการ
ชอบ หรือไม่ชอบในเหตุการณ์หรือสภาพแวดลอ้มต่างๆเป็นตน้ ซ่ึงความพึงพอใจนั้นจะเกิดข้ึนไดห้ากบุคคลไดรั้บ
การตอบสนองทัง่ทางบวกและทางลบ ความพึงพอใจท่ีจะตอบสนองต่อความตอ้งการพ้ืนฐานของบุคคล  
ความจงรักภักด ี
      ชาญณรงค์ โชคบาํรุงสุข ( 2552, หน้า 26 ) ความภกัดีต่อการบริการคือความเต็มใจของลูกคา้ท่ีจะยงัคงใช้
บริการจากผูใ้ห้บริการ พฤติกรรมการซ้ือซํ้ าและเป็นตวัเลือกแรกในการตดัสินใจเลือก แมว้า่ในสถานการณ์นั้นอาจจะ
มีตวัเลือกมากหรือเม่ือตอ้งทาํการเลือก จะเลือกแต่ผูใ้ห้บริการนั้นเพียงรายเดียวเท่านั้น ซ่ึงผลท่ีเกิดจากความภกัดีนั้น
เป็นส่ิงท่ีเกิดจากทศันคติและพฤติกรรมท่ีเป็นบวกต่อผูใ้ห้บริการและเป็นส่ิงท่ีช่วยไม่ให้เกิดการเปล่ียนพฤติกรรมไป
ใชก้ารบริการของผูใ้หบ้ริการรายอ่ืน 
งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
        จาํนงศรี ก่อเกิด ( 2555 ) ไดศึ้กษาเร่ือง ความพึงพอใจของผูบ้ริโภค“ร้านส้มตาํพิศมยั” เพ่ือศึกษาหาความรู้
เก่ียวกบัธุรกิจร้านอาหารอีสานและประเมินค่าผลจากการสํารวจความพึงพอใจของผูบ้ริโภค พบว่าความพอใจใน
ระดบัมากท่ีสุดไดแ้ก่ รสชาติอาหาร สีสันความสวยงามน่ารับประทานของอาหารแต่ละเมนู ราคาของอาหารเหมาะสม
กบัปริมาณ  มีเมนูอาหารใหเ้ลือกหลากหลาย ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลางไดแ้ก่ การบริการภายในร้านมีความ
รวดเร็ว ทาํเลท่ีตั้งความสะดวกในการเดินทาง  การจดัโปรโมชัน่รายการอาหารตามเทศกาล 
      นิกร ศรีเสน (2549) ไดท้าํการศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารอีสานของผูบ้ริโภคในตลาด
ดินแดง พบวา่ปัจจยัการเลือกซ้ือ ดา้นผลิตภณัฑอ์ยูร่ะดบัมาก  คือ ความสะอาด ดา้นราคา พบวา่อยูใ่นระดบัปานกลาง
ค่าเฉล่ีย 3.23 ราคามีความเหมาะสมกับอาหาร ด้านการส่งเสริมทางการตลาด อยู่ระดับปานกลาง ค่าเฉล่ีย 3.14 
พิจารณารายดา้นพบวา่มีการบอกต่อๆกนัไป และ ซ้ือ 1 แถม 1 
           ยวุนิตย ์ทิศสกุล (2545) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกใช้
บริการผบัและภตัตาคาร จงัหวดัเชียงราย พบวา่ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์มีความสะอาด และความสดของอาหาร ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด การมีพนกังานแนะนาํอาหารการลดราคาอาหาร เสนอเมนูอาหารใหม่ ลงโฆษณาในส่ือต่างๆ แจง้
ข่าวสารข้อมูลประชาสัมพันธ์ของร้าน  ปัจจัยด้านพนักงาน  พนักงานดูแลเอาใจใส่ลูกค้าเป็นอย่างดี  มีความ
กระตือรือร้นของพนกังาน ยิม้แยม้แจ่มใส เป็นกนัเองกบัลูกคา้ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีห้องนํ้ าสะอาด ปัจจยัดา้น
กระบวนการ การมีภาชนะอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชส้ะอาด อาหารและเคร่ืองด่ืมไดรั้บอยา่งรวดเร็วถูกตอ้ง  
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
สถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูลประกอบดว้ย ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation:SD) และสถิติ Multiple Regression  
 

4. ผลการวจิัย 
ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
      พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีเคยมาใช้บริการ จาํนวน 200 คน ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง มีอายุ 21 – 30 ปี ทาํงาน
บริษทัเอกชน รายได ้10,001-30,000 บาท ค่าใชจ่้ายต่อคร้ังท่ีเขา้มารับประทาน คือ ค่าใชจ่้าย 401 – 600 บาท  

ผลการศึกษาความพึงพอใจของส่วนประสมทางการตลาดและความภักดีในการเข้าใช้บริการในร้านจุ่มแซ่บ 
ลูกสาว พบว่ากลุ่มผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในปัจจยัส่วนประสมการตลาด ดา้นการส่งเสริม
การตลาด มากท่ีสุดพิจารณาเป็นรายขอ้ยอ่ย พบวา่ ร้านอาหารมีโปรโมชัน่ท่ีดี ค่าเฉล่ีย 4.23 ดา้นผลิตภณัฑ์  มากท่ีสุด
พิจารณาเป็นรายขอ้ยอ่ยพบวา่ อาหารของทางร้านมีความสด ค่าเฉล่ีย 4.18 ดา้นราคา มากท่ีสุดพิจารณาเป็นรายขอ้ยอ่ย 
พบวา่ ระยะเวลาการชาํระเงินเป็นไปอยา่งรวดเร็ว มีค่าเฉล่ีย 4.11 ดา้นนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ  มากท่ีสุดพิจารณา
เป็นรายขอ้ยอ่ย พบว่าร้านอาหารมีห้องสุขาท่ีสะอาดและมีแสดงไฟส่องสว่างท่ีเพียงพอ  ค่าเฉล่ีย 4.08 ดา้นช่องทาง
การจดัจาํหน่าย  มากท่ีสุดพิจารณาเป็นรายขอ้ย่อย พบว่าร้านอาหารมีบริเวณติดถนนใหญ่ สะดวกต่อการเดินทาง 
ค่าเฉล่ีย 4.00 ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  มากท่ีสุดพิจารณาเป็นรายขอ้ยอ่ยพบวา่ ร้านอาหารยอมรับถึงความผิดพลาด
และขอ้ร้องเรียนต่างๆท่ีลูกคา้ไดจ้ดัทาํข้ึนแลว้ทาํการปรับปรุงต่อไป ค่าเฉล่ีย 3.92 ดา้นบุคลากร มากท่ีสุดพิจารณาเป็น
รายขอ้ยอ่ย พบวา่ การตกแต่งของทางร้านอาหารมีความเหมาะสมกบัอาหารท่ีจดัจาํหน่าย ค่าเฉล่ีย 3.86   สอดคลอ้งกบั 
จาํนงศรี ก่อเกิด ( 2555 ) เร่ือง ความพึงพอใจของผูบ้ริโภค“ร้านส้มตาํพิศมยั” พบวา่ความพอใจในระดบัมาก รสชาติ 
สีสันความสวยงามน่ารับประทาน ความสะอาดของอาหาร ปริมาณของอาหารแต่ละเมนูเหมาะสมอยู่ คุณภาพของ
อาหารครบหมวดหมู่  ราคาของอาหารเหมาะสม ทาํเลในการเดินทาง  การจดัโปรโมชัน่ 

ผลการศึกษาประชากรศาสตร์ท่ีมีความสัมพันธ์กับความภักดีในการใช้บริการในร้านจุ่มแซ่บ ลูกสาว พบวา่
ประชากรศาสตร์ ดา้นอาย ุท่ีมีความสัมพนัธ์มากในกลุ่มผูต้อบท่ีมีอายตุ ํ่ากวา่ 20 ปี  มีค่านอ้ยในกลุ่มผูต้อบท่ีมีอาย ุ41 - 
50 ปี ดา้นอาชีพ ท่ีมีความสัมพนัธ์ท่ีมีค่ามากในกลุ่มผูต้อบท่ีมีอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา มีค่านอ้ยในกลุ่มผูต้อบท่ีมีอาชีพ
พนกังานรัฐวิสาหกิจ ขา้ราชการ ดา้นรายได ้ท่ีมีความสัมพนัธ์ค่ามากในกลุ่มผูต้อบท่ีมีรายได ้10,001-30,000 บาท มีค่า
น้อยในกลุ่มผูต้อบท่ีมีรายได้ 30,001-40,000 บาท กับตวัแปรตามความภกัดีของลูกคา้  สอดคลอ้งกบั ยรรยงรัตน์ 
สังขะเวส (2551) เร่ืองปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้สําเร็จรูปและความภกัดีต่อตราสินคา้ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา่ บุคคลท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมความจงรักภกัดีท่ีต่างกนั 

ผลการศึกษาเพ่ือวิเคราะห์ประเมินนํ้าหนักความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของส่วนประสมทาง
การตลาดแต่ละด้าน มีความสัมพันธ์ต่อความภักดี พบว่า  ความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาดบางด้านท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัความภกัดีของลูกคา้ 
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ตารางท่ี 2 ตารางแสดงการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจของส่วนประสมทางการตลาดกบัความภกัดี
ในการเขา้ใชบ้ริการในร้านอาหาร 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 
(Constant) .259 .452  .573 .567   
อาหารของร้านจุ่มแซ่บมีความสด  .156 .074 .188 1.834 .050 0.561 1.781 
 ร้านอาหารยอมรับถึงความผดิพลาด 
และขอ้ร้องเรียนต่างๆ ท่ีลูกคา้ได้
จดัทาํข้ึนแลว้ทาํการปรับปรุงต่อไป 

   .152 .067 .176 2.284 .024 0.024 1.634 

ร้านอาหารจุ่มแซ่บมีโปรโมชัน่ท่ีดี   .146 .070 .178 1.230 .029 0.706 1.417 
อาหารมีปริมาณท่ีพอเหมาะ  .123 .052 .168 2.375 .019 0.019 1.370 

R = 0.594   R2 = 0.276    SEE = 0.5720    F = 4.613    Sig = .000 
 

                พบว่า อาหารของร้านจุ่มแซ่บมีความสดมีอิทธิพลต่อความภักดีของลูกค้า ค่า β เท่ากับ  0.156  มี
ความสัมพนัธ์ท่ี 0.156 กับความภกัดีของลูกคา้ เม่ือทดสอบความมีนัยสําคญัท่ีคาํนวณได้จากค่าสถิติท่ีใช้ในการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่า มีค่า 0.050 แสดงว่า ส่งผลต่อความภกัดีของลูกคา้อยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติ สอดคลอ้งกบั 
เยาวรัตน์ ศุภสาร (2552) เร่ือง การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารของผูบ้ริโภค จงัหวดั สุราษฎร์ธานี พบวา่ ปัจจยั
ส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์มีความสดและสะอาด รสชาติอร่อย จะทาํใหผู้บ้ริโภคเกิดการกบัมาใชบ้ริการ  

ร้านอาหารยอมรับถึงความผิดพลาดและขอ้ร้องเรียนต่างๆท่ีลูกคา้ไดจ้ดัทาํข้ึนแลว้ทาํการปรับปรุงต่อไป มี
อิทธิพลต่อความภกัดีของลูกคา้  ค่า β เท่ากบั 0.152 มีความสัมพนัธ์ท่ี 0.152 กบัความภกัดีของลูกคา้ เม่ือทดสอบความ
มีนยัสําคญัท่ีคาํนวณไดจ้ากค่าสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ มีค่า 0.024 แสดงวา่ ส่งผลต่อความภกัดีของ
ลูกคา้อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ สอดคลอ้งกบั ปวริศร์ เหลืองทองคาํ (2553) เร่ือง ระบบการจดัการร้านอาหาร ซ่ึงใน
การออกแบบและพฒันาระบบนั้น ควรออกแบบและพฒันาให้มีความยืดหยุน่ในการทาํงานและสามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของผูใ้ชง้านใหค้รบถว้นและลงขอ้ผดิพลาด 

ร้านอาหารจุ่มแซ่บมีโปรโมชัน่ท่ีดี  มีอิทธิพลต่อความภกัดีของลูกคา้ ค่า β  เท่ากบั 0.146 มีความสัมพนัธ์ท่ี 
0.146 กบัความภกัดีของลูกคา้ เม่ือทดสอบความมีนัยสําคญัท่ีคาํนวณไดจ้ากค่าสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน 
พบวา่ มีค่า 0.029 แสดงวา่ส่งผลต่อความภกัดีของลูกคา้อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ สอดคลอ้งกบั นิภา นิรุตติกลุ (2541) 
เร่ือง การส่งเสริมการขายมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจให้มาใชบ้ริการมากข้ึนได ้สอดคลอ้งกบัแนวคิดของศิริวรรณ เสรี
รัตน์ (2541: 35-36) สําหรับในธุรกิจร้านอาหารนั้น การส่งเสริมการตลาด ถือไดว้า่เป็นกระบวนการท่ีผูป้ระกอบการ
ร้านคา้หรือร้านอาหาร จะตอ้งสร้างแรงจูงใจสร้างความพึงพอใจต่อสินคา้หรือบริการ 
     อาหารมีปริมาณท่ีเหมาะสมกับผูบ้ริโภคแต่ละท่าน มีอิทธิพลต่อความภักดีของลูกค้า ค่า β เท่ากับ 0.123 มี
ความสัมพนัธ์ท่ี 0.123 กับความภกัดีของลูกคา้ เม่ือทดสอบความมีนัยสําคญัท่ีคาํนวณได้จากค่าสถิติท่ีใช้ในการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่า มีค่า 0.019 แสดงว่า ส่งผลต่อความภกัดีของลูกคา้อยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติ สอดคลอ้งกบั 
อมัพร งามพาณิชยกิจ (2547) เร่ือง ปัจจยัจูงใจของลูกคา้ในการใชบ้ริการร้านอาหาร ถนนบางขนุเทียน พบวา่ ผูบ้ริโภค
มีการให้ความสําคญักบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์กบัท่ีความสะอาดของอาหารและปริมาณอาหารท่ี
คุม้ค่า  



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 10 ปีการศกึษา 2558 

 

 

วนัองัคารที ่11 สงิหาคม พ.ศ.2558 หน้า  773 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

5.  ข้อเสนอแนะสําหรับธุรกจิ 
      ส่วนประสมการตลาดด้านผลติภัณฑ์ 
      ส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ เร่ือง อาหารมีปริมาณท่ีเหมาะสมกบัผูบ้ริโภคแต่ละท่านและอาหาร
ของร้านจุ่มแซ่บมีความสดท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของความภกัดีของลูกคา้ จากปัญหาใน
งานวิจยัคร้ังน้ี พบว่าดา้นผลิตภณัฑ์และดา้นราคาของอาหาร ของทางร้านจะมีราคาไม่แพงกว่าคู่แข่งแต่ปริมาณของ
อาหารจะไดน้อ้ยกวา่จึงทาํใหผู้บ้ริโภคมองวา่ราคาอาหารสูงไป จากศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. 2546 : 198, ศึกษาไว้
วา่ ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ เป็นความรู้สึกนึกคิดของท่ีมีต่อสินคา้และบริการในร้านอาหารต่างๆ ซ่ึงผูป้ระกอบการ
ร้านอาหารจะตอ้งคาํนึงถึงความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ เน่ืองจากความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ จะส่งผลต่อการสร้างความ
จงรักภกัดีในตราสินคา้หรือการเขา้มารับประทานอาหารในร้านอาหารต่อไปในอนาคต ซ่ึงหากทางร้านอาหารมีการ
ตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายหรือผูบ้ริโภคไม่ดี สร้างความไม่พอใจกับกลุ่มเป้าหมายหรือผูบ้ริโภค ก็จะทําให้
กลุ่มเป้าหมายหรือผูบ้ริโภคไม่กลบัมาเขา้มาใชบ้ริการซํ้ าอีกและอาจจะส่งผลให้เกิดการขยายตวัเช่น ตามหลกั 6 Ws 
และ 1 H กลุ่มเป้าหมายหรือผูบ้ริโภคอาจจะมีการบอกต่อใหก้บัเพ่ือน ญาติ และบุคคลอ่ืนๆ วา่ ร้านอาหารดงักล่าว ไม่
ดีอยา่งไร บริการอยา่งไรและส่งผลทาํให้เกิดการสูญเสียลูกคา้ต่อไปในอนาคตได ้ปัจจยัทางดา้นผลิตภณัฑคื์อ อาหาร 
ท่ีผูป้ระกอบการร้านคา้หรือร้านอาหารจะตอ้งมีการปรุงอาหารให้มีรสชาติท่ีอร่อย ถูกปากต่อกลุ่มเป้าหมายหรือ
ผู ้บริโภค  โดยใช้ว ัตถุดิบท่ีสะอาด  มีมาตรฐาน  ไม่มีสารเคมีหรือสารพิษท่ี เป็นอันตรายต่อผู ้บริโภค  ดังนั้ น 
ผูป้ระกอบการร้านอาหารจะตอ้งมีการสร้างมูลค่าให้กบัรายการอาหาร ตอ้งมีการจดัการส่ือสารการตลาดให้ผูบ้ริโภค
เห็นถึงประโยชน์และความคุม้ค่าและสร้างความโดดเด่นในตัวสินค้า ว่าทางร้านให้แต่วตัถุดิบท่ีดี มีประโยชน์
เหมาะสมกบัเงินท่ีจ่ายไปเพราะถา้ผูบ้ริโภคมีความรู้สึกวา่ อาหารของทางร้านมีราคาไม่แพงมากและอาหารของทาง
ร้านมีความสด ใชว้ถัตุดิบท่ีดีมีประโยชน์ต่อร่างกาย ส่ิงท่ีสําคญัมากท่ีสุดก็คือ “ความอร่อยและสดใหม่” ของอาหาร 
ซ่ึงจะเป็นส่ิงท่ีกมุหวัใจของลูกคา้ใหก้ลบัมารับประทานท่ีร้านอีกในคร้ังต่อๆไป ส่ิงสาํคญัในดา้นผลิตภณัฑจ์ะตอ้งเป็น 
“หน่ึงในใจของลูกคา้” หากลูกคา้อยากจะรับประทานอาหารแบบน้ีจะตอ้งมารับประทานท่ีร้านน้ีเท่านั้น ผูบ้ริโภคกจ็ะ
เกิดความรู้สึกท่ีดีมีความจงรักภกัดีต่อร้านอาหารมีการแนะนาํและบอกต่อแต่ส่ิงดีดีของร้านอาหารและกบัมาใชบ้ริการ
ซํ้ าในคร้ังต่อไป  

ส่วนประสมการตลาดด้านกระบวนการให้บริการ 
     ส่วนประสมการตลาดดา้นกระบวนการใหบ้ริการ เร่ือง ร้านอาหารยอมรับถึงความผิดพลาดและขอ้ร้องเรียน
ต่างๆท่ีลูกค้าได้จัดทําข้ึน  มีอิทธิพลรองลงมาท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของความภักดีของลูกค้า ดังนั้ น 
ผูป้ระกอบการร้านอาหารเคยกาํหนดช่องทางรับคาํร้องเรียน ผูป้ระกอบการร้านอาหารตอ้งเปิดช่องทางให้มีหลาย
ช่องทางทางเพื่อรับขอ้ร้องเรียนของลูกคา้ เช่นทางโทรศพัท ์ทางอีเมล ์ทางอินเตอร์เน็ต และทางเคาน์เตอร์  เปิดรับฟัง
ขอ้มูลความคิดเห็นและคาํร้องเรียนลูกคา้ โดยมีใบรับความคิดเห็นให้กรอกท่ีโต๊ะทานอาหารและควรให้ความสาํคญั
ในเร่ือง การให้บริการจากพนกังาน ให้พนกังานตระหนกัถึงการสร้างความพึงพอใจต่อลูกคา้ มีใจรักในการบริการ มี
ความสุภาพและซ่ือสัตย ์พนกังานควรไดรั้บการฝึกอบรมใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในตวัสินคา้ ทาํใหเ้ป็นท่ีน่าเช่ือถือของ
ลูกคา้มากยิ่งข้ึน มีบุคลิกภาพอธัยาศยัท่ีดี ยิม้แยม้แจ่มใส มีการแบ่งแยกหนา้ท่ีของพนกังานแต่ละคนอยา่งชดัเจน เพ่ือ
ไม่ใหเ้กิดความสับสนขณะปฏิบติังาน ทาํใหพ้นกังานใหบ้ริการดว้ยความ รวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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ส่วนประสมการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด 
      ส่วนประสมการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด เร่ือง ร้านอาหารจุ่มแซ่บมีโปรโมชั่นท่ีดี มีอิทธิพล
รองลงมาท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของความภกัดีของลูกคา้ จากปัญหาในงานวิจยัคร้ังน้ีพบว่า ทางร้านยงัขาดการ
ส่งเสริมการตลาด  ดังนั้ นสําหรับในธุรกิจร้านอาหารนั้ น  การส่งเสริมการตลาดถือได้ว่าเป็นกระบวนการท่ี
ผูป้ระกอบการร้านอาหารจะตอ้งสร้างแรงจูงใจเพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายหรือผูบ้ริโภคเขา้มาใชบ้ริการในร้านอาหารของ
ตน กลุ่มผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงมีอายุ 21 – 30 ปี ทาํงานเป็นพนักงานบริษทัเอกชน รายไดต่้อเดือน10,001-
30,000 บาท  ทางร้านต้องออกส่ือป้ายประชาสัมพันธ์ ส่ืออินเตอร์เน็ต ได้แก่ Facebook Twitter และอ่ืนๆ และ
โปรโมชัน่ การทาํการตลาดในยคุน้ีมกัจะผสมผสานการนาํเอาเทคโนโลยเีขา้มาใชป้ระโยชน์อยา่งอินเทอร์เน็ต ก็เป็น
เคร่ืองมือท่ีประหยดังบประมาณไดม้ากกวา่ส่ือแบบดั้งเดิม (นิตยสาร ทีวี วิทย ุเป็นตน้)  ทางผูป้ระกอบการร้านอาหารก็
สามารถทาํบตัรสมาชิก มีการสะสมแตม้แลกของรางวลัหรือแมแ้ต่การชิงโชคไอโฟน ไอแพด ก็ทาํไดเ้พ่ือให้ลูกคา้
รู้สึกประทบัใจและรับรู้วา่ทางร้านกคื็นกาํไรให้กบัลูกคา้ท่ีมาอุดหนุนดว้ยเป็นตน้ ก่อใหเ้กิดการรับรู้ในตราสินคา้ของ
ร้านอาหารและส่งผลทาํใหเ้กิดแรงจูงใจในการเขา้มารับประทานอาหารของกลุ่มเป้าหมาย 
 
6. บทสรุป 
     การศึกษาความพึงพอใจของส่วนประสมทางการตลาดในการเขา้ใชบ้ริการ พบว่าดา้นการส่งเสริมการตลาด มี
ความสําคญัมากท่ีสุด เร่ืองการทาํโปรโมชัน่ บุคคลท่ีมีอายุต ํ่ากว่า 20 ปี  รายได ้10,001-30,000 บาท อาชีพ นักเรียน/
นักศึกษา มีความสัมพนัธ์มากต่อความภกัดีในการเขา้ใชบ้ริการ นอกจากน้ียงัพบว่าความสัมพนัธ์ระหว่างความพึง
พอใจของส่วนประสมทางการตลาดและความภกัดีโดยภาพรวมมีความสัมพนัธ์กนั 
 
กติติกรรมประกาศ  
        การศึกษาคน้ควา้อิสระในคร้ังน้ีไดส้าํเร็จลงไดด้ว้ยความกรุณาอยา่งสูงจาก ดร. ประเสริฐ ศิริเสรีวรรณ อาจารยท่ี์
ปรึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กญัช ์  อินทรโกเศศ และดร.ศิริรัตน์   รัตนพิทกัษ ์ ท่ีใหค้าํปรึกษาแนะนาํใหก้ารศึกษา
คร้ังน้ีมีความสมบรูณ์มากยิง่ข้ึน 
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การศึกษาวเิคราะห์อตัราผลตอบแทน ความเส่ียง และการตัดสินใจลงทุนในหลกัทรัพย์กลุ่มการบริการ
หมวดการท่องเทีย่วและสันทนาการ โดยใช้แบบจําลอง CAPM 

ANALYZE RATE OF RETURN, RISK AND DECISION MAKING  
IN SERVICE GROUP OF SECURITY, SECTION TOURISM AND RECREATION  

BY USING CAPITAL ASSET PRICING MODEL (CAPM) 
 

ช่อทพิย์  จินดาพล1   กติตพินัธ์ คงสวสัดิ์เกยีรติ2 

1นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต แขนงการเงิน  มหาวทิยาลยัรังสิต 
2อาจารยห์ลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 

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

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์  1) เพ่ือศึกษาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนของกลุ่ม
หลกัทรัพยก์ารบริการหมวดการท่องเท่ียวและสันทนาการและเปรียบเทียบกบัอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงท่ี
ไดรั้บของตลาด  2) เพ่ือศึกษาอตัราผลตอบแทนและเปรียบเทียบกบัอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของกลุ่มหลกัทรัพย์
การบริการหมวดการท่องเท่ียวและสันทนาการ ซ่ึงมีหลกัทรัพยใ์นการศึกษาจาํนวน 12 หลกัทรัพพย ์ไดแ้ก่  1) ACD : 
บริษทั เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 2) ASIA : บริษทั เอเชียโฮเตล็ จาํกดั (มหาชน) 3) CENTEL 
: บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) 4) CSR : บริษทั เทพธานีกรีฑา จาํกดั (มหาชน) 5) DTC : บริษทั 
ดุสิตธานี จาํกดั (มหาชน) 6) ERW : บริษทั ดิ เอราวณั กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 7) GRAND: บริษทั แกรนด ์แอสเสท โฮ
เทลส์  แอนด์ พรอพเพอร์ต้ี  จํากัด(มหาชน) 8) LRH : บริษัท  ลากูน่า รีสอร์ท  แอนด์ โฮเท็ล  จํากัด  (มหาชน) 
9.MANRIN : บริษทั แมนดารินโฮเต็ล จาํกดั (มหาชน) 10) OHTL : บริษทั โอเอชทีแอล จาํกดั (มหาชน) 11) ROH : 
บริษทั โรงแรมรอยลั ออคิด (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 12) SHANG : บริษทั แชงกรี-ลา โฮเตล็ จาํกดั (มหาชน)  
ทําการศึกษาโดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิเปป็นรายวนัตั้ งแต่วนัท่ี 4 มกราคม 2553 ถึงวนัท่ี 28 เมษายน 2558 รวมเป็น
ระยะเวลา  1297 วนัทาํการ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา คือ การวิเคราะห์จากแบบจาํลอง CAPM (Capital Asset Pricing 
Model) เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการเลือกตดัสินใจท่ีจะลงทุนในกลุ่มหลกัทรัพยก์ารบริการหมวดการท่องเท่ียวและ
สันทนาการ  

ผลการศึกษาพบว่า หลกัทรัพยก์ลุ่มการบริการหมวดการท่องเท่ียวและสันทนาการ มีจาํนวน 9 หลกัทรัพย ์
ไดแ้ก่ ACD, ASIA, CENTEL, CSR, DTC, ERW, MANRIN, OHLT, SHANG  หลกัทรัพยเ์หล่าน้ีเป็นหลกัทรัพยท่ี์มี
ราคาตํ่ากว่าท่ีควรจะเป็น เม่ือเทียบกับอัตราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง ณ ระดับความเส่ียงเดียวกันกับเส้นตลาด
หลกัทรัพย ์ขณะท่ีหลกัทรัพยท่ี์มีนกัลงทุนตดัสินใจไม่ลงทุน มีจาํนวน 3 หลกัทรัพย ์คือ หลกัทรัพย ์GRAND, LRH, 
ROH เน่ืองจากเป็นหลกัทรัพยท่ี์มีราคาสูงกวา่ท่ีควรจะเป็น เม่ือเทียบกบัอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง ณ ระดบัความ
เส่ียงเดียวกนักบัเส้นตลาดหลกัทรัพย ์

 

คาํสําคญั :   ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย,  กลุ่มหลกัทรัพยก์ารบริการหมวดการท่องเท่ียวและสันทนาการ,              
ราคาหลกัทรัพย ์
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Abstract 

Subject of the research, 1 )  To study rate of return and risk of investing in service group of security, 

section tourism and recreation, and compare between rate of return and the market risk. 2 ) To study rate of return 

compare to expectation rate of return of service group of security, section tourism and recreation, which has 12 

securities in total. 1) ACD: Asia Coporate Development PCL, 2) ASIA: Asia Hotel PLC, 3) CENTEL: Central 

Plaza PLC, 4) CSR: Tepthanee Kritha PLC, 5) DTC: Dusit Thani PLC, 6) ERW: The Erawan Group PLC, 7) 

GRAND: Grand Estate Hotel and Property PLC, 8) LRH: Laguna Resort and Hotel PLC, 9) MANRIN: Mandarin 

Hotel PLC, 10) OHTL: OHTL PLC, 11) ROH: Royal Orchid Hotel (Thailand) PLC 12) SHANG: Shangri La Hotel 

PLC,  Researcher use daily secondary data from 4th of January 2010 to 28th of April 2015, total of 1,297 days. Study 

tool is to analyze from model of CAPM (Capital Asset Pricing Model), in order to guideline the decision making to 

invest in service group of security, section tourism and recreation.  

From the study find that service group of security section tourism and recreation has 9 securities that, 

which are ACD, ASIA, CENTEL, CSR, DTC, ERW, MANRIN, OHLT, SHANG. All these securities are under-

pricing than they should, compare to actual rate of return as at the same level of risk with stock exchange market 

bar. There are three securities that investors don’t invest in consist of GRAND, LRH, ROH, because they are the 

securities that has over price, comparing the actual rate of return as at same level of risk with stock exchange par. 
 

KEYWORDS: The Stock Exchange of Thailand, Service Group of Security Section Tourism and Recreation, 
Stock Price 

 

1. บทนํา 
การลงทุน หากผูล้งทุนนั้นตดัสินใจเลือกการลงทุนท่ีเหมาะสมก็จะคุม้ค่ากบัผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บ ดงันั้น

การลงทุนก็น่าจะเป็นแนวทางหน่ึงท่ีจะตอบสนองผลตอบแทนให้กบัผูล้งทุน แต่หากการลงทุนนั้นผูล้งทุนสามารถ
ลงทุนไดห้ลายรูปแบบท่ีมีทั้งความเส่ียงสูงและแทบจะไม่มีความเส่ียงเลย ซ่ึงการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยก์็เป็นอีก
ทางเลือกหน่ึงท่ีน่าสนใจในลงทุน การลงทุนในตลาดหลกัทรัพยมี์หลายสินคา้และตราสารหลายประเภทใหไ้ดเ้ลือกลงทุน 
         หลกัทรัพย ์เพ่ือใหน้กัลงทุนเขา้มาร่วมลงทุนและผูล้งทุนเหล่านั้นกจ็ะเป็นหน่ึงในผูร่้วมถือหุน้ในบริษทั โดย
ตลาดหลกัทรัพยจ์ะทาํหนา้ท่ีเป็นศูนยก์ลางในการซ้ือขายเปล่ียนมือหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยน์ั้นไม่ไดท้าํหนา้ท่ีซ้ือ
ขายหลกัทรัพยโ์ดยตรงแต่ทาํหนา้ท่ีควบคุมการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์ห้ดาํเนินไปอยา่งมีระเบียบและโปร่งใสเพ่ือสร้าง
ความมัน่ใจให้กบัผูล้งทุนและผูท่ี้จะเขา้มาลงทุน การลงทุนในหลกัทรัพยน์ั้นมีโอกาสไดรั้บผลตอบแทนทางการเงิน
ในรูปแบบต่างๆ เช่น เงินปันผล กาํไรจากการซ้ือขาย เป็นตน้ โดยการลงทุนนั้นยอ่มมีความเส่ียงเสมอ ดงันั้นผูล้งทุน
จึงควรศึกษาขอ้มูลและวิเคราะห์ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุนอยา่งละเอียด จะช่วยให้ผูล้งทุนสามารถบริหารความ
เส่ียงจากการลงทุนให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม และสามารถไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุนในระดบัท่ีน่าพึงพอใจ
ตามท่ีคาดหวงัได ้
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        การลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและสันทนาการนั้นมีความน่าสนใจในการเลือกลงทุนเพราะ
ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีนกัท่องเท่ียวเขา้มาเป็นจาํนวนมากและคนในประเทศยงัให้ความสาํคญักบัการท่องเท่ียว
อีกดว้ย อีกทั้งรัฐบาลยงัใหก้ารสนบัสนุนกบัอุตสาหกรรมน้ีดว้ยโดยจะมีนโยบายต่างๆในการสนบัสนุนการท่องเท่ียว 
ฟ้ืนฟูการท่องเท่ียว เช่น นโยบายลดภาษีหากเท่ียวในประเทศไทย เป็นตน้ และยงัเป็นธุรกิจท่ีทาํรายไดใ้ห้กบัประเทศ
เป็นอยา่งมากและคนในสมยัน้ีมกัเน้นกิจกรมท่ีผ่อนคลาย เพลิดเพลินและสนุกสนาน หากธุรกิจเหล่าน้ีมีการเติบโต
สูงข้ึนกจ็ะทาํใหธุ้รกิจเหล่าน้ีมีความน่าสนใจในการลงทุนสูงข้ึนเพราะนกัลงทุนมีโอกาสไดรั้บผลตอบแทนสูงข้ึน 
 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1.  เพ่ือศึกษาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนของกลุ่มหลกัทรัพยก์ารบริการหมวดการ
ท่องเท่ียวและสันทนาการและเปรียบเทียบกบัอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงท่ีไดรั้บของตลาด 
         2.  เพ่ือศึกษาอตัราผลตอบแทนและเปรียบเทียบกบัอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของกลุ่มหลกัทรัพยก์าร
บริการหมวดการท่องเท่ียวและสันทนาการ เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการเลือกตดัสินใจท่ีจะลงทุนในกลุ่มหลกัทรัพยก์าร
บริการหมวดการท่องเท่ียวและสันทนาการ 
 

3. การดาํเนินการวจิัย 
3.1  ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา เป็นขอ้มูลทุติยภูมิ คือ 

1.  ราคาปิดในแต่ละวนัในช่วงระยะเวลาตั้ งแต่วนัท่ี  4 มกราคม 2553 ถึงวนัท่ี 28 เมษายน 2558  เป็น

ระยะเวลา 1297 วนัทาํการ หลกัทรัพยห์มวดการท่องเท่ียวและสันทนาการท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยมี 12 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ ACD,  ASIA, CENTEL, CSR, DTC, ERW, GRAND, LRH, MANRIN, OHTL, 

ROH, SHANG  

2.  ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย(SET INDEX) 

3. อตัราผลตอบแทนของตัว๋เงินคลงัระยะสั้น 1 ปี รวบรวมจากฐานขอ้มูลของธนาคารแห่งประเทศไทย 

สําหรับขอ้มูลการวิเคราะห์เพ่ือทาํการเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงเป็นการวิเคราะห์เชิง

พรรณนาอธิบายเก่ียวกับกรอบแนวคิดและทฤษฎีและวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยใช้สูตรการคาํนวณการหาอตัรา

ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพยค์่าเบตา้สัมประสิทธ์ิและอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการโดยใชก้ารจาํลองการตั้ง

ราคาหลกัทรัพย ์(CAMP) 

3.2  การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
         ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ  (Secondary Data) รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ดงัน้ี               
        3.2.1  รายงานซ้ือขายหลกัทรัพยข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ตั้งแต่วนัท่ี 4 มกราคม  2553  ถึง
วนัท่ี  27 เมษายน 2558   รวมเป็น  1297  วนัทาํการเพื่อรวบรวมขอ้มูลราคาปิดของหลกัทรัพยใ์นหมวดอุตสาหกรรมการ
บริการหมวดธุรกิจการท่องเท่ียวและสันทนาการในแต่ละวนัทาํการและจุดปิดดชันี SET50 Indexในแต่ละวนัทาํการ 
         3.2.2  ขอ้มูลอตัราผลตอบแทนของตัว๋เงินคลงัระยะสั้ น  1  ปี  รวบรวมจากฐานขอ้มูลของ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยในช่วงเวลาเดียวกนั 
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3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 
         3.3.1 การวเิคราะห์เชิงพรรณา  อธิบายเก่ียวกบักรอบแนวความคิด  ทฤษฎี  และคาํจาํกดัความ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
         3.3.2 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ  ใชสู้ตรในการคาํนวณหาอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนใน หลกัทรัพย ์ 
อตัราผลตอบแทนของตลาด  ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้  อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัและ อตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง  
โดยการใชแ้บบจาํลองการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์ (CAPM) 
 
4. ผลการวจิัย 

1.  เพ่ือศึกษาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนของกลุ่มหลกัทรัพยก์ารบริการหมวดการ
ท่องเท่ียวและสันทนาการและเปรียบเทียบกบัอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงท่ีไดรั้บของตลาด 

หลกัทรัพย ์ อตัราผลตอบแทน ความเส่ียง 

SET50 INDEX 0.06 1.11 

ADC 0.20 4.50 

ASIA 0.13 2.33 

CENTEL 0.19 2.49 

CSR 0.17 1.46 

DTC 0.11 1.91 

ERW 0.08 2.19 

GRAND 0.09 4.19 

LRH -0.03 2.01 

MANRIN 0.29 2.73 

OHTL 0.46 1.44 

ROH 0.47 2.16 

SHANG 0.25 1.93 

 

        จากตารางที่ 1 การเปรียบเทียบระหวา่งอตัราผลตอบแทนแต่ละหลกัทรัพยใ์นกลุ่มหลกัทรัพยก์ารบริการหมวด
การท่องเท่ียวและสันทนาการและความเส่ียงของแต่ละหลกัทรัพยใ์นกลุ่มหลกัทรัพยก์ารบริการหมวดการท่องเท่ียว
และสันทนาการ อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยซ่ึ์งหลกัทรัพยท่ี์มีผลตอบแทนมากท่ีสุดคือ หลกัทรัพย ์ROH มีอตัรา
ผลตอบแทนอยู่ท่ี  0.47 รองลงมาคือ OHTL ให้อัตราผลตอบแทน  0.46, MANRIN ให้อัตราผลตอบแทน  0.29 
,SHANG ใหอ้ตัราผลตอบแทน 0.25, ADC ใหอ้ตัราผลตอบแทน 0.20, CENTEL ให้อตัราผลตอบแทน 0.19, CSR ให้
อัตราผลตอบแทน 0.17 ,ASIA ให้อัตราผลตอบแทน 0.13 ,DTC ให้อัตราผลตอบแทน 0.11, GRAND ให้อัตรา
ผลตอบแทน 0.09, ERW ให้อตัราผลตอบแทน 0.08, ตลาดให้ผลตอบแทนเท่ากบั 0.06 ROH  ส่วนหลกัทรัพยท่ี์ให้
อตัราผลตอบแทนนอ้ยท่ีสุด คือหลกัทรัพย ์ LRH ซ่ึงมีอตัราผลตอบแทนเท่ากบั -0.03และหลกัทรัพยท์ั้งหมดมีความ
เส่ียงสูงกว่าความเส่ียงของตลาดทุกหลกัทรัพย ์หลกัทรัพยท่ี์มีอตัราความเส่ียงสูงท่ีสุดคือ ADC  มีอตัราความเส่ียง
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เท่ากบั  4.50 รองลงมาคือ GRAND, MANRIN, CENTEL, ASIA, ERW, ROH, LRH, SHANG, CSRและ OHTL โดย
มีอตัราความเส่ียงเท่ากบั 4.19, 2.73, 2.49, 2.33, 2.19, 2.16, 2.01, 1.93, 1.91, 1.46, 1.44 ตามลาํดบั โดยความเส่ียงของ
ตลาดเท่ากบั 1.11 

2  เพ่ือศึกษาอตัราผลตอบแทนและเปรียบเทียบกบัอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของกลุ่มหลกัทรัพยก์ารบริการ
หมวดการท่องเท่ียวและสันทนาการ  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการเลือกตดัสินใจท่ีจะลงทุนในกลุ่มหลกัทรัพยก์าร
บริการหมวดการท่องเท่ียวและสันทนาการ 

หลกัทรัพย์ อตัราผลตอบแทนทีเ่กดิขึน้จริง อตัราผลตอบแทนทีค่าดหวงั การตดัสินใจ 

ACD 1397.35 244.32 Undervalued 

ASIA 599.93 157.21 Undervalued 

CENTEL 6583.64 378.18 Undervalued 

CSR 370.89 10.80 Undervalued 

DTC 246.69 71.56 Undervalued 

ERW 10534.12 321.84 Undervalued 

GRAND 40.33 308.32 Overvalued 

LRH -50.94 167.59 Overvalued 

MANRIN 106286.13 126.76 Undervalued 

OHLT 339.15 48.49 Undervalued 

ROH -43.99 53.38 Overvalued 

SHANG 17710.81 64.35 Undervalued 

 

        จากตารางที่ 2  แสดงหลักทรัพยใ์นกลุ่มหลักทรัพยก์ารบริการหมวดการท่องเท่ียวและสันทนาการในช่วง
ระยะเวลา 4 มกราคม 2553 ถึง 27 เมษายน 2558 รวมระยะเวลา 1297 วนัทาํการ พบว่าอตัราตอบแทนท่ีคาดหวงั
มากกวา่ อตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ ไดแ้ก่  ACD, ASIA, CENTEL, CSR, DTC, ERW, MANRIN, OHLT, SHANG 
โดยหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีมีมูลค่าตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น แสดงวา่ หลกัทรัพยด์งักล่าวน้ีมีค่า Undervalue เน่ืองจากการมีความ
เหมาะสมและคุม้ค่าต่อการ ลงทุน ดงันั้นนักลงทุนควรตดัสินใจลงทุนหรือซ้ือหลกัทรัพยน์ั้นไวเ้พราะหลกัทรัพย ์
ดงักล่าวมีโอกาสจะปรับตวัสูงข้ึน ส่วนหลกัทรัพยท่ี์มีค่าอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัมีค่านอ้ยกวา่อตัราผลตอบแทนท่ี
ตอ้งการ คือ หลกัทรัพย ์GRAND, LRH, ROH เน่ืองจากการชดเชยความเส่ียงท่ีเป็นระบบ แสดงวาหลกัทรัพยด์งักล่าว
น้ีมีค่า Overvalue ทาํให้ไม่มีความเหมาะสมและไม่คุม้ค่าต่อการลงทุน นักลุงทุนควรจะตดัสินใจไม่ลงทุนหรือขาย
หลกัทรัพยน์ั้นเพราะ หลกัทรัพยด์งักล่าวมีมูลค่าสูงกวา่ท่ีควรจะเป็น 

 
5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
         ผลการศึกษาความเส่ียงของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มการบริการหมวดการท่องเท่ียวและสันทนาการผลการศึกษา
พบว่าหลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงสูงไม่จาํเป็นตอ้งมีอตัราผลตอบแทนสูงเช่นกนั นักลงทุนควรใชค้วามระมดัระวงัใน
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หลกัทรัพย ์LRH ในการลงทุนเพราะเป็นหลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงสูงกวา่ตลาดแต่มีอตัราผลตอบแทนท่ีตํ่ากว่าอตัรา
ผลตอบแทนของตลาดและในการลงทุนนกัลงทุนควรพิจารณาปัจจยัภายในบริษทัเป็นหลกั 

 
6. บทสรุป 

1.  ผลการศึกษาความเส่ียงของหลักทรัพยใ์นกลุ่มการบริการหมวดการท่องเท่ียวและสันท นาการผล
การศึกษาพบวา่ทั้ง 12 หลกัทรัพยท่ี์ทาํการศึกษามีความเส่ียงสูงกวา่ความเส่ียงของตลาดโดยท่ีอตัราผลตอบแทนของ
หลกัทรัพยไ์ม่ไดสู้งกว่าผลตอบแทนของตลาดมี 1 หลกัทรัพยซ่ึ์งมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสอดคลอ้งกบั
ผลการวิจยัของ กิตติพนัธ์  คงสวสัด์ิเกียรติ (2556) ศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการ
ลงทุนหลักทรัพย์กลุ่มอสังหาริมทรัพย์หมวดวสัดุก่อสร้างโดยใช้แบบจาํลองการตั้ งราคาหลักทรัพย์ (CAPM) 
ผลการวิจยัพบวา่หลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพยห์มวดวสัดุก่อสร้างทั้ง 18 หลกัทรัพยท่ี์ทาํการศึกษามีความเส่ียงสูง
กว่าความเส่ียงของตลาดทุกหลกัทรัพยแ์ต่มีอตัราผลตอบแทนตํ่ากว่าอตัราผลตอบแทนของตลาด 4 หลกัทรัพย ,์ 
ผลงานวิจยัของ อฉัราภรณ์  คาํมูลศรี  และ  กิตติพนัธ์  คงสวสัด์ิเกียรติ  (2557)  ไดท้าํการศึกษาเร่ืองการเปรียบเทียบ
ความเส่ียง และอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจ  เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารผลการวิจยัพบวา่
หลกัทรัพยห์มวดธุรกิจ  เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารทั้ง 6 หลกัทรัพยท่ี์ทาํการศึกษาเส่ียงสูงกวา่ความเส่ียง
ของตลาดทุกหลกัทรัพยแ์ต่มีอตัราผลตอบแทนตํ่ากวา่อตัราผลตอบแทนของตลาด 1 หลกัทรัพย ์, ผลงานวิจยัของกมล
รัตน์  ราศี  และ  กิตติพนัธ์  คงสวสัด์ิเกียรติ  (2557)  ไดท้าํการศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของ
หลกัทรัพยก์ลุ่มบริการการแพทย ์ จาํนวน  6  หลกัทรัพยโ์ดยใชแ้บบจาํลอง CAPM ผลการวิจยัพบวา่หลกัทรัพยก์ลุ่ม
บริการการแพทย ์ ทั้ง 6 หลกัทรัพยท่ี์ทาํการศึกษามีอตัราความเส่ียงสูงกว่าความเส่ียงของตลาดทุกหลกัทรัพยแ์ต่มี
อตัราผลตอบแทนตํ่ากวา่อตัราผลตอบแทนของตลาด 1 หลกัทรัพย ์, ผลงานวิจยัของ ทินกร  ฟักเจริญ  และ  กิตติพนัธ์  
คงสวสัด์ิเกียรติ (2557) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองการเปรียบเทียบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่ม
อุตสาหกรรมบริการ  หมวดธุรกิจการท่องเท่ียวและสันทนาการ จาํนวน 6 หลกัทรัพย ์ผลการวิจยัวา่หลกัทรัพยก์ลุ่ม
อุตสาหกรรมบริการ  หมวดธุรกิจการท่องเท่ียวและสันทนาการ ทั้ง 6 หลกัทรัพย ์ทาํการศึกษามีอตัราความเส่ียงสูง
กวา่ความเส่ียงของตลาดทุกหลกัทรัพยแ์ต่มีอตัราผลตอบแทนตํ่ากวา่อตัราผลตอบแทนของตลาด 2 หลกัทรัพย ์   

2.  ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้เป็นดชันีท่ีช้ีวดัความเส่ียงท่ีเป็นระบบ หากหลกัทรัพยใ์ดท่ีมีค่า สัมประสิทธ์ิเบตา้
มากกว่า 1 แสดงว่าหลักทรัพย์นั้ นมีความเส่ียงท่ีเป็นระบบมากกว่าตลาดและเป็น หลักทรัพยท่ี์มีความเส่ียงสูง 
(Aggressive Stock) จากผลการศึกษาหลักทรัพย์กลุ่มการบริการหมวดการท่องเท่ียวและสันทนาการ พบว่ามี 1 
หลกัทรัพยคื์อ CENTEL ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ ทินกร ฟักเจริญ  และกิตติพนัธ์  คงสวสัด์ิเกียรติ 
(2557) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองการเปรียบเทียบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมบริการ  
หมวดธุรกิจการท่องเท่ียวและสันทนาการ จาํนวน 6 หลกัทรัพย ์ผลการวิจยัว่าหลกัทรัพยท่ี์ให้ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้
มากกว่า  1 มีจํานวน  1 หลักทรัพย์ คือ  CENTEL ผลงานวิจัยของ ช่อลัดดา คําจ้อย  และกิตติพันธ์  คงสวัสด์ิ
เกียรติ  (2557) ไดท้าํการศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมยาน
ยนต ์ โดยใชแ้บบจาํลอง  CAPM ผลการวิจยัวา่หลกัทรัพยท่ี์ให้ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้มากกวา่  1 มีจาํนวน 6 หลกัทรัพย ์
ได้แก่ APCS, CWT, AH, BAT-3K, GYT, EASON ผลงานวิจัยของ ชิสา  จันทรวิสูตร  และ  กิตติพนัธ์  คงสวสัด์ิ
เกียรติ  (2557) ได้ทาํการศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจส่ือและ
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ส่ิงพิมพโ์ดยใชแ้บบจาํลอง CAPM จาํนวน 6 หลกัทรัพย ์ผลการวิจยัวา่หลกัทรัพยท่ี์ให้ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้มากกวา่  1 
มีจาํนวน 1 หลกัทรัพย ์คือ BEC ดงันั้น หลกัทรัพยก์ลุ่มน้ีจดัเป็นหลกัทรัพยป์ระเภทความเส่ียงสูง (Aggressive Stock) 

3.  การวิเคราะห์การตดัสินใจลงทุนซ้ือของหลกัทรัพยก์ลุ่มการบริการหมวดการท่องเท่ียวและสันทนาการ
โดยใช้ตวัแบบจาํลองการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์(CAPM) ในการตดัสินใจเลือกลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ให้ อตัรา
ผลตอบแทนท่ีตอ้งการตํ่ากวา่อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั เป็นหลกัทรัพยท่ี์มีมูลค่าตํ่ากวา่ท่ี ควรจะเป็น (Undervalue) 
ผลการศึกษาพบว่าผลการศึกษาเพราะมีหลักทรัพยท่ี์ควรลงทุนซ้ือ มีจาํนวน 9 หลักทรัพย์ ได้แก่ ACD, ASIA, 
CENTEL, CSR, DTC, ERW, MANRIN, OHLT, SHANG ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พชรวรรษ  ยศประสงค ์ และ  
กิตติพนัธ์  คงสวสัด์ิเกียรติ (2557) ไดท้าํการศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียง และอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่ม
ทรัพยากรพลงังานและสาธารณูปโภค 6 หลกัทรัพย ์ โดยใชแ้บบจาํลอง  CAPM ผลการวิจยัพบวา่มีอตัราผลตอบแทน
ท่ีคาดหวงัมากกว่าอัตราผลตอบแทนท่ีต้องการ 4 หลักทรัพย์ ได้แก่ ADVANC, AIT, CSL, DTAC ผลการวิจัย
ของวรัญญา หลกัคาํ และ กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติไดท้าํการศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียง และอตัราผลตอบแทนของ
หลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมบริการธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ์จํานวน  6 หลักทรัพย์  โดยใช้แบบจําลอง CAPM  
ผลการวิจยัพบวา่มีอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัมากกวา่อตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ 5 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ GRAMMY, 
LIVE, MAJOR, MATCH, MCOT ผลงานวิจยัของอฉัราภรณ์  คาํมูลศรี และกิตติพนัธ์  คงสวสัด์ิเกียรติ  (2557)  ได้
ทาํการศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียง และอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจ  เทคโนโลยสีารสนเทศและการ
ส่ือสารผลการวิจัยพบว่ามีอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัมากกว่าอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ 4 หลกัทรัพย  ์ไดแ้ก่ 
AQUA, LIVE, SMM, MCOT 
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        ของหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมบริการ  หมวดธุรกิจการท่องเท่ียวและสันทนาการ จาํนวน  6  
        หลกัทรัพยโ์ดยใชแ้บบจาํลอง  CAPM.”  วารสารสมาคมส่งเสริมการวจิยั ปีท่ี 5 ฉบบัท่ี 3  
        กนัยายน - ธนัวาคม 2557 
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การศึกษาเปรียบเทยีบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ 

กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์  โดยใช้แบบจําลอง CAPM 

A STUDY OF  RISK COMPARISON AND SECURITY RATE OF RETURN 

IN AUTOMOTIVE INDUSTRY BY CAPM MODEL 
 

จิตราภา  สุขขาม1    ดร.กติติพนัธ์  คงสวสัดิ์เกยีรติ2 
1 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต แขนงการเงิน มหาวทิยาลยัรังสิต 

2 รองคณบดีฝ่ายวจิยั  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัรังสิต 

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

บทคดัย่อ 

         การศึกษาคร้ังน้ี  มีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและอัตราผลตอบแทนท่ีจะได้รับของ
หลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมยานยนตก์บัความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของตลาดและศึกษาแนวทางการตดัสินใจ
ลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์โดยใช้ รูปแบบจาํลองการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์(Capital Asset 
Pricing Model : CAPM)  โดยใชข้อ้มูลราคาปิดของหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์ 17  หลกัทรัพย ์ รวมไปถึง
ราคาของจุดปิดดัชนี  SET Index  ในแต่ละวนัทําการของหลักทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์  ตั้ งแต่วนัท่ี  4  
มกราคม  2553  ถึงวนัท่ี   30  ธันวาคม  2557 รวมเป็น  1,221 วนัทาํการและขอ้มูลอตัราผลตอบ แทนของตัว๋เงินคลงั
ระยะสั้น  1  ปี  รวบรวมจากฐาน ขอ้มูลของธนาคารแห่งประเทศไทยในช่วงเวลาเดียวกนั 
         ผลการศึกษาพบว่าหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ท่ีน่าลงทุนซ้ือมีจาํนวน  15  หลกัทรัพย ์ ไดแ้ก่  
AH,  BAT-3K,  EASON,  GYT,  HFT,  IHL,  IRC,  PCSGH, SAT,  SPG,  STANLY,  TKT,  TNPC,  TRU  และ  
TSC  มีมูลค่าตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น  (Undervalued)  เน่ืองจากมีอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงสูงกวา่อตัราผลตอบแทน
ท่ีคาดหวงั  ในอนาคตอาจมีการปรับตวัสูงข้ึนนกัลงทุนควรตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยด์งักล่าว  ขณะท่ีหลกัทรัพยท่ี์
มีอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงน้อยกวา่อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัมีจาํนวน  2 หลกัทรัพยคื์อ APCS  และ  CWT  
เน่ืองจากมีมูลค่าสูงกวา่ท่ีควรจะเป็น (Overvalued) ไม่คุม้ค่าต่อการลงทุน  นกัลงทุนไม่ควรลงทุน  หรือควรตดัสินใจ
ไม่ลงทุนในหลกัทรัพย ์ 2  หลกัทรัพยน้ี์  ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ของหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์  พบว่า

หลกัทรัพย ์ CWT  คือหลกัทรัพยท่ี์มี  β  มากกวา่  1  เป็นหลกัทรัพยเ์ชิงรุก (Aggressive stock) มีความสัมพนัธ์ในเชิง
บวกแสดงถึงผลตอบแทนของหลกัทรัพยน้ี์มีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนักบัผลตอบแทนของตลาดโดยท่ี
ผลตอบแทนของหลกัทรัพยด์ังกล่าวน้ี มากกว่าตลาดเล็กน้อยแต่ก็มีความเส่ียงสูงกว่าตลาดเช่นเดียวกัน  ขณะท่ี
หลกัทรัพยท่ี์มีค่าสัมประสิทธ์ิเบต้า น้อยว่า  1  แต่ยงัมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกมีจาํนวน  16  หลกัทรัพย  ์ ได้แก่  
PCSGH, APCS, SAT, TRU, IHL, AH, HFT, TNPC, STANLY, EASON, IRC, TKT, TSC, BAT-3K, SPG และ 
GYT   โดยหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีมีการเปล่ียนแปลงไปในเดียวกนักบัผลตอบแทนของตลาด  แต่ผลตอบแทนท่ีไดรั้บนั้น
จะนอ้ย กวา่ผลตอบแทนของตลาด  กล่าวคือหลกัทรัพย ์ 16  หลกัทรัพย ์น้ีมีความเส่ียงนอ้ยกวา่ความเส่ียง ของตลาด  
เรียกหลกัทรัพยท่ี์มีลกัษณะเช่นน้ีวา่  หลกัทรัพยเ์ชิงรับ  (Defensive stock) 

คาํสําคญั: อตัราผลตอบแทน, ความเส่ียงของอตัราผลตอบแทน, ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้, แบบจาํลองการตั้งราคาหลกัทรัพย ์
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ABSTRACT 

         The study aimed at a comparison and security rate of return in automotive industry and rate of return 
receiving and rate of return market risk by Capital Asset Pricing Model (CAPM) to be guideline of investigate 
decision in an automotive industry by using SET Index cost in each stock exchange market official day in 
automotive industry since 4 January 2000 to 30 December 2014, total amount 1,221 official days, and rate of return 
treasury bill for short period 1 year, they were collected by information database of the Bank of Thailand in period 
time. 
         The study was indicated that there were 15 assets investigated automotive industry purchasing such as 
AH,  BAT-3K,  EASON,  GYT,  HFT,  IHL,  IRC,  PCSGH, SAT,  SPG,  STANLY,  TKT,  TNPC,  TRU  and 
TSC, there were undervalued possibility because of there was an security rate higher than security rate aspect. In 
the future, it may be higher rated, an investor should decide to invest that asset, while there were two assets that 
received lower than security rate aspect that was APS and CWT because of it was overvalued not remunerative with 
investigate, and an investor should not invest or sell this asset. Beta coefficient of assets in automotive industry 
found that the CWT stock market was less than 1 of beta coefficient, but it was positive relation there were 16 
assets they were: PCSGH, APCS, SAT, TRU, IHL, AH, HFT, TNPC, STANLY, EASON, IRC, TKT, TSC, BAT-
3K, SPG and GYT. That resulted to rate of return assets following as rate of return assets market, but fewer. The 16 
stock markets were less than market risk, it was called Defensive stock. 
 

Keywords : Rate of Return, Rate of return risk, Beta coefficient, Capital Asset Pricing Model 
 

1. บทนํา 
         อุตสาหกรรมยานยนตก์็เป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมท่ียงัเติบโต และขยายตวัเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองในระยะ 3-5 
ปีขา้งหนา้  และยงัเป็นอุตสาหกรรมท่ีค่อนขา้งโดดเด่นเป็นอยา่งมากในภูมิภาคเอเชียและอาเซียน เน่ืองจากมีปริมาณ
การผลิตรถยนตท่ี์มากกวา่คร่ึงหน่ึงของปริมาณการผลิตทัว่โลก  บริษทัผูป้ระกอบการรถยนตย์กัษใ์หญ่สัญชาติญ่ีปุ่น 
ยงัคง เดินหนา้ยา้ยฐานการผลิตจากประเทศของตนมายงัตลาดส่งออกในปัจจุบนัอยา่งต่อเน่ือง  เพ่ือลดความเส่ียงจาก
ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน  อีกทั้งในระยะยาวตลาดจีน อเมริกา และอาเซียน ยงัคงเป็นตวัผลกัดนัให้เกิดการ
เติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต ์และการลงทุนอยา่งต่อเน่ืองในตลาดเกิดใหม่ตลาดกาํลงัพฒันา  โดยคาดวา่จะช่วย
ผลกัดนัใหย้อดการ ประกอบรถยนตโ์ลกทะลุหลกั 100 ลา้นคนัไดเ้ป็นคร้ังแรกในปี 2560 
         อุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยเป็นอุตสาหกรรมหน่ึงท่ีมีความสําคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจของ
ประเทศ  ทั้งดา้นการผลิต  การตลาด  การจา้งงาน  และความเช่ือมโยงกบัอุตสาหกรรมอ่ืนๆ อีกหลายอุตสาหกรรม ซ่ึง
ในปัจจุบนัน้ีสามารถผลิตและส่งออกยานยนตแ์ละช้ินส่วนไดม้ากกวา่ลา้นคนัต่อปี  สัดส่วนร้อยละ 50:50 ระหวา่งการ
ผลิตขายในประเทศและผลิตเพ่ือส่งออก  ทาํใหป้ระเทศไทยกลายเป็นผูส่้งออกยานยนตร์ายใหญ่ระดบั  1  ใน  10  ของ
โลก (จีน  อินเดีย  สหรัฐอเมริกา  บราซิล  ไทย  เยอรมณี  ญ่ีปุ่น  ฝร่ังเศส  เมก็ซิโก  และอินโดนีเซีย)  ในปี 2558 น้ีคาด
วา่การผลิตจะมีการขยายตวัประมาณร้อยละ 10 หรือคิดเป็นปริมาณการผลิตรถยนตป์ระมาณ 2,150,000 คนั เน่ืองจาก
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เศรษฐกิจในประเทศและตลาดส่งออกหลกัมีแนวโน้มปรับตวัดีข้ึนเพราะไทยไม่ปิดกั้นการเขา้มาลงทุนของบริษทั
ต่างประเทศ  ดงันั้นจึงมีการขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมน้ีไม่เฉพาะบริษทัญ่ีปุ่นเท่านั้น  แต่บริษทัยานยนตข์นาด
ใหญ่จากประเทศตะวนัตกต่างก็เขา้มาตั้งโรงงานการผลิตในประเทศไทยจนเกือบครบทุกบริษทั  อุตสาหกรรมยาน
ยนตเ์กิดการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง  ทาํให้ไทยกลายเป็นศูนยก์ลางการผลิตยานยนตข์องทวีปเอเชียและเป็นระดบัชั้นนาํ
ของโลกในอนาคต      
         การลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมยานยนตจึ์งค่อนขา้งน่าสนใจและถือเป็นทางเลือก หน่ึงท่ีน่าสนใจ
สาํหรับผูท่ี้ตอ้งการไดรั้บผลตอบแทนท่ีดีกวา่การปล่อยใหเ้งินของตนเองมีมูลค่าลด ลงตามหลกัการของมูลค่าเงินตาม
เวลา  ยิ่งอุตสาหกรรมยานยนต ์เติบโตดีข้ึนอยา่งไรก็ยอ่มมีโอกาสท่ีจะไดรั้บผลตอบแทนในระดบัสูง  กล่าวคือ  ยิ่งมี
ความเส่ียงสูงมากเท่าไรผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บกย็อ่มมีมากข้ึน  เป็นความสัมพนัธ์ ไปในทิศทางเดียวกนั  ซ่ึงนกัลงทุน
จะตอ้งพิจารณาว่าการจะลงทุน นั้นๆมีแนวโน้มเป็นอย่างไรและมีโอกาสไดรั้บผลตอบแทนมากน้อยเพียงใด  ใน
การศึกษาคร้ังน้ีได  ้นําหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  จาํนวน  17  
หลกัทรัพยม์าเป็นกรณีศึกษา   โดยการทาํการศึกษาเก่ียวกบัค่าความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนใน
หลกัทรัพย ์ โดยใชแ้นวคิดเร่ืองทฤษฎีแบบจาํลองการตั้งราคาหลกัทรัพย ์ )CAPM(  มาเป็นแนวคิดในการศึกษาคร้ังน้ี   

 
2. วัตถุประสงค์ของการวจิัย   
        1. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บของหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์
กบัความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของตลาด 
        2. เพ่ือศึกษาแนวทางการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมยานยนตโ์ดยใช ้รูปแบบจาํลองการ
กาํหนดราคาหลกัทรัพย ์(Capital Asset Pricing Model : CAPM) 
 
3. วธีิการดาํเนินการวจิัย 
        ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา  จะรวบรวมขอ้มูลราคาปิดในแต่ละวนัของหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมยานยนตโ์ดย
เกบ็ขอ้มูล รายวนั ตั้งแต่วนัท่ี  4  มกราคม  2553  ถึงวนัท่ี  30  ธนัวาคม  2557 จาํนวน  17  หลกัทรัพย ์ ไดแ้ก่ 
  1. AH  บริษทั  อาปิโก  ไฮเทค  จาํกดั  (มหาชน)   
  2. APCS  บริษทั  เอเชีย  พรีซิชัน่  จาํกดั  (มหาชน) 
  3. BAT-3K บริษทั  ไทยสโตเรจ  แบตเตอร่ี จาํกดั  (มหาชน) 
  4. CWT  บริษทั  ชยัวฒันา  แทนเนอร่ี  กรุ๊ป  จาํกดั  (มหาชน) 
  5. EASON บริษทั  อีซ่ึน  เพน้ท ์ จาํกดั  (มหาชน) 
  6. GYT    บริษทั  กู๊ดเยยีร์(ประเทศไทย)  จาํกดั  (มหาชน) 
  7. HFT    บริษทั  ฮั้วฟง  รับเบอร์  (ไทยแลนด)์  จาํกดั  (มหาชน) 
  8. IHL    บริษทั  อินเตอร์ไฮด ์ จาํกดั  (มหาชน) 
  9. IRC    บริษทั  อีโนเว  รับเบอร์  (ประเทศไทย)  จาํกดั  (มหาชน) 
  10. PCSGH บริษทั  พี.ซี.เอส.แมชีน  กรุ๊ปโฮลด้ิง  จาํกดั  (มหาชน) 
  11. SAT    บริษทั  สมบูรณ์  แอด๊วานซ์  เทคโนโลย ี จาํกดั  (มหาชน)                   
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                          12. SPG  บริษทั  สยามภณัฑก์รุ๊ป  จาํกดั  (มหาชน) 
  13. STANLY บริษทั  ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า  จาํกดั  (มหาชน) 
  14. TKT  บริษทั  ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม  จาํกดั  (มหาชน) 
  15. TNPC   บริษทั  ไทยนามพลาสติกส์  จาํกดั  (มหาชน) 
  16. TRU   บริษทั  ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์  จาํกดั  (มหาชน) 
  17. TSC    บริษทั  ไทยสตีลเคเบิล  จาํกดั  (มหาชน) 
 

        รวมไปถึงขอ้มูลจุดปิดดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  (SET INDEX)  ในแต่ละวนัทาํการ  
ระหวา่งวนัท่ี  4  มกราคม  2553  ถึงวนัท่ี  30  ธนัวาคม  2557  และอตัราผลตอบแทนของตัว๋เงินคลงัระยะสั้น 1 ปีใน
แต่ละวนัทาํการ  เป็นตวัแทนของอตัราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียง 
 

4. ผลการวจิัย 
        จากการรวบรวมและคาํนวณผล  ไดผ้ลการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัตาราง 

หลกัทรัพย์ อตัราผลตอบแทน ความเส่ียง ค่าสัมประสิทธ์ิเบต้า 

SET INDEX 0.06 1.12 1 

AH 0.06 2.12 0.7252 

APCS (0.06) 2.36 0.9045 

BAT-3K 0.01 1.57 0.3356 

CWT 0.12 4.33 1.1395 

EASON 0.06 1.89 0.4109 

GYT 0.07 1.68 0.1022 

HFT 0.08 2.45 0.5173 

IHL 0.05 2.16 0.7539 

IRC 0.04 1.56 0.3634 

PCSGH 0.01 0.77 0.9063 

SAT 0.04 2.28 0.8737 

SPG 0.26 3.97 0.168 

STANLY 0.06 1.52 0.49 

TKT 0.07 2.47 0.352 

TNPC 0.14 2.73 0.5055 

TRU 0.08 2.56 0.8421 

TSC 0.12 1.88 0.3505 
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        โดยสามารถแบ่งการวเิคราะห์แยกเป็นสัดส่วนไดด้งัน้ี 
        การวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมยานยนตแ์ละอตัราผลตอบ แทนของตลาด  เม่ือ
พิจารณาเปรียบเทียบผลการคาํนวณอตัราผลตอบแทนของตลาดและอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรม
ยานยนตต์ั้งแต่วนัท่ี 4  มกราคม 2553  ถึงวนัท่ี  30 ธนัวาคม  2557  พบวา่อตัราผลตอบแทนของตลาด  มีค่า  0.06  โดย
หลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมยานยนตท่ี์มีอตัราผลตอบแทนสูงกวา่ตลาด  มีทั้งหมด  8  หลกัทรัพย ์ ซ่ึงหลกัทรัพยท่ี์ให้
อตัราผลตอบแทนสูงสุดคือ  SPG  มีอตัราผลตอบแทนเท่ากบั  0.26  ถดัมาคือTNPC มีอตัราผลตอบแทนเท่ากบั0.14,  
CWT  และ  TSC  มีอตัราผลตอบแทนเท่ากบั  0.12,  HFT  และ  TRU  มีอตัราผลตอบแทนเท่ากบั  0.08,  GYT  และ  
TKT  มีอตัราผลตอบแทนเท่ากบั  0.07  สําหรับหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมยานยนตท่ี์ให้อตัราผลตอบแทนเท่ากบั
ตลาด  คือมีอัตราผลตอบแทน เท่ากับ 0.06 มีจํานวน 3 หลักทรัพย์  ได้แก่ AH,  EASON  และ  STANLY  ส่วน
หลักทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ท่ีให้อัตราผลตอบแทนน้อยกว่าตลาด  คือ   APCS,  BAT-3K,  IHL,  IRC,  
PCSGH  และ  SAT โดยเรียงตามลาํดับจากมากไปน้อยได้ดังน้ี  IHL  เท่ากับ  0.05,  IRC และ SAT  เท่ากับ  0.04,  
BAT-3K และ PCSGH  เท่ากับ  0.01,  APCS ให้อตัราผลตอบแทนน้อยท่ีสุดในกลุ่มอุตสาหกรรมน้ี  โดยมีอัตรา
ผลตอบแทนเท่ากบั  -0.06  แสดงในภาพดา้นล่าง 
 

 
 

        การวิเคราะห์ความเส่ียงของหลักทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และความเส่ียงของตลาด  เม่ือพิจารณา
เปรียบเทียบผลการคาํนวณเฉพาะความเส่ียงของหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์กับตลาดตั้ งแต่วนัท่ี  4  
มกราคม  2553  ถึงวนัท่ี  30  ธันวาคม  2557  พบว่า  ความเส่ียงของตลาดมีค่าเท่ากบัร้อยละ1.12  หลกัทรัพยก์ลุ่ม
อุตสาหกรรมยานยนต์ท่ีมีค่าความเส่ียงสูงกว่าตลาดมี  16  หลกัทรัพยไ์ดแ้ก่  CWT, SPG, TNPC, TRU, TKT, HFT, 
APCS, SAT, IHL, AH, EASON, TSC, GYT, BAT-3K, IRC  และ  STANLY  โดยมีค่าความเส่ียงเท่ากบัร้อยละ  4.33, 
3.97, 2.73, 2.56, 2.47, 2.45, 2.36, 2.28, 2.16, 2.12, 1.89, 1.88, 1.68, 1.57, 1.56  และ  1.52  ตามลาํดบัและหลกั ทรัพย์
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กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนตท่ี์มีความเส่ียงตํ่ากวา่ตลาด  คือ  PCSGH  มีค่าความเส่ียงเท่ากบัร้อยละ  0.77  แสดงในภาพ
ดา้นล่าง 

 
 

        การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ของหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์ ตั้งแต่วนัท่ี  4 มกราคม  2553  ถึง
วนัท่ี  30  ธนัวาคม  2557  พบวา่หลกัทรัพยเ์ดียวท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้มากกวา่  1  และมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกคือ  
หลักทรัพย์  CWT  มีค่าสัมประสิทธ์ิเบต้าเท่ากับร้อยละ1.1395  แสดงถึงผลตอบแทนของหลักทรัพย์น้ีมีการ
เปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับผลตอบแทนของตลาดผลตอบแทนจากหลกัทรัพย  ์ CWT   น้ีจะมากกว่า
ผลตอบแทนของตลาดเลก็นอ้ยซ่ึงหมายความวา่หลกัทรัพย ์ CWT  มีความเส่ียงสูงกวา่ความเส่ียงของตลาด  ดงันั้นจึง
เป็นหลกัทรัพยเ์ชิงรุก (Aggressive stock)  ส่วนหลกัทรัพยท่ี์มีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้นอ้ยวา่  1  แต่ยงัมีความสัมพนัธ์ใน
เชิงบวกมี  16  หลกัทรัพย ์ ไดแ้ก่  PCSGH, APCS, SAT, TRU, IHL, AH, HFT, TNPC, STANLY, EASON, IRC, 
TKT, TSC, BAT-3K, SPG และ GYT  โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้เท่ากบัร้อยละ 0.9063, 0.9045, 0.8737, 0.8421, 
0.7539, 0.7252, 0.5173, 0.5055, 0.49, 0.4109, 0.3634, 0.352, 0.3505, 0.3356, 0.168 และ 0.1022  แสดงถึง
ผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์ 16   หลกัทรัพยด์งักล่าวมีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนักบัผลตอบแทนของ
ตลาด  แต่ผลตอบแทนท่ีไดรั้บนั้นจะน้อยกว่าผลตอบแทนของตลาด  กล่าวคือหลกัทรัพย ์ 16  หลกัทรัพยน้ี์มีความ
เส่ียงนอ้ยกวา่ความเส่ียงของตลาด  ดงันั้นจึงเป็นหลกัทรัพยเ์ชิงรับ  (Defensive stock)  แสดงในภาพต่อไ 

0.00

5000.00

10000.00

15000.00

20000.00

25000.00

กราฟแสดความเส่ียงของ 

หลกัทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์กบัตลาด



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 10 ปีการศกึษา 2558 

 

วนัองัคารที ่11 สงิหาคม พ.ศ.2558 หน้า  790 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

 
 

                จากการวเิคราะห์ขอ้มูลอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงกบัอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของหลกัทรัพยก์ลุ่ม
อุตสาหกรรมยานยนต์  พบว่า  หลกัทรัพยท่ี์มีมูลค่าตํ่ากว่าท่ีควรจะเป็นหรือUndervalued  คือมีความเหมาะสมและ
คุ้มค่ าต่อการลงทุนได้แก่   AH,  BAT-3K,  EASON,  GYT,  HFT,  IHL,  IRC,  PCSGH,SAT,  SPG,  STANLY,  
TKT,  TNPC,  TRU  และ  TSC  เน่ืองจากมีอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงมากกว่าอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงันัก
ลงทุนควรตัดสินใจลงทุนหรือซ้ือหลักทรัพย์เหล่าน้ีไว  ้ เพราะหลักทรัพย์ดังกล่าว ส่วนหลักทรัพย์ท่ีมีอัตรา
ผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงนอ้ยกวา่อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัไดแ้ก่หลกัทรัพย ์ APCS  และ  CWT  มีมูลค่าสูงกวา่ท่ี
ควรจะ เป็นหรือOvervalued  ไม่คุม้ค่าต่อการลงทุน  นกัลงทุนไม่ควรตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยน้ี์ 
 

หลกัทรัพย์ 
อตัราผลตอบแทน 

ทีเ่กดิขึน้จริง 

อตัราผลตอบแทน 

ทีค่าดหวงั 
การตดัสินใจ 

AH 568.85 231.53 Undervalued 

APCS 103.54 288.14 Overvalued 

BAT-3K 362.08 108.52 Undervalued 

CWT 242.71 362.34 Overvalued 

EASON 602.10 132.29 Undervalued 

GYT 574.39 34.83 Undervalued 

HFT 696.89 165.89 Undervalued 

IHL 420.01 240.59 Undervalued 

IRC 493.84 117.30 Undervalued 

PCSGH 293.17 288.71 Undervalued 

SAT 400.26 278.41 Undervalued 
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หลกัทรัพย์ 
อตัราผลตอบแทน 

ทีเ่กดิขึน้จริง 

อตัราผลตอบแทน 

ทีค่าดหวงั 
การตดัสินใจ 

SPG 111.29 55.60 Undervalued 

STANLY 627.64 157.27 Undervalued 

TKT 439.00 113.70 Undervalued 

TNPC 786.80 162.16 Undervalued 

TRU 700.58 268.44 Undervalued 

TSC 931.22 113.22 Undervalued 

 

5. สรุปผล 
        ผลการศึกษาเปรียบอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่ม
อุตสาหกรรมยานยนตก์บัอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของอตัราผลตอบแทนของตลาด  โดยใชแ้บบจาํลองการ
กาํหนดราคาหลกัทรัพย ์(CAPM)  จาํนวน  17  หลกัทรัพย ์ คือ  AH, APCS, BAT-3K, CWT, EASON, GYT, HFT, 
IHL, IRC, PCSGH, SAT, SPG, STANLY, TKT, TNPC, TRU  และ  TSC  สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
         อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์ พบวา่หลกัทรัพยท่ี์มีอตัรา ผลตอบแทนสูงกวา่
ตลาด  มีจาํนวน  8  หลกัทรัพย ์ โดยหลกัทรัพยท่ี์ให้อตัราผลตอบแทนสูงท่ีสุด คือ  SPG  มีอตัราผลตอบแทนเท่ากบั  
0.26  ถดัมาคือTNPC, CWT, TSC, HFT, TRU, GYT และ TKT  โดยมีอตัราผลตอบแทนเท่ากบั0.14, 0.12, 0.12, 0.08, 
0.07 และ  0.07  ตามลาํดบั 
         หลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมยานยนตท่ี์ให้อตัราผลตอบแทนเท่ากบัตลาด  มีจาํนวน 3 หลกั ทรัพย ์ ไดแ้ก่  
AH,  EASON  และ  STANLY  โดยมีอตัราผลตอบแทนเท่ากบั  0.06 
         หลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมยานยนตท่ี์ให้อตัราผลตอบแทนน้อยกว่าตลาด  มีจาํนวน  6  หลกัทรัพย ์ คือ   
APCS,  BAT-3K,  IHL,  IRC,  PCSGH  และ  SAT  โดยหลกัทรัพยท่ี์ให้อตัราผลตอบแทนน้อยท่ีสุด  คือ  APCS  มี
อตัราผลตอบแทนเท่ากบั  -0.06  ถดัมาคือ  BAT-3K, PCSGH, SAT, IRC  และ  IHL  โดยมีอตัราผลตอบแทนเท่ากบั  
0.01, 0.01, 0.04, 0.04  และ  0.05  ตามลาํดบั 
        ความเส่ียงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์  พบว่าหลักทรัพย์กลุ่ม
อุตสาหกรรมยานยนตท่ี์มีความเส่ียงของอตัราผลตอบแทนสูงกวา่ตลาด  มีจาํนวน  16  หลกัทรัพย ์ โดยหลกัทรัพยท่ี์มี
ความเส่ียงสูงท่ีสุดคือ  CWT  มีค่าความเส่ียงของอตัราผลตอบแทนเท่ากบั  4.33  ถดัมาคือ  SPG, TNPC, TRU, TKT, 
HFT, APCS, SAT, IHL, AH, EASON, TSC, GYT, BAT-3K, IRC  และ  STANLY  โดยมีค่าความเส่ียงเท่ากบัร้อยละ  
3.97, 2.73, 2.56, 2.47, 2.45, 2.36, 2.28, 2.16, 2.12, 1.89, 1.88, 1.68, 1.57, 1.56  และ  1.52  ตามลาํดบั 
         หลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ท่ีมีความเส่ียงตํ่ากว่าตลาดคือ  PCSGH  โดยมีค่าความเส่ียงเท่ากบั  
0.77 
         ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ของหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์ พบวา่หลกัทรัพย ์ CWT  คือหลกัทรัพยท่ี์มี
ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้มากกวา่  1  มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวก  หลกัทรัพย ์ CWT  น้ีมีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้เท่ากบัร้อยละ  
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1.1395  แสดงถึงผลตอบแทนของหลกัทรัพยน้ี์มีการเปล่ียนแปลงไปใน ทิศทางเดียวกนักบัผลตอบแทนของตลาด  
โดยท่ีหลกัทรัพย ์ CWT  จะมีผลตอบแทน มากกว่าตลาดเล็กน้อยแต่ก็มีความเส่ียงสูงกว่าตลาดเช่นเดียวกนั  เรียก
หลกัทรัพยท่ี์มีลกัษณะเช่นน้ี วา่  หลกัทรัพยเ์ชิงรุก (Aggressive stock)  
         หลกัทรัพยท่ี์มีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ น้อยว่า  1  แต่ยงัมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกมีจาํนวน16  หลกัทรัพย ์ 
ไดแ้ก่  PCSGH, APCS, SAT, TRU, IHL, AH, HFT, TNPC, STANLY, EASON, IRC, TKT, TSC, BAT-3K, SPG 
และ GYT  โดยมีค่า สัมประสิทธ์ิเบตา้เท่ากบัร้อยละ 0.9063, 0.9045, 0.8737, 0.8421, 0.7539, 0.7252, 0.5173, 0.5055, 
0.49, 0.4109, 0.3634, 0.352, 0.3505, 0.3356, 0.168 และ 0.1022  ตามลาํดบั  แสดงถึงผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์ 16  
หลกัทรัพยด์งักล่าวมีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนักบัผลตอบแทนของตลาด  แต่ผลตอบแทนท่ีไดรั้บนั้นจะ
นอ้ยกวา่ผลตอบแทนของตลาด  กล่าวคือหลกัทรัพย ์ 16  หลกัทรัพย ์น้ีมีความเส่ียงนอ้ยกวา่ความเส่ียงของตลาด  เรียก
หลกัทรัพยท่ี์มีลกัษณะเช่นน้ีวา่  หลกัทรัพยเ์ชิงรับ  (Defensive stock) 
         หลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมยานยนตท่ี์ควรลงทุนซ้ือ  พบว่ามีจาํนวน  15  หลกัทรัพย ์ ไดแ้ก่  AH,  BAT-
3K,  EASON,  GYT,  HFT,  IHL,  IRC,  PCSGH, SAT,  SPG,  STANLY,  TKT,  TNPC,  TRU  แ ล ะ   TSC  
เน่ืองจากมีอัตราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงมากกว่าอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั  มีมูลค่าตํ่ ากว่าท่ีควรจะเป็น   
(Undervalued)  โดยหลกัทรัพยท่ี์มีอตัราผลตอบแทนมากท่ีสุดคือ  TSC  โดยให้อตัราผลตอบแทนมากถึงร้อยละ  
931.22  รอ งล งม า   ได้แ ก่   TNPC, TRU, HFT, STANLY, EASON, GYT, AH, IRC, TKT, IHL, SAT, BAT-3K, 
PCSGH  และ  SPGมีอตัราผลตอบแทนเท่ากับ  786.8, 700.58, 696.89, 627.64, 602.1, 574.39, 568.85, 493.84, 439, 
420.01, 400.26, 362.08, 293.17  และ  111.29  ตามลาํดบั 
         หลกัทรัพยท่ี์มีอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงน้อยกว่าอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั  ไดแ้ก่  หลกัทรัพย ์ 
APCS  และ  CWT  มีมูลค่าสูงกว่าท่ีควรจะเป็นหรือ  Overvalued  ไม่คุม้ค่าต่อการ ลงทุน  นักลงทุนไม่ควรลงทุน  
หรือควรตดัสินใจไม่ลงทุนในหลกัทรัพยส์องหลกัทรัพยน้ี์ 
 

6. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
         อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์  พบว่ามีหลกัทรัพยจ์าํนวน  8  หลกัทรัพยมี์
อตัราผลตอบแทนสูงกวา่อตัราผลตอบแทนของตลาด  ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ  ทินกร ฟักเจริญ  และ 
กิตติพนัธ์  คงสวสัด์ิเกียรติ  (2557)  ไดท้าํการศึกษาเปรียบเทียบความ เส่ียงและอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่ม
อุตสาหกรรมบริการ  หมวดธุรกิจการท่องเท่ียวและสันทนาการ  พบว่าหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมบริการหมวด
ธุรกิจการท่องเท่ียวและสันทนาการท่ีใหอ้ตัราผลตอบแทนสูงกวา่อตัราผลตอบแทนของตลาดมีจาํนวน  4  หลกัทรัพย ์
คือ  GRAND, AISIA, CENTEL และ ERW และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ  จิตราวดี เงินเจริญกุล  และกิตติ
พนัธ์  คงสวสัด์ิเกียรติ  (2557)  ได้ทาํการวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนในกลุ่มตลาด
หลกัทรัพย ์ เอม็ เอ ไอ  (MAI) พบวา่ หลกัทรัพยท่ี์ใหผ้ลอตัราผลตอบแทนสูงกวา่ตลาด  3  หลกัทรัพย ์ คือ  CRANE,   
SIMAT  และ  L&E และ สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ วชัราภรณ์  นาห่อม  และ กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ  (2557)  
ไดท้าํการศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียง และอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นหมวดธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 
พบวา่  หลกัทรัพยใ์หอ้ตัราผลตอบแทนสูงกวา่ตลาด  มี  2  หลกัทรัพย ์ ไดแ้ก่  LPN  และ  LH   
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         ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ของหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์ พบวา่หลกัทรัพย ์ CWT  คือหลกัทรัพยท่ี์มี
ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้มากกวา่  1  มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวก  หลกัทรัพย ์ CWT  น้ีมีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้เท่ากบัร้อยละ  
1.1395   ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  ศรัณย ์ จงประเสริฐกุล  และ  กิตติพนัธ์  คงสวสัด์ิเกียรติ  (2557)  ได้
ทาํการศึกษาอตัราผลตอบแทนท่ี คาดหวงัและความเส่ียงของหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์ MAI  หมวดธุรกิจขนาด
กลาง    พบว่าหลกัทรัพยท่ี์มีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้มากกว่าตลาด  คือ  ARIP   และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  สุชาดา  
เกียรติคุณ  และ  กิตติพนัธ์  คงสวสัด์ิเกียรติ  (2557)  ไดท้าํการวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนและ ความเส่ียงจากการ
ลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม  หมวดปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์ ผลการศึกษาพบวา่หลกัทรัพย ์ IVL  มีค่า 
เบตา้มากกวา่  1  แสดงถึงผลตอบแทนของหลกัทรัพยน้ี์มีการเปล่ียน แปลงไปใน ทิศทางเดียวกนักบัผลตอบแทนของ
ตลาด  โดยท่ีหลกัทรัพยด์งักล่าวท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิของเบตา้มากกว่า  1  นั้นจะมีผลตอบแทน มากกวา่ตลาดเลก็นอ้ย
แต่กมี็ความเส่ียงสูงกวา่ตลาดเช่นเดียวกนั  เรียกหลกัทรัพยท่ี์มีลกัษณะเช่นน้ี วา่  หลกัทรัพยเ์ชิงรุก (Aggressive stock) 
         หลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมยานยนตท่ี์ควรลงทุนซ้ือ  พบว่ามีจาํนวน  15  หลกัทรัพย ์ ไดแ้ก่  AH,  BAT-
3K,  EASON,  GYT,  HFT,  IHL,  IRC,  PCSGH, SAT,  SPG,  STANLY,  TKT,  TNPC,  TRU  แ ล ะ   TSC  
เน่ืองจากมีอัตราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงมากกว่าอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั  มีมูลค่าตํ่ ากว่าท่ีควรจะเป็น   
(Undervalued) ซ่ึ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ   กมลรัตน์   ราศี   และ   กิตติพัน ธ์   คงสวัส ด์ิ เกียรติ   (2557)  ได้
ทาํการศึกษาเปรียบเทียบความ เส่ียงและอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มบริการการแพทย ์ พบวา่  หลกัทรัพยท่ี์
น่าลงทุนมี   5  หลักทรัพย์  ได้แก่   หลักทรัพย์  BCH,  BGH,  BH,  CMR  และ  KDH  มี  มูลค่าตํ่ ากว่าท่ีควรจะ
เป็น  (Undervalued)  คุม้ค่ากบัการลงทุน 
         จากการศึกษา  “การศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรม
ยานยนต ์ โดยใชแ้บบจาํลอง  CAPM”  ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
         1. เน่ืองจากการศึกษาในคร้ังน้ี  เป็นการศึกษาการศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของ
หลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์เพียงอุตสาหกรรมเดียว  ในการลงทุนควรกระจายไปลงทุนในหลกัทรัพย์
อุตสาหกรรมอ่ืนๆ เพ่ือเป็นการกระจายความเส่ียง  ลดความเส่ียงในการลงทุน 
         2. อตัราผลตอบแทนของแต่ละหลกัทรัพยท่ี์ไดใ้นการศึกษาวิเคราะห์น้ี  ถึงแมว้่าจะเป็นหลกัทรัพยท่ี์อยูใ่น
อุตสาหกรรมเดียวกนั  ช่วงเวลาเดียวกนั  ภาวะเศรษฐกิจช่วงเดียวกนั  แต่ก็อาจจะให้อตัราผลตอบแทนท่ีแตกต่างกนั
ได ้ ซ่ึงขอ้มูลของแต่ละหลกัทรัพยเ์ป็นส่ิงสําคญัสําหรับการลงทุน  ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานทางบริษทั  ขอ้มูลดา้น
การเงิน  ขอ้มูลดา้นภาวะเศรษฐกิจ  ขอ้มูลของทั้งอุตสาหกรรม  ดงันั้นการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยแ์ต่ละตวัจึง
ตอ้งมีการศึกษาวเิคราะห์ขอ้มูลในทุกๆดา้น  รวมไปถึงขอ้มูลปัจจยัอ่ืนท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย ์
         3. หลกัทรัพยใ์นอุตสาหกรรมเดียวกนั  การเลือกลงทุนควรเลือกหลกัทรัพยท่ี์บริษทัมีความมัน่คงมากท่ีสุด  
อาจพิจารณาจากปัจจยัภายในบริษทัโดยพิจารณาจากงบการเงินของบริษทันั้นๆ  หากบริษทัใดมีความมัน่คงทางการ
เงินกจ็ะช่วยใหก้ารลงทุนมีความคุม้ค่า  เพราะบริษทัท่ีมีความมัน่คงนั้นจะสามารถคงไวซ่ึ้งความไดเ้ปรียบท่ียาวนาน 
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บทคดัย่อ      

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา 1) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทน
ของหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชยก์บัอตัราผลตอบแทนของตลาด 2) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของ
ความเส่ียงของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชยก์บัความเส่ียงของอตัราผลตอบแทนของตลาด   
3) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของจํานวนหลักทรัพย์กลุ่มธนาคารพาณิชย์ท่ีควรลงทุนซ้ือโดยใช้
แบบจาํลองการตั้งราคาหลกัทรัพย ์(CAPM) ในการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชย ์ซ่ึงทาํการศึกษา
หลกัทรัพยใ์นกลุ่มธนาคารพาณิชยไ์ทย ทั้ งหมด 11 หลกัทรัพย ์ได้แก่ 1.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) 2.ธนาคาร
กรุงเทพ (BBL) 3.ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) (CIMBT) 4.ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) (KBANK) 
5.ธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน)(KKP) 6.ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) (KTB) 7.บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์
เชียล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (LHBANK) 8.ธนาคารไทยพาณิชย  ์จาํกดั (มหาชน) (SCB) 9.บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั 
(มหาชน) (TCAP) 10.บริษทั ทิสโกไ้ฟแนนเชียลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (TISCO) 11.ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 
(TMB) โดยขอ้มูลท่ีใช้ในการวิเคราะห์จะเป็นราคาปิดในแต่ละวนัของหลกัทรัพยใ์นช่วงระยะเวลาตั้ งแต่วนัท่ี 4 
มกราคม พ.ศ.2553 ถึง 30 ธันวาคม พ.ศ.2557 จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดชันีราคาตลาด SET 50 Index 
อตัราผลตอบแทนตัว๋เงินคลงัระยะสั้ นอายุ 1 ปีจากสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย โดยใช้แบบจาํลองการตั้ งราคา
หลกัทรัพย ์CAPM (Capital Asset Pricing Model) 
 ผลการศึกษาพบว่า หลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชยท่ี์นักลงทุนควรจะลงทุนซ้ือมี 10 หลกัทรัพย ์คือBAY, 
BBL, KBANK, KKP, KTB, LHBANK, SCB, TCAP, TISCO และ TMB เพราะมีอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงสูง
กว่า อตัราผลตอบแทนของตลาด โดยหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีมีมูลค่าตํ่ากว่าท่ีควรจะเป็น (Undervalued ) ดงันั้นนักลงทุน
ควรตดัสินใจลงทุนหรือซ้ือหลกัทรัพยน์ั้นไว ้เพราะหลกัทรัพยด์งักล่าวมีโอกาสจะปรับตวัสูงข้ึน ส่วนหลกัทรัพยท่ี์มี
อตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงตํ่ากว่า อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัโดยหลกัทรัพยน้ี์มีมูลค่าสูงกว่าท่ีควรจะเป็น
(Overvalued) มีจาํนวน 1 หลกัทรัพยคื์อ CIMBT ท่ีนกัลงทุนควรจะตดัสินใจไม่ลงทุนหรือขายหลกัทรัพยน์ั้น เพราะ
หลกัทรัพยด์งักล่าวมีมูลค่าสูงกวา่ท่ีควรจะเป็น 
คาํสําคญั  :  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, หลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชย,์ อตัราผลตอบแทน, ค่าสัมประสิทธ์ิ

เบตา้ และทฤษฎีการตั้งราคาหลกัทรัพย ์
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Abstract 

 This study aims at; 1) To study the comparative changes in return on investment in commercial banking 
sector securities with the market return rate, 2) To conduct comparative study of the changes between the risk from 
return of investment in banking sector securities against the risk of market return,   3) To compare and study the 
changes among commercial banking sector securities to be invested, using Capital Asset Pricing Model (CAPM) in 
decision making for banking sector securities investment. Total of 11 securities listed in Thai banking sector were 
included in the study; 1.Bank of Ayudhya Public Company Limited (BAY), 2.Bangkok Bank Public Company 
Limited (BBL), 3.CIMB Thai Bank Public Company Limited, 4.Kasikorn Bank Public Company Limited 
(KBANK), 5.Kiatnakin Bank Public Company Limited (KKP), 6.Krungthai Bank Public Company Limited (KTB), 
7.LH Financial Group Public Company Limited (LHBANK), 8.The Siam Commercial Bank Public Company 
Limited (SCB), 9. Thanachart Capital Public Company Limited (TCAP), 10.TISCO Financial Group Public 
Company Limited (TISCO), 11.TMB Bank Public Company Limited (TMB). The data used for analysis were daily 
closing prices of the securities during the period from January 4th, 2010 to December 30th, 2014, in reference to the 
Stock Exchange of Thailand, SET 50 Index, and Treasury bill quoted yields of 1 year bill by The Thai Bond Market 
Association, using Capital Asset Pricing Model (CAPM). 
 The study reveals that 10 banking sector securities that are recommended for investment are BAY, BBL, 
KBANK, KKP, KTB, LHBANK, SCB, TCAP, TISCO and TMB because the actual rate of return is higher than the 
market return rate. As these securities are undervalued, therefore the investors should decide to invest or buy due to 
the reason that the values of these securities are likely to rise. The securities that the actual rate of return is lower 
than the expected rate of return (Overvalued) is CIMB which investors should decide not to invest or to sell off 
because such securities is valued higher than it should be. 
Keywords: Stock Exchange of Thailand, banking securities, yield, beta coefficient, asset pricing theory 
 

1. บทนํา 
 การวางแผนการเงินท่ีดีตั้ งแต่วนัน้ีจะเป็นหลกัประกนั และสร้างภูมิคุม้กนัดา้นความมัน่คงทางการเงินท่ี
แขง็แกร่ง การวางแผนการเงินนั้นเป็นการวางแผนให้มีเงินใชอ้ยา่งมีความสุขในทุกช่วงของชีวิตตามความตอ้งการใน
การดาํเนินชีวิตของแต่ละบุคคล นอกจากการออมเงินเพ่ือไดรั้บผลตอบแทนในรูปดอกเบ้ียแลว้ ก็ยงัมีการลงทุนอีก
หลายอยา่งท่ีจะเพ่ิมพูนผลตอบแทนจากเงินออมได ้ซ่ึงการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กเ็ป็นทางเลือก
หน่ึงท่ีน่าสนใจ 
 ปัจจุบนัการลงทุนในหุ้นไดเ้ขา้มามีบทบาทในชีวิตของคนทัว่ไปมากกว่าสมยัอดีต ซ่ึงการท่ีจะลงทุนใน
หลกัทรัพยใ์ดๆในตลาดหลกัทรัพยน์ั้น ผูล้งทุนจะตอ้งรู้ปัจจยัพ้ืนฐานท่ีสนบัสนุนกิจการท่ีตอ้งการจะลงทุน เขา้ใจถึง
กลยทุธ์การดาํเนินแผนงาน และผลลพัธ์สุดทา้ยในแต่ละปีท่ีตนจะไดรั้บหากมีการขายหุน้นั้นออกไป และรู้ถึงจงัหวะท่ี
เหมาะสมในการลงทุนด้วย ซ่ึงผูล้งทุนควรตอ้งมีองค์ประกอบในการตดัสินใจเลือกซ้ือหลกัทรัพย  ์วิเคราะห์ถึง
ปัจจยัพ้ืนฐาน และตอ้งใหค้วามสาํคญัถึงอตัราผลตอบแทน และความเส่ียง 
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 ในการวิจยัคร้ังน้ีจะศึกษาถึงอตัราผลตอบแทน และความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคาร
พาณิชย ์หลกัทรัพยก์ลุ่มน้ีนกัลงทุนจะนิยมลงทุนกนัมาก เม่ือพิจารณามูลค่าการซ้ือขายท่ีมีมูลค่าสูงเม่ือเปรียบเทียบกบั
หลกัทรัพยก์ลุ่มอ่ืนๆ จึงเป็นหวัขอ้ท่ีน่าจะนาํมาศึกษา 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
 2.1.เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชยก์บั
อตัราผลตอบแทนของตลาด 
 2.2.เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของความเส่ียงของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคาร
พาณิชยก์บัความเส่ียงของอตัราผลตอบแทนของตลาด 
 2.3.เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของจาํนวนหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชยท่ี์ควรลงทุนซ้ือโดย
ใชแ้บบจาํลองการตั้งราคาหลกัทรัพย ์(CAPM) ในการตดัสินใจลงทุนในกลุ่มหลกัทรัพย ์  
 

3. การดาํเนินการวจิัย  
        3.1. ประชาการและกลุ่มตวัอยา่ง ประชากรท่ีทาํการศึกษาไดแ้ก่ 
                3.1.1.ราคาปิดในแต่ละวนัของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มธนาคารพาณิชย ์11 หลกัทรัพย  ์ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงศรี
อยธุยา (BAY),ธนาคารกรุงเทพ (BBL), ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) (CIMBT), ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั 
(มหาชน), (KBANK), ธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) (KKP), ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) (KTB), บริษทั 
แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (LHBANK), ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) (SCB), บริษทั ทุน
ธนชาต จาํกดั (มหาชน) (TCAP), บริษทั ทิสโกไ้ฟแนนเชียลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (TISCO) และธนาคารทหารไทย 
จาํกดั (มหาชน) (TMB) 
                3.1.2.ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย(SET INDEX) 
                3.1.3.อตัราผลตอบแทนของตัว๋เงินคลงัระยะสั้น 1ปี รวบรวมจากฐานขอ้มูลของธนาคารแห่งประเทศไทย 
        3.2. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
        ขอ้มูลท่ีทาการศึกษาเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (secondary data) ซ่ึงรวบรวมไดจ้ากแหล่งต่างๆ ดงัน้ี  
                3.2.1. รายงานการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตั้งแต่วนัท่ี 4 มกราคม พ.ศ.2553 
ถึง 30 ธันวาคม พ.ศ.2557 รวมเป็น1,221 วนัทาํการ เพ่ือรวบรวมขอ้มูลราคาปิดของหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชย ์
ในแต่ละวนัทาํการ และจุดปิดของดชันีSET 50 Index ในแต่ละวนัทาํการ 
                3.2.2. ข้อมูลอัตราผลตอบแทนของตั๋วเงินคลังระยะสั้ น 1 ปี รวบรวมจากฐานข้อมูลของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยในช่วงเวลาเดียวกนั 
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4. ผลการวจิัย 
ตารางที่ 4.1  เปรียบเทียบระหวา่งอตัราเฉล่ียผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชย ์ 
และอตัราเฉล่ียผลตอบแทน และความเส่ียงของตลาด 

หลกัทรัพย ์ อตัราผลตอบแทน ความเส่ียง 

SET 50 INDEX 0.06 1.12 
BAY 0.08 2.07 
BBL 0.06 1.68 
CIMBT 0.00 2.56 
KBANK 0.10 1.91 
KKP 0.06 1.88 
KTB 0.09 2.09 
LHBANK 0.03 1.52 
SCB 0.08 1.82 
TCAP 0.05 2.00 
TISCO 0.06 1.98 
TMB 0.09 2.22 

 
 

 
ภาพ 4.1.1 แสดงการเปรียบเทียบระหวา่งอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชย ์ 

และอตัราผลตอบแทนของตลาด 
 

        จากภาพ 4.1.1 แสดงการเปรียบเทียบระหว่างอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชย ์และอตัรา
ผลตอบแทนของตลาด โดยกราฟแท่ง SET INDEX แสดงอตัราผลตอบแทนตลาด ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.06 ส่วนกราฟแต่
ละแท่งกแ็สดงอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชย ์ซ่ึงหลกัทรัพยท่ี์มีอตัราผลตอบแทนสูงกวา่อตัรา
ผลตอบแทนตลาด  มี  5 หลักทรัพย์ คือ  BAY, KBANK, KTB, SCB และ  TMB โดย  5 หลักทรัพย์น้ี ให้อัตรา
ผลตอบแทนท่ีสูง แต่ท่ีสูงท่ีสุด คือ KBANK เท่ากบั 0.10  รองลงมาคือ KTB กบั TMB เท่ากบั 0.9 และ BAY กบั SCB 
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เท่ากบั 0.8 ส่วนหลกัทรัพยท่ี์ให้อตัราผลตอบแทนเท่ากบัตลาด คือ BBL, KKP และTISCO ซ่ึงมีอตัราผลตอบแทน
เท่ากบั 0.06 และหลกัทรัพยท่ี์ให้ผลตอบแทนตํ่ากว่าตลาดมี 3 หลกัทรัพย ์คือ TCAP, LHBANK และCIMBT ซ่ึงมี
อตัราผลตอบแทนเท่ากบั 0.05, 0.03 และ 0.00 ตามลาํดบั โดยทัว่ไปแลว้หลกัทรัพย ์ท่ีอตัราผลตอบแทนตํ่ากวา่ตลาด
ไม่ควรลงทุน 

 
ภาพ 4.1.2 แสดงการเปรียบเทียบระหวา่งอตัราความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชย ์ 

และอตัราความเส่ียงของตลาด 
 

 จากภาพ 4.1.2 เป็นการเปรียบเทียบระหวา่งอตัราความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชย ์และอตัรา
ความเส่ียงของตลาด โดยกราฟ SET INDEX แสดงความเส่ียงของตลาด ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 1.12 โดยกราฟแต่ละแท่งก็
แสดงอตัราความเส่ียงของหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชย ์ซ่ึงหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชยท์ั้งหมดมีอตัราความ
เส่ียงสูงกวา่ตลาด 
ตารางที ่4.2 แสดงความเส่ียงทั้งหมดแยกเป็นความเส่ียงท่ีเป็นระบบ และความเส่ียงไม่เป็นระบบ 

หลกัทรัพย ์
ค่าความเส่ียงรวม ค่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบ ค่าความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ 

(σ2
i) (β2

i σ2
m) (σ2

ei) 
BAY 4.28 1.25 3.03 
BBL 2.84 1.51 1.33 
CIMBT 6.55 1.13 5.42 
KBANK 3.66 2.05 1.61 
KKP 3.54 1.21 2.33 
KTB 4.38 1.39 2.99 
LHBANK 2.31 0.31 2.01 
SCB 3.30 1.92 1.38 
TCAP 3.98 1.64 2.34 
TISCO 3.90 1.24 2.66 
TMB 4.91 1.53 3.38 
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 จากผลลพัธ์ดงัตารางท่ี 4.2 พบวา่ค่าความเส่ียงรวมของหลกัทรัพย ์CIMBT มีค่าสูงสุดเท่ากบั 6.55 รองลงมา
ไดแ้ก่ TMB, KTB, BAY, TCAP, TISCO, KBANK, KKP, SCB, BBL และ LHBANKโดยมีค่าความเส่ียงรวมเท่ากบั 
4.91, 4.38, 4.28, 3.98, 3.90, 3.66, 3.54, 3.30, 2.84 และ 2.31 ตามลาํดับ และจากการแบ่งแยกความเส่ียงรวม โดย
หลกัทรัพย ์BBL, KBANK และ SCB มีค่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบมากกว่าค่าความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ และ BAY, 
CIMBT, KKP, KTB, LHBANK, TCAP, TISCO, และ TMB มีค่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบน้อยกว่าค่าความเส่ียงท่ีไม่
เป็นระบบ 
 

 
ภาพท่ี 4.3 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ ของหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชย ์

 
 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ (Beta Coefficient) ของหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชย ์
ผลการศึกษาพบวา่ หลกัทรัพยทุ์กหลกัทรัพยมี์ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้เป็นบวก ซ่ึงหลกัทรัพยท่ี์มีค่าเบตา้มากกวา่ 1.0 มี 6 
หลักทรัพย์ คือ KBANK, SCB, TCAP, TMB, BBL และ KTB มีค่าเท่ากับ 1.2740, 1.2334, 1.1385, 1.0986, 1.0924 
และ 1.0471 ตามลาํดบั และหลกัทรัพยท่ี์มีค่าเบตา้เป็นบวกแต่น้อยกว่า 1.0 มี 5 หลกัทรัพย ์คือ BAY, TISCO, KKP, 
CIMBT และ LHBANK  มีค่าเท่ากบั 0.9951, 0.9901, 0.9798, 0.9451 และ 0.4919 ตามลาํดบั 
 

     ตารางที ่4.4 แสดงการตดัสินใจลงทุนของหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชย ์

 

BAY 814.99 316.74 Undervalued
BBL 618.05 347.46 Undervalued

CIMBT 184.61 300.96 Overvalued
KBANK 1276.45 404.80 Undervalued

KKP 549.75 311.91 Undervalued
KTB 984.34 333.16 Undervalued

LHBANK 338.89 157.87 Undervalued
SCB 882.76 391.98 Undervalued

TCAP 500.14 362.02 Undervalued
TISCO 644.00 315.16 Undervalued
TMB 942.65 349.42 Undervalued

อัตราผลตอบแทนทีค่าดหวัง การตัดสนิใจหลักทรัพย์ อัตราผลตอบแทนทีเ่กดิขึน้จรงิ
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 จากตารางท่ี 4.4 แสดงอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงกบัอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของหลกัทรัพย์
กลุ่มธนาคารพาณิชย ์โดยหลกัทรัพยท่ี์มีมูลค่าตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็นหรือ  Undervalued  คือมีความเหมาะสม และคุม้ค่า
ต่อการลงทุนไดแ้ก่ BAY, BBL, KBANK, KKP, KTB, LHBANK, SCB, TCAP, TISCO และ TMB เน่ืองจากมีอตัรา
ผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงมากกวา่อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั ดงันั้นนกัลงทุนควรตดัสินใจลงทุนหรือซ้ือหลกัทรัพย์
เหล่าน้ีไว ้เพราะหลกัทรัพยด์งักล่าวมีโอกาสจะปรับตวัสูงข้ึน ส่วนหลกัทรัพยท่ี์มีอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงนอ้ย
กว่าอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั คือ หลักทรัพย์ CIMBT เน่ืองจาดการชดเชยความเส่ียงท่ีเป็นระบบ แสดงว่า
หลกัทรัพยมี์มูลค่าสูงกว่าท่ีควรจะเป็นหรือ  Overvalued  ทาํให้ไม่คุม้ค่าต่อการลงทุน นักลงทุนไม่ควรลงทุนหรือ
ตดัสินใจขายหลกัทรัพยน้ี์ท้ิงไป เพราะหลกัทรัพยด์งักล่าวมีมูลค่าสูง 
 
6. บทสรุป 
 6.1. อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชย  ์พบว่า KBANK เป็นหลักทรัพยท่ี์ให้อัตรา
ผลตอบแทนสูงสุดคือร้อยละ 0.10 รองลงมาไดแ้ก่ KTB, TMB, BAY, SCB, BBL, KKP, TISCO, TCAP, LHBANK 
และCIMBT ใหผ้ลตอบแทนร้อยละ0.9, 0.9, 0.8, 0.8, 0.06, 0.06, 0.06, 0.05, 0.03 และ 0.00 ตามลาํดบั 
 ความเส่ียงของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชย ์พบว่า CIMBT เป็นหลกัทรัพยท่ี์มี
ความเส่ียงของอตัราผลตอบแทนสูงสุดคือร้อยละ 2.56 รองลงมาไดแ้ก่ TMB, KTB, BAY, TCAP, TISCO, KBANK, 
KKP, SCB, BBL และ LHBANK มีความเส่ียงร้อยละ 3.07, 2.87, 2.11, 2.07, 2.04, 1.97, 1.87, 1.78, 1.77, 1.75, 1.20 
ตามลาํดบั 
 6.2. ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ของหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชย  ์พบว่าหลกัทรัพยท่ี์มีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้
มากกว่า 1 มีจาํนวน 6 หลกัทรัพยไ์ด้แก่ คือ KBANK, SCB, TCAP, TMB, BBL และKTB ให้ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้
เท่ากบั 1.2740, 1.2334, 1.1385, 1.0986, 1.0924 และ1.0471ตามลาํดบั หลกัทรัพยท่ี์มีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้นอ้ยกวา่ 1 มี
จาํนวน 5 หลักทรัพย์ได้แก่ BAY, TISCO, KKP, CIMBT และ LHBANK ให้ค่าสัมประสิทธ์ิเบต้าเท่ากับ 0.9951, 
0.9901, 0.9798, 0.9451 และ 0.4919 ตามลาํดบั 
 6.3. จาํนวนหลกัทรัพยท่ี์ควรลงทุนซ้ือของหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชย ์มีจาํนวน 10 หลกัทรัพยไ์ดแ้ก่ 
BAY, BBL, KBANK, KKP, KTB, LHBANK, SCB, TCAP, TISCO และTMB จากจาํนวนหลกัทรัพยท่ี์ควรลงทุนซ้ือ
ทั้ ง 10 หลักทรัพย์เน่ืองจากหลักทรัพย์เหล่าน้ีเป็นหลักทรัพย์ท่ี มีราคาตํ่ากว่าท่ีควรจะเป็น  เม่ือเทียบกับอัตรา
ผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง ณ ระดบัความเส่ียงเดียวกบัเส้นตลาดหลกัทรัพย ์ขณะท่ีหลกัทรัพยท่ี์ไม่ควรลงทุน มีจาํนวน 
1 หลกัทรัพย ์คือ CIMBT เน่ืองจากเป็นหลกัทรัพยท่ี์มีราคาสูงกว่าท่ีควรจะเป็น เม่ือเทียบกบัอตัราผลตอบแทนท่ี
เกิดข้ึนจริง ณ ระดบัความเส่ียงเดียวกบัเส้นตลาดหลกัทรัพย ์
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THE MAKETING MIX FACTORS SAPHAKACHAT-THAI BRANCH 
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บทคดัย่อ 

การแบ่งกลุ่มลูกคา้ธนาคารไทยพาณิชยส์าขาสภากาชาดไทยท่ีลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) 
โดยใชปั้จจยัส่วนประสมการตลาด สาขาสภากาชาดไทย มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวม
เพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF)  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ 
(RMF)  และแบ่งกลุ่มลูกคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขาสภากาชาดไทยโดยใชปั้จจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF)   
 จากการศึกษาพบวา่ พฤติกรรมการลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) ส่วนใหญ่ลงทุนในกองทุนเปิด
ไทยพาณิชยต์ราสารหน้ีระยะสั้ นเพ่ือการเล้ียงชีพ (SCBRM 1) ไดรั้บขอ้มูลการลงทุนกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ 
(RMF) จากการให้ขอ้มูลของพนกังานตวัแทนของสถาบนัการเงิน เช่น พนักงานธนาคาร  ลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือ
การเล้ียงชีพ (RMF) เพราะไดรั้บสิทธิลดหยอ่นภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียง
ชีพ (RMF) ดว้ยตวัเอง  ซ่ึงลงทุนคร้ังละ 10,000- 50,000 บาท  ปีละ 1-2 คร้ัง ไดรั้บข่าวสารเก่ียวกบักองทุนรวมเพ่ือ
การเล้ียงชีพ (RMF) เพียงพอต่อการตดัสินใจลงทุน ส่วนใหญ่ซ้ือกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) ช่วงไตรมาสท่ี 4 
(ตุลาคม-ธนัวาคม)  
 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการลงทุนกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) ของลูกคา้ธนาคาร
ไทยพาณิชย ์โดยรวมให้ความสําคญัอยูใ่นระดบัมาก และในแต่ละดา้นอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด คือ ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ รองลงมา คือ ดา้นบุคลากร และดา้นกระบวนการใหบ้ริการ เม่ือใชเ้ทคนิคการ
แบ่งกลุ่ม (Cluster Analysis) ลูกคา้สามารถแบ่งได ้2 กลุ่ม คือ กลุ่มอะไรก็ได ้และกลุ่มคิดวิเคราะห์ โดยค่าเฉล่ียปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดของลูกคา้กลุ่มท่ี 2 จะสูงกวา่กลุ่มท่ี 1 ทุกดา้น 
 การหาความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะประชากรศาสตร์ กบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ลงทุนกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) ของลูกคา้แต่ละกลุ่ม พบว่า สถานภาพสมรสมีความแตกต่างกัน และ
พฤติกรรมการลงทุนกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) ดา้นแหล่งขอ้มูลท่ีใชต้ดัสินใจในการลงทุน ขอ้มูลข่าวสาร
เก่ียวกบักองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) และช่วงเวลาท่ีซ้ือกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพมีความแตกต่างกนั 
คาํสําคญั: การแบ่งกลุ่มลูกคา้, จิตวทิยาการลงทุน, กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ 
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Abstract 

 The Siam Commercial Bank Customer Segmentation, Saphakachat-Thai Branch Investment Retirement 
Mutual Funds (RMF), Using the Marketing Mix Factors, Case Study: The Siam Commercial Bank, Saphakachat-
Thai Branch. The purpose to study the behavior of investment in Retirement Mutual Funds (RMF), The Marketing 
mix factors that affect the decision to invest in Retirement Mutual Funds (RMF)., and The Siam Commercial Bank 
Customer Segmentation, Saphakachat-Thai Branch 
  The study found that Investment behavioral Finance Retirement Mutual Funds (RMF) of SCB short term 
fixed Income RMF (SCBRM 1) receive Investment Retirement Mutual Funds (RMF) from the data. employee 
representative of a financial institution such as a bank employee. Investment in Retirement Mutual Funds (RMF) is 
entitled to income tax allowance. Investing in a Retirement Mutual Funds (RMF), which collectively own 50,000 
THB 10,000 per Year 1-2 times to get news about Retirement Mutual Funds (RMF) to support investment 
decisions. Most mutual funds Retirement Mutual Funds (RMF) during the fourth quarter (October - December). 
 The marketing mix factors affecting the Fund Retirement Mutual Funds (RMF) of The Siam Commercial 
Bank. The overall focus is on high level. And each side was high on all sides. The side with the highest mean score, 
followed by the physical environment, personnel and service processes. When using Clustering (Cluster Analysis) 
Customers can be classified into two groups, Any group and critical thinking group by an average factor of the 
marketing mix for group 2 is higher than group 1 to all sides. 
 The relationship between demographic The marketing mix factors that affect the Fund Retirement Mutual 
Fund (RMF) of each group found that marital status is different. And investment behavior Retirement Mutual Fund 
(RMF), the sources of information used for investment decisions. Information about Retirement Mutual Fund 
(RMF) and the time to buy Retirement Mutual funds are different. 
 
KEYWORDS: CUSTOMER SEGMENTATION, BEHAVIORAL FINANCE, RETIREMENT MUTUAL FUNDS 
 
บทนํา 
 ในยคุท่ีทางเลือกในการออมและการลงทุนมีมากมายหลากหลายประเภท  แต่ละทางเลือกกมี็วิธีการลงทุนท่ี
สลบัซับซ้อน  รวมถึงความเส่ียงท่ีแตกต่างกนัออกไป  โดยนักลงทุนตอ้งมีความรู้ความชาํนาญและสามารถติดตาม
ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ  ท่ีเก่ียวขอ้กบัการลงทุนไดเ้ป็นอยา่งดี  กองทุนรวมเป็นเคร่ืองมือสาํหรับการออมอีกประเภทหน่ึง
ท่ีมีทางเลือกในการลงทุนท่ีหลากหลายกวา่เคร่ืองมือชนิดอ่ืน  เน่ืองจากประชาชนผูอ้อมเงินท่ีเป็นนกัลงทุนรายยอ่ยจะ
มีความสนใจในช่องทางการลงทุนอ่ืนๆ  ท่ีให้อตัราผลตอบแทนในระดบัท่ีดีกว่าอตัราดอกเบ้ียเงินฝากของธนาคาร
พาณิชยท่ี์มีอตัราดอกเบ้ียตํ่าจนไม่สามารถชดเชยความเส่ียงจากอตัราเงินเฟ้อได ้แต่นกัลงทุนรายยอ่ยมีขอ้จาํกดัท่ีทาํให้
ไม่สามารถลงทุนในตลาดหลกัทรัพยโ์ดยตรงได ้เน่ืองจากนักลงทุนตอ้งอาศยัขอ้มูลเพ่ือประกอบการตดัสินใจ ตอ้ง
อาศยัการวิเคราะห์ท่ีถูกตอ้งแม่นยาํ นอกจากนั้นการตดัสินใจจะตอ้งรวดเร็ว การลงทุนจึงจะมีประสิทธิภาพและให้
ผลตอบแทนตรงตามเป้าหมายท่ีกาํหนดได ้แต่ในความเป็นจริงแลว้กลบัพบวา่ นกัลงทุนรายยอ่ยในประเทศไทยส่วน
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ใหญ่มีทุนทรัพยจ์าํนวนจาํกดั ไม่มีประสบการณ์ ขาดความรู้ความชาํนาญในการลงทุน ไม่มีเวลาจะศึกษาคน้ควา้และติดตาม
ขอ้มูลในการตดัสินใจลงทุน ทาํใหเ้กิดการขาดทุนจากการลงทุน (ธนยัวงศ ์ กีรติวานิชย ์ และภสัรา  ชวาลกร, 2556: 28) 
 ซ่ึงปัจจุบนัมีทางเลือกในการออมให้แก่ผูล้งทุนรายยอ่ยมากมายหลากหลายประเภท ซ่ึงกองทุนรวมเพ่ือการ
เล้ียงชีพ (RMF) เป็นการออมระยะยาวชนิดหน่ึงสําหรับบุคคลทุกวยัท่ีมีเงินเดือนประจาํสามารถจะออมไวใ้ชย้าม
เกษียณอายไุด ้แต่คนวยัทาํงานจาํนวนมากยงัไม่เห็นประโยชน์ในการออมมากเท่าท่ีควร ผูศึ้กษาเป็นผูป้ฏิบติังานอยูท่ี่
ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขาสภากาชาดไทย จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมและปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) ของลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการท่ีสาขาสภากาชาดไทย เพ่ือจะ
นาํขอ้มูลท่ีไดรั้บจากผูล้งทุนมาเป็นแนวทางในการกาํหนดกลยทุธ์ทางการตลาดของการลงทุนในกองทุนเพ่ือการเล้ียง
ชีพ (RMF) สาํหรับผูล้งทุนรายใหม่ และผูล้งทุนรายเก่าใหมี้การลงทุนเพ่ิมข้ึน 
 

วตัถุประสงค์การวจิัย 
 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) ของลูกคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์
จาํกดั (มหาชน) สาขาสภากาชาดไทย 
 2. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ 
(RMF) ของลูกคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขาสภากาชาดไทย 
 3. เพ่ือแบ่งกลุ่มลูกคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขาสภากาชาดไทย โดยใชปั้จจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) 
  

การดาํเนินการวิจัย 
 การศึกษาเร่ือง การแบ่งกลุ่มลูกคา้ธนาคารไทยพาณิชยส์าขาสภากาชาดไทยท่ีลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เล้ียงชีพ (RMF) โดยใชปั้จจยัส่วนประสมการตลาด กรณีศึกษาธนาคารไทยพาณิชย ์สาขาสภากาชาดไทย เป็นการวิจยั
เชิงสํารวจ (Survey Research) ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ลูกคา้ของลูกคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 
สาขาสภากาชาดไทยท่ีลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) จาํนวน 699 คน กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใช้
ตารางสําเร็จรูปของ Krejcie and Morgan ท่ีระดบัความเช่ือมั่น 95 % ระดบัความคลาดเคล่ือน 5% ไดก้ลุ่มตวัอย่าง
จาํนวน 218 คน โดยใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย (Simple random sampling) 
 เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผูศึ้กษาสร้างข้ึนจาก แนวคิด ทฤษฎี 
และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมี 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 ลกัษณะประชากรศาสตร์ ตอนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการลงทุน
กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF)  ตอนท่ี 3 ขอ้มูลปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการลงทุนกองทุนรวมเพื่อ
การเล้ียงชีพ (RMF)  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการแจกแจงความถ่ี (frequency distribution) หาค่าร้อยละ (percentage) 
ค่าเฉล่ีย (mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และทดสอบสมมติฐาน  หาความสัมพนัธ์โดยใชก้าร

ทดสอบค่าไคสแควร์ (χ2) เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระหว่างกลุ่มโดยใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One way analysis of variance: One-Way ANOVA)) และแบ่งกลุ่มลูกค้าโดยใช้สถิติ  Cluster Analysis      
หาจํานวนกลุ่มท่ีเหมาะสมด้วยเทคนิค Hierarchical Cluster Analysis วิธี Ward’s Method และเทคนิค  K-Means 
Cluster Analysis เพ่ือดูจาํนวนสมาชิก และค่าเฉล่ียของปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการลงทุนกองทุนรวม
เพ่ือการเล้ียงชีพในแต่ละกลุ่ม  
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ผลการวจิัย 
 1. พฤติกรรมการลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) ของลูกคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขาสภากาชาด
ไทย พบว่า ส่วนใหญ่ลงทุนในกองทุนเปิดไทยพาณิชยต์ราสารหน้ีระยะสั้ นเพ่ือการเล้ียงชีพ (SCBRM 1) ซ่ึงไดรั้บ
ขอ้มูลการลงทุนกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) จากการให้ขอ้มูลของพนกังานตวัแทนของสถาบนัการเงิน เช่น 
พนกังานธนาคาร ลงทุนเพราะไดรั้บสิทธิลดหยอ่นภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา และตดัสินใจลงทุนดว้ยตวัเอง คร้ังละ 
10,000- 50,000 บาท ปีละ 1-2 คร้ัง การไดรั้บข่าวสารเก่ียวกบักองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) นั้นเพียงพอต่อการ
ตัดสินใจลงทุน และส่วนใหญ่ซ้ือกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) ช่วงไตรมาสท่ี 4 (ตุลาคม-ธันวาคม) ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั ฐิตารีย ์ รกรากทอง (2549) ศึกษาปัจจยัในการตดัสินใจในการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว พบวา่ 
การตดัสินใจลงทุนของกลุ่มตวัอยา่งเกือบทั้งหมด ตดัสินใจดว้ยตวัเอง และสอดคลอ้งกบั สุชน การวฒันาศิริกุล  (2548)  
ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการลงทุนในกองทุนรวมพรีมาเวสท์ พบว่า ผูท่ี้ลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ ให้
ความสาํคญักบัสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรเป็นอนัดบัหน่ึง โดยสามารถนาํเงินจากการลงทุนไปทาํการลดหยอ่นภาษี
เงินไดป้ระจาํปี นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบั ธมลวรรณ ศรีคาํ (2550) ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) พบว่า เลือกนโยบายการลงทุนแบบกองทุนเปิดพรีมาเวสท์ตราสารหน้ีเพ่ือการ
เล้ียงชีพ เหตุผลหลกัสาํคญัท่ีเลือกลงทุนคือไดรั้บสิทธิในการลดหยอ่นภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา การตดัสินใจลงทุน
จะตดัสินใจลงทุนดว้ยตวัเองเป็นผูท่ี้มีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือ ทั้งน้ีผูล้งทุนส่วนใหญ่จะลงทุนเฉล่ียปีละ 5,000-
75,000 บาท เฉล่ียปีละ 1-2 คร้ัง และช่วงท่ีลงทุนมากท่ีสุดคือช่วงไตรมาสท่ี 4 (ตุลาคม-ธนัวาคม)  
 2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการลงทุนกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) ของลูกค้า
ธนาคารไทยพาณิชย ์ทั้ งโดยรวมและในแต่ละดา้นมีอิทธิพลอยู่ในระดบัมาก โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้น
ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ให้ความสําคญักบัความน่าเช่ือถือของสถาบนัการเงินท่ีจาํหน่ายหน่วยลงทุน รองลงมา คือ 
ดา้นบุคลากร ให้ความสาํคญักบัพนกังานมีบุคลิกภาพดี ยิม้แยม้แจ่มใส ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ให้ความสาํคญักบั
ความสะดวก รวดเร็ว ในการซ้ือขาย ดา้นราคา ให้ความสําคญักบัไม่เสียค่าธรรมเนียมในการซ้ือ-ขายกองทุน ดา้น
ช่องทางการจัดจาํหน่าย ให้ความสําคญักบัมีบริษทัผูส้นับสนุนการซ้ือ-ขายกองทุนจาํนวนมาก สะดวกในการใช้
บริการ และธนาคารมีสาขาจาํนวนมากพร้อมใหบ้ริการ ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ ใหค้วามสาํคญักบัความหลากหลาย
ของกองทุน และด้านการส่งเสริมการตลาด ให้ความสําคญักับการได้รับสิทธิในการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาเม่ือกระทาํตามเง่ือนไขท่ีกาํหนด ซ่ึงสอดคลอ้งกบั วริทธ์ิ  เหลืองหิรัญ (2553) ศึกษาทศันคติของลูกคา้เงินฝาก
ประจาํธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) ต่อการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว พบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกลงทุนกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) มากท่ีสุด คือ สิทธิประโยชน์ทางภาษี และสนใจเลือกซ้ือกองทุน
ผา่นหน่วยงานธนาคารพาณิชยม์ากท่ีสุด เพราะมีสาขาจาํนวนมาก ง่ายต่อการเลือกใชบ้ริการ  
 3. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการลงทุนกองทุนรวมเพื่อการ
เล้ียงชีพ (RMF) ของลูกคา้ทั้ง 2 กลุ่ม พบว่า 3 ลาํดบัแรก ทั้งสองกลุ่มให้ความสําคญัเหมือนกนั คือ 1) ไดรั้บสิทธิใน
การลดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาเม่ือกระทาํตามเง่ือนไขท่ีกาํหนด  2) ความน่าเช่ือถือของสถาบนัการเงินท่ี
จาํหน่ายหน่วยลงทุน และ 3) ความน่าเช่ือถือของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทั้งน้ีอาจเพราะการลงทุนในกองทุน
รวมนั้นมีสิทธิประโยชน์ท่ีสามารถนาํไปลดหยอ่นภาษีเงินได ้จึงทาํใหลู้กคา้ส่วนใหญ่ยกใหเ้ป็นปัจจยัสาํคญัการลงทุน
ในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ ตามท่ี ธนยัวงศ ์กีรติวานิชย ์และภสัรา ชวาลกร(2556: 67-98) กล่าววา่แรงจูงใจสาํหรับ
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การลงทุนใน RMF คือ สิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีมีมากกวา่การลงทุนในกองทุนรวมทัว่ไป โดยเงินลงทุนใน RMF นั้น
นักลงทุนจะไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยไดรั้บการลดหย่อนภาษีโดยไม่ตอ้งนําเงินลงทุนใน RMF ไปรวม
คาํนวณภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา สูงสุดไม่เกิน 15% ของเงินไดใ้นปีภาษีนั้น โดยเม่ือนาํเงินลงทุนใน RMF น้ีไปนบั
รวมกบัเงินทุนในกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ ท่ีนกัลงทุนมีอยู ่ตอ้งไม่เกิน 500,000 บาท
ในปีภาษีนั้ น โดยการได้รับผลประโยชน์ทางภาษีน้ีให้นับตามเวลาแบบวนัชนวนัตั้ งแต่วนัแรกท่ีได้เร่ิมลงทุน 
นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบั ชรัณ เปล่ียนศรี  (2550) ศึกษาพฤติกรรมของนกัลงทุนท่ีลงทุนในกองทุนรวม กรณีศึกษา
ลูกคา้ธนาคารไทยพาณิชยจ์าํกดั (มหาชน) พ้ืนท่ีเขตเทพารักษ ์ท่ีลงทุนกบับริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนไทยพาณิชย ์
จาํกดั พบว่า นกัลงทุนส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบัปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในระดบัสําคญัมากโดย
ปัจจยัดา้นความน่าเช่ือถือของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนมีความสําคญัมากเป็นอนัดบัแรก เน่ืองจากบริษทัท่ีมี
ความน่าเช่ือถือมากกน่็าท่ีจะมีความสามารถในการจดัการการลงทุนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพรองลงมา คือ ปัจจยัความ
น่าเช่ือถือของสถาบนัการเงินท่ีจาํหน่ายหน่วยลงทุน และปัจจยัดา้นผลตอบแทนในการลงทุน 
 4. การหาความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะประชากรศาสตร์ กบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ลงทุนกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) ของลูกคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขาสภากาชาดไทยแต่ละกลุ่ม พบว่า 
สถานภาพสมรสมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการลงทุนกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ 
(RMF) แต่ละกลุ่ม โดยท่ีกลุ่มท่ี 2 จะมีผูท่ี้มีสถานภาพสมรสมากกวา่สถานภาพอ่ืนๆ อาจเป็นเพราะคนท่ีมีสถานภาพ
สมรสอาจต้องมีการคิดให้รอบครอบก่อนท่ีจะมีการลงทุนเกิดข้ึน  ซ่ึงสอดคล้องกับ  ซ่ึงสอดคล้องกับ ฐิตารีย ์             
รกรากทอง (2549) ศึกษาปัจจยัในการตดัสินใจในการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว พบวา่ ความสัมพนัธ์เก่ียวกบั 
สถานภาพสมรส มีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว  แต่ไม่สอดคลอ้งในเร่ือง ความสัมพนัธ์
เก่ียวกบัปัจจยัต่างๆ ซ่ึงไดแ้ก่เพศ อายุ รายไดค้รอบครัว ทุกปัจจยัดงักล่าวลว้นมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุน
รวมหุ้นระยะยาวทั้งส้ิน  นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบั ธมลวรรณ  ศรีคาํ (2550)  ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) ของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม พรีมาเวสท ์จาํกดั ผา่นบริการ
จดัจาํหน่ายของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) พบว่า สถานภาพสมรส มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกองทุนรวม
เพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แต่ไม่สอดคลอ้งในเร่ือง ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ 
ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายได ้อาชีพ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สาํหรับเพศ อาย ุระดบัการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายไดต่้อเดือน ไม่มีความสัมพนัธ์กบั
กบัปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการลงทุนกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) แต่ละกลุ่ม 
 5. การหาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการลงทุนกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) กบัปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการลงทุนกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) ของลูกคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขา
สภากาชาดไทยแต่ละกลุ่ม พบวา่  
 แหล่งขอ้มูลท่ีใชต้ดัสินใจในการลงทุน มีความสัมพนัธ์กบักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ลงทุนกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) โดยลูกคา้ทั้ง 2 กลุ่มไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบักองทุนรวมเพ่ือการเล้ียง
ชีพ (RMF) เพียงพอมากท่ีสุด ทั้ งน้ีอาจเพราะจะใช้ขอ้มูลข่าวสารจาก ส่ือต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์  
internet มากท่ีสุด ส่วนลูกคา้กลุ่มท่ี 2 จะใช้ขอ้มูลจากการให้ขอ้มูลของพนักงานตวัแทนของสถาบันการเงิน เช่น 
พนกังานธนาคาร มากท่ีสุด ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากลูกคา้กลุ่มท่ี 2 ให้ความสําคญักบัการบริการของพนักงานมากท่ีสุด 
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เม่ือจะมีการลงทุนจึงใช้ขอ้มูลจากการนําเสนอของพนักงานมากท่ีสุด ตามท่ี เครือวลัย ์ชัชกุล (2551, หน้า 51-53) 
กล่าววา่ส่วนประสมทางการส่งเสริมทางการตลาด (Promotion mix) ท่ีจะส่งเสริมใหป้ระสบผลสาํเร็จไดต้อ้งอาศยัการ
ส่ือสารท่ีชดัเจนไปยงักลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมาย ซ่ึงการโฆษณาโดยการใชก้ารส่ือสารมวลชนนั้นเพ่ือหวงัผลตลาดในวง
กวา้งแต่การขายโดยบุคคล เป็นการขายโดยใชพ้นักงานขายจดัเป็นรูปแบบการปฏิบติัตวัต่อตวัระหว่างกิจการกบั
ผูบ้ริโภค การขายโดยใชพ้นกังานขายนั้นหวงัผลลพัธ์เพ่ือเพ่ิมยอดขาย  
 การไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพเพียงพอกบัการตดัสินใจลงทุน มี
ความสัมพนัธ์กบักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการลงทุนกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) โดย
ลูกคา้ทั้ง 2 กลุ่มไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบักองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) เพียงพอมากท่ีสุด ทั้งน้ีอาจเพราะการ
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพนั้นผูถื้อหน่วยลงทุนไม่สามารถเขา้ไปมีส่วนร่วมในการบริการจดัการองทุนได ้
ดงันั้นผูล้งทุนจึงตอ้งมีการศึกษาขอ้มูลเป็นอยา่งดีก่อนการลงทุน 
 ช่วงเวลาท่ีซ้ือกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ มีความสัมพนัธ์กบักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ
การลงทุนกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) โดยลูกคา้กลุ่มทั้ง 2 กลุ่มจะซ้ือกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพมากท่ีสุด
ในช่วงไตรมาสท่ี 4 (ตุลาคม-ธนัวาคม) นั้นอาจเป็นเพราะพฤติกรรมการลงทุนของลูกคา้ส่วนใหญ่ให้ความสาํคญักบั
การลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพเพ่ือไดรั้บสิทธิลดหยอ่นภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา จึงทาํให้ลูกคา้ส่วนใหญ่
ลงทุนในช่วงใกลห้มดปีงบประมาณ 
 

ข้อเสนอแนะจากผลการวจิัย 
 จากการศึกษาเร่ือง การแบ่งกลุ่มลูกคา้ธนาคารไทยพาณิชยส์าขาสภากาชาดไทยท่ีลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
การเล้ียงชีพ (RMF) โดยใชปั้จจยัส่วนประสมการตลาด เก่ียวกบัพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ 
และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ เป็นรายดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย
ความสาํคญัมากกวา่ขอ้อ่ืน ๆ รวมถึงลกัษณะประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ 
ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ ของลูกคา้แต่
ละกลุ่ม ซ่ึงผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
 1. จากผลการศึกษา ลูกคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขาสภากาชาดไทยท่ีลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ 
เม่ือมีการแบ่งกลุ่มเป็น 2 กลุ่มแลว้ พบวา่ลุกคา้ทั้ง 2 กลุ่ม ใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ
การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ 3 อนัดบัแรกเหมือนกนั คือ 1) ไดรั้บสิทธิในการลดหยอ่นภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดาเม่ือกระทาํตามเง่ือนไขท่ีกาํหนด 2) ความน่าเช่ือถือของสถาบนัการเงินท่ีจาํหน่ายหน่วยลงทุน และ 3) ความ
น่าเช่ือถือของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ดงันั้นสถาบนัการเงิน และบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ควรบริหาร
กิจการให้ผูล้งทุนเกิดความเช่ือถือในความมัน่คง มีการดาํเนินงานท่ีสามารถตรวจสอบไดต้ลอดเวลา ซ่ึงควรกาํหนด
นโยบายให้มีความชดัเจน เป็นรูปธรรม สามารถแข่งขนักบัผลิตภณัฑ์ทางการเงินอ่ืน ๆ ของคู่แข่งขนัได ้นอกจากน้ี
ควรมีการพฒันารูปแบบของผลิตภณัฑ์ทางการเงินให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ และตรงกบัความ
ตอ้งการของนกัลงทุนรายยอ่ย 
 2. จากผลการศึกษา ลูกคา้กลุ่มท่ี 1 กลุ่มออมแบบเน้นผลประโยชน์ ให้ความสําคญัปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพอนัดบัต่อ ๆ มา คือ  
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ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการซ้ือ-ขายกองทุน  มีบริษทัผูส้นับสนุนการซ้ือ-ขายกองทุนจาํนวนมาก สะดวกในการใช้
บริการและธนาคารมีสาขาจาํนวนมากพร้อมใหบ้ริการ และสามารถซ้ือ-ขายคืน ไดทุ้กวนัทาํการ ความสะดวก รวดเร็ว 
ในการซ้ือขาย ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการลงทุน  ความหลากหลายของกองทุน จะเห็นไดว้า่ สําหรับลูกคา้กลุ่มท่ี 1 
ธนาคารควรเน้นกลยุทธ์ในการเสนอขายผลิตภณัฑ์กองทุนหรือหลกัทรัพยท่ี์มีผลตอบแทนในลกัษณะของดอกเบ้ีย 
หรือเงินปันผล หรือผลกาํไรท่ีไดจ้ากการซ้ือ-ขายผลิตภณัฑ์หรือหลกัทรัพยท่ี์มีความหลากหลาย มีความเส่ียงท่ีลูกคา้
รายยอ่ยพอท่ีจะรับได ้และเป็นท่ีดึงดูดใจแกลูกคา้ในกลุ่มน้ี  
 3. จากผลการศึกษา ลูกคา้กลุ่มท่ี 2 กลุ่มออมแบบเน้นการบริการ ให้ความสําคญัปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพอนัดบัต่อๆ มา คือ พนกังานมีบุคลิกภาพดี ยิม้แยม้แจ่มใส 
ธนาคารมีระบบรักษาความปลอดภยัเป็นอยา่งดี และพนกังานมีความน่าเช่ือถือ ความสะดวก รวดเร็ว ในการซ้ือขาย 
พนกังานใหค้าํแนะนาํท่ีเขา้ใจง่าย และธนาคารมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สาํหรับลูกคา้กลุ่มท่ี 2 ธนาคารควรเนน้ใน
เร่ืองการบริการของพนกังานให้มีความชาํนาญในการเสนอขายผลิตภณัฑ์ทางการเงินต่างๆ ความสามารถในการให้
ความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑท์างการเงิน การใหค้วามสะดวกแก่ลูกคา้ไม่วา่จะทาํธุรกรรมใดกต็ามกบัธนาคาร รวมถึงการ
จดัตั้งศูนยรั์บขอ้เสนอแนะหรือขอ้ร้องเรียนของลูกคา้ (Call Center) เพ่ือความประทบัใจท่ีลูกคา้มีต่อธนาคาร และ
สัมพนัธภาพระยะยาวกบัลูกคา้ 
 4. เม่ือลูกคา้ลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) จนครบกาํหนดตามเง่ือนไขการลงทุน และจะมี
การขายคืนหน่วยลงทุน เจา้หนา้ท่ีควรนาํเสนอผลิตภณัฑท์างการเงินระยะสั้นในลกัษณะท่ีเนน้ผลตอบแทนสูง มีความ
เส่ียงน้อย สามารถโอนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) ไดโ้ดยไม่ยุง่ยาก และมีช่องทางการซ้ือ
ขายใหลู้กคา้ไดเ้ลือกหลากหลาย 
 

ข้อเสนอแนะในการทาํศึกษาคร้ังต่อไป 
 จากการศึกษาในคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดศึ้กษาขอ้มูลในเชิงปริมาณ เน่ืองดว้ยขอ้จาํกดัทางดา้นเวลาและประชากร 
อีกทั้งขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามท่ีผูศึ้กษาสร้างข้ึนทาํให้เกิดขอ้จาํกดัในการเสนอความ
คิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม ดงันั้นเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีครบถว้นและละเอียดยิง่ข้ึน ผูศึ้กษาขอเสนอแนะการทาํศึกษา
คร้ังต่อไปดงัน้ี 
 1. ควรทาํการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการลงทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) ของลูกคา้ธนาคาร
ไทยพาณิชย ์สาขาอ่ืนๆ ในเขตเดียวกนั เพ่ือเปรียบเทียบความสําคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุน และนาํไปปรับกล
ยทุธ์ในการดึงดูดลูกคา้ใหม้าลงทุนกบัธนาคารไทยพาณิชยใ์หม้ากข้ึน 
 2. ควรศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ทางการเงิน และการบริการของธนาคาร เพ่ือจะได้
นาํมาปรับกลยทุธ์ใหต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้มากท่ีสุด 
 
กติตกิรรมประกาศ 
 ขอขอบพระคุณ บิดาและมารดา รวมทั้งเพ่ือนๆ ท่ีไดใ้ห้ความช่วยเหลือตลอดเวลาท่ีศึกษาอยู ่และพี่ ๆ เพ่ือน
นกัศึกษาปริญญาทุกท่าน ท่ีไดใ้หก้าํลงัใจและความช่วยเหลือในการทาํการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองตลอดมา 
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บทคดัย่อ      

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือสาํรวจปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการร้านกาแฟสตาร์บคั สาขา
วคิตอเรีย การ์เดน้ส์ เพชรเกษม 69 รวมทั้งเพ่ือศึกษาพฤติกรรมในการใชบ้ริการร้านกาแฟสตาร์บคั สาขาวิคตอเรีย การ์
เดน้ส์ เพชรเกษม 69และเพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใชบ้ริการร้านกาแฟสตาร์บคั สาขาวิคตอเรีย การ์เดน้ส์ เพชร
เกษม 69 กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ ผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการร้านกาแฟสตาร์บคั สาขาวิคตอเรีย การ์เดน้ส์ 
เพชรเกษม 69 จาํนวน 400 ตวัอยา่ง ส่วนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลใชแ้บบสอบถามการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย การแจกแจงความถ่ี ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สาํหรับผลการทดสอบสมมติฐานใชส้ถิติไคสแควร์ 

ผลการวิจยัพบวา่ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย มีสถานภาพโสด มีอาชีพเป็นพนกังาน
บริษทัเอกชน ระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาทความถ่ีในการใชบ้ริการ
ส่วนใหญ่ใชบ้ริการ 5– 6 คร้ังผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่นิยมเขา้ใชบ้ริการในช่วงเวลา 15.01-19.00 น.ส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้าย
ในการบริโภคกาแฟต่อคร้ังประมาณ 151-200 บาทผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่เขา้ใชบ้ริการร่วมกบัแฟน/คนรักผูใ้ชบ้ริการ
ส่วนใหญ่รู้จกัร้านกาแฟสตาร์บคัจากคนรู้จกั 
 นอกจากน้ีผูว้ิจยัพบวา่ผูใ้ชบ้ริการยงัมีระดบัความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการร้านกาแฟสตาร์บคัสาขาวคิตอเรีย 
การ์เดน้ส์ เพชรเกษม 69อยูใ่นระดบัมากโดยผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในดา้นราคา รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้น
กระบวนการใหบ้ริการ และมีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดในดา้นผลิตภณัฑแ์ละคุณภาพการบริการการทดสอบสมมติฐาน
พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการร้านกาแฟสตาร์บคัสาขาวิคตอเรีย การ์เดน้ส์ 
เพชรเกษม 69ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา และระดับรายได้ต่อเดือนนอกจากน้ียงัพบว่า 
พฤติกรรมการใชบ้ริการ ไดแ้ก่ ความถ่ีในการบริโภคกาแฟ ช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการ ค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการ บุคคลท่ีไป
ใช้บริการร่วมดว้ย และส่ือท่ีรู้จกัร้านกาแฟสตาร์บัคมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการใช้บริการร้านกาแฟ
สตาร์บคัสาขาวคิตอเรีย การ์เดน้ส์ เพชรเกษม 69 

 

คาํสําคญั: ความพึงพอใจ, ผูใ้ชบ้ริการ, ร้านกาแฟ 
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Abstract 

The purpose of this research is to explore the individual factors, service behavior and service satisfaction 
of Starbucks customers at Victoria Garden branch, Phetkasem 69. The samples used for this study are 400 
consumers servicing at Starbucks Coffee Shop at Victoria Gardens Phetkasem 69. Questionnaires were used to 
collect data. The data were analyzed as frequency distribution, percentage, mean and standard deviation. Chi – 
square test was used for analysis.  
 The result of the study shows that most of the customers are female, single, worked in private companies, 
hold bachelor’s degree, and earned between 20,001-30,000 Baht. The service frequency is 5-6 times per month. 
They prefer to service between 3.01 – 7.00 PM. Most of them spent 151-200 Baht at a time. Most of them 
consumed with their lover and know the coffee shop from their acquaintances. 
 In addition, the researcher found that overall of customer satisfaction of Starbucks customers at Victoria 
Garden branch, Phetkasem69 was at a high level. The highest satisfaction was price. Secondly, it was the process. 
The lowest satisfaction was product and service quality. Hypothesis testing revealed that personal factors of gender, 
age, marital status, occupation, level of education, income per month associated with customers’ service satisfaction 
of Starbucks customers at Victoria Garden branch, Phetkasem 69. In addition, the researcher found that service 
behavior– the service frequency, period of time spent, the service expense, people who consume with and the media 
that they know the Starbucks coffee shop associated with customers’ service satisfaction of Starbucks customers at 
Victoria Garden branch, Phetkasem69. 
 

KEYWORDS: SATISFACTION, CUSTOMERS, COFFEE SHOP 
 
1. บทนํา 

สตาร์บคัเป็นร้านกาแฟพรีเม่ียมท่ีดาํเนินงานโดยบริษทั สตาร์บคัคอฟฟ่ี(ประเทศไทย) จาํกดั ซ่ึงเป็นสาขา
ของบริษทั สตาร์บคัคอร์ปเปอเรชัน่ ในประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบนัสตาร์บุคมีสาขาทัว่โลกมากกวา่ 16,000 แห่งใน 
30 ประเทศทัว่โลก บริษทัไดข้ยายกิจการมาลงทุนธุรกิจในไทยเม่ือเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2541 ปัจจุบนัมีสาขาทั้งหมด
มากกว่า 140 สาขาทัว่ประเทศ ทั้งในจงัหวดักรุงเทพมหานคร และจงัหวดัท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียว กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย
ไดแ้ก่ ผูท่ี้ช่ืนชอบการด่ืมกาแฟเป็นชีวิตจิตใจ โดยอาจแบ่งลูกคา้ออกเป็นบุคคลทั่วไป กลุ่มคนท่ีมาช๊อปป้ิง หรือ
นักท่องเท่ียว หรือกลุ่มคนวยัทาํงาน ซ่ึงสตาร์บัคใชเ้ป็นเกณฑ์ในการหาทาํเลท่ีตั้ งของร้าน ซ่ึงจะประกอบไปดว้ย
กลุ่มเป้าหมายทั้งสามกลุ่มน้ีอยูเ่ป็นจาํนวนมาก (สตาร์บคัคอฟฟ่ี ประเทศไทย จาํกดั, 2551) 

สตาร์บคัเป็นร้านกาแฟท่ีเป็นพ้ืนฐานทางสังคมรูปแบบหน่ึงโดยพ้ืนท่ีท่ีไม่ใช่บา้นและไม่ใช่สถานท่ีนอก
บา้นท่ีเราคุน้เคย เช่นท่ีทาํงาน หรือสถานศึกษา ซ่ึงสตาร์บคัไดเ้ปรียบเทียบให้ร้านกาแฟเป็นเสมือนบา้นหลงัท่ีสาม 
โดยเป็นพ้ืนท่ีเปิดสําหรับผูค้นกลุ่มหน่ึงมานั่งด่ืมเคร่ืองด่ืมกาแฟไดน้านเพียงใดก็ไดส้ตาร์บคัจะเลือกทาํเลท่ีตั้งตรง
บริเวณท่ีมีผูค้นพลุกพล่าน หรือตามหา้งสรรพสินคา้ยา่นชุมชน โดยการตกแต่งหรือบรรยากาศในร้าน เนน้ภาพลกัษณ์
วา่เป็นสถานท่ีท่ีมาแลว้รู้สึกอิสระ ผอ่นคลายจากการทาํงาน การเรียน การตกแต่งของแสงไฟท่ีเหมาะสําหรับนัง่อ่าน
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หนังสือ การใชโ้ต๊ะเกา้อ้ีท่ีเขา้ชุด แต่ไม่เป็นทางการเหมือนการนั่งด่ืมกาแฟในโรงแรม นอกจากน้ีสตาร์บคัยงัสร้าง
ภาพพจน์ให้ตนเองเป็นผูเ้ช่ียวชาญและรอบรู้ในเร่ืองกาแฟโดยสรรคส์ร้างปรุงแต่งกาแฟ และวฒันธรรมการด่ืมกาแฟ 
ตั้งแต่การคดัเลือกเมลด็กาแฟ ตลอดจนกรรมวธีิการชงท่ีพิถีพิถนั เป็นการแสดงถือรสนิยมท่ีดี 
 จากขอ้มูลขา้งตน้ผูศึ้กษาจึงสนใจศึกษาเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการร้านกาแฟสตาร์บัค สาขา
วิคตอเรีย การ์เดน้ส์ เพชรเกษม 69 ซ่ึงผลการศึกษาสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงธุรกิจ ให้ตรงกบัความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภค และเป็นแนวทางดาํเนินกิจการของผูท่ี้สนใจธุรกิจกาแฟสด 
 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
 1. เพ่ือสํารวจปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการร้านกาแฟสตาร์บคั สาขาวิคตอเรีย การ์เดน้ส์ เพชร
เกษม 69 
 2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการร้านกาแฟสตาร์บคั สาขาวคิตอเรีย การ์เดน้ส์ เพชรเกษม 69 
 3. เพ่ือวิเคราะห์ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการร้านกาแฟสตาร์บคั สาขาวิคตอเรีย การ์เดน้ส์ เพชร
เกษม 69 
 
3. การดาํเนินการวจิัย 
 การศึกษาค้นควา้คร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกับความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการร้านกาแฟสตาร์บัค สาขา
วิคตอเรีย การ์เดน้ส์ เพชรเกษม 69 โดยแบ่งการวิจยัตามส่วนประสมทางการตลาดออกเป็น  7  รูปแบบ  คือ  ดา้น
ผลิตภณัฑ์  ด้านราคาค่าบริการ  ดา้นสถานท่ีการให้บริการ การส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากรท่ีให้บริการ ด้าน
กระบวนการให้บริการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพภายนอก ซ่ึงประชากร ไดแ้ก่ ผูท่ี้ใชบ้ริการร้านกาแฟสตาร์บคั 
สาขาวคิตอเรีย การ์เดน้ส์ เพชรเกษม 69 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัเน่ืองจากไม่ทราบจาํนวนของผูท่ี้ใชบ้ริการร้านกาแฟสตาร์บคั สาขาวิคตอเรีย 
การ์เดน้ส์ เพชรเกษม 69 ท่ีแน่นอนดงันั้น ผูว้ิจยัจึงใชว้ธีิการกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรคาํนวณแบบไม่
ทราบจาํนวนประชากร โดยใชสู้ตรกาํหนดขนาดตวัอยา่งของ สูตร W.G.cochran (1953) ดงัน้ี 
 

      n =    P (1 - P) Z2 
                    e2 

 

 n แทน จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการ 
 P แทน สัดส่วนของประชากรท่ีผูว้จิยัตอ้งการจะสุ่ม  
 Z แทน ความมัน่ใจท่ีผูว้จิยักาํหนดไวท่ี้ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 e แทน สัดส่วนของความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหเ้กิดข้ึนได ้

  
 การวิจยัในคร้ังน้ีเคร่ืองมือท่ีใช้สุ่มตวัอย่าง คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ผูว้ิจัยได้สร้างข้ึนเพ่ือเป็น
การศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการร้านกาแฟสตาร์บัค สาขาวิคตอเรีย การ์เด้นส์ เพชรเกษม 69โดยได้แบ่ง
แบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
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 ส่วนที ่1  เป็นแบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน  โดยมีลกัษณะคาํถาม
ปลายปิด ไดแ้ก่ เพศ, สถานภาพ,ระดบัการศึกษา,อาชีพ และรายได ้โดยผูต้อบแบบสอบถามสามารถเลือกคาํตอบได้
เพียงขอ้เดียว 

ส่วนที ่2   เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการบริโภคกาแฟร้านสตาร์บคั 
ส่วนที ่3   เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการร้านกาแฟสตาร์บคั 
 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลโดยนาํขอ้มูลมาคาํนวณและวิเคราะห์หาค่าสถิติโดยใชค้วามถ่ี 
(Frequency)  และค่าร้อยละ (Percentage) อธิบายตัวแปรต่างๆ ท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี  และใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต 
(Arithmetic Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่าพิสัย (Rang) อธิบายตวัแปรด้านปัจจัยส่วน
บุคคล เช่น เพศ,สถานภาพ, การศึกษา,อาชีพ และรายไดต่้อเดือน ซ่ึงเป็นตวัแปรท่ีมีระดบัการวดัประเภทช่วง 
  

สมมติฐาน ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจในการใชบ้ริการร้านกาแฟร้านสตาร์บคั ไม่แตกต่างกนั 
H0: ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจในการใชบ้ริการร้านกาแฟร้านสตาร์บคั ไม่แตกต่างกนั 
H1: ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจในการใชบ้ริการร้านกาแฟร้านสตาร์บคั แตกต่างกนั 
ซ่ึงปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน  

 

 การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะดา้นปัจจยัส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการร้านกาแฟสตาร์บคั สาขา
วคิตอเรีย การ์เดน้ส์ เพชรเกษม 69 โดยใชส้ถิติไคสแควร์ (Chi – Square) เพ่ือทดสอบสมมุติฐาน (Hartung. 2001: 300) 
มีสูตรการคาํนวณดงัน้ี  
    ∑∑                    ( 0ij-Eij )2 
    X2 = i=1   j=1     Eij 

  
2χ   แทน ค่าไคสแควร์ 

  Oij  แทน ค่าความถ่ีท่ีไดจ้ากการทดลองปฏิบติั 
  Eij  แทน ค่าความถ่ีท่ีคิดวา่ควรจะเป็นหรือตามทฤษฎี 
  

การวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมการใชบ้ริการร้านกาแฟร้านสตาร์บคั ซ่ึงพฤติกรรมการใชบ้ริการร้าน
กาแฟร้านสตาร์บคั ไดแ้ก่ ความถ่ีในการบริโภคกาแฟร้านสตาร์บคัในหน่ึงเดือน ช่วงเวลาท่ีนิยมมาบริโภคมากท่ีสุด 
รายจ่ายในการบริโภคกาแฟแต่ละคร้ัง ใชบ้ริการร้านกาแฟสตาร์บคักบัใคร และรู้จกัร้านสตาร์บคัจากส่ือประเภทใด 
 วิเคราะห์ระดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคกาแฟร้านสตาร์บคัดว้ยวิธีการคาํนวณค่าเฉล่ีย  และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  จากนั้นนาํค่าเฉล่ียมาแปลความหมายโดยใชเ้กณฑ์แปลความหมายของ ประคอง  กรรณสูตร 
(2542)  ท่ีกาํหนดไวด้งัน้ี 
    ค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.49  หมายถึง  ระดบันอ้ยท่ีสุด 
    ค่าเฉล่ีย  1.50 – 2.49  หมายถึง  ระดบันอ้ย 
    ค่าเฉล่ีย  2.50 – 3.49  หมายถึง  ระดบัปานกลาง 
    ค่าเฉล่ีย  3.50 – 4.49  หมายถึง  ระดบัมาก 
   ค่าเฉล่ีย  4.50 – 5.00  หมายถึง  ระดบัมากท่ีสุด 
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4. ผลการวจิัย 
 1) สถานภาพส่วนบุคคล ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย มีสถานภาพโสด มีอาชีพเป็น
พนกังานบริษทัเอกชน/รับจา้ง ระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท 
 2) พฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการร้านกาแฟสตาร์บคั สาขาวิคตอเรีย การ์เดน้ส์ เพชรเกษม 69 ผูใ้ชบ้ริการส่วน
ใหญ่นิยมเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสตาร์บคั สาขาวิคตอเรีย การ์เดน้ส์ในช่วงเวลา 15.01-19.00 น. จาํนวน 201 คน (ร้อย
ละ 50.3) รองลงมาคือเวลา 19.01-22.00 น จาํนวน 109 คน (ร้อยละ 27.3) เวลา 11.01-15.00 น. จาํนวน 71 คน (ร้อยละ 
17.8) และเวลา 7.00-11.00 น. จาํนวน 19 คน (ร้อยละ 4.8) มีค่าใชจ่้ายในการบริโภคกาแฟต่อคร้ังประมาณ 151-200 
บาท จาํนวน 179 คน (ร้อยละ 44.8) รองลงมาคือประมาณ 101-150 บาท จาํนวน 100 คน (ร้อยละ 25.0) ประมาณ
มากกวา่ 200 บาท จาํนวน 81 คน (ร้อยละ 20.3) และตํ่ากวา่ 100 บาท จาํนวน 40 คน (ร้อยละ 10.0) เขา้ใชบ้ริการร้าน
กาแฟสตาร์บคั สาขาวิคตอเรีย การ์เดน้ส์ร่วมกบัแฟน/คนรัก จาํนวน 159 คน (ร้อยละ 39.8) รองลงมาคือกบัเพ่ือน 
จาํนวน 140 คน (ร้อยละ 35.0) ครอบครัว จาํนวน 69 คน (ร้อยละ 17.3) และคนเดียว จาํนวน 32 คน (ร้อยละ 8.0) รู้จกั
ร้านกาแฟสตาร์บคัจากคนรู้จกั จาํนวน 178 คน (ร้อยละ 44.5) รองลงมาคือแผ่นพบั จาํนวน 127 คน (ร้อยละ 31.8) 
ป้ายหนา้ร้าน จาํนวน 87 คน (ร้อยละ 21.8) และโทรทศัน์ จาํนวน 8 คน (ร้อยละ 2.0) 
 3) ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการร้านกาแฟสตาร์บคั สาขาวคิตอเรีย การ์เดน้ส์ เพชรเกษม 69 
 ด้านผลิตภัณฑ์และคุณภาพการบริการในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉล่ีย 3.20 เม่ือแยก
พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าทุกขอ้อยู่ในระดบัปานกลางดงัน้ี การด่ืมกาแฟทาํให้มีความสดช่ืน และกาแฟสตาร์บคัมี
คุณภาพดีกวา่ท่ีอ่ืน  
 ดา้นราคาค่าบริการในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.97 ในรายขอ้คือราคากาแฟเหมาะสมกบั
รสชาติและคุณภาพของกาแฟ 
 ดา้นสถานท่ีในการให้บริการในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.82 เม่ือแยกพิจารณาเป็นรายขอ้
พบว่าปัจจัยทั้ ง 5 ขอ้อยู่ในระดับมาก มีรายละเอียดดังน้ี ใกลท่ี้พกัหรือท่ีทาํงาน รองลงมาคือมีท่ีจอดรถเพียงพอ
สะดวกสบาย ทาํเลท่ีตั้งของร้านสะดวกในการเดินทาง บรรยากาศสถานท่ีมีความสวยงาม และมีความเพียงพอในการ
รับลูกคา้ 
 ดา้นการส่งเสริมการตลาดในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.48 เม่ือแยกพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่มี 2 
ปัจจยัท่ีอยูใ่นระดบัมากคือบตัรกาํนลัใชแ้ทนเงินสด รองลงมาคือการทาํโปรโมชัน่รายเดือน และปัจจยัท่ีอยูใ่นระดบั
ปานกลางคือบตัรสะสมแตม้ 
 ดา้นบุคลากรในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.73 เม่ือแยกพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ปัจจยัในทุกดา้น
อยูใ่นระดบัมากมีดงัน้ี การช่วยเหลือและแกปั้ญหา รองลงมาคือการแต่งกายของพนกังาน และบุคลิกและสีหนา้ท่าทาง
ท่ีแสดงออก 
 ดา้นกระบวนการการให้บริการในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.85 เม่ือแยกพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่
ปัจจัยในทุกด้านอยู่ในระดับมากมีดังน้ีมีกระบวนการในการจัดการด้านการบริการ ท่ีจะทําให้ลูกค้าเกิดความ
ประทบัใจ และมีการนาํเสนอใหก้บัลูกคา้เพ่ือมอบการใหบ้ริการอยา่งถูกตอ้งรวดเร็ว 
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 ดา้นลกัษณะกายภาพภายนอกในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.58 เม่ือแยกพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า
ปัจจยัในทุกดา้นอยูใ่นระดบัมากมีดงัน้ีมีป้ายประชาสัมพนัธ์ต่างๆ ชดัเจน รองลงมาคือบรรยากาศภายในร้านเหมาะสม
กบัการนัง่พกัผอ่นหรืออ่านหนงัสือ และสามารถนัง่ด่ืมกาแฟนานเท่าใดกไ็ด ้จนเปรียบเสมือนบา้นหลงัท่ีสอง 
 4) ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลกบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการร้านกาแฟร้าน
สตาร์บคั พบวา่สถานภาพท่ีแตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการร้านกาแฟร้านสตาร์บคัแตกต่างกนั ท่ี
ระดบันยัสาํคญั .05 ส่วนปัจจยัดา้นเพศ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจ
ในการใชบ้ริการร้านกาแฟร้านสตาร์บคัไม่แตกต่างกนั 
 5) ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการกบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการร้าน
กาแฟร้านสตาร์บคั พบวา่บุคคลท่ีมาใชบ้ริการร่วมท่ีแตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการร้านกาแฟร้าน
สตาร์บัคแตกต่างกนั ท่ีระดบันัยสําคญั .05 ส่วนปัจจยัดา้นความถ่ีในการบริโภคกาแฟร้านสตาร์บัคในหน่ึงเดือน 
ช่วงเวลาท่ีนิยมมาบริโภคมากท่ีสุด รายจ่ายในการบริโภคกาแฟแต่ละคร้ัง และแหล่งขอ้มูลของร้านกาแฟนสตาร์บคัท่ี
แตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการร้านกาแฟร้านสตาร์บคัไม่แตกต่างกนั 
 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากงานวจิัย 

 1) จากการศึกษาในคร้ังน้ีพบว่า กลุ่มตวัอยา่งหรือลูกคา้สตาร์บคั ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีระดบัการศึกษา
ในระดบัปริญญาตรี เป็นพนกังานเอกชน ดงันั้นควรมีกลยทุธ์ทางการตลาดดา้นต่างๆ เพ่ือความตอ้งการกลุ่มเป้าหมาย
ดงักล่าว 
 2) ช่วงเวลาท่ีผูบ้ริโภคกาแฟร้านสตาร์บคัมาซ้ือกาแฟมากท่ีสุดคือช่วง ช่วงเวลาระหว่าง 15.01 – 19.00 น. 
และช่วงเวลาระหว่าง 19.01 น. - 22.00 น. ในช่วงเวลาดังกล่าวควรจะมีพนักงานประจาํคอยต้อนรับลูกค้า และ
จดัเตรียมท่ีนัง่ ใหเ้พียงพอกบัจาํนวนของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ 
 3) การเดินทางท่ีสะดวกเป็นส่ิงแรกท่ีผูบ้ริโภคคาํนึงถึง สถานท่ีและบรรยากาศท่ีดีของร้าน ยงัเป็นส่ิงท่ีสาํคญั
ท่ีช่วยใหมี้ผูบ้ริโภคเขา้มาใชบ้ริการร้านกาแฟสตาร์บคัมากข้ึน 
 4) ผูบ้ริโภคกาแฟร้านสตาร์บคัส่วนใหญ่มกัมากบัแฟน/คนรัก และเพ่ือน ทางร้านควรจดัสรรท่ีนั่งไวใ้ห้
เพียงพอสาํหรับลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการเป็นกลุ่มๆ 
 5) กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จะให้ความสาํคญัในเร่ืองของคุณภาพกาแฟ จึงควรกาํหนดกลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ ์
โดยอาจมีการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีมีคุณภาพและมีความหลากหลายมากข้ึนกาแฟสตาร์บคัซ่ึงเป็นกาแฟท่ีมีคุณภาพดี
อยูแ่ลว้ เน่ืองจากเมลด็กาแฟของสตาร์บคัคดัสรรจากเมลด็กาแฟอราบิกา้คุณภาพสูงท่ีไดรั้บการคัว่อบอยา่งพิถีพิถนัจึง
ไดร้สชาติท่ีดีเยี่ยม และให้ความสดช่ืนขณะด่ืม นอกจากน้ีร้านสตาร์บคัยงัถือคติท่ีวา่เคร่ืองด่ืมของคุณควรมีรสชาติท่ี
สมบูรณ์แบบทุกคร้ัง หากคุณไม่พอใจ เรายนิดีทาํเคร่ืองด่ืมใหม่เพ่ือคุณโดยเฉพาะ ทาํใหลู้กคา้มีความมัน่ใจในคุณภาพ
ของกาแฟสตาร์บคั 
 6) กลุ่มตวัอย่างมีความเห็นว่าราคากาแฟของสตาร์บคัมีความเหมาะสมกบัคุณภาพ และรสชาติของกาแฟ 
ดงันั้นการกาํหนดกลยทุธ์ดา้นราคา จึงไม่ควรปรับราคาใหสู้งข้ึน ซ่ึงอาจส่งผลต่อปริมาณการบริโภคกาแฟของผูบ้ริโภค 
 7) กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ประทบัใจพนกังานบริการรวดเร็ว มีความสุภาพเรียบร้อย และมีความเป็นกนัเอง 
ดงันั้นผูจ้ดัการร้านสตาร์บคัจึงควรมีการฝึกอบรมพนกังานเป็นระยะๆ เพ่ือให้เกิดทกัษะ ความชาํนาญ ตลอดจนกริยา
มารยาทในการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ 
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ข้อเสนอแนะสําหรับการวจิัยคร้ังต่อไป 
จากผลการวิจยั ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการร้านกาแฟสตาร์บคั สาขาวิคตอเรีย การ์เดน้ส์ เพชรเกษม 69 

ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไปดงัต่อไปน้ีเพ่ือการปฏิบติังานจริง  
1. ร้านกาแฟสตาร์บคั ควรศึกษาพฤติกรรมในการบริโภคกาแฟสตาร์บคัและการตลาดเชิงบูรณาการท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจซ้ือกาแฟสตาร์บัคของผูบ้ริโภค เพ่ือท่ีจะได้นํามาปรับกลยุทธ์ แผนการตลาดและพฒันาส่ือสาร
การตลาด (IMC) ของร้านกาแฟสตาร์บคัใหต้รงใจกบัผูบ้ริโภค  
 2. ในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นการวิจยัถึงความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการร้านกาแฟสตาร์บคั สาขาวิคตอเรีย การ์
เดน้ส์ เพชรเกษม 69 สําหรับคร้ังต่อไปอาจทาํการศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหวา่งความพึงพอใจในปัจจยัการตลาดเชิง
บูรณาการกับปัจจัยด้านอ่ืนๆท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือกาแฟสตาร์บัคของผูบ้ริโภค เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
พฒันาการส่ือสารการตลาดเพ่ือตอบสนองตดัสินใจซ้ือกาแฟสตาร์บคัของผูบ้ริโภคใหม่มากท่ีสุด  
 3. ในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัถึงความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการร้านกาแฟสตาร์บคั สาขาวิคตอเรีย การ์
เดน้ส์ เพชรเกษม 69 เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคมากท่ีสุด ในการวิจยัคร้ังต่อไปอาจนาํขอ้มูล
จากการทาํวิจยัคร้ังน้ีเพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการต่อยอดงานวิจยัโดยผูว้ิจยัอาจทาํการวิจยัในปัจจยัต่างๆท่ีกวา้งกวา่เดิม 
เช่น เพ่ิมเขตการสาํรวจจากเฉพาะในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ไปเป็นการสาํรวจในระดบัภูมิภาค 
 

5. บทสรุป 
 จากการศึกษาวิจยัพบว่าผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีสถานภาพโสด มีอาชีพเป็น
พนักงานบริษทัเอชน/รับจา้ง ระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของณัฐวรรณ โสมาศรี (2552) พฤติกรรมการบริโภคกาแฟของผูบ้ริโภคในเขตเมืองพทัยา 
การศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการบริโภคกาแฟของผูบ้ริโภคในเขตเมืองพทัยา ผลการศึกษาพบวา่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง มีอายุระหว่าง 20 - 29 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี มีสถานภาพโสด ประกอบอาชีพพนักงานบริษทั มี
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูท่ี่ 5,000 - 10,000 บาท ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีพฤติกรรมบริโภคกาแฟในเร่ืองปริมาณการบริโภค
กาแฟเฉล่ียต่อวนัระหวา่ง 1 - 3 แกว้ ส่วนใหญ่นานๆ คร้ังถึงจะเขา้ใชบ้ริการท่ีร้านกาแฟ โดยร้านกาแฟท่ีผูบ้ริโภคไป
ใชบ้ริการมากท่ีสุดคือ ร้านแบลค็แคนยอน 
 ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่มาใชบ้ริการในช่วงเวลา วงเวลา 15.01-19.00 น. รองลงมาคือเวลา 19.01-22.00 น. ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของเบญจมาศ สมบติันิมิตรสกุล (2548) ไดท้าํการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความตอ้งการบริโภค
กาแฟท่ีร้านสตาร์บคั โดยทาํการสาํรวจผูบ้ริโภคกาแฟของร้านสตาร์บคัในเขตกรุงเทพมหานครการศึกษาพฤติกรรม
การบริโภคกาแฟ ผูบ้ริโภคกาแฟร้านสตาร์บัคเฉล่ียทุกสัปดาห์มีปริมาณการบริโภค 1 ถว้ยต่อคร้ัง ช่วงระยะเวลา 
ระหวา่ง 17.01 – 21.01 น.  
 ปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัคือปัจจยัดา้นสถานท่ีเน่ืองจากเป็นสาขาท่ีเดินทางสะดวกใกลท่ี้ทาํงาน โดยมี
ความเห็นต่อราคากาแฟของสตาร์บคัว่าค่อนขา้งเหมาะสมกบัคุณภาพ สอดคลอ้งกบัเบญจมาศ สมบติันิมิตรสกุล 
(2548) ท่ีศึกษาพบวา่ผูบ้ริโภคเขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟนสตาร์บคัเน่ืองจากมีทาํเลท่ีตั้งใกลก้บัสถานท่ีทาํงาน การศึกษา
ทศันะคติเก่ียวกบัการบริโภคกาแฟสตาร์บคั ผูบ้ริโภคมีทศันะคติท่ีเห็นดว้ยในเร่ืองของทาํเลท่ีตั้งร้านสตาร์บคัในสาขา
ต่างๆ มีความสะดวกในการเดินทาง และพิจารณาเลือกบริโภคกาแฟของร้านสตาร์บคัจากโลโกส้ตาร์บคัซ่ึงผูบ้ริโภค
เช่ือวา่เป็นเคร่ืองหมายท่ีรับรองรสชาติและมีการการันตีคุณภาพของกาแฟ 
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 ผลการเปรียบเทียบระหวา่งสถานภาพส่วนบุคคล พฤติกรรมการใชบ้ริการกบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ
ร้านกาแฟสตาร์บคั สาขาวิคตอเรีย การ์เดน้ส์ เพชรเกษม 69 พบว่าสถานภาพ และบุคคลท่ีมาร่วมใชบ้ริการมีผลต่อ
ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการร้านกาแฟสตาร์บคั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของนิวฒิุ พูลศรี (2552) พฤติกรรมการบริโภค
กาแฟสดของผูบ้ริโภคในเขตเทศบาลตาํบลเขารูปชา้ง อาํเภอเมือง จงัหวดัสงขลา ท่ีพบวา่ปัจจยัประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ 
อาย ุอาชีพ รายไดมี้ผลต่อทศันคติในการบริโภคกาแฟสด ท่ีระดบันยัสาํคญั .05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
มนนท ์สุขพิมาย (2554) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัอ่ืนๆ ของผูบ้ริโภค ในการเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟ
ภายในศูนยก์ารคา้ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จงัหวดัปทุมธานี ท่ีพบว่าปัจจยัดา้นสังคมและวฒันธรรมมีผลต่อการบริโภค
การแฟสดในศูนยก์ารคา้ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จงัหวดัปทุมธานีและความพึงพอใจของผูบ้ริโภคกาแฟสดในศูนยก์ารคา้
ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จงัหวดัปทุมธานี ท่ีระดบันยัสาํคญั .05 
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การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ 
ในกลุ่มบริการ หมวดธุรกจิท่องเทีย่วและสันทนาการทีจ่ดทะเบียน 

ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  โดยทฤษฎ ีF-Score 
THE STUDY OF RELATIONSHIP BETWEEN FINANCIAL RATIO AND RETURN IN 
STOCK OF COMPANIES IN SERVICE INDUSTRY TOURISM&LEISURE SECTION 

LISTED OF THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND BY F-Score 
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--------------------------------- 
 

บทคดัย่อ      

การศึกษาคน้ควา้อิสระมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความเป็นไปไดใ้นการนาํอตัราส่วนทางการเงิน และทฤษฎี 
F-Score มาประยุกต์ใชก้บับริษทักลุ่มบริการ หมวดท่องเท่ียวและสันทนาการท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ไทย เพ่ือพยากรณ์อตัราผลตอบแทนและราคาของหลกัทรัพย ์รวมทั้งการนาํคะแนน F-Score มาประยกุตใ์ชใ้นการทาํ
กาํไรจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์

จากการศึกษาพบวา่การนาํสมการ F-Score ยงัไม่สามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการพยากรณ์อตัราผลตอบแทน 
และราคาของหลกัทรัพยไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยงัไม่สามารถนาํคะแนนของสมการ F-Score ไปประยกุตใ์ชใ้น
การทาํกาํไรจากการซ้ือขายหลกัทรัพยโ์ดยวิธี Buy and Hold ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพเช่นกนั มีเพียง 1 บริษทัใน 6 
บริษทักลุ่มตวัอย่างเท่านั้น ท่ีคะแนน F-Score มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนอย่างมีนัยสําคญั และมีเพียง 1 
บริษทั เท่านั้นเช่นกนั ท่ีสามารถนาํคะแนน F-Score มาเป็นเคร่ืองมือในการทาํการซ้ือขายหลกัทรัพย ์
 

คาํสําคญั: สมการ F-Score, อตัราส่วนทางการเงิน   
 

Abstract 

The objective of independent study is to examine the feasibility of Financial Ratio and F-Score theory 
applied to companies in Group of Services and Sector of Tourism and Leisure which are listed in the Stock 
Exchange of Thailand to forecast stock return, price and the ability to gain profit from trading. 

The result of study indicated that F-Score is inefficient to predict stock returns and stock price. F-Score is 
unable to be applied as securities trading tool in Buy and Hold method. There is only one of six selected sample 
companies that result can explain significant relationship between F-Score and stock return and F-Score can be 
applied as securities trading. 

KEYWORDS: F-Score, Financial Ratio 
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1. บทนํา 
ธุรกิจบริการและการท่องเท่ียว เป็นธุรกิจท่ีสร้างรายไดใ้ห้กบัประเทศอย่างมากและนับไดว้่าเป็นรายได้

หลกัๆของประเทศ ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไดท้าํการศึกษาอตัราส่วนทางการเงินของกลุ่มบริษทัดงักล่าววา่มีความสัมพนัธ์กบั
ผลตอบแทนราคาของหลกัทรัพยห์รือไม่ โดยเปล่ียนรูปแบบการศึกษารายอตัราส่วนทางการเงิน เป็นการรวบรวม
สัญญาณอตัราส่วนทางการเงินท่ีดี (F-Score) เพ่ืออธิบายความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทน ราคาของหลกัทรัพย ์และ
ยงันาํสัญญาณอตัราส่วนทางการเงินท่ีดีดงักล่าวมาใชใ้นการซ้ือขายหลกัทรัพย ์

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์อตัราผลตอบแทนกบัคะแนน F-Score จากสมการ 
F-Score = F_ROA + F_∆ROA + F_CFO + F_ ACCRUAL + F_∆MARGIN + F_∆TURN + 

F_∆LEVER + F_∆LIQUID + EQ_OFFER 
2. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงิน คะแนน F-Score กบัราคาของหลกัทรัพย ์

MA_RETi = α+ log(MVE) + log(BM) + MOMENT + ACCRUAL + EQ_OFFER + F-Score 
3. เพ่ือศึกษาความสามารถในการทาํกาํไรจากการซ้ือขายหลกัทรัพยด์ว้ยการประยุกต์ใชค้ะแนน F-Score 

เป็นเคร่ืองมือ (Buy and Hold) 
 

3. การดาํเนินการวจิัย 
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง โดยใชข้อ้มูลแบบทุติยภูมิ โดยมีเคร่ืองมือท่ีใชก้าร

ประเมินนํ้ าหนกัความสัมพนัธ์ดว้ยสถิติ Simple Regression Analysis สาํหรับการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งคะแนน 
F-Score กบัอตัราผลตอบแทน และMultiple Regression Analysis สําหรับการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วน
ทางการเงินและคะแนน F-Score กบัราคาของหลกัทรัพย ์โดยกาํหนดระดบันัยสําคญัไวท่ี้ 0.05 และมีจาํนวนกลุ่ม
ตวัอยา่งมีทั้งหมด 12 บริษทั ไดแ้ก่ 

1. บริษทั เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) ACD 
2. บริษทั เอเชียโฮเตล็ จาํกดั (มหาชน) ASIA 
3. บริษทั บริษทัเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) CENTEL 
4. บริษทั เทพธานีกรีฑา จาํกดั (มหาชน) CSR 
5. บริษทั ดุสิตธานี จาํกดั (มหาชน) DTC 
6. บริษทั ดิ เอราวณั กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ERW 
7. บริษทั แกรนด ์แอสเสท โฮเทลส์ แอนด ์พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) GRAND 
8. บริษทั ลากนู่า รีสอร์ท แอนด ์โฮเทล็ จาํกดั (มหาชน) LRH 
9. บริษทั แมนดารินโฮเตล็ จาํกดั (มหาชน) MANRIN 
10. บริษทั โอเอชทีแอล จาํกดั (มหาชน) OHTL 
11. บริษทั บริษทัรอยลั ออคิด (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ROH 
12. บริษทั แชงกรี-ลา โฮเตล็ จาํกดั (มหาชน) SHANG 
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อตัราส่วนทางการเงนิต่างๆ ทีนํ่ามาใช้ในงานวจิัยนี ้มดีงันี ้
1. ผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม (F_ROA) =  กาํไรสุทธิ/สินทรัพยร์วม 
2. การเปล่ียนแปลงผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม (F_∆ROA) = 

กาํไรสุทธิ/สินทรัพยร์วม (ช่วงเวลาปัจจุบนั) – กาํไรสุทธิ/สินทรัพยร์วม (ช่วงเวลาก่อนหนา้) 
3. กระแสเงินสดจากการดาํเนินงานต่อสินทรัพยร์วม (F_CFO) = 

กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน/สินทรัพยร์วม 
4. ผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วมเกณฑเ์งินคา้ง (F_ACCRUAL) = 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ-กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน)/สินทรัพยร์วม 
5. การเปล่ียนแปลงของอตัราส่วนกาํไรขั้นตน้ (F_∆MARGIN) =   

(ขายสุทธิ-ตน้ทุนขาย)/ขายสุทธิ (ช่วงเวลาปัจจุบนั) – (ขายสุทธิ-ตน้ทุนขาย)/ขายสุทธิ (ช่วงเวลาก่อนหนา้) 
6. การเปล่ียนแปลงของอตัราส่วนการหมุนเวยีนของสินทรัพยร์วม (F_∆TURN) =   

ขายสุทธิ/สินทรัพยร์วม (ช่วงเวลาปัจจุบนั) - ขายสุทธิ/สินทรัพยร์วม  (ช่วงเวลาก่อนหนา้) 
7. การเปล่ียนแปลงของอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วม (F_∆LEVER) =   

หน้ีสินรวม/สินทรัพยร์วมเฉล่ีย (ช่วงเวลาปัจจุบนั) – หน้ีสินรวม/สินทรัพยร์วมเฉล่ีย (ช่วงเวลาก่อนหนา้) 
8. การเปล่ียนแปลงของอตัราส่วนสภาพคล่อง (F_∆LIQUID) =           

สินทรัพยห์มุนเวียนรวม/หน้ีสินหมุนเวียน (ช่วงเวลาปัจจุบัน) - สินทรัพยห์มุนเวียนรวม/หน้ีสินหมุนเวียนรวม 
(ช่วงเวลาก่อนหนา้) 

9. การกาํหนดค่าตวัแปร EQ_OFFER แทนการออกหุน้สามญั 
10. MVE คือ มูลค่าตลาด ณ วนัปิดตลาดวนัสุดทา้ยของปี = 

จาํนวนหุน้ท่ีอยูใ่นตลาด X มูลค่าของราคาตลาด ณ วนัปิดสุดทา้ยของปี 
11. BM คือ มูลค่าตามบญัชี ณ วนัปิดส้ินงวดบญัชีประจาํปี ต่อ มูลค่าตลาด ณ วนัปิดตลาดวนัสุดทา้ยของปี (MVE) 
12. MOMENT คือ แนวโนม้ของราคาตลาดโดยใชข้อ้มูล ระยะเวลา 10 ปียอ้นหลงั รายไตรมาส 
 

การกาํหนดคะแนนของ F-Score (สัญญาณบวก) ทั้ง 9 อตัราส่วน มดีงัต่อไปนี ้
1. ถา้ ROA มากกวา่ 0 จะกาํหนดให ้F_ROA เท่ากบั 1 มิฉะนั้นแลว้จะกาํหนดให ้เท่ากบั 0 
2. ถา้ F_∆ROA มากกวา่ 0 จะกาํหนดเท่ากบั 1 มิฉะนั้นแลว้จะกาํหนดใหเ้ท่ากบั 0 
3. ถา้ CFO มากกวา่ 0 จะกาํหนดให ้F_CFO เท่ากบั 1 มิฉะนั้นแลว้จะกาํหนดใหเ้ท่ากบั 0 
4. ถา้ CFO มากกวา่ ROA จะทาํใหค้่า F_ACCRUAL เท่ากบั 1 มิฉะนั้นแลว้จะกาํหนดใหเ้ท่ากบั 0 
5. ถา้ F_∆MARGIN มากกวา่ 0 กาํหนดใหค้่า F_∆MARGIN เท่ากบั 1 มิฉะนั้นแลว้จะกาํหนดใหเ้ท่ากบั 0 
6. ถา้ F_∆TURN มากกวา่ 0 จะกาํหนดใหค้่า F_∆TURN เท่ากบั 1 มิฉะนั้นแลว้จะกาํหนดใหเ้ท่ากบั 0 
7. ถา้ F_∆LEVER นอ้ยกวา่ 0 จะกาํหนดใหค้่า F_∆LEVER เท่ากบั 1 มิฉะนั้นแลว้จะกาํหนดใหเ้ท่ากบั 0 
8. ถา้ F_∆LIQUID มากกวา่ 0 จะกาํหนดใหค้่า F_∆LIQUID เท่ากบั 1 มิฉะนั้นแลว้จะกาํหนดใหเ้ท่ากบั 0 
9. การกาํหนดค่าตวัแปรเป็นค่าคงท่ี EQ_OFFER แทนการออกหุ้นสามญั หากบริษทัไม่ออกหุ้นสามญัใน

ไตรมาสใดใหค้่า EQ_OFFER เท่ากบั 1 แต่ถา้ไตรมาสใดออกให ้เท่ากบั 0 
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รุปท่ี 1 กรอบแนวคิดและขั้นตอนในการศึกษา 

 

 
4. ผลการวจิัย 

ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ของคะแนน F-Score และอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์น 2 ช่วงเวลาโดย
พิจารณาสุ่มตวัอยา่งบริษทัท่ีไดค้ะแนนระดบัสูง 7-9 มากท่ีสุด และบริษทัท่ีคะแนนระดบัตํ่า 0-2 มากท่ีสุด  

 

การคาํนวณหาอตัราส่วนทางการเงนิในสมการ F-Score 

1. ผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม (F_ROA) 

2. การเปล่ียนแปลงผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม (F_∆ROA) 

3. กระแสเงินสดจากการดาํเนินงานต่อสินทรัพยร์วม (F_CFO)   

4. ผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วมเกณฑเ์งินคา้ง(F_ACCRUAL) 

5. การเปล่ียนแปลงของอตัราส่วนกาํไรขั้นตน้ (F_∆MARGIN) 

6. การเปล่ียนแปลงของอตัราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม (F_∆TURN) 

7. การเปล่ียนแปลงของอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วม (F_∆LEVER) 

8. การเปล่ียนแปลงของอตัราส่วนสภาพคล่อง (F_∆LIQUID) 

9. การกาํหนดค่าตวัแปรเป็นค่าคงท่ีการออกหุน้เพ่ือเพ่ิมทุน  EQ_OFFER 

รวบรวมคะแนนของ F-Score 
หาความสมัพนัธ์ Simple Regression Analysis 

ระหวา่ง อตัราผลตอบแทนและคะแนน F-Score

นาํคะแนนท่ีไดรั้บรวมกบัตวัแปรตน้อ่ืนอีก 5 ตวั
แปร หาความสมัพนัธ์กบัราคาของหลกัทรัพย ์Multiple 
Regression Analysis 

1. Log (MVE) 
2. Log(BM) 
3. MOMENT 
4. ACCRUAL 
5. EQ_OFFER 

นาํคะแนนของ F-Score มาใชเ้พ่ือหาช่วงเวลาการ
เขา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์
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ตารางท่ี 1 ระดบัคะแนนของแต่ละบริษทัและบริษทัท่ีไดค้ะแนนตํ่าสุดและสูงสุด 

 
 

ตารางท่ี 2 ความสัมพนัธ์ระหวา่งคะแนนรวม F-Score และอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยใ์นช่วงเวลาไตรมาสเดียวกนั 

HIG
H F

-S
co

re 

HOTEL Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   R-squared Adjusted R-squared 
CSR α -1.2933 8.0267 -0.1611 0.8729 0.001 -0.026 

  F_SCROE 0.2123 1.1068 0.1918 0.849     
OHTL α -7.2044 5.4085 -1.3321 0.191 0.0705 0.0454 

  F_SCROE 1.2531 0.748 1.6753 0.1023     
SHANG α -11.8758 9.7498 -1.2181 0.2309 0.0483 0.0226 

  F_SCROE 1.9743 1.4403 1.3707 0.1787     
 

LO
W 

F-S
co

re 

HOTEL Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   R-squared Adjusted R-squared 
ACD α 23.2923 34.005 0.685 0.4986 0.0229 -0.0096 

  F_SCROE -4.9045 5.8453 -0.8391 0.4081     
MANRIN α 3.9047 10.1172 0.3859 0.7017 0.0035 -0.0234 

  F_SCROE -0.665 1.8393 -0.3615 0.7197     
LRH α -18.2301 7.8476 -2.323 0.0258** 0.1427 0.1195 

  F_SCROE 3.6452 1.469 2.4814 0.0178**     

 การศึกษาพบว่า มีเพียงหลกัทรัพย ์LRH เท่านั้น จาก 6 บริษทั ท่ีคะแนน F-Score มีความสัมพนัธ์กบัอตัรา
ผลตอบแทนอยา่งมีนยัสาํคญั 
 

ตารางท่ี 3 ความสัมพนัธ์ระหว่างคะแนนรวม F-Score และอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยใ์นไตรมาสถดัมาหลงัจาก
บริษทัแจง้ขอ้มูลทางการเงิน 

HIG
H F

-S
co

re 

HOTEL Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   R-squared Adjusted R-squared 
CSR α 7.1855 8.2263 0.8735 0.388 0.0195 -0.007 

  F_SCROE -0.9695 1.1313 -0.8569 0.397     
OHTL α 7.9144 5.7072 1.3867 0.1738 0.0311 0.0049 

  F_SCROE -0.8481 0.7787 -1.0891 0.2831     
SHANG α -7.8938 10.1658 -0.7765 0.4424 0.0223 -0.0042 

  F_SCROE 1.3636 1.4857 0.9178 0.3647     
 

LO
W 

F-S
co

re 

HOTEL Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   R-squared Adjusted R-squared 
ACD α 83.5762 29.8741 2.7976 0.0089*** 0.2345 0.209 

  F_SCROE -15.6489 5.1615 -3.0319 0.005***     
MANRIN α 9.143 9.5011 0.9623 0.3421 0.0248 -0.0015 

  F_SCROE -1.6913 1.7429 -0.9704 0.3381     
LRH α -5.997 8.4437 -0.7102 0.482 0.0159 -0.0107 

  F_SCROE 1.205 1.5577 0.7736 0.4441     



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 10 ปีการศกึษา 2558 

 

วนัองัคารที ่11 สงิหาคม พ.ศ.2558 หน้า  824 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

 การศึกษาพบว่า มีเพียงหลกัทรัพย ์ACD เท่านั้น จาก 6 บริษทั ท่ีคะแนน F-Score มีความสัมพนัธ์กบัอตัรา
ผลตอบแทนอยา่งมีนยัสาํคญั 
 ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ของอัตราส่วนทางการเงิน และคะแนน F-Score กับอัตราผลตอบแทนของ
หลกัทรัพยใ์น 2 ช่วงเวลาโดยพิจารณาสุ่มตวัอย่างบริษทัท่ีไดค้ะแนนระดบัสูง 7-9 มากท่ีสุด และบริษทัท่ีคะแนน
ระดบัตํ่า 0-3 มากท่ีสุด  

จากการศึกษาหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้พบวา่ ตวัแปร Log(MVE) และ Log(MB) มีความสัมพนัธ์
กนัจึงตอ้งทาํการตดัตวัแปรออกหน่ึงตวัแปร ดว้ยวธีิ Variance Inflation Factors  
ตารางท่ี 4 ความสัมพนัธ์อตัราส่วนทางการเงินและคะแนน F-Score กบัราคาของหลกัทรัพยใ์นไตรมาสเดียวกนั 

  Log(MVE) Log(BM) MOMENT ACCRUAL EQ_OFFER F_SCORE 
CSR             

OHTL   0.0000*** 0.0062***     0.0462** 
SHANG   0.0000***   0.0023***     

ACD   0.0097***         
MANRIN   0.0000***      0.0158** 0.0016** 

LRH   0.0000*** 0.002***  0.0004*** 0.0000*** 0.0000*** 

 
ตารางท่ี 5 ความสัมพนัธ์อตัราส่วนทางการเงินและคะแนน F-Score กบัราคาของหลกัทรัพยใ์นไตรมาสถดัมาหลงัจาก
บริษทัแจง้ขอ้มูลทางการเงิน 

  Log(MVE) Log(BM) MOMENT ACCRUAL EQ_OFFER F_SCORE 
CSR   0.0165*** 0.0206***       

OHTL   0.0000***         
SHANG   0.0000***   0.0149***     

ACD   0.0000***         
MANRIN   0.0000***   0.0005*** 0.0264** 0.0388** 

LRH   0.0000***     0.0401** 0.0097*** 
 

จากผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงินและคะแนน F-Score กบัราคาของหลกัทรัพย ์
พบว่า หลกัทรัพย ์ACD เป็นหลกัทรัพยท่ี์อตัราส่วนทางการเงินมีความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพยอ์ยา่งมีนัยสําคญั
น้อยท่ีสุด มีเพียง 1 ตวัแปรเท่านั้ น ได้แก่ Log(BM) (ตารางท่ี 4-5) ในขณะท่ีหลกัทรัพย  ์LRH ตัวแปรตน้ทุกตวัมี
ความสัมพนัธ์กบัราคาของหลกัทรัพยอ์ยา่งมีนยัสาํคญัหากพิจารณาในช่วงไตรมาสเดียวกนั (ตารางท่ี 5) 
 

ตารางท่ี 6 อตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยเ์ปรียบเทียบวธีิการทาํกาํไร 2 แบบ 
Return Buy and Hold

    
No. of 

QUARTER Base on F-Score Whole Period 

HIGH 
CSR 37 -3.32% 13.04% 

OHTL 37 84.45% 98.63% 
SHANG 37 53.22% 68.42% 

LOW 
ACD 33 -5.30% -75.91% 

MANRIN 28 -39.29% -33.82% 
LRH 20 40.60% 31.47% 
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การเปรียบเทียบวิธีการลงทุน ดว้ยการซ้ือขายหลกัทรัพยโ์ดยใชค้ะแนน F-Score เป็นเคร่ืองมือบอกเวลาใน
การเขา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์เม่ือคะแนน F-Score ข้ึนในระดบัท่ีสูง 7-9 ในเขา้ซ้ือในไตรมาสต่อมาและขายในไตรมาส
ต่อมาท่ีคะแนน F-Score ลดลงท่ีระดบัตํ่ากวา่ 7 และการซ้ือขายโดยซ้ือท่ีไตรมาสแรกและขายในไตรมาสสุดทา้ยใน
ช่วงเวลาท่ีเกบ็ตวัอยา่ง จากการศึกษาพบวา่ มีเพียงหลกัทรัพย ์LRH เท่านั้นท่ีสามารถใชค้ะแนน F-Score เป็นเคร่ืองมือ
บอกเวลาในการเขา้ซ้ือขายหลกัทรัพยโ์ดยจะทาํใหไ้ดก้าํไรจากการซ้ือขายมากกวา่อีกหน่ึงวธีิ 
 
5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

(Abdolreza Ghasempour and Mehdi Ghasempour, 2013 : 2839) ตวัอย่างบริษทั 54 บริษทั จาก 180 บริษทั 
พบวา่ อตัราส่วนทุกตวับ่งบอกถึงความสัมพนัธ์ของผลตอบแทนของราคาหุน้หากไม่มีการเปล่ียนแปลงตวัเลขพ้ืนฐาน
ในบญัชี โดยใช ้F-Score ของ Joseph Piotroski เป็นตวัทดสอบ และ F-Score ยงัเป็นเคร่ืองมือท่ีดีท่ีมีประสิทธิภาพมาก 
ท่ีสามารถบอกถึงผลตอบแทนในหลกัทรัพยไ์ดอ้ยา่งดี  

(Joseph D. Piotroski, 2002) การศึกษาโดยนาํขอ้มูลจากงบการเงินในอดีตมาช่วยในการแยกบริษทัท่ีดีออก
จากบริษทัท่ีไม่ดี โดยเลือกบริษทัทั้งหมด ระยะเวลาท่ีเก็บของขอ้มูล 20 ปี จากปี ค.ศ. 1976 – 1996 จากการทดสอบ
พบวา่ขอ้มูลทางเงินและงบการเงินสามารถแยกบริษทัท่ีดีออกมาจากบริษทัท่ีไม่ดีได ้โดยมีเคร่ืองมือในการทดสอบคือ
สมการ F-Score เป็นการนาํอตัราส่วนทางการเงินมาใชเ้ป็นตวัแปร รวมทั้ งมีการศึกษาหุ้นราคามูลค่าตามบญัชีต่อ
มูลค่าราคาตลาดมีความสัมพนัธ์ขอ้มูลจากงบการเงิน 
 

อภิปรายผล 
จากการศึกษาวจิยันาํกลุ่มตวัอยา่งธุรกิจท่องเท่ียวและสันทนาการ 12 บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย พบวา่ คะแนนของสมการ F-Score ยงัไม่สามารถเป็นเคร่ืองมือในการบ่งบอกถึงอตัราผลตอบแทน
ในหลกัทรัพยก์ลุ่มตวัอยา่งได ้และยงัพบอีกวา่มีตวัแปรตน้เพียงบางตวัในสมการ F-Score เท่านั้นท่ีมีความสัมพนัธ์กบั
คะแนนกบัคะแนนรวมของ F-Score 

 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังนีแ้ละคร้ังต่อๆ ไป 
1. อตัราส่วนทางการเงินท่ีนาํมาใชใ้นงานวิจยัน้ีไม่มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทน และตวัแปรตน้บาง

ตัวในงานวิจัยมีความสัมพันธ์กัน ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรทําการเพ่ิมอัตราส่วนทางการเงิน ตัดตัวแปรท่ีมี
ความสัมพนัธ์กนั 

2. คะแนน  F-Score ท่ีใช้ได้ดีและมีประสิทธิภาพในประเทศท่ีทําการทบทวนวรรณกรรม  แต่ไม่มี
ประสิทธิภาพเม่ือนาํมาใชก้บับริษทักลุ่มตวัอยา่งในงานวิจยั ในช่วงเวลาท่ีทาํการเกบ็ขอ้มูล 

3. การวิจยัในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาขอ้มูลรายไตรมาส ระยะเวลา 10 ปี และกลุ่มบริการ หมวดท่องเท่ียวและ
สันทนาการ 12 บริษทั ซ่ึงมีจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งค่อนขา้งนอ้ย ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการปรับเปล่ียนขอ้มูลเป็น
รายปี และเพ่ิมกลุ่มตวัอยา่งหรือเปลียนกลุ่มประเภทธุรกิจ 

4. ตวัแปรตน้ EQ_OFFER ให้ค่าคงท่ีเป็นระยะเวลานานทาํให้เกิดปัญหาในการประมวล แนะนาํให้มีการ
ปรับเปล่ียนในการศึกษาคร้ังต่อไป 
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5. การวิจัยในคร้ังน้ีเป็นแบบ Time Series ซ่ึงการศึกษาคร้ังหน้าอาจจะเพ่ิมหรือปรับเปล่ียนเป็น Cross-
Section 

 

6. บทสรุป 
1. การศึกษาความเป็นไปไดใ้นการนาํทฤษฎี F-Score มาใชก้บับริษทัในกลุ่มท่องเท่ียวและสันทนาการท่ีจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พบวา่ ยงัไม่สามารถใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มีเพียบหลกัทรัพย ์LRH 
ของบริษทั ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จาํกดั (มหาชน) เท่านั้น ท่ีอตัราผลตอบแทนมีความสัมพนัธ์กบัคะแนน F-
Score อยา่งมีนยัสาํคญั 

2. การศึกษาหาความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงิน คะแนน F-Score กบัราคาของหลกัทรัพย ์ พบวา่ 
มีเพียงหลกัทรัพย ์LRH บริษทั ลากูน่า รีสอร์ท แอนด ์โฮเท็ล จาํกดั (มหาชน) เท่านั้น ท่ีอตัราส่วนทางการเงินทั้งหมด
คะแนน F-Score มีความสัมพนัธ์กบัราคาของหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วงเวลาไตรมาสเดียวกนั 

3. การศึกษาความสามารถในการทาํกาํไรจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์โดยใชค้ะแนน F-Score เป็นเคร่ืองมือ
บอกเวลาเขา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์พบว่ามีเพียงหลกัทรัพย ์LRH บริษทั ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จาํกดั (มหาชน) 
เท่านั้น ท่ีเหมาะสมกบัวธีิดงักล่าว 
 

กติติกรรมประกาศ  
การศึกษาคน้ควา้ดว้ยอิสระเร่ืองน้ีสาํเร็จไดด้ว้ยความกรุณาจาก อาจารยท่ี์ปรึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ลลิ
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การจําแนกความแตกต่างของกลุ่มลูกค้าสินเช่ือส่วนบุคคลทีผ่่านการอนุมัต ิ
กบักลุ่มลูกค้าสินเช่ือส่วนบุคคลทีไ่ม่ผ่านการอนุมัต ิ

TO DISTINGUISH CUSTOMERS PERSONAL LOANS APPROVED 
 PERSONAL LOANS TO CUSTOMERS IS NOT APPROVED 

 

ดุษฎ ีเทพทอง1  และ ดร.ประสิทธ์ิ  มะหะหมดั2  
1 นกัศึกษาปริญญาโท  หลกัสูตร CEO MBA สาขาวชิาการเงิน  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

2 อาจารยป์ระจาํ สาขาวชิาการเงิน  คณะบริหารธุรกิจ   มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

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

บทคดัย่อ      

งานวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์  เพ่ือจาํแนกความแตกต่างระหว่าง  กลุ่มลูกคา้สินเช่ือส่วนบุคคลท่ีผ่านการ
อนุมติั กบั กลุ่มลูกคา้สินเช่ือบุคคลท่ีไม่ผา่นการอนุมติัของธนาคารAAA  สําหรับพนกังานประจาํและเจา้ของกิจการ 
โดยอาศยัแนวคิดในการพิจารณาสินเช่ือ หลกั5C’s และทฤษฎีการจาํแนกกลุ่ม Discriminant Analysis  ศึกษาลูกคา้
สินเช่ือส่วนบุคคลของธนาคารAAA  ท่ีทาํการขอสินเช่ือดว้ยวิธีการสุ่มตวัอย่างจาํนวน 400 ผลการศึกษาพบว่า ใน
กลุ่มลูกคา้พนักงานประจาํท่ีมีปัจจยั คือ  ระดบัรายไดร้วม   ร้อยละของภาระหน้ีต่อรายได ้  บริษทัท่ีทาํงานเป็นสาย
การเงิน ธนาคาร ประกนัชีวติ   เป็นกลุ่มบริษทั Top3000  เป็นลูกคา้เก่าของธนาคาร และ ยงัไม่เคยมี Personal Loan มา
ก่อน สามารถจาํแนกความแตกต่างระหวา่งกลุ่มท่ีผา่นการอนุมติักบักลุ่มท่ีไม่ผา่นการอนุมติัได ้ในกลุ่มลูกคา้เจา้ของ
กิจการท่ีมีปัจจยั คือ อาย,ุ อายงุาน, ระดบัรายไดร้วม, ร้อยละของภาระหน้ีต่อรายได ้ ประเภทการประกอบธุรกิจ   เป็น
กลุ่มบริษทั Top3000   เป็นลูกคา้เก่าของธนาคาร และยงัไม่เคยมี Personal Loan มาก่อน สามารถจาํแนกความแตกต่าง
ระหวา่งกลุ่มท่ีผา่นการอนุมติักบักลุ่มท่ีไม่ผา่นการอนุมติัได ้

 

คาํสําคญั: สินเช่ือส่วนบุคคล, การอนุมติั, กลุ่มบริษทั Top3000, เจา้ของกิจการ 
 
The objective of this research is to classify the difference between personal loan customer groups that is 

approved and is disapproved by AAA Bank. The research applies 5c’s principle and discriminant analysis theory in 
analyzing personal loan customers. The sample size is 4 0 0 .  The study result indicates that, For permanent 
employees there is the difference between approved and disapproved groups on total income level, debt to income 
ratio, the company they are working for (Financial Company, Bank, Insurance Company), Top 3 0 0 0  Companies, 
old customer of the Bank and never have personal loan. For Business owners, there is the difference between 
approved and disapproved group on an age, years of experience, total income level, debt to income ratio, business 
type, Top 3000 companies, old customers of Bank, and never have personal loan.  

 

Keywords: Personal loan, Approval, Top3000 company groups, Business owners 
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1. บทนํา 
สินเช่ือส่วนบุคคลเป็นสินเช่ือเอนกประสงคท่ี์ไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั พิจารณาวงเงินตามคุณสมบติั

ของผูส้มคัร จึงมีหลกัเกณฑ์ท่ีรัดกุมและแตกต่างจากสินเช่ือชนิดอ่ืนๆ ดงันั้นปัญหาส่วนใหญ่ท่ีมกัพบคือความ
ยากของการอนุมติัสินเช่ือส่วนบุคคล  ในการศึกษาคร้ังน้ีประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการวิจยัน้ี คือ สามารถ
จาํแนกความแตกต่างระหว่างลูกคา้พนักงานประจาํท่ีผา่นการอนุมติั และไม่ผ่านการอนุมติัได,้ สามารถจาํแนก
ความแตกต่างระหวา่งลูกคา้เจา้ของกิจการท่ีผา่นการอนุมติั และไม่ผา่นการอนุมติัได ้และสามารถทราบถึงปัจจยั
ทางประชากรศาสตร์และปัจจยัเฉพาะบุคคลท่ีมีผลต่อการจาํแนกกลุ่มได ้โดยการใช ้ แนวคิดเก่ียวกบัหลกั 5’C  
คือ 1.คุณสมบติัของผูกู้ ้(Character) เป็นการพิจารณาคุณสมบติัของผูกู้ใ้นดา้นต่างๆ  2.ความสามารถในการชาํระ
หน้ี (Capacity) เป็นการคาํนึงถึงความสามารถในการชาํระหน้ีไดท้ั้งเงินตน้และดอกเบ้ีย ตรงตามเง่ือนไขท่ีไดต้ก
ลงกนัไว ้ 3.เงินทุน(Capital) การลงทุนในกิจการของผูข้อสินเช่ือนั้น ควรตอ้งมีเงินทุนของตนเองส่วนหน่ึงมา
ลงทุนดว้ย ธนาคารมกัจะไม่สนับสนุนโครงการท่ีจะขอเงินกูท้ ั้ ง 100%  4.หลกัประกนัการให้กูย้ืม(Collateral) 
เป็นการพิจารณาในแง่ของคุณภาพแลพสภาพคล่องของหลกัประกนั 5.สภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูแ่ละแนวโน้ม
(Condition) ในการอนุมติัสินเช่ือนั้น แมว้่าจะวิเคราะห์มาแลว้เป็นอยา่งดีว่าลูกคา้มีคุณสมบติัต่างๆตาม C ทั้ง 4 
ขอ้ขา้งตน้ ก็ยงัไม่สามารถสรุปไดว้่าจะเป็นสินเช่ือท่ีดีมีคุณภาพได ้หากสถานการณ์ทางดา้นปัจจยัภายนอกไม่
เอ้ืออาํนวย  

ทฤษฎีการจาํแนกกลุ่ม Discriminant Analysis  เป็นเทคนิคท่ีใชใ้นการแบ่งกลุ่มคน สัตว ์องค์กรหรือ
ส่ิงของออกเป็นกลุ่มยอ่ยๆ ตั้งแต่ 2 กลุ่มข้ึนไปโดย คน สัตวอ์งคก์รหรือส่ิงของท่ีอยูใ่นกลุ่มเดียวกนัจะคลา้ยกนั
และจะแตกต่างกนัถา้อยูต่่างกลุ่ม และ คน สัตว ์หรือองคก์รถา้อยูใ่นกลุ่มใดจะอยูไ่ดเ้พียงกลุ่มเดียว ซ่ึงจะเร่ิมตน้
ดว้ยการเก็บขอ้มูลท่ีทราบจาํนวนกลุ่มและทราบว่า คน สัตว ์องค์กร หรือส่ิงของนั้นอยู่กลุ่มใด และใชข้อ้มูล
ดงักล่าวในการสร้างสมการแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มตวัแปรท่ีคาดว่าจะทาํให้ คน สัตวอ์งค์กร หรือ
ส่ิงของท่ีอยูค่นละกลุ่มมีความแตกต่างกนั และยงัสามารถใชส้มการดงักล่าวจดักลุ่มหรือใชใ้นการพยากรณ์กลุ่ม
ใหก้บั คน สัตว ์องคก์ร หรือส่ิงของท่ียงัไม่ทราบกลุ่มอีกดว้ย      

งานวิจันท่ีเก่ียวขอ้ง (นพรัตน์  ศศิฉาย, 2548) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสินเช่ือ
ธุรกิจของธนาคารกรุงไทย จาํกดั(มหาชน) ในสํานกังานเขตเชียงใหม่ 2โดยใช ้วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลค่าความถ่ี 
ร้อยละ (นิรมล หลีกอธรรม, 2548) ศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อสินเช่ือของธนาคารพาณิชย์
ในส่วนภูมิภาค พบวา่ ปัจจยัท่ีเหมือนกนัมีผลต่อสินเช่ือต่างกนัในแต่ละภูมิภาค ตามความสาํคญัของแต่ละปัจจยั 
ตวัแปรอิสระท่ีมีความสาํคญัมากท่ีสุด คือปริมาณเงินฝาก ซ่ึงเป็นแหล่งเงินทุนท่ีสาํคญัของธนาคารพาณิชย ์และ
(จตุรงค์ บุนนาค, 2549) ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการใช้สินเช่ือกรุงไทยธนวฏั ของข้าราชการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาและแบบจาํลองโลจิท พบวา่ ปัจจยัดา้น
การมีหน้ีนอกระบบมีผลต่อการใชบ้ริการท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ=0.05 ปัจจยัดา้นระดบัชั้นของขา้ราชการ การ
มีภาระหน้ีสินอ่ืนๆกบัธนาคารมีระดบันยัสําคญัทางสถิติ=0.10 มีเพียงปัจจยัภาระหน้ีนอกระบบเท่านั้นท่ีทาํให้
โอกาสท่ีจะขอสินเช่ือกรุงไทยธนวฏัลดลง 
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2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
เพ่ือจาํแนกความแตกต่างระหวา่ง กลุ่มลูกคา้สินเช่ือส่วนบุคคลท่ีผา่นการอนุมติั กบั กลุ่มลูกคา้สินเช่ือบุคคล

ท่ีไม่ผา่นการอนุมติัของธนาคารAAA  สาํหรับพนกังานประจาํ และ เพ่ือจาํแนกความแตกต่างระหวา่งกลุ่มลูกคา้
สินเช่ือส่วนบุคคลท่ีผา่นการอนุมติั กบั กลุ่มลูกคา้สินเช่ือบุคคลท่ีไม่ผา่นการอนุมติัของธนาคารAAA  สาํหรับเจา้ของ
กิจการ  
 

3. การดาํเนินการวจิัย 
ขั้นตอนท่ี 1 การกาํหนดตวัแปร 
ตวัแปรตน้ : ขอ้มูลลกัษณะประชากรศาสตร์ : เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นท่ี

อยูปั่จจุบนั อายงุาน รายไดร้วม 
ขอ้มูลลกัษณะเฉพาะบุคคล : จาํนวนบตัรเครดิตท่ีมีอยู ่เปอร์เซ็นของภาระหน้ีต่อรายไดท่ี้มีในระบบเครดิตบู

โร ประเภทของธุรกิจท่ีทาํเป็นสายการเงิน ธนาคาร ประกนัชีวิต เป็นกลุ่มบริษทั Top3000 และในเครือ ยงัไม่เคยมี 
personal loan มาก่อน เป็นลูกคา้ของเก่าธนาคาร 

ตวัแปรตาม : กลุ่มท่ีสังกดั 
ขั้นตอนท่ี 2 กาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
     กาํหนดขนาดตงัอยา่งเท่ากบั 400 ตวัอยา่ง 
ขั้นตอนท่ี 3 กาํหนดวธีิการประมวลผล 
ใชว้ิธี Simultaneous  เพ่ือนาํตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ไปประมวลผลเพ่ือสร้างสมการเส้นตรงโดยตรวจสอบ

ความสามารถในการจาํแนกกลุ่มของสมการเส้นตรงโดยดูจากค่า Significance Level ตอ้งนอ้ยกวา่ 0.05 ของคา่ Wilks’ 
Lambda โดยค่า Wilks’ Lambda ของตวัแปรแต่ละตวัแปรยิง่นอ้ยจะยิง่ดี เพราะหมายถึงสมการเส้นตรงจะใหค้ะแนนท่ี
ใกลเ้คียงกนัสาํหรับกลุ่มตวัอยา่งท่ีอยูใ่นกลุ่มเดียวกนั และจะให้คะแนนท่ีแตกต่างกนัสาํหรับกลุ่มตวัอยา่งท่ีอยูค่นละ
กลุ่มกนั 

ขั้นตอนท่ี 4 ประเมินความถูกตอ้ง 
ใช้สมการเส้นตรงในการพยากรณ์ว่ากลุ่มตวัอย่างแต่ละคนควรอยู่กลุ่มใด  สร้างตารางไขวเ้ปรียบเทียบ

ระหวา่ง กลุ่มท่ีกลุ่มตวัอยา่งอยูจ่ริง กบักลุ่มท่ีสมการเส้นตรงพยากรณ์วา่กลุ่มตวัอยา่งอยูก่ลุ่มใด   คาํนวณค่า Hit Ratio 
จากการนาํกลุ่มตวัอยา่งท่ีสมการเส้นตรงพยากรณ์ไดม้าหารกบักลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด    เปรียบเทียบค่า Hit Ratio กบัค่า 
Proportional Chance Criterion ซ่ึงคาํนวณจากสัดส่วนของกลุ่มตวัอยา่งท่ีหน่ึงจริง ยกกาํลงัสอง บวกสัดส่วนของกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีสองจริง ยกกาํลงัสอง 

ขั้นตอนท่ี 5 แปลความหมายและประเมินความสาํคญัของตวัแปร 
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4. ผลการวจิัย 
 

พนักงานประจํา 
     จากการวเิคราะห์ปัจจยัประชากรศาสตร์ 2  กลุ่มมีลกัษณะแตกต่างกนั คือ ระดบัรายไดร้วมต่อเดือน  
 

ตารางท่ี 1 แสดงขอ้มูลลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการจาํแนกกลุ่มของพนกังานประจาํ 
ขอ้มูลลกัษณะประชากรศาสตร์ อนุมติั (ร้อยละ) ไม่อนุมติั (ร้อยละ) 

เพศ หญิง (57) ชาย (59) 
อาย ุ 31-35 ปี (23) 36-40 ปี (25) 
สถานภาพ โสด (59) โสด (56) 
ระดบัการศึกษา ปริญญาตรี (86) ปริญญาตรี (86) 
ระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นท่ีอยู ่ปัจจุบนั มากกวา่ 10 ปี (71) มากกวา่ 10 ปี (61) 
อายงุาน 7-9 ปี (76) 7-9 ปี (62) 
รายไดร้วม*** 30,001-40,000 บาท (34) 15,001-30,000 บาท (28) 

 
การวเิคราะห์ความแตกต่างระหวา่ง พนกังานประจาํท่ีผา่นการอนุมติั กบั พนกังานประจาํท่ีไม่ผา่นการ

อนุมติั ดว้ยวธีิ Discriminant Analysis 
      Discriminant Function ท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ คือ มีความสามารถในการจาํแนก 2 กลุ่มท่ีระดบันัยสําคญั 
เท่ากบั 0.000*** มีความสามารถในการอธิบายความแตกต่างระหวา่ง 2 กลุ่ม(R2) เท่ากบั 86% มีความถูกตอ้งในการ
พยากรณ์(Hit Ratio) เท่ากบั  98% ซ่ึงมีค่ามากกว่าเกณฑ์ 1.25 เท่าของ Cpro มีค่าเท่ากบั 63% มีความถูกตอ้งในการ
พยากรณ์กลุ่มท่ีผา่นการอนุมติั เท่ากบั 97% และพยากรณ์กลุ่มท่ีไม่ผา่นการอนุมติั เท่ากบั 99% 
สามารถสมการเส้นตรงท่ีใชจ้าํแนกกลุ่มท่ีผา่นการอนุมติั กบั กลุ่มท่ีไม่ผา่นการอนุมติั ไดด้งัน้ี 

Discriminant Score(Y) = -0.191X1+1.436X2+1.057X3+0.501X4+0.681X5+0.872X6-10.058 
Cutting Score ท่ีใชเ้ป็นเกณฑใ์นการเทียบกบั Discriminant Score เพ่ือแบ่งกลุ่มท่ีผา่นการอนุมติั กบั กลุ่มท่ีไม่ผา่นการ
อนุมติั มีค่าเท่ากบั 0 โดย สังกดักลุ่มท่ีผ่านการอนุมติั เม่ือ Discriminant Score มีค่านอ้ยกวา่ Cutting Score และสังกดั
กลุ่มท่ีไม่ผา่นการอนุมติั เม่ือ Discriminant Score มีค่ามากกวา่ Cutting Score    
      สรุปคาํถามสาํคญัท่ีใชใ้นการจาํแนกกลุ่มพนกังานประจาํท่ีผา่นการอนุมติั กบั กลุ่มพนกังานประจาํท่ีไม่ผา่น
การอนุมติั ประกอบดว้ย 

1. เปอร์เซ็นของภาระหน้ีต่อรายได ้
2. เป็นลูกคา้เก่าของธนาคาร 
3. เป็นกลุ่มบริษทัTop3000 และในเครือ 
4. ประเภทของบริษทัท่ีทาํงานเป็นสายการเงิน ธนาคาร ประกนัชีวิต 
5. ยงัไม่เคยมี Personal Loan มาก่อนพนกังานประจาํ 
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ตารางท่ี 2 แสดงขอ้มูลลกัษณะเฉพาะท่ีมีผลต่อการจาํแนกกลุ่มของพนกังานประจาํ 
ขอ้มูลลกัษณะเฉพาะ

บุคคล 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
ขนาดความแตกต่าง

ระหวา่งกลุ่ม 
ขนาดความแตกต่าง

ภายในกลุ่ม 
F-Rati0 

ร้อยละของภาระหน้ีต่อ
รายได ้

4.12 1.35 278.48 82.64 667.22 

เป็นลูกคา้เก่าของธนาคาร 1.56 0.50 13.00 36.39 70.76 
เป็นกลุ่มบริษทัTop3000 1.58 0.50 6.85 42.03 32.25 
บริษัทท่ีทํางานเป็นสาย
การเงิน ธนาคาร ประกนั
ชีวติ 

 
1.70 

 
0.46 

 
7.61 

 
34.79 

 
43.28 

ยงัไม่เคยมีPersonal Loan 
มาก่อน 

1.65 0.48 16.82 28.68 116.12 

 
เจ้าของกจิการ 
                จากการวิเคราะห์ปัจจยัประชากรศาสตร์ 2 กลุ่มมีลกัษณะแตกต่างกนั คือ อายขุองผูส้มคัร ระยะเวลาท่ีอาศยั
อยูใ่นท่ีอยูปั่จจุบนั อายงุานของธุรกิจ ระดบัรายไดร้วมต่อเดือน  
 

ตารางท่ี 3 แสดงขอ้มูลลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการจาํแนกกลุ่มของเจา้ของกิจการ 
ขอ้มูลลกัษณะประชากรศาสตร์ อนุมติั (ร้อยละ) ไม่อนุมติั (ร้อยละ) 

เพศ ชาย (54) หญิง (51) 
อาย*ุ** 41-45 ปี (27) 36-40 ปี (23) 
สถานภาพ สมรส (66) สมรส (49) 
ระดบัการศึกษา ปริญญาตรี (78) ปริญญาตรี (50) 
ระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นท่ีอยูปั่จจุบนั*** มากกวา่ 10 ปี (73) มากกวา่ 10 ปี (57) 
อายงุาน*** มากกวา่ 10 ปี (87) มากกวา่ 10 ปี (65) 
รายไดร้วม*** 30,001-40,000 บาท (89) 15,001-30,000 บาท (49) 
 
                การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง เจา้ของกิจการท่ีผ่านการอนุมติั กบั เจา้ของกิจการท่ีไม่ผ่านการอนุมติั 
ดว้ยวธีิ Discriminant Analysis  
                 Discriminant Function ท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ คือ มีความสามารถในการจาํแนก 2 กลุ่มท่ีระดบันัยสําคญั 
เท่ากบั 0.000*** มีความสามารถในการอธิบายความแตกต่างระหวา่ง 2 กลุ่ม(R2) เท่ากบั 79% มีความถูกตอ้งในการ
พยากรณ์(Hit Ratio) เท่ากบั  97.5% ซ่ึงมีค่ามากกวา่เกณฑ ์1.25 เท่าของ Cpro มีค่าเท่ากบั 62.5% มีความถูกตอ้งในการ
พยากรณ์กลุ่มท่ีผา่นการอนุมติั เท่ากบั 100% และพยากรณ์กลุ่มท่ีไม่ผา่นการอนุมติั เท่ากบั 95% 
สามารถสมการเส้นตรงท่ีใชจ้าํแนกกลุ่มท่ีผา่นการอนุมติั กบั กลุ่มท่ีไม่ผา่นการอนุมติั ไดด้งัน้ี 
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Discriminant Score(Y) = -0.010X1+1.319X2+0.553X3-0.674X4-0.375X5+0.967X6-5.650 
 
Cutting Score ท่ีใชเ้ป็นเกณฑใ์นการเทียบกบั Discriminant Score เพ่ือแบ่งกลุ่มท่ีผา่นการอนุมติั กบั กลุ่มท่ีไม่ผา่นการ
อนุมติั มีค่าเท่ากบั 0 โดย สังกดักลุ่มท่ีผ่านการอนุมติั เม่ือ Discriminant Score มีค่านอ้ยกวา่ Cutting Score และสังกดั
กลุ่มท่ีไม่ผา่นการอนุมติั เม่ือ Discriminant Score มีค่ามากกวา่ Cutting Score    
               สรุปคาํถามสาํคญัท่ีใชใ้นการจาํแนกกลุ่มเจา้ของกิจการท่ีผา่นการอนุมติั กบั กลุ่มเจา้ของกิจการท่ีไม่ผา่นการ
อนุมติั ประกอบดว้ย 
               1. เปอร์เซ็นของภาระหน้ีต่อรายได ้
               2. เป็นลูกคา้เก่าของธนาคาร 
               3. เป็นกลุ่มบริษทัTop3000 และในเครือ 
               4. ประเภทของบริษทัท่ีทาํงานเป็นสายการเงิน ธนาคาร ประกนัชีวติ 
               5. ยงัไม่เคยมี Personal Loan มาก่อน 
 

ตารางท่ี 4 แสดงขอ้มูลลกัษณะเฉพาะบุคคลท่ีมีผลต่อการจาํแนกกลุ่มของเจา้ของกิจการ 
ขอ้มูลลกัษณะเฉพาะ

บุคคล 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
ขนาดความแตกต่าง

ระหวา่งกลุ่ม 
ขนาดความแตกต่าง

ภายในกลุ่ม 
F-Rati0 

ร้อยละของภาระหน้ีต่อ
รายได ้

4.05 1.31 250.88 92.62 536.32 

เป็นลูกคา้เก่าของธนาคาร 1.53 0.50 10.13 39.75 50.43 
เป็นกลุ่มบริษทัTop3000 1.90 0.30 1.28 16.72 15.16 
ประเภทธุรกิจ 1.94 0.70 7.22 90.06 15.87 
ยงัไม่เคยมีPersonal Loan 
มาก่อน 

1.56 0.50 11.52 37.76 60.41 

 

5. อภิปรายผลและข้อเสขอแนะ 
องค์ประกอบท่ีสามารถจาํแนกความแตกต่างระหว่างกลุ่มท่ีผ่านการอนุมติั กบักลุ่มท่ีไม่ผ่านการอนุมัติ 

สาํหรับพนกังานประจาํและเจา้ของกิจการ ไดแ้ก่ 
      ร้อยละของภาระหนีต่้อรายได้ สามารถจาํแนกกลุ่ม คือ อยูใ่นกลุ่มของลูกคา้ท่ีผา่นการอนุมติัในระดบัร้อยละ
ท่ีสูงกวา่  สอดคลอ้งกบัแนวคิด 5’s คือ  Capacity ความสามารถในการชาํระหน้ี หากผูส้มคัรมีภาระหน้ีมากอาจทาํให้
การพิจารณาอนุมติัสินเช่ือยากข้ึน  
     เป็นลูกค้าเก่าของธนาคาร สามารถจาํแนกกลุ่ม คือ อยูใ่นกลุ่มของลูกคา้ท่ีผ่านการอนุมติัในระดบัร้อยละท่ี
สูงกวา่ คือ การเป็นลูกคา้เก่าของธนาคาร อาจสร้างความน่าเช่ือถือในระดบัตน้ สอดคลอ้งกบักบัแนวคิด 5C’s ในเร่ือง 
Character คุณสมบติัของผูกู้ ้เป็นการพิจารณาคุณสมบติัของผูกู้เ้นน้ในดา้น ประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจ คือจาก
การท่ีเคยไดรั้บการพิจารณาไปแลว้ และยงัคงสถานภาพลูกหน้ีท่ีดีตลอดระยะเวลาการเป็นลูกคา้ มีผลอยา่งมากในการ
พิจารณาคร้ังต่อไป 
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     เป็นกลุ่มบริษัท Top 3000 และในเครือ สามารถจาํแนกกลุ่ม คือ อยู่ในกลุ่มของลูกคา้ท่ีผ่านการอนุมติัใน
ระดบัร้อยละท่ีสูงกว่า การเป็นกลุ่มบริษทัท่ีถูกจดัลาํดบัความน่าเช่ือถือ อาจสามารถพิจารณาไดถึ้งความมัน่คงของ
ฐานะทางการงานและรายไดท่ี้แน่นอน ซ่ึงแนวคิดในเร่ืองเงินทุน (Capital) ควรตอ้งมีเงินทุนของตนเองส่วนหน่ึงมา
ลงทุนดว้ย ธนาคารมกัจะไม่สนบัสนุนโครงการท่ีจะขอเงินกูท้ ั้ง 100%  เพราะจะทาํใหภ้าระหน้ีสินของโครงการอยูใ่น
เกณฑสู์ง ซ่ึงจะไปเพ่ิมความเส่ียงทางการเงินของกิจการให้สูงข้ึนดว้ย ความเช่ือมัน่ของธนาคารท่ีมีต่อผูข้อสินเช่ือวา่มี
ความมุ่งมัน่และผูกพนั (Commitment) กบั โครงการการลงทุนท่ีขอสินเช่ือมากนอ้ยเพียงใดนั้น ส่ิงท่ีแสดงเจตนาไดดี้
ท่ีสุด คือ การลงทุนดว้ยเงินของตนเอง ในสัดส่วนท่ีสูงพอเพ่ือจะไม่ทาํใหเ้กิดความเส่ียงทางการเงินสูงมากจนธนาคาร
รับไม่ได ้
      ประเภทของบริษัทที่ทํางานเป็นสายการเงิน ธนาคาร ประกันชีวิต สามารถจาํแนกกลุ่ม คือ อยูใ่นกลุ่มของ
ลูกคา้ท่ีผ่านการอนุมติัในระดบัร้อยละท่ีสูงกว่า กลุ่มลูกคา้ท่ีทาํงานอยูใ่นกลุ่มสายการเงินจะมีความรับรู้ในเร่ืองของ
การรักษาเครดิตท่ีดี การชาํระหน้ีท่ีตรงเวลา 
      ยังไม่เคยมี Personal Loan มาก่อน สามารถจาํแนกกลุ่ม คือ อยูใ่นกลุ่มของลูกคา้ท่ีผา่นการอนุมติัในระดบั
ร้อยละท่ีสูงกว่า หากผูส้มคัรยงัไม่เคยมีสินเช่ือส่วนบุคคลมาก่อน แสดงถึง ภาระหน้ีท่ีผูส้มคัรยงัไม่มีภาระผูกพนั
สอดคลอ้งกบั ความสามารถในการชาํระหน้ี (Capacity) เป็นการคาํนึงถึงความสามารถในการชาํระหน้ีไดท้ั้งเงินตน้
และดอกเบ้ีย ตรงตามเง่ือนไขท่ีไดต้กลงกนัไว ้ซ่ึงจะพิจารณาจาก รายไดข้องผูกู้ ้เน่ืองจากรายไดเ้ป็นปัจจยัท่ีสําคญั
ท่ีสุดหน้ีของผูกู้ ้ดงันั้น จึงควรพิจารณาถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อรายได ้เช่น ยอดขาย ราคา การทาํกาํไร วตัถุดิบ การ
แข่งขนั ส่วนแบ่งทางการตลาด ตน้ทุนการผลิต รายได ้ค่าใชจ่้าย โดยพิจารณาจากทั้งปัจจยัภายในและภายนอกกิจการ 
 
ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังนี ้ 
      1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ในแต่ละตวั คือ เพศ, อาย ุ, ระดบัการศึกษา ,สถานภาพ ,ระยะเวลาท่ีอาศยัอยู่
ในท่ีอยูปั่จจุบนั ,อายงุาน ,รายไดร้วมต่อเดือน จากการศึกษาพบวา่รายไดข้องผูส้มคัร ท่ีอยูใ่นช่วง 30,000-40,000 บาท 
ท่ีส่งผลต่อการพิจารณาอนุมติัสินเช่ือ ดงันั้น ธนาคารควรให้ความสนใจในปัจจยัตวัดงักล่าว เพ่ือกระตุน้ยอดสินเช่ือ
ขององคก์ร 
     2. ปัจจยัเฉพาะบุคคลนั้น ส่วนใหญ่มีผลต่อการพิจารณาอนุมติัสินเช่ือ จึงเป็นการดีท่ีผูศึ้กษา หรือผูท่ี้ได้
ประโยชน์จากการศึกษาคร้ังน้ีจะใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดงักล่าวมากยิง่ข้ึน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาสินเช่ือ
ส่วนบุคคลตามนโยบายของแต่ละองคก์ร และเพ่ิมความน่าเช่ือถือใหก้บัองคก์รและพนกังานต่อไป 
 
ข้อเสนอสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  
      1. เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดท้าํการศึกษาเฉพาะ กลุ่มลูกคา้ท่ีทาํการสุ่มข้ึนมา ควรมีการศึกษาท่ี
แบ่งแยกในส่วนของปัจจยัท่ีคลา้ยกนัให้ชดัเจนมากยิ่งข้ึน โดยใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์จาํแนก Discriminant Analysis 
หาความแตกต่างจากกลุ่มลูกคา้ท่ีผา่นการอนุมติั กบักลุ่มลูกคา้ท่ีไม่ผา่นการอนุมติั เพ่ือนาํผลมายืนยนักบัผลการศึกษา
ในคร้ังน้ี 
      2. เน่ืองจากระยะเวลาการศึกษาน้ีมีระยะเวลาจาํกดั จึงสามารถทาํการศึกษาไดเ้พียงกลุ่มละ 200 ราย ดงันั้น
ควรมีการศึกษาในกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีขนาดท่ีมากข้ึน อาจทาํใหส้ามารถแยกความแตกต่างของผลการพิจารณาไดดี้ยิง่ข้ึน 
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      3. ในการออกแบบการศึกษาคร้ังต่อไป ผูศึ้กษาควรเพิ่มประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 
และปัจจยัเฉพาะบุคคล ประเดน็อ่ืนๆ เพ่ิมเติม เพ่ือใหผ้ลการศึกษาสามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ไดค้รอบคลุมมากยิง่ข้ึน 
 
6. บทสรุป 
ตารางท่ี 5 แสดงปัจจยัท่ีมีผลในการอนุมติัสินเช่ือส่วนบุคคล  

พนกังานประจาํ เจา้ของกิจการ 

1. รายไดอ้ยูใ่นช่วง 30,001-40,000 บาท 
2. ทาํงานในบริษทั Top3000 หรือในเครือ 
3. ทาํงานสายการเงิน ธนาคาร ประกนัชีวติ 
4. ยงัไม่เคยมี Personal Loan มาก่อน 
5. มีเปอร์เซ็นภาระหน้ีต่อรายไดต้ ํ่า 
6. เป็นลูกคา้เก่าของธนาคาร 

1. มีอายอุยูใ่นช่วง 41-45 ปี 
2. ระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นท่ีอยูปั่จจุบนัมากกวา่10 ปี 
3. อายงุานมากกวา่ 10 ปี 
4. รายไดร้วมอยูใ่นช่วง 30,001-40,000 บาท 
5. บริษทัอยูใ่นเครือ Top3000 
6. ประเภทธุรกิจอยูใ่นกลุ่มผูจ้ดัจาํหน่าย 
7. ยงัไม่เคยมี Personal Loan มาก่อน 
8. มีเปอร์เซ็นภาระหน้ีต่อรายไดต้ ํ่า 
9. เป็นลูกคา้เก่าของธนาคาร 
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บทคดัย่อ      

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกแผนการลงทุนของสมาชิกกองทุนสาํรอง
เล้ียงชีพ กรณีศึกษาพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค ณ สํานักงานใหญ่ จาํนวน 1,124 คน ซ่ึงเก็บขอ้มูลดว้ยวิธีเก็บ
แบบสอบถามเชิงสํารวจจากกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 291 คน คาํนวณกลุ่มตวัอยา่งดว้ยวิธีการของเครจซ่ีและมอร์แกน 
(Krejcie and Morgan:1970) ณ ระดับความเช่ือมั่น 95%  การศึกษาคร้ังน้ีใช้แบบจําลอง Ordered Logistic Regression 
Analysis  โดยพิจารณาจากปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการลงทุน และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
ผลการศึกษา พบวา่ ทศันคติในการลงทุนของผูต้อบแบบสอบถาม ประสบการณ์ในการลงทุนตราสารทุน (หุน้สามญั) 
อาย ุและภาระหน้ีสิน เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกแผนการลงทุนรูปแบบท่ี 1, 2, 3, 4  และ 6  รวมทั้งปัจจยัดา้นเพศ
ส่งผลต่อการเลือกแผนการลงทุนรูปแบบท่ี 3, 4 และ 6 นอกจากนั้น ทศันคติดา้นการลงทุนต่อความเส่ียงของพนกังาน
การประปาส่วนภูมิภาค คือ สามารถทนต่อการขาดทุนเงินตน้ไดบ้า้ง เพ่ือมีโอกาสไดรั้บผลตอบแทนท่ีสูงข้ึน ในส่วน
รูปแบบการลงทุน ส่วนใหญ่เลือกรูปแบบการลงทุนท่ี 6 คือ ลงทุนในนโยบายตราสารหน้ี 75% และนโยบายตราสารทุน 25% 
ซ่ึงเป็นรูปแบบการลงทุนท่ีมีความเส่ียงสูงท่ีสุด และมีโอกาสไดรั้บผลตอบแทนท่ีสูง 
 

คาํสําคญั: แผนการลงทุน กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ และพนกังานการประปาส่วนภูมิภาค 
 

Abstract 

 The objective of this study is to study the factors effecting to the selection of investment plan in the case of 
PWA’s employees working at PWA’s headquarter in total 1,124 persons. We collect the data by using the survey research 
method in total 291 observations calculated by applying the The Krejcie and Morgan (1970) method at 95% confidence 
interval. In this study, we use Ordered Logistic Regression Analysis model and consider demographic factor, 
investment behavior factor and other relevant factors. The results show that The investment attitude’s respondents, The 
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investment experience in Capital market (Stock), Age and Liabilities effect to 1st, 2nd, 3rd, 4th and 6th investment 
type while the gender factor effects to 3rd, 4th and 6th investment type. In addition, the investment attitude of 
PWA’s employees is capable to loss some of principal for the opportunity of higher return. For investment plan, 
almost PWA’s employees choose 6th investment type, invest 75% in debt security and 25% in equity instrument, 
which is the most risky and has the opportunity to earn high. 
 

Keyword: Investment plan, Provident fund and PWA's employees 
 
1. บทนํา 
 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจแห่งหน่ึงท่ีให้บริการนํ้ าประปาตามนโยบายของ
รัฐบาล โดยคาํนึงถึงประโยชน์ของรัฐ และสุขภาพอนามยัของประชาชนเป็นสาํคญั ดาํเนินงานภายใตว้ิสัยทศัน์ “ผูใ้ช้
นํ้าประทบัใจในคุณภาพและบริการท่ีเป็นเลิศ” ดว้ยค่านิยมองคก์ร “มุ่ง-มัน่-เพ่ือปวงชน” กปภ. แบ่งสายการปฏิบติังาน
ออกไป 10 เขต ดูแลรับผดิชอบสาํนกังานประปาในสังกดัทั้งส้ิน 233 สาขา ครอบคลุมพ้ืนท่ีใหบ้ริการในเขตภูมิภาคทั้ง 
71 จงัหวดั ทัว่ประเทศ ยกเวน้ในเขตพื้นท่ี กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ 
 พนกังานถือเป็นทรัพยากรสาํคญัขององคก์ร เปรียบเสมือนเป็นหวัใจหลกัในการขบัเคล่ือนองคก์รไปสู่พนัธ
กิจท่ีกาํหนดไว ้ การท่ีจะรักษาพนักงานไวไ้ดน้ั้น ส่ิงหน่ึงคือ การมีระบบการจ่ายค่าตอบแทนท่ีดี จะเป็นแรงจูงให้
พนักงานอยู่กบัองค์กร และปฏิบติังานอย่างทุ่มเทเต็มความสามารถ ซ่ึงการจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานของ กปภ. 
ประกอบไปดว้ย เงินเดือน สวสัดิการ และเงินโบนัส ทั้งน้ีสวสัดิการหน่ึงท่ีให้แก่พนักงานเพ่ือเป็นหลกัประกนัทาง
การเงินให้กบัพนกังานและครอบครัวให้มีเงินไวใ้ชใ้นการดาํรงชีพภายหลงัการเกษียณอาย ุทุพพลภาพ หรือตอ้งออก
จากงาน อีกทั้ งยงัเป็นการส่งเสริมการออมทรัพยอ์ย่างต่อเน่ือง และมีวินัยของพนักงาน ซ่ึงอยู่ในรูปแบบท่ีเรียกว่า 
“กองทุนสาํรองเล้ียงชีพการประปาส่วนภูมิภาค (กสช.กปภ.)” 
 คณะกรรมการกองทุนสํารองเล้ียงชีพการประปาส่วนภูมิภาค ซ่ึงจดทะเบียนแลว้ พิจารณาเห็นว่า สมาชิก
กองทุนฯ มีจาํนวนมากข้ึน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มีสมาชิกทั้งส้ิน 7,367 ราย และยงัมีความหลากหลายของสมาชิก
มากอีกข้ึนดว้ย ทั้งดา้นอายุ อตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้โดย
สมาชิกช่วงอาย ุ 20 – 35 ปี จะมีระยะเวลาในการลงทุนนานพอ จึงสามารถลงทุนในนโยบายท่ีมีความเส่ียงสูง เพ่ือให้
ไดผ้ลตอบแทนสูง แต่สาํหรับสมาชิกช่วงอาย ุ50 - 60 ปี อาจตอ้งการเงินกอ้นสุดทา้ยท่ีสมาชิกจะไดรั้บจากกองทุนฯ 
เพ่ือให้มีเงินเพียงพอท่ีจะนาํไปใชเ้พ่ือเป็นค่าใชจ่้ายสําหรับการดาํรงชีพภายหลงัการเกษียณอายุ เช่น ค่าอาหาร ค่า
รักษาพยาบาล และค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เป็นตน้ จึงมีความตอ้งการนโยบายการลงทุนท่ีมีความเส่ียงตํ่า รวมทั้งเพ่ือ
ลดความเส่ียงของคณะกรรมการกองทุนจากการถูกสมาชิกต่อวา่ในเร่ืองของผลการดาํเนินงานของกองทุนไม่เป็นไป
ตามท่ีคาดหวงั จึงเปล่ียนการบริหารงานจากรูปแบบกองทุนนโยบายเดียว (Single Fund) มาเป็นกองทุนหลายนโยบาย 
(Master Fund) เพ่ือเปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถเลือกนโยบายการลงทุนท่ีเหมาะสมกบัตนเองหรือท่ีเรียกวา่ “ระบบ
สมาชิกเลือกลงทุนเอง” (Employee’s Choice) เพ่ือตอบสนองลกัษณะความตอ้งการของสมาชิกในเร่ืองการออมและ
การลงทุนผ่านกองทุนสํารองเล้ียงชีพ กอปรกบั พ.ร.บ. กองทุนสํารองเล้ียงชีพ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2550 ไดร้องรับการ
จดัตั้งกองทุนประเภทน้ี  
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กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

การประปาส่วนภูมิภาค

นโยบายตราสารหน้ี นโยบายตราสารทุน

 กองทุนสํารองเล้ียงชีพการประปาส่วนภูมิภาค ซ่ึงจดทะเบียนแล้ว ได้มีการกาํหนดแผนการลงทุนไว ้ 
6 รูปแบบ เพ่ือเปิดโอกาสใหส้มาชิกเลือกแผนการลงทุนท่ีเหมาะสมกบัตนเอง นบัวา่มีความสาํคญัและเป็นประโยชน์
อยา่งมากต่อสมาชิกและนายจา้ง ดงันั้น ผูจ้ดัทาํจึงเห็นสมควรท่ีจะศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกแผนการลงทุน
ของสมาชิกกองทุนสาํรองเล้ียงชีพการประปาส่วนภูมิภาค ซ่ึงจดทะเบียนแลว้ เพ่ือให้เขา้ใจถึงทศันคติ ความคาดหวงั 
และพฤติกรรมของบุคคลแต่ละคนท่ีมีต่อการการเลือกแผนการลงทุนฯ โดยสามารถนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ี
มาเป็นประโยชน์ต่อพนักงาน และองค์กร อีกทั้ง ยงันาํผลท่ีไดไ้ปปรับปรุงและพฒันากองทุนสํารองเล้ียงชีพการประปา
ส่วนภูมิภาค ใหมี้ประสิทธิภาพในการกาํหนดแผนการลงทุนท่ีเหมาะสมกบัสมาชิกมากยิง่ข้ึน 
. 

  

 

 
 

 แผนการลงทุนทีใ่ห้สมาชิกเลือก 

 

รูปแบบการลงทุนท่ี  1  100% 0% 

รูปแบบการลงทุนท่ี  2   95% 5% 

รูปแบบการลงทุนท่ี  3  90%  10% 

รูปแบบการลงทุนท่ี  4  85%  15% 

รูปแบบการลงทุนท่ี  5  80%  20% 

รูปแบบการลงทุนท่ี  6  75%  25% 

**รูปแบบการลงทุนท่ี  4 – 5 ใกลเ้คียงกบันโยบายการลงทุนในปัจจุบนั 
 

รูปที่ 1  รูปแบบแผนการลงทุนกองทุนสาํรองเล้ียงชีพการประปาส่วนภูมิภาค 
ท่ีมา: รายงานผลการดาํเนินงานกองทุนฯ ประจาํปี 2556 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

 2.1 ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกแผนการลงทุนของสมาชิกกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ การประปาส่วนภูมิภาค  
 2.2 เขา้ใจถึงทศันคติ ความคาดหวงั และพฤติกรรมของบุคคลแต่ละคนท่ีมีต่อการการเลือกแผนการลงทุนใน
กองทุนสาํรองเล้ียงชีพการประปาส่วนภูมิภาค  
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3. การดาํเนินการวจิัย 
การศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกแผนการลงทุนของสมาชิกกองทุนสํารองเล้ียงชีพ กรณีศึกษาพนักงาน

การประปาส่วนภูมิภาคท่ีปฏิบติังาน ณ สาํนกังานใหญ่” โดยใชว้ธีิเกบ็แบบสอบถามเชิงสาํรวจ มีแนวทางการศึกษา ดงัน้ี 
3.1 การกาํหนดประชากร และวธีิการสุ่มตวัอยา่ง 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีประชากรท่ีใช ้คือ พนกังานการประปาส่วนภูมิภาค ท่ีปฏิบติังาน ณ สาํนกังานใหญ่ และ
เป็นสมาชิกกองทุนสํารองเล้ียงชีพการประปาส่วนภูมิภาค ซ่ึงจดทะเบียนแลว้ จาํนวนประชากรทั้ งหมด 1,124 คน 
(ขอ้มูลจากกองทรัพยากรบุคคล ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2557) กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  คือ พนกังานการประปาส่วน
ภูมิภาค ท่ีปฏิบติังาน ณ สํานักงานใหญ่ และเป็นสมาชิกกองทุนสํารองเล้ียงชีพการประปาส่วนภูมิภาค ซ่ึงจดทะเบียนแลว้ 
โดยผูว้ิจยัไดก้าํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยตารางของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan:1970)  โดยใชร้ะดบัค่า
ความเช่ือมัน่เท่ากบั 95% และมีความคลาดเคล่ือนเท่ากบั 0.05 จะไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 291 คน  

3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม ท่ีสร้างข้ึนมา เพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยแบบสอบถาม

ประกอบดว้ย 2 ส่วนหลกัๆ คือส่วนท่ี  1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  และส่วนท่ี 2 
แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลดา้นพฤติกรรมการลงทุน ความสามารถในการยอมรับความเส่ียง พฤติกรรมการเลือก
แผนการลงทุน และความรู้ความเขา้ใจในกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ   

3.3 การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
 ผูว้จิยัเลือกวธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบโควตา (Quota Sampling) ซ่ึงเป็นการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งจากพนกังานการ

ประปาส่วนภูมิภาค ท่ีปฏิบติังาน ณ สาํนกังานใหญ่ แบ่งตามสายงานท่ีสังกดั โดยแจกแบบสอบถามแก่กลุ่มตวัอยา่ง 
จาํนวน 291 คน เก็บรวบรวมแบบสอบถาม นาํมาตรวจดูความสมบูรณ์ของแบบสอบถามดว้ยตนเอง และนาํแบบสอบถาม
ทั้ง 291 ชุด มาทาํการบนัทึกและวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปในคอมพิวเตอร์ 

3.4 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 โดยนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเกบ็แบบสอบถามมาวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ ซ่ึงจะวิเคราะห์

ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงอนุมาน และการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์โดยใช้ Ordered 
Logistic Regression Analysis เพ่ือหาความสัมพนัธ์ระหวา่งการเลือกแผนการลงทุนท่ีเป็นตวัแปรตามกบัตวัแปรอิสระต่างๆ 
4. ผลการวจิัย 

ในการคดัเลือกตวัแปรอิสระเพ่ือหาสมการท่ีดีท่ีสุดนั้น ผูว้ิจยัใชว้ิธี Backward คือกาํหนดให้เม่ือเร่ิมสร้าง
สมการ (Regression Equation) มีตวัแปรอิสระอยูค่รบทุกตวัแปรในระบบสมการ จากนั้นจึงทาํการตดัตวัแปรอิสระท่ีมี
ผลต่อตวัแปรตามท่ีนอ้ยท่ีสุด (ไม่มีนยัสาํคญั) ออกจากสมการทีละตวั จนกระทัง่ไดส้มการท่ีดีท่ีสุดซ่ึงมีเฉพาะตวัแปรอิสระ
ท่ีมีอิทธิพลต่อตวัแปรตามมากท่ีสุด 

ทั้งน้ี ผูว้ิจยัไดต้ั้งสมมติฐานให้ค่าระดบันัยสําคญัอยู่ท่ี 0.05 หรือภายใตค้วามเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 หมายถึง 
ผลการวจิยัท่ีออกมาจะมีค่าความคาดเคล่ือนไดเ้พียงร้อยละ 5 

ผลการศึกษาสมการเร่ิมตน้ซ่ึงมีตวัแปรอิสระอยูค่รบทุกตวัในระบบสมการ พบว่า มีตวัแปรอิสระท่ีมีนัยสําคญั
เพียง 3 ตวัแปร ไดแ้ก่ ทศันคติในการลงทุนของผูต้อบแบบสอบถาม (Investment Attitude) ประสบการณ์ในการลงทุน
ตราสารทุน (หุ้นสามญั) และภาระหน้ีสิน (Debt) โดยตวัแปรท่ีมีนยัสาํคญัขา้งตน้ มีนยัสาํคญั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี
ร้อยละ 99, 95 และ90 ตามลาํดบั นอกจากน้ี สมการเร่ิมตน้ดงักล่าวมีค่า Akaike info criterion (เป็นค่าท่ีช่วยในการ
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เปรียบเทียบสมการ เพ่ือหาสมการท่ีดีท่ีสุด ค่า Akaike info criterion ท่ีนอ้ยกวา่ แสดงถึงสมการท่ีดีกวา่) เท่ากบั 2.962223 
อยา่งไรกต็าม จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระดว้ยกนั โดยการหา Correlation ระหวา่งตวัแปรอิสระ
แต่ละตวั พบว่า ค่า Correlation ระหว่างตวัแปร มีค่าไม่อยูใ่นช่วงระหว่าง  0.8 – 1  ดงันั้น ไม่เกิดปัญหา Multicollinearity  
นัน่คือ ตวัแปรตน้แต่ละตวัไม่มีความสัมพนัธ์กนัเอง 
 

ตารางท่ี 1  แสดงผลการประมาณสมการ การเลือกแผนการลงทุนในกองทุนสาํรองเล้ียงชีพท่ีมีเฉพาะตวัแปรอิสระ 
ท่ีมีอิทธิพลต่อตวัแปรตาม 

Variable Coefficient Probability 
Age -0.356361 0.0105** 
Debt -0.119619 0.0323** 
I5 0.692868 0.0361** 
IA 1.290653 0.0000*** 
Job_Lev 0.359305 0.1344 
Knowledge_Inv 0.323137 0.1058 
Sex 0.397018 0.0867* 
Limit Points 
LIMIT_2:C(27) 0.030336 0.9635 
LIMIT_3:C(28) 0.507696 0.4525 
LIMIT_4:C(29) 1.708561 0.0162 
LIMIT_5:C(30) 2.905642 0.0001 
LIMIT_6:C(31) 4.053265 0.0000 
Pseudo R-squared 0.098995 Akaike info criterion 2.878577 
Schwarz criterion 3.030054 Log likelihood -406.8330 
Hannan-Quinn criter 2.939260 Restr. log likelihood -451.5326 
LR statistic 89.39917 Avg. log likelihood -1.398052 
Prob (LR statistic) 0.000000   
 ผลจากการศึกษาสมการสุดท้ายซ่ึงเป็นสมการท่ีดีท่ีสุด ดังแสดงในตารางท่ี  1  พบว่า ตวัแปรอิสระท่ีมี
อิทธิพลต่อตัวแปรตาม มีทั้ งหมด 5 ตัวแปร ได้แก่ ทัศนคติในการลงทุนของผูต้อบแบบสอบถาม (Investment 
Attitude) ซ่ึงมีนัยสําคญั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 99 อายุ (Age) ภาระหน้ีสิน (Debt) และประสบการณ์ในการ
ลงทุนตราสารทุน (หุน้สามญั) มีนยัสาํคญั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 และเพศ (Sex) มีนยัสาํคญั ณ ระดบัความ
เช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 90 นอกจากน้ี สมการขา้งตน้ดงักล่าวมีค่า Akaike info criterion เท่ากบั 2.878577 ซ่ึงเป็นค่าท่ีน้อย
ท่ีสุดเม่ือเทียบกับสมการอ่ืนๆ และค่า R-squared เท่ากับ 9.8995% หมายความว่า สมการขา้งตน้ดังกล่าวสามารถ
อธิบายค่าของการเลือกแผนการลงทุนในกองทุนสํารองเล้ียงชีพไดเ้ท่ากบั 9.8995% ท่ีเหลืออีก 90.1005% เกิดจาก
ปัจจยัอ่ืนๆ 
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ผลการศึกษาโอกาสของการเลือกรูปแบบแผนการลงทุนในกองทุนสาํรองเล้ียงชีพของพนกังานการประปา
ส่วนภูมิภาค โดยใช ้Ordered Logistic Regression Analysis สามารถเขียนใหอ้ยูใ่นรูปสมการได ้ดงัน้ี 

TYPE_PF = - 0.356361Age - 0.119619Debt + 0.692868I5 + 1.290653IA + 0.397018Sex 
 
ตารางที่ 2  สรุปโอกาสทีจ่ะเลือกรูปแบบแผนการลงทุนที ่1 - 6 

รูปแบบแผน 
การลงทุน 

โอกาสทีเ่ลือก 
(%) 

ปัจจัยทีส่่งผล 
(ตวัแปรอสิระ) 

Marginal Effects P IzI 

1 3.39 IA 
I5 
Age 
Debt

-0.0422497 
-0.0184621 
0.0116655 
0.0039157

0.000***
0.026** 
0.029** 
0.049**

2 1.96 IA 
I5 
Age 
Debt

-0.023111 
-0.0102876 
0.0063811 
0.0021419

0.005*** 
0.053* 
0.060* 
0.079* 

3 10.46 IA 
I5 
Age 
Debt 
Sex

-0.1064653 
-0.0496444 
0.029396 
0.0098673 
-0.0334482

0.000*** 
0.020** 
0.021** 
0.039** 
0.100*

4 22.53 
 

IA 
Age 
I5 
Debt 
Sex

-0.133296 
0.0368042 
-0.0736115 
0.012354 

-0.0400581

0.000*** 
0.021** 
0.040** 
0.040** 
0.085*

5 27.87    
6 33.79 IA 

Age 
Debt 
I5 
Sex

0.2887594 
-0.0797291 
-0.0267625 
0.1638398 
0.0874558

0.000*** 
0.014** 
0.030** 
0.043** 
0.079* 

รวม       100 
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จากผลประมาณการ พบว่า โอกาสท่ีพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค ท่ีปฏิบติังาน ณ สํานักงานใหญ่ จะเลือก
รูปแบบแผนการลงทุนในกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ รูปแบบแผนการลงทุนท่ี 6 มีมากท่ีสุด คิดเป็น 33.79% โดยมีปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อการเลือกรูปแบบแผนการลงทุน ไดแ้ก่ ทศันคติในการลงทุนของผูต้อบแบบสอบถาม (Investment Attitude) 
อายุ (Age) ภาระหน้ีสิน (Debt) ประสบการณ์ในการลงทุนตราสารทุน (หุ้นสามญั) และเพศ (Sex) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ค่าท่ีไดจ้ากการเก็บแบบสอบถาม พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง เลือกรูปแบบแผนการลงทุนในกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ รูปแบบ
แผนการลงทุนท่ี 6 มีมากท่ีสุด จาํนวน 105 คน คิดเป็น 36.08% 

 
5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 ทศันคติในการลงทุน (การยอมรับความเส่ียง) ของผูต้อบแบบสอบถามเพ่ิมข้ึน จะส่งผลใหมี้โอกาสของ
การเลือกรูปแบบแผนการลงทุนท่ี 6 เพ่ิมข้ึน และเม่ือทศันคติในการลงทุน (การยอมรับความเส่ียง) ของผูต้อบแบบสอบถาม
ลดลง จะส่งผลให้โอกาสของการเลือกรูปแบบแผนการลงทุนท่ี 1 เพ่ิมข้ึน สรุปไดว้่า ผูท่ี้มีทศันคติในการลงทุนท่ีมี
ความสามารถในการยอมรับความเส่ียงไดสู้ง หรือกลา้ท่ีจะเส่ียงจะเลือกรูปแบบแผนการลงทุนท่ีมีความเส่ียงสูง 
เพ่ือใหไ้ดผ้ลตอบแทนท่ีสูง ซ่ึงผลการ ศึกษาสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ปิยาภรณ์ ครองจนัทร์ (2555) ท่ีกล่าววา่ หากคาดหวงั
ผลตอบแทน ท่ีสูง ควรเลือกนโยบายการลงทุนท่ีแบ่งเงินไปลงในสินทรัพยท่ี์ใหอ้ตัราผลตอบแทนสูงอยา่ง  “หุน้สามญั” ซ่ึง
จะมีสัดส่วนมากนอ้ยกต็อ้งข้ึนอยูก่บัความสามารถในการยอมรับความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั 

5.2 อายุของผูต้อบแบบสอบถามท่ีเพ่ิมข้ึน จะส่งผลให้มีโอกาสของการเลือกรูปแบบแผนการลงทุนท่ี 1 
เพ่ิมข้ึน และอายขุองผูต้อบแบบสอบถามท่ีลดลง จะส่งผลใหมี้โอกาสของการเลือกรูปแบบแผนการลงทุนท่ี 6 เพ่ิมข้ึน 
สรุปไดว้า่ผูท่ี้มีอายมุาก (วยัใกลเ้กษียณอาย)ุ จะเลือกรูปแบบแผนการลงทุนท่ีมีความเส่ียงตํ่า ในทางกลบักนั ผูท่ี้มีอายุ
นอ้ย ซ่ึงอยูใ่นช่วงเร่ิมตน้ทาํงานถึงวยัผูใ้หญ่ตอนกลางจะเลือกรูปแบบแผนการลงทุนท่ีมีความเส่ียงสูง ซ่ึงผลการศึกษา
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) (2553)  เร่ือง นโยบายการ
ลงทุนแบบ Target Date ท่ีจดัสรรเงินลงทุนตามอายขุองสมาชิก เพ่ือใหส้มาชิกมีเงินเพียงพอหลงัเกษียณ มีหลกัการสาํคญั คือ  

- สมาชิกแต่ละช่วงอาย ุสามารถรับความเส่ียงในการลงทุนไดต่้างกนั  
- การจดัพอร์ตการลงทุนจะคาํนึงถึงระดบัความเส่ียงท่ีเหมาะสมกบัแต่ละช่วงอาย ุ
- มีการปรับพอร์ตการลงทุนอตัโนมติั เม่ือช่วงอายขุองสมาชิกแต่ละคนเปล่ียนไป 
- ผูจ้ดัการกองทุนจะทาํหนา้ท่ีเป็นผูจ้ดัและปรับพอร์ตการลงทุนดงักล่าวโดยเพ่ิมโอกาสหาผลตอบแทน

ตอนตน้ หาสมดุลผลตอบแทนและความเส่ียงตอนกลาง และรักษาเงินตน้ตอนปลาย 
5.3 ภาระหน้ีสินของผูต้อบแบบสอบถามท่ีเพ่ิมข้ึน จะส่งผลให้มีโอกาสของการเลือกรูปแบบแผนการลงทุนท่ี 1 

เพ่ิมข้ึน และภาระหน้ีสินของผูต้อบแบบสอบถามท่ีลดลง จะส่งผลใหมี้โอกาสของการเลือกรูปแบบแผนการลงทุนท่ี 6 เพ่ิมข้ึน 
สรุปไดว้า่ ผูท่ี้มีภาระหน้ีสินสูง จะเลือกรูปแบบแผน การลงทุนท่ีมีความเส่ียงตํ่าและไดรั้บผลตอบแทนท่ีตํ่า เพราะมีเงินไม่มาก
พอสําหรับการลงทุน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีการบริโภคของนักเศรษฐศาสตร์ John Maynard Keynes ท่ีกล่าวว่า ปัจจยัท่ี
สาํคญัท่ีสุดท่ีมีผลโดยตรงต่อการกาํหนดการบริโภคและการออม คือ รายไดท่ี้สามารถใชจ่้ายไดจ้ริง นัน่คือ รายไดห้ลงัจาก
หักภาระหน้ีสิน เม่ือมีรายไดท่ี้สามารถใชจ่้ายไดจ้ริงเพ่ิมข้ึน และทาํให้ระดบัการบริโภคเพ่ิมข้ึน แต่ระดบัรายไดท่ี้สามารถ
ใชจ่้ายไดจ้ริงเพ่ิมข้ึนในสัดส่วนท่ีมากกวา่ระดบัการบริโภคท่ีเพ่ิมข้ึน ดงันั้นการออมจึงมีโอกาสไดท้ั้ง 3 กรณี กล่าวคือ 
การออมท่ีเป็นลบ เป็นศูนย ์และเป็นบวก นัน่เอง  
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6. บทสรุป 
ผลการศึกษาคร้ังน้ี แสดงให้เห็นถึงขอ้มูลประชากรศาสตร์ นั่นคือ พนักงานการประปาส่วนภูมิภาคท่ีเป็น

สมาชิกกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ส่วนใหญ่เป็นพนักงานระดบัปฏิบติัการ จบการศึกษาระดบัปริญญาโท มีช่วงอายุอยู่
ระหว่าง 31–40 ปี มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่ท่ี 15,000 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.73 ซ่ึงถือว่าเป็นสัดส่วนท่ีสูง 
แสดงถึงกลุ่มตวัอยา่งมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่ต่างกนั ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อเดือนอยูท่ี่ 10,001–25,000 บาท และส่วนใหญ่
ไม่มีหน้ีสิน โดยมีเป้าหมายทางการเงิน ณ วนัเกษียณ 1,000,001–5,000,000 บาท ในด้านการลงทุน ส่วนใหญ่มีการลงทุน 
โดยการฝากเงินกบักบัสถาบนัการเงิน ซ่ึงเป็นการลงทุนในสินทรัพยท่ี์มีความมัน่คงหรือความเส่ียงตํ่า รองลงมาก็มี
การลงทุนประเภทต่างๆ ไดแ้ก่ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย,์ ตราสารทุน (หุ้นสามญั), กองทุนรวม และพนัธบตัร
รัฐบาล แต่ยงัมีสัดส่วนท่ีน้อย รวมทั้ งไม่มีการลงทุนในตราสารอนุพนัธ์เลย อาจเพราะยงัไม่มีความรู้ ความเขา้ใจ
เพียงพอต่อการลงทุนในสินทรัพยป์ระเภทต่างๆ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีทศันคติดา้นการลงทุนต่อความเส่ียง คือ 
สามารถทนต่อการขาดทุนเงินตน้ไดบ้า้ง เพ่ือมีโอกาสไดรั้บผลตอบแทนท่ีสูงข้ึน ในส่วนรูปแบบแผนการลงทุน ส่วน
ใหญ่เลือกรูปแบบแผนการลงทุนท่ี 6 คือ ลงทุนในนโยบายตราสารหน้ี 75% และนโยบายตราสารทุน 25% ซ่ึงเป็น
รูปแบบแผนการลงทุนท่ีมีความเส่ียงสูงท่ีสุด และมีโอกาสไดรั้บผลตอบแทนท่ีสูง ซ่ึงมีจาํนวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 
36.08 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจปรับแผนการลงทุน ส่วนใหญ่คิดวา่ปัจจยัดา้นผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีผา่นมา
ส่งผลต่อการปรับแผนการลงทุนมากท่ีสุด รองลงมา คือ ปัจจยัดา้นความสามารถในการทาํกาํไรของบริษทัหลกัทรัพย์
จัดการกองทุนสํารองเล้ียงชีพ, ปัจจัยเพ่ือลด/เพ่ิมความเส่ียงในการลงทุน, ปัจจัยด้านบทวิเคราะห์แนวโน้มด้าน
เศรษฐกิจ และปัจจยัดา้นระยะเวลาในการลงทุน ตามลาํดบั กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีระดบัความรู้ความเขา้ใจต่อแผนการ
ลงทุนในระดบัปานกลาง ซ่ึงมีจาํนวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 63.23 และมีความตอ้งการอยากให้องคก์รจดัอบรมให้
ความรู้ดา้นการลงทุนในกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ จาํนวน  274 คน คิดเป็นร้อยละ 94.16 

ผลการศึกษาหาความสัมพนัธ์ของการเลือกรูปแบบแผนการลงทุนของสมาชิกกองทุนสาํรองเล้ียงชีพการประปา
ส่วนภูมิภาค กบัปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งดว้ยแบบจาํลองทางเศรษฐมิติ โดยใชส้มการ Ordered Logistic Regression Analysis 
พบว่า โอกาสท่ีผูต้อบแบบสอบถามจะเลือกรูปแบบแผนการลงทุนท่ี 6 เท่ากบั 33.79% โดยมีตวัแปรอิสระท่ีมีอิทธิพลต่อ 
ตวัแปรตาม 5 ตวั ไดแ้ก่ ทศันคติในการลงทุนของผูต้อบแบบสอบถาม (Investment Attitude)  อาย ุ(Age) ภาระหน้ีสิน 
(Debt) ประสบการณ์ในการลงทุนตราสารทุน (หุน้สามญั) และเพศ (Sex) 
 ณ ระดับความเช่ือมั่นท่ีร้อยละ 99 ถ้าสมมติให้ตัวแปรอ่ืนๆ คงท่ี   เม่ือทัศนคติในการลงทุน (การยอมรับ 
ความเส่ียง) ของผูต้อบแบบสอบถามเพ่ิมข้ึน จะส่งผลใหมี้โอกาสของการเลือกรูปแบบแผนการลงทุนท่ี 6 เพ่ิมข้ึน  
 ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 ถา้สมมติให้ตวัแปรอ่ืนๆ คงท่ี อาย ุและภาระหน้ีสินของผูต้อบแบบสอบถาม
ท่ีลดลง จะส่งผลใหมี้โอกาสของการเลือกรูปแบบแผนการลงทุนท่ี 6 เพ่ิมข้ึน  
 ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 ถา้สมมติให้ตวัแปรอ่ืนๆ คงท่ี  ผูท่ี้เคยมีประสบการณ์ในการลงทุนตราสารทุน 
(หุน้สามญั) มาก่อน จะส่งผลใหมี้โอกาสของการเลือกรูปแบบแผนการลงทุนท่ี 6 เพ่ิมข้ึน  
 ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 90 ถา้สมมติให้ตวัแปรอ่ืนๆ คงท่ี ถา้เป็นเพศหญิงจะทาํให้การตดัสินใจต่อ
การเลือกรูปแบบแผนการลงทุนท่ี 6 เพ่ิมข้ึน  
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บทคดัย่อ      

การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ปัจจัยในการขอสินเช่ือโครงการ
ธนาคารประชาชนธนาคารออมสิน และศึกษาความสัมพนัธ์ของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ และปัจจยัในการขอ
สินเช่ือโครงการธนาคารประชาชนธนาคารออมสินของผูค้า้ในตลาดในเขตกรุงเทพมหานคร 

การวจิยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงสาํรวจจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูค้า้ในตลาดในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน 
จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม และการประมวลผลทางสถิติ ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สําหรับผลการทดสอบสมมติฐานใชส้ถิติทดสอบความสัมพนัธ์ไคสแควร์ และ
สถิติทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว 
 ผลการวิจยัพบว่า ผูค้า้ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 31-35 ปี ระดบัการศึกษาปวส./อนุปริญญา มีสถานภาพ
หย่าร้าง รายไดเ้ฉล่ีย 15,001-20,000 บาท มีค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อเดือน 6,001-9,000 บาท จาํนวนสมาชิกในครอบครัว 
จาํนวน 3-5 คน จาํนวนหน้ีสินท่ีมี 10,001-20,000 บาท เป็นเจา้ของหลกัทรัพยป์ระเภทสลากออมสิน โดยหลกัทรัพยมี์
มูลค่าไม่เกิน 500,000 บาท และมีเงินออม ประมาณ 100,001 – 500,000 บาท ซ่ึงผูค้า้ใหค้วามสาํคญักบัการบริการมาก
ท่ีสุด ถดัมาคือวงเงินสินเช่ือ ซ่ึงมีระยะเวลาในการพิจารณาตดัสินใจขอสินเช่ือคือน้อยกว่า 1 เดือนมากท่ีสุด โดย
จาํนวนเงินท่ีขอสินเช่ือคือ มากกวา่ 90,000 บาท มีแหล่งข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจคือป้ายโฆษณา และมีบุคคลท่ีมี
อิทธิพลในการตดัสินใจ คือเพ่ือน 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานะภาพ 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อเดือน จาํนวนสมาชิกในครอบครัว ดา้นหน้ีสิน ดา้นหลกัทรัพย ์และดา้นเงิน
ออม  มีผลต่อการตัดสินใจขอสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชนธนาคารออมสินของผู ้ค้าในตลาดในเขต
กรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ระยะเวลาในการพิจารณาตดัสินใจขอสินเช่ือ จาํนวนเงินท่ีขอสินเช่ือ แหล่งขอ้มูลเพ่ือการ
ตดัสินใจ และบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจ ท่ีระดบันยัสาํคญั .05 
 ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีระดบัความคิดเห็นของปัจจยัในการขอสินเช่ือกบัการตดัสินใจขอสินเช่ือโครงการธนาคาร
ประชาชนธนาคารออมสินของผูค้า้ในตลาดในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัมีการตดัสินใจขอสินเช่ือโครงการ
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ธนาคารประชาชนธนาคารออมสินของผูค้า้ในตลาดในเขตกรุงเทพมหานคร ในรายดา้นระยะเวลาในการพิจารณา
ตดัสินใจขอสินเช่ือ จาํนวนเงินท่ีขอสินเช่ือ แหล่งขอ้มูลเพ่ือการตดัสินใจ และบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจ
แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัสาํคญั .05 

ในการใชบ้ริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชนของธนาคารออมสิน การกาํหนดวงเงินสินเช่ือ ควรมี
การกาํหนดวงเงินให้ตามความตอ้งการของลูกคา้ แต่ทั้งน้ีไม่ควรกาํหนดให้เกินความสามารถในการชาํระหน้ี เพ่ือให้
ผูใ้ชบ้ริการสามารถกูเ้งินไดต้ามความประสงค ์และสามารถผอ่นชาํระไดต้ามกาํลงัของผูกู้ ้และเป็นการลดภาระในการ
ผอ่นชาระเงินกู ้อีกทั้งยงัเป็นการลดหน้ีสูญของธนาคารดว้ย นอกจากน้ีธนาคารควรปรับปรุง และเร่งสร้างระบบการ
ให้บริการเครือข่ายให้มากข้ึน เพ่ือเพ่ิมช่องทาง ความสะดวกสบาย และรวดเร็วให้กบัลูกคา้ เช่น การยื่นขอกูสิ้นเช่ือ
โครงการธนาคารประชาชนธนาคารออมสินผ่านทางอินเตอร์เน็ต ซ่ึงเขา้ถึงง่ายกว่าการยื่นเร่ืองขอกู้ท่ีสาขาของ
ธนาคาร  

 

คาํสําคญั: ขอสินเช่ือ, ผูค้า้, ธนาคารออมสิน 
 

Abstract 

The objectives of this research are studying about personal factors and demography with different 
characteristics of Bangkok customers. 

This research observes 400 samples with collecting data from questionnaires and statistic analyzing. The 
statistics are frequency distribution, percentage, average and standard deviation. Chi-square and One-way ANOVA 
is used for assumption testing result.  

The majority customers are male who age 31-35 years old, High Vocation Certificate or Diploma degree 
and divorced. Average income 15,001-20,000 THB, average expenditure 6,001-9,000.They have 3 – 5 family 
member persons, 10,001-20,000 THB average debt. They have lots value less than 500,000 THB and saving money 
about 100,001 – 500,000 that is the first priority of the dealer. Next is financial credit amount that basically takes 
time within a month, 90,000 THB more is capital sum. Advertisements are source and friends are the most 
influence. 
 Regarding the assumption result, gender, age, education and family financial statements are factors of 
demography characteristic. In addition, service time, amount of money, advertisements and influence of customers 
are different factor consequence at level .05. 
 The amount valuation of customer should be based on demanding and debt repayment possibility that will 
make customer meets their expectation of amount and debt repayment. This process could be reduction of customer 
debt repayment and bad debt of bank. Moreover, improving and developing connection will be increasing 
convenience and service channel such as applying via internet banking is easier than branch. 
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1. บทนํา 
 จากรายงานความตอ้งการสินเช่ือภาคครัวเรือนของธนาคารแห่งประเทศไทยพบวา่ ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2557 
ความตอ้งการสินเช่ือ ภาคครัวเรือนเพ่ิมข้ึนทุกประเภทจากไตรมาสก่อน ซ่ึง สถาบนัการเงินส่วนใหญ่ ประเมินว่า
ความตอ้งการสินเช่ือภาคครัวเรือนทุกประเภท จะเพ่ิมข้ึนจากปัจจุบนั ในไตรมาส 2 ปี 2557 สถาบนัการเงินยงัคงเพ่ิม 
ความเขม้งวดมาตรฐานสินเช่ือบัตรเครดิตและสินเช่ือ ครัวเรือนอ่ืนๆ ต่อเน่ืองจากไตรมาสก่อน ตามความกงัวล
เก่ียวกบัภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัในช่วงก่อนหนา้และความเส่ียงดา้นความน่าเช่ือถือดา้นเครดิตของผูกู้ ้จากภาระหน้ี
ครัวเรือนท่ียงัอยูใ่นระดบัสูง ในไตรมาสท่ี 3 ปี 2557 สถาบนัการเงินคาดวา่จะ ยงัคงเพ่ิมความเขม้งวดมาตรฐานการให้
สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั และบตัรเครดิตข้ึนเลก็นอ้ย ขณะท่ีรักษาระดบัความเขม้งวดการให้สินเช่ือครัวเรือนอ่ืนๆ ใกลเ้คียง
กบัปัจจุบนั ส่วนหน่ึงจากการท่ีสถาบนัการเงินเพ่ิมความระมดัระวงัและ เขม้งวดมาตรฐานการให้สินเช่ือประเภทน้ี
ติดต่อกนัมาแลว้ 8 ไตรมาส แมมี้ความกงัวลเพ่ิมข้ึนเก่ียวกบัคุณภาพสินเช่ือ ภาคครัวเรือนทุกประเภท โดยเฉพาะ
สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์ประกอบกบัสถาบนัการเงินมีความเช่ือมัน่เพ่ิมข้ึนต่อแนวโนม้ เศรษฐกิจ (ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย; 2557)  

ภาวะอตัราดอกเบ้ียของธนาคารพาณิชยใ์นไทยยงัคงอยูใ่นอตัราท่ีค่อนขา้งสูงทาํใหป้ระชาชนท่ีมีรายไดน้อ้ย
ไม่สามารถกูห้รือหารายไดม้ากพอต่อการชาํระเงินกู ้ทาํให้กลุ่มคนยากจนไม่สามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุนท่ีจะนาํมา
ลงทุนในการสร้างอาชีพหรือพฒันาการประกอบอาชีพของตนให้มีช่องทางการหารายไดใ้ห้มากข้ึนได ้ทาํให้เป็นตดั
โอกาสในการสร้างรายไดแ้ละนาํเงินท่ีไดจ้ากการประกอบอาชีพมาใชใ้นชีวิตประจาํวนั ซ่ึงมีส่วนช่วยให้เศรษฐกิจ
เติบโตจากการบริโภคของภาคครัวเรือนดว้ย ดงันั้นการเขา้ถึงแหล่งสินเช่ือท่ีมีดอกเบ้ียตํ่า จึงเป็นการเปิดโอกาสในการ
สร้างรายไดข้องผูป้ระกอบอาชีพคา้ขาย หรือผูค้า้ขายสินคา้ ท่ีไม่มีหลกัทรัพยใ์นการคํ้าประกนั ช่วยทาํให้ผูค้า้สามารถ
ขยายตลาดและมีช่องทางหารายไดเ้พ่ิมข้ึน ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีความสนใจในการศึกษา “ปัจจยัในการขอสินเช่ือโครงการ
ธนาคารประชาชนธนาคารออมสินของผูค้า้ในตลาดในเขตกรุงเทพมหานคร” เพ่ือทราบถึงความตอ้งการและปัจจยัท่ี
ทาํใหผู้ค้า้ตดัสินใจในการขอสินเช่ือเพ่ือใชใ้นการประกอบการคา้ 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1.เพ่ือศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูค้า้ในตลาดในเขตกรุงเทพมหานคร 
2.เพ่ือศึกษาปัจจยัในการขอสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชนธนาคารออมสินของผูค้า้ในตลาดในเขต

กรุงเทพมหานคร 
 3.เพ่ือศึกษาความแตกต่างของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ และปัจจยัในการขอสินเช่ือโครงการธนาคาร

ประชาชนธนาคารออมสินของผูค้า้ในตลาดในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

3. การดาํเนินการวจิัย 
 ประชากรในการวิจัยคร้ังน้ี  คือ  ผู ้ค้าในตลาดในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีจํานวนตลาดในเขต
กรุงเทพมหานคร ดว้ยวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน (Multistage Cluster Sampling) โดยการใชเ้ขตพ้ืนท่ีการ
ปกครองการและทาํเลท่ีตั้งของอสังหาริมทรัพยท่ี์น่าสนใจในการกาํหนดจาํนวนตวัอยา่ง จากเขตปกครองทั้งส้ิน 50 
เขต และสุ่มตวัอยา่งจากแต่ละเขตจาํนวน 40 ตวัอยา่ง จาก 10 เขต รวมเป็นจาํนวน 400 ตวัอยา่ง  
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 การวิเคราะห์ขอ้มูลจากเอกสารในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัในการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชนธนาคาร
ออมสินของผูค้า้ในตลาดในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งการวิจยัตามส่วนประสมทางการตลาดออกเป็น  5 รูปแบบ  
คือ  ปัจจยัในการขอสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชนธนาคารออมสิน ดา้นวงเงินสินเช่ือ ดา้นอตัราดอกเบ้ีย ดา้น
หลกัทรัพยแ์ละบุคคลคํ้าประกนั ดา้นกระบวนการขอสินเช่ือ และดา้นการบริการ มีผลต่อการตดัสินใจในการขอ
สินเช่ือโครงการธนาคารประชาชนของธนาคารออมสิน ซ่ึง ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้เอกสารและงานวิจยัท่ีขอ้ง นาํมา
สังเคราะห์และนาํมาสร้างเป็นแบบสอบถาม  และนาํเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาพิจารณาความเหมาะสมและความสอดคลอ้ง 
ซ่ึงสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ความถ่ี (Frequency)  และค่าร้อยละ (Percentage) อธิบายตวัแปรต่างๆ ท่ีใชใ้นการ
วิจัยคร้ังน้ี   และใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation) และสถิติ
ทดสอบความแตกต่างรายคู่ สถิติทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว และสถิติทดสอบความสัมพนัธ์ไคสแควร์ใน
การทดสอบสมมติฐาน 
 

4. ผลการวจิัย 
 ผลการศึกษาพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการมีระยะเวลาในการพิจารณาตดัสินใจขอสินเช่ือคือนอ้ยกวา่ 1 เดือนมากท่ีสุด 
โดยจาํนวนเงินท่ีขอสินเช่ือคือ มากกว่า 90,000 บาท มีแหล่งขอ้มูลเพ่ือการตดัสินใจคือป้ายโฆษณา และมีบุคคลท่ีมี
อิทธิพลในการตดัสินใจ คือเพ่ือน 
 ปัจจยัในการขอสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชนธนาคารออมสิน ดา้นวงเงินสินเช่ือ ดา้นอตัราดอกเบ้ีย 
ดา้นหลกัทรัพยแ์ละบุคคลคํ้าประกนั ดา้นกระบวนการขอสินเช่ือ และดา้นการบริการ มีผลต่อการตดัสินใจในการขอ
สินเช่ือโครงการธนาคารประชาชนของธนาคารออมสิน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของสุวฒันา ใบเจริญ (2540 : 
บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการให้บริการของธนาคารออมสิน สาขาขอนแก่น (ภาคค่า) ผลการศึกษาพบว่า 
ผูใ้ช้บริการของธนาคารออมสินสาขาขอนแก่น (ภาคคํ่า) มีความพึงพอใจในระดบัมาก ต่อการให้บริการในด้าน
พนกังานและการตอ้นรับ ดา้นความสะดวกท่ีไดรั้บ ดา้นขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการใหบ้ริการ และดา้นระยะเวลาในการดา
เนินการ ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง และนนัทพร ดาํรงพงศ ์(2541 : บทคดัยอ่) ศึกษาเร่ืองความพึง
พอใจของผูใ้ชบ้ริการต่อการให้บริการของธนาคารเอเชีย จาํกดั (มหาชน) : ศึกษาเฉพาะกรณีสาขาอมัรินทร์พลาซ่า 
กรุงเทพมหานคร พบว่า ในการใชบ้ริการของธนาคารในภาพรวมพบว่า ผูใ้ช้บริการมีความพึงพอใจมากและเม่ือ
พิจารณาความพึงพอใจในดา้นต่างๆ โดยเรียงลาดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย พบวา่ ดา้นพนกังานและการตอ้นรับมี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นสถานท่ีประกอบการและดา้นขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการบริการ อนัดบัสุดทา้ยคือ ดา้น
ความสะดวกท่ีไดรั้บจากการบริการ 
 
5. บทสรุป 
 จากการศึกษาปัจจัยในการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชนธนาคารออมสินของผูค้า้ในตลาดในเขต
กรุงเทพมหานคร เพ่ือนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชใ้นการวางแผนนโยบายผลิตภณัฑ์ ปรับปรุงการให้บริการดา้นสินเช่ือ ให้มี
ความเหมาะสมสอดคลอ้งตรงกบัความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ และจูงใจใหใ้ชบ้ริการมากข้ึน ดงันั้นผูว้ิจยัจึงเสนอแนะ
ความคิดเห็นต่างๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูเ้ลือกใชบ้ริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชนธนาคารออมสิน ดงัน้ี  
 1) อตัราดอกเบ้ีย ลูกคา้สินเช่ือจะพิจารณา และใหค้วามสาํคญักบัอตัราดอกเบ้ียมาก จากสภาวการณ์แข่งขนัท่ี
รุนแรง ระหวา่งธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงินต่างๆ ซ่ึงมีการสร้างความแตกต่างและเขา้ถึงลูกคา้มากข้ึน ดงันั้น
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ธนาคารจะตอ้งมีการผอ่นผนัในเร่ืองอตัราดอกเบ้ีย และมีรูปแบบในการเลือกใชใ้ห้มากข้ึน ทั้งน้ียงัรวมถึงการเขา้ถึง
ลูกคา้ เช่น การโฆษณา การแจกแผน่พบั การใหค้วามรู้เร่ืองสินเช่ือ เป็นตน้  
 2) การกําหนดวงเงินสินเช่ือ ควรมีการกาํหนดวงเงินให้ตามความต้องการของลูกค้า แต่ทั้ งน้ีไม่ควร
กาํหนดใหเ้กินความสามารถในการชาระหน้ี ดงันั้นในการใหสิ้นเช่ือนั้นควรมีการใหสิ้นเช่ือท่ีมีระยะเวลาการชาํระคืน
ท่ียาวนานกวา่เดิม เพ่ือให้ผูใ้ชบ้ริการสามารถกูเ้งินไดต้ามความประสงค ์และสามารถผอ่นชาํระไดต้ามกาํลงัของผูกู้ ้
และเป็นการลดภาระในการผอ่นชาระเงินกู ้อีกทั้งยงัเป็นการลดหน้ีสูญของธนาคารดว้ย  
 3) ธนาคารควรปรับปรุง และเร่งสร้างระบบการให้บริการเครือข่ายให้มากข้ึน เพ่ือเพ่ิมช่องทาง ความ
สะดวกสบาย และรวดเร็วให้กบัลูกคา้ เช่น การยื่นขอกูสิ้นเช่ือโครงการธนาคารประชาชนธนาคารออมสินผ่านทาง
อินเตอร์เน็ต ซ่ึงเขา้ถึงง่ายกวา่การยืน่เร่ืองขอกูท่ี้สาขาของธนาคาร  
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บทคดัย่อ      

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือสํารวจปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการร้านกาแฟ Tom N Toms 
Coffee สาขาวิคตอเรีย การ์เดน้ส์ เพชรเกษม 69 รวมทั้งเพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการใชบ้ริการร้านกาแฟ Tom N 
Toms Coffee สาขาวคิตอเรีย การ์เดน้ส์ เพชรเกษม 69 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ ผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการร้าน
กาแฟ Tom N Toms Coffee สาขาวิคตอเรีย การ์เดน้ส์ เพชรเกษม 69 จาํนวน 400 ตวัอยา่ง ส่วนเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลใชแ้บบสอบถามการวเิคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย การแจกแจงความถ่ี ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
สาํหรับผลการทดสอบสมมติฐานใชส้ถิติไคสแควร์ 

ผลการวิจัยพบว่าผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากท่ีสุด สถานภาพโสดอาชีพ ส่วนใหญ่ทาํงาน
บริษทัเอกชน/รับจา้ง ระดบัการศึกษา ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ระดบัรายไดต่้อเดือน ส่วนใหญ่มีระดบั
รายไดต่้อเดือนระหวา่ง 10,000 – 20,000 บาท บริโภคกาแฟร้าน Tom N Toms Coffee ในหน่ึงเดือน 2-4 คร้ังช่วงเวลา
ท่ีนิยมมานิยมมาบริโภคระหวา่ง 11.01 น. - 15.00 น.  ส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายในการบริโภคกาแฟต่อคร้ังประมาณ 101 – 
150 บาท บาทผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่เขา้ใชบ้ริการไปใชบ้ริการร้าน Tom N Toms Coffee กบัเพ่ือน ผูใ้ชบ้ริการส่วน
ใหญ่รู้จกัร้านกาแฟ Tom N Toms Coffee จากป้ายหนา้ร้าน    
 นอกจากน้ีผูว้ิจยัพบวา่ผูใ้ชบ้ริการยงัมีระดบัความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการร้านกาแฟ Tom N Toms Coffee 
อยู่ในระดบัมาก มีความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ ราคาค่าบริการ ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และดา้นผลิตภณัฑ์และ
คุณภาพการบริการ อยู่ในระดบัปานกลาง ในดา้นผลิตภณัฑ์และคุณภาพการบริการการทดสอบสมมติฐานพบว่า 
ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการร้านกาแฟ Tom N Toms Coffee ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
สถานภาพ อาชีพ ระดบัการศึกษา และระดบัรายไดต่้อเดือนนอกจากน้ียงัพบวา่ พฤติกรรมการใชบ้ริการ ไดแ้ก่ ความถ่ี
ในการบริโภคกาแฟ ช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการ ค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการ บุคคลท่ีไปใชบ้ริการร่วมดว้ย และส่ือท่ีรู้จกัร้าน
กาแฟมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการร้านกาแฟ Tom N Toms Coffee สาขา การ์เดน้ส์ เพชรเกษม 
69 
คาํสําคญั : พฤติกรรมผูบ้ริโภค, ความพึงพอใจ, พฤติกรรมการใช,้ การเกิดพฤติกรรมการซ้ือ, ผูบ้ริโภคเป็นผูท่ี้มีอาํนาจซ้ือ 
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Abstract 

The purpose of this research is to explore the individual factors, service behavior and service satisfaction 
of Tom N Toms Coffee customers at Victoria Garden branch, Phetkasem 69. The samples used for this study are 
400 consumers servicing at Tom N Toms Coffee Shop at Victoria Gardens Phetkasem 69. Questionnaires were 
used to collect data. The data were analyzed as frequency distribution, percentage, mean and standard deviation. 
Chi – square test was used for analysis.  
 The result of the study shows that most of the customers are female, single, worked in private companies 
and state enterprise, beside are student and self-employed, almost hold bachelor’s degree, and earned between 
10,000 – 20,000 Baht. The service frequency is 2-4 times per month. They prefer to service between 11.00 A.M. – 
3.00 PM. Most of them spent 101 - 150 Baht at a time. Most of them consumed with their friends and know the 
coffee shop from advertisement plate in front of Tom N Toms Coffee shop. 
 In addition, the researcher found that overall of customer satisfaction of Tom N Toms Coffee customers at 
Victoria Garden branch, Phetkasem69 was high level. The highest satisfaction was price. Secondly, it was products 
and services quality. Hypothesis testing revealed that personal factors of gender, age, marital status, occupation, 
level of education, income per month associated with customers’ service satisfaction of Tom N Toms Coffee 
customers at Victoria Garden branch, Phetkasem69. In addition, the researcher found that service behavior– the 
service frequency, period of time spent, the service expense, people who consume with and the media that they 
know the Tom N Toms Coffee shop associated with customers’ service satisfaction of Tom N Toms Coffee 
customers at Victoria Garden branch, Phetkasem69. 
 

KEYWORDS : Consumer Behavior, Satisfaction, Using behavior, Purchasing behavior, Purchasing power 
 
1. บทนํา 

ตน้กาแฟโดยแหล่งกาํเนิดแลว้เป็นพืชพ้ืนเมืองของอาบีซีเนีย (Abyssinia) และอาราเบีย (Arabia) ถูกคน้พบ
ในศตวรรษท่ี 6 ราวปี ค.ศ. 575 ในประเทศอาระเบีย (Arabia) และในขณะเดียวกนับางท่านก็กล่าวว่ากาแฟเป็นพืช
พ้ืนเมืองท่ีพบในเมืองคพัฟา (Kaffa) ซ่ึงเป็นจงัหวดัหน่ึงของประเทศเอธิโอเปีย (Ethiopia) กาแฟจึงไดช่ื้อเรียกตาม
จงัหวดัน้ี และยงัไดเ้รียกแตกต่างกนัออกไปอีกมาก แหล่งกาํเนิดเดิมของกาแฟมาจากประเทศอาบีซีเนีย หรือแถบ
ประเทศอาราเบียน หรือประเทศอาหรับ ตะวนัออกกลาง สมยันั้นไม่มีผูใ้ดให้ความสนใจเท่าใดนกัจนกระทัง่ล่วงเลย
มาถึงศตวรรษท่ี 9 มีการเล้ียงแพะชาวอาราเบียคนหน่ึงช่ือ คาลดี (Kaldi) นําแพะออกไปเล้ียงตามปกติ แพะไดกิ้น
ผลไมสี้แดงชนิดหน่ึงเขา้ไปแลว้เกิดความคึกคะนองผดิปกติ จึงไดน้าํเร่ืองไปเล่าใหช้าวมุสลิมท่านหน่ึงฟัง จึงไดน้าํผล
ของตน้ไมน้ั้นมากะเทาะเปลือกเอาเมลด็ไปคัว่แลว้ตม้ในนํ้ าร้อนด่ืมเห็นวา่มีความกระปร้ีกระเปร่า จึงนาํไปเล่าให้คน
อ่ืนฟังต่อไป ชาวอาราเบียจึงไดเ้ร่ิมรู้จกัตน้กาแฟมากข้ึน จึงทาํให้กาแฟแพร่หลายเพ่ิมข้ึนจากประเทศอาราเบีย เขา้สู่
ประเทศอิตาลี เนเธอร์แลนด ์เยอรมนั ฝร่ังเศส 
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Tom N Toms Coffee เป็นมืออาชีพดา้นการให้บริการร้านกาแฟแฟรนไชส์ และเป็นผูน้าํในหมู่ร้านกาแฟ
ระดบัอินเตอร์ มุ่งมัน่ท่ีจะนําเสนอไม่เพียงแต่ร้านกาแฟเท่านั้น แต่เป็นร้านกาแฟท่ีเต็มเป่ียมไปดว้ยวฒันธรรมอนั
หลากหลาย ท่านจะไดมี้ประสบการณ์กบักาแฟคุณภาพชั้นเยี่ยม เพรทเซลท่ีอบสดใหม่เม่ือสั่ง พร้อมกบัเคร่ืองด่ืม
รสชาติเยี่ยมและอาหารอีกหลากหลายชนิด เพ่ือเติมความสดช่ืนให้กบัร่างกายและจิตใจ หากลองไดส้ัมผสักบัร้าน 
Tom N Toms Coffee สักคร้ัง จะรู้ว่าเราเป็นมากกว่าร้านกาแฟขนมอบ และเป็นผูป้ระกอบกิจการแฟรนไชส์อาหาร
และเคร่ืองด่ืมระดบัโลก สํานกังานใหญ่ตั้งอยูท่ี่ประเทศเกาหลี ปัจจุบนัมีร้านมากกวา่ 350 สาขาในประเทศต่างๆ ทัว่
โลก นบัตั้งแต่ก่อตั้งในปี ค.ศ.1998 Tom N Toms เป็นผูน้าํตลาดดว้ยอตัราการเติบโตต่อปีกวา่ 160% จากขอ้มูลขา้งตน้
ผูศึ้กษาจึงสนใจศึกษาเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการร้าน Tom N Toms Coffee สาขาวิคตอเรีย การ์เดน้ส์ เพชร
เกษม 69 ซ่ึงผลการศึกษาสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงธุรกิจ ใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค และเป็น
แนวทางดาํเนินกิจการของผูท่ี้สนใจธุรกิจกาแฟสด 

 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
 1. เพ่ือสํารวจปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการร้าน Tom N Toms Coffee สาขาวิคตอเรีย การ์เดน้ส์ 
เพชรเกษม 69 
 2.เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการร้าน Tom N Toms Coffee สาขาวิคตอเรีย การ์เดน้ส์ เพชร
เกษม 69 
 3. เพ่ือวิเคราะห์ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการร้าน Tom N Toms Coffee สาขาวิคตอเรีย การ์เดน้ส์ 
เพชรเกษม 69 
 

3. การดาํเนินการวจิัย 
การศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการร้าน Tom N Toms Coffee สาขา

วิคตอเรีย การ์เดน้ส์ เพชรเกษม 69โดยแบ่งการวิจัยตามส่วนประสมทางการตลาดออกเป็น  7  รูปแบบ  คือ  ดา้น
ผลิตภณัฑ์  ด้านราคาค่าบริการ  ดา้นสถานท่ีการให้บริการ การส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากรท่ีให้บริการ ด้าน
กระบวนการให้บริการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพภายนอก  ซ่ึงประชากร ไดแ้ก่ ผูท่ี้ใชบ้ริการร้าน Tom N Toms 
Coffee สาขาวคิตอเรีย การ์เดน้ส์ เพชรเกษม 69 
                ประชากร ไดแ้ก่ ผูท่ี้ใชบ้ริการร้าน Tom N Toms Coffee สาขาวคิตอเรีย การ์เดน้ส์ เพชรเกษม 69 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัเน่ืองจากไม่ทราบจาํนวนของผูท่ี้ใชบ้ริการร้าน Tom N Toms Coffee สาขาวิคตอเรีย การ์
เดน้ส์ เพชรเกษม 69 ท่ีแน่นอนดงันั้น ผูว้ิจยัจึงใชว้ิธีการกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใชสู้ตรคาํนวณแบบไม่
ทราบจาํนวนประชากร 
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4. ผลการวจิัย 
 
 สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการร้าน Tom N Toms Coffee สาขาวคิตอเรีย การ์เด้นส์ 
 
ตารางที่ 1 จาํนวนและร้อยละขอ้มูลสถานภาพส่วนบุคคล 

 สถานภาพส่วนบุคคล จํานวน ร้อยละ 

เพศ   
 ชาย 158 39.5 
 หญิง 242 60.5 

สถานภาพ   
 โสด 257 64.3 
 สมรส 143 35.8 

อาชีพ   
 นกัเรียน / นกัศึกษา 132 33.0 
 รับราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 51 12.8 
 ทาํงานบริษทัเอกชน/รับจา้ง 193 48.3 
 ธุรกิจส่วนตวั 24 6.0 

ระดบัการศึกษา   
 ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 93 23.3 
 ปริญญาตรี 297 74.3 
 สูงกวา่ปริญญาตรี 10 2.5 

ระดบัรายได้ต่อเดือน   
 ตํ่ากวา่ 10,000 บาท 73 18.3 
 10,000 – 20,000 บาท 189 47.3 
 20,001 – 30,000 บาท 86 21.5 
 30,000 บาทข้ึนไป 52 13.0 
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พฤตกิรรมของผู้ใช้บริการร้าน Tom N Toms Coffee สาขาวคิตอเรีย การ์เด้นส์ 
 
ตารางที่ 2 จาํนวนและร้อยละพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการร้าน Tom N Toms Coffee สาขาวคิตอเรีย การ์เดน้ส์ 

 พฤตกิรรม จํานวน ร้อยละ 

บริโภคกาแฟร้าน Tom N Toms Coffee ในหน่ึงเดือน   
 1 คร้ัง 61 15.3 
 2-4 คร้ัง 200 50.0 
 5-6 คร้ัง 109 27.3 
 มากกวา่ 6 คร้ัง 30 7.5 

ช่วงเวลาที่นิยมมาบริโภค   
 7.00 น. - 11.00 น. 78 19.5 
 11.01 น. - 15.00 น. 111 27.8 
 15.01 น. - 19.00 น. 130 32.5 
 19.01 น. - 22.00 น. 81 20.3 

รายจ่ายในการบริโภคกาแฟแต่ละคร้ัง   
 ตํ่ากวา่ 100 บาท 3 .8 
 101 – 150 บาท 168 42.0 
 151 - 200 บาท 108 27.0 
 มากกวา่ 200 บาท 121 30.3 

ไปใช้บริการร้าน Tom N Toms Coffee กบัใคร   
 แฟน/คนรัก 99 24.8 
 ครอบครัว 70 17.5 
 เพ่ือน 182 45.5 
 เดินทางคนเดียว 49 12.3 

รู้จักร้าน Tom N Toms Coffee จากส่ือ   
 โทรทศัน์ - - 
 แผน่พบั 41 10.3 
 คนรู้จกั 158 39.5 
 ป้ายหนา้ร้าน 201 50.3 
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ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการร้าน Tom N Toms Coffee สาขาวคิตอเรีย การ์เด้นส์ 
 

ตารางที่ 3 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการร้าน Tom N Toms Coffee สาขาวคิตอเรีย 
การ์เดน้ส์ ภาพรวม รายดา้น 

ความพงึพอใจ Mean S.D. ระดบั 
ลาํดบั 
ที ่

1. ดา้นผลิตภณัฑแ์ละคุณภาพการบริการ 3.49 .792 ปานกลาง 7 
2. ดา้นราคาค่าบริการ 3.73 .777 มาก 6 
3. ดา้นสถานท่ีในการใหบ้ริการ 3.80 .542 มาก 3 
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 3.85 .649 มาก 2 
5. ดา้นบุคลากร 3.79 .619 มาก 4 
6. ดา้นกระบวนการการใหบ้ริการ 3.99 .678 มาก 1 
7. ดา้นลกัษณะกายภาพภายนอก 3.75 .588 มาก 5 

ค่าเฉล่ียรวม 3.77 .468 มาก  

 
 
ตารางที่ 4 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการร้าน Tom N Toms Coffee สาขาวคิตอเรีย 
การ์เดน้ส์ ดา้นผลิตภณัฑแ์ละคุณภาพการบริการ 

ความพงึพอใจ Mean S.D. ระดบั 
ลาํดบั 
ที ่

1. การด่ืมกาแฟทาํใหมี้ความสดช่ืน 3.43 .993 ปานกลาง 2 
2. กาแฟ Tom N Toms Coffee มีคุณภาพดีกวา่ท่ีอ่ืน 3.56 .891 มาก 1 

ค่าเฉล่ียรวม 3.49 .792 ปานกลาง  

 
 
ตารางที่ 5 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการร้าน Tom N Toms Coffee สาขาวิคตอเรีย 
การ์เดน้ส์ ราคาค่าบริการ 

ความพงึพอใจ Mean S.D. ระดบั 
ลาํดบั 
ที ่

1. ราคากาแฟเหมาะสมกบัรสชาติและคุณภาพของกาแฟ 3.73 .777 มาก 1 
ค่าเฉล่ียรวม 3.73 .777 มาก  
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ตารางที่ 6 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการร้าน Tom N Toms Coffee สาขาวคิตอเรีย 
การ์เดน้ส์ ดา้นสถานท่ีในการใหบ้ริการ 

ความพงึพอใจ Mean S.D. ระดบั 
ลาํดบั 
ที ่

1. ทาํเลท่ีตั้งของร้านสะดวกในการเดินทาง 3.77 .778 มาก 3 
2. ใกลท่ี้พกัหรือท่ีทาํงาน 3.53 1.021 มาก 5 
3. มีท่ีจอดรถเพียงพอสะดวกสบาย 3.71 .775 มาก 4 
4. บรรยากาศสถานท่ีมีความสวยงาม 4.01 .780 มาก 1 
5. มีความเพียงพอในการรับลูกคา้ 3.99 .816 มาก 2 

ค่าเฉล่ียรวม 3.80 .542 มาก  

  
    
ตารางที่ 7 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการร้าน Tom N Toms Coffee สาขาวคิตอเรีย 
การ์เดน้ส์ ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ความพงึพอใจ Mean S.D. ระดบั 
ลาํดบั 
ที ่

1. บตัรสะสมแตม้ 3.88 .752 มาก 2 
2. การทาํโปรโมชัน่รายเดือน 3.73 .930 มาก 3 
3. บตัรกาํนลัใชแ้ทนเงินสด 3.96 .879 มาก 1 

ค่าเฉล่ียรวม 3.85 .649 มาก  

 
 
ตารางที่ 8 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการร้าน Tom N Toms Coffee สาขาวิคตอเรีย 
การ์เดน้ส์ ดา้นบุคลากร 

ความพงึพอใจ Mean S.D. ระดบั 
ลาํดบั 
ที ่

1. การแต่งกายของพนกังาน 3.77 .840 มาก 2 
2. บุคลิกและสีหนา้ท่าทางท่ีแสดงออก 3.89 .857 มาก 1 
3. การช่วยเหลือและแกปั้ญหา 3.73 .837 มาก 3 

ค่าเฉล่ียรวม 3.79 .619 มาก  
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ตารางที่ 9 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการร้าน Tom N Toms Coffee สาขาวคิตอเรีย 
การ์เดน้ส์ ดา้นกระบวนการการใหบ้ริการ 

ความพงึพอใจ Mean S.D. ระดบั 
ลาํดบั 
ที ่

1. มีกระบวนการในการจดัการดา้นการบริการ ท่ีจะทาํให้
ลูกคา้เกิดความประทบัใจ 

3.78 .860 มาก 1 

2. มีการนาํเสนอใหก้บัลูกคา้เพ่ือมอบการใหบ้ริการอยา่ง
ถูกตอ้งรวดเร็ว 

4.21 .784 มาก 2 

ค่าเฉล่ียรวม 3.99 .678 มาก  

 
 
ตารางที่ 10 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการร้าน Tom N Toms Coffee สาขาวคิตอเรีย 
การ์เดน้ส์ ดา้นลกัษณะกายภาพภายนอก 

ความพงึพอใจ Mean S.D. ระดบั 
ลาํดบั 
ที ่

1. สามารถนัง่ด่ืมกาแฟนานเท่าใดกไ็ดจ้นเปรียบเสมือนบา้น
หลงัท่ีสอง 

3.89 .641 มาก 1 

2. บรรยากาศภายในร้านเหมาะสมกบัการนัง่พกัผอ่นหรือ
อ่านหนงัสือ 

3.85 .926 มาก 2 

3. มีป้ายประชาสัมพนัธ์ต่าง ๆชดัเจน 3.50 .861 ปานกลาง 3 
ค่าเฉล่ียรวม 3.75 .588 มาก  

 
5. อภิปรายผลการวจิัย 
 การศึกษาวจิยั ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการร้าน Tom N Toms Coffee สาขาวคิตอเรีย การ์เดน้ส์ เพชร
เกษม 69 มีประเดน็สาํคญันาํมาอภิปรายผล ไดด้งัน้ี 
 5.1 สถานภาพส่วนบุคคล  ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง สถานภาพโสด  ทํางาน
บริษทัเอกชน/รับจา้ง มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีระดบัรายไดต่้อเดือนระหว่าง 10,000 – 20,000 บาท สอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ เบญจมาศ สมบติันิมิตรสกุล(2548) ไดท้าํการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความตอ้งการบริโภคกาแฟท่ีร้าน
สตาร์บคั โดยทาํการสาํรวจผูบ้ริโภคกาแฟของร้านสตาร์บคัในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ ลกัษณะทัว่ไป
ของผูบ้ริโภคกาแฟร้านสตาร์บคัเป็นเพศหญิง สถานภาพโสด อยูใ่นระหวา่งอาย ุ26-35 ปี เป็นพนกังานบริษทัเอกชนท่ี
มีรายไดส่้วนบุคคลต่อเดือนและรายไดค้รอบครัวต่อเดือนค่อนขา้งสูง และมีการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี และ
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของณัฐวรรณโสมาศรี (2552) ไดศึ้กษา พฤติกรรมการบริโภคกาแฟของผูบ้ริโภคในเขตเมือง
พทัยา การศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการบริโภคกาแฟของผูบ้ริโภคในเขตเมืองพทัยา ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20 - 29 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี มีสถานภาพโสด ประกอบอาชีพพนักงาน
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บริษทั มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอ ยูท่ี่ 5,000 - 10,000 บาท ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีพฤติกรรมบริโภคกาแฟในเร่ืองปริมาณ
การบริโภคกาแฟเฉล่ียต่อวนัระหวา่ง 1 - 3 แกว้ ส่วนใหญ่นานๆ คร้ังถึงจะเขา้ใชบ้ริการท่ีร้านกาแฟ โดยร้านกาแฟท่ี
ผูบ้ริโภคไปใชบ้ริการมากท่ีสุดคือ ร้านแบลค็แคนยอน 
 5.2 พฤติกรรมของผู ้ใช้บริการร้าน  Tom N Toms Coffee สาขาวิคตอเรีย  การ์เด้นส์  พบว่า ผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่บริโภคกาแฟร้าน Tom N Toms Coffee ในหน่ึงเดือน 2-4 คร้ัง ช่วงเวลาท่ีนิยมมาบริโภค
ระหว่าง 11.01 น. - 15.00 น. มีรายจ่ายในการบริโภคกาแฟแต่ละคร้ังระหว่าง 101 – 150 บาท โดยมาใชบ้ริการกบั
เพ่ือน และรู้จกัร้าน Tom N Toms Coffee จากป้ายหน้าร้าน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เบญจมาศ สมบติันิมิตรสกุล
(2548) ไดท้าํการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความตอ้งการบริโภคกาแฟท่ีร้านสตาร์บคั โดยทาํการสาํรวจผูบ้ริโภคกาแฟของ
ร้านสตาร์บคัในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคกาแฟ ผูบ้ริโภคกาแฟร้าน
สตาร์บัคเฉล่ียทุกสัปดาห์มีปริมาณการบริโภค 1 ถว้ยต่อคร้ัง ช่วงระยะเวลา ระหว่าง 17.01 – 21.01 น. โดยกลุ่ม
ตวัอยา่งจะเลือกบริโภคกาแฟคาปูชิโนมากท่ีสุดและนิยมไปบริโภคท่ีร้านสตาร์บคัสาขา เซ็นทรัล ลาดพร้าว เน่ืองจาก
เป็นสาขาท่ีเดินทางสะดวกใกลท่ี้ทาํงาน และสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ พชันี สุวรรณวิศลกิจ (2554) การศึกษา
พฤติกรรมการบริโภคกาแฟของประชากรในภาคเหนือการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคกาแฟของประชากรใน
ภาคเหนือ ผลการวิเคราะห์ พบวา่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เร่ิมด่ืมกาแฟในช่วงอาย ุ16 - 25 ปี จาํนวนกาแฟท่ีด่ืม ในแต่ละวนั
คือ 1 - 2 ถว้ย ค่าใชจ่้ายสําหรับการบริโภคกาแฟค่อนขา้งน้อย ประมาณ 100 - 200 บาทต่อเดือน เหตุผลท่ีด่ืมกาแฟ 
เพราะด่ืมแลว้กระปร้ีกระเปร่า พึงใจ ในความหอมและรสชาติเฉพาะตวัของกาแฟ ส่วนใหญ่นิยมด่ืมกาแฟผงสาํเร็จรูป 
เน่ืองจากความสะดวกในการชงด่ืม ส่ิงปรุงรสของกาแฟ คือ นํ้าตาล และครีมเทียมอยา่งละ 2 ชอ้นชาต่อกาแฟหน่ึงถว้ย 
ผูด่ื้มส่วนน้อยท่ีด่ืมกาแฟ คัว่บด เน่ืองจากพึงพอใจรสชาติความเป็นกาแฟแท  ้กาแฟชนิดพิเศษท่ีไดล้องด่ืม ไดแ้ก่ 
เอสเปรสโซ บราซิล บลูเมาเท่น คาปูชิโน และโคลมัเบีย ความคิดเห็นเก่ียวกบัผลของการด่ืมกาแฟ คือ นอน ไม่หลบั 
ใจสั่น ปัสสาวะบ่อย ปวดศีรษะ แต่อย่างไรก็ตาม ในอนาคตผูท่ี้ด่ืมกาแฟเป็นประจาํก็ยงัคงจะด่ืมกาแฟต่อไป ราคา
กาแฟต่อถว้ยสูงสุดท่ียนิดีจ่าย คือ นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 10 บาทต่อถว้ย ชนิดของถว้ยกาแฟท่ีชอบ คือ เซรามิคเน่ืองจาก
สามารถเก็บความร้อนไดน้าน ผูด่ื้มกาแฟส่วนใหญ่สามารถระบุไดว้่ากาแฟท่ีทดลองชิมมีความแตกต่างกนั และมี
แนวโนม้ท่ีชอบความหอมและรสชาติกาแฟคัว่-บดมากกวา่กาแฟสาํเร็จรูป 
 5.3 ความพึงพอใจร้าน Tom N Toms Coffee สาขาวิคตอเรีย การ์เดน้ส์ ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ส่วนใหญ่
ใหค้วามสาํคญัเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นกระบวนการการใหบ้ริการใหค้วามสาํคญัมีการนาํเสนอใหก้บั
ลูกคา้เพ่ือมอบการให้บริการอยา่งถูกตอ้งรวดเร็ว รองลงมา ดา้นการส่งเสริมการตลาดให้ความสําคญับตัรกาํนัลใช้
แทนเงินสด สถานท่ีในการให้บริการให้ความสําคญับรรยากาศสถานท่ีมีความสวยงาม ดา้นบุคลากรให้ความสําคญั
บุคลิกและสีหนา้ท่าทางท่ีแสดงออก ดา้นลกัษณะกายภาพภายนอกใหค้วามสาํคญัสามารถนัง่ด่ืมกาแฟนานเท่าใดกไ็ด้
จนเปรียบเสมือนบา้นหลงัท่ีสอง ราคาค่าบริการให้ความสาํคญัราคากาแฟเหมาะสมกบัรสชาติและคุณภาพของกาแฟ 
และดา้นผลิตภณัฑแ์ละคุณภาพการบริการให้ความสําคญักาแฟ Tom N Toms Coffee มีคุณภาพดีกวา่ท่ีอ่ืนสอดคลอ้ง
กบังานวิจัยของ ณัฐวรรณโสมาศรี (2552) ได้ศึกษา พฤติกรรมการบริโภคกาแฟของผูบ้ริโภคในเขตเมืองพทัยา 
การศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการบริโภคกาแฟของผูบ้ริโภคในเขตเมืองพทัยา ผลการศึกษาพบวา่ รูปแบบการตกแต่งร้าน
กาแฟท่ีผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีชอบมากท่ีสุด คือ การตกแต่งแบบสมยัใหม่ ในส่วนของสูตรด่ืมมากท่ีสุดคือ กาแฟคาปูชิโน่ 
โดยส่วนมากมกันิยมด่ืมกาแฟร้อน และรสชาติท่ีนิยมด่ืมจะเป็นรสชาติมนัมากท่ีสุดผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เห็นว่าส่ิงท่ี
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ไดรั้บจากการบริโภคกาแฟ คือ การลดอาการง่วงนอน สําหรับธุรกิจเสริมท่ีเหมาะสมมากท่ีสุดสําหรับร้านกาแฟใน
ความเห็นของผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีคือ การขายเบเกอร์ร่ีในส่วนของวตัถุประสงค์อ่ืนในการไปใชบ้ริการร้านกาแฟของ
ผูบ้ริโภคคือ การใชเ้ป็นสถานท่ีนัดพบ ช่วงเวลาท่ีผูบ้ริโภคนิยมด่ืมกาแฟมากท่ีสุดคือ ช่วงเชา้หลงัต่ืนนอน/ก่อนไป
ทํางาน  โดยหากไม่ได้ด่ืมกาแฟผู ้บริโภคกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะรู้สึกเฉยๆ  ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ท่ีผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นวา่มีความสาํคญัในการตดัสินใจบริโภคกาแฟใน ระดบัมีผลมากท่ีสุด คือ ปัจจยัเร่ืองเมลด็
กาแฟท่ีนาํมาใชต้อ้งมีคุณภาพสูง และเร่ืองการเอาใจใส่และบริการท่ีดีแก่ลูกคา้ ปัจจยัดา้นราคาท่ีผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เห็นวา่มีความสาํคญัในการตดัสินใจบริโภคกาแฟในระดบัมีผลมากท่ีสุด คือ ปัจจยัในเร่ืองราคากาแฟ แกว้
ละไม่เกิน 25 บาท และร้านกาแฟตอ้งมีป้ายแจง้ราคากาแฟท่ีชดัเจน ปัจจยัดา้นการจดัจาํหน่ายผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เห็นวา่มีความสําคญัในการตดัสินใจบริโภคกาแฟในระดบัมีผลมากท่ีสุดคือปัจจยัในเร่ืองท่ีตั้งของร้านกาแฟอยู่
ติดถนน อยูใ่นห้างสรรพสินคา้ อยูใ่นป๊ัมนํ้ ามนั ปัจจยั ดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็น
วา่มีความสําคญัในการตดัสินใจบริโภคกาแฟในระดบัมีผลมากท่ีสุดคือ ปัจจยัในเร่ืองการลดราคา เร่ืองการแจกของ
แถม และเร่ืองการใช้คูปองสะสมเพ่ือแลกหรือลดราคา และสอดคลอ้งกบังานวิจัยของ พรพรรณ ภาคีเคียน,วรุณี 
เชาวน์สุขุม และ วนัทนีย ์ภูมิภทัราคม (2552) ไดศึ้กษา ทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ
ในการบริโภคกาแฟร้านบ้านไร่กาแฟ ผลการวิจัยพบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 31 - 40 ปี 
สถานภาพสมรส มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงาน/ลูกจ้างเอกชน รายได้ 20,001 - 30,000 บาท 
ทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการในการบริโภคกาแฟร้านบา้นไร่กาแฟ อยูใ่นระดบัมาก 
ด้านบุคลากร ผลิตภัณฑ์  และช่องทางการจัดจําหน่าย อยู่ในระดับมาก  ส่วนด้านลักษณะทางกายภาพ  ราคา 
กระบวนการ และการส่งเสริมการตลาด อยูใ่นระดบัปานกลาง ผล การทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ผูบ้ริโภคกาแฟร้าน
บา้นไร่กาแฟท่ีมีเพศ อาย ุอาชีพ และรายไดต่้างกนั มีทศันคติต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการในการบริโภคกาแฟ 
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนผูบ้ริโภคกาแฟร้านบา้นไร่กาแฟท่ีมีสถานภาพสมรส และระดบั
การศึกษาต่างกนั มีทศันคติต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการในการบริโภคกาแฟ ไม่แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของจุฑาทิพย ์พงศเ์ลขา(2555) ไดศึ้กษา พฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสด ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑพ์บวา่ผูบ้ริโภคจะให้ความสาํคญักบัรสชาติของ
กาแฟ นอกจากน้ียงัคาํนึงถึงคุณภาพวตัถุดิบ และ ความหลากหลายของชนิดกาแฟ ปัจจยัดา้นราคาพบวา่ผูบ้ริโภคให้
ความสาํคญักบัราคาท่ีเหมาะสม กบัคุณภาพ และอรรถประโยชน์ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บมากกวา่สินคา้ราคาถูก ปัจจยัดา้น
สถานท่ีใหบ้ริการพบวา่ผูบ้ริโภคทุกๆ กลุ่มใหค้วามสาํคญักบับรรยากาศของร้านกาแฟ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขาย
พบวา่ผูบ้ริโภคให้ความสําคญักบัการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ ปัจจยัดา้นบุคลากรพบวา่ผูบ้ริโภคให้ความสําคญัความ
สุภาพเรียบร้อยของพนักงานมากกว่าการบริการท่ีรวดเร็วพฤติกรรมการบริโภค วตัถุประสงค์ในการบริโภคพบว่า
ส่วนใหญ่ด่ืมกาแฟเพ่ือลดอาการง่วงนอน คิดเป็น ร้อยละ 39.15 รองลงมา ไดแ้ก่ ใชร้้านกาแฟเป็นท่ีนดัพบและผ่อน
คลายความเครียด คิดเป็นร้อยละ 17.39 ปริมาณในการบริโภคกาแฟต่อวนัพบวา่ส่วนใหญ่ด่ืมกาแฟเพียงหน่ึงแกว้ต่อ
วนั คิดเป็นร้อยละ 80.30 ความถ่ีในการใชบ้ริการร้านกาแฟสดพบวา่ส่วนใหญ่ใชบ้ริการ 1 - 2 คร้ังต่อสัปดาห์ คิดเป็น
ร้อยละ 64.67 งบประมาณในการบริโภคกาแฟแต่ละคร้ังพบวา่ส่วนใหญ่ใชเ้งินประมาณ 41 - 60 บาท/คร้ัง คิดเป็นร้อย
ละ 30.66 
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6. บทสรุป 
 6.1 สถานภาพส่วนบุคคล พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สถานภาพโสด ทาํงาน
บริษทัเอกชน/รับจา้ง มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีระดบัรายไดต่้อเดือนระหวา่ง 10,000 – 20,000 บาท  
 6.2 พฤติกรรมของผู ้ใช้บริการร้าน  Tom N Toms Coffee สาขาวิคตอเรีย  การ์เด้นส์  พบว่า ผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่บริโภคกาแฟร้าน Tom N Toms Coffee ในหน่ึงเดือน 2-4 คร้ัง ช่วงเวลาท่ีนิยมมาบริโภค
ระหว่าง 11.01 น. - 15.00 น. มีรายจ่ายในการบริโภคกาแฟแต่ละคร้ังระหว่าง 101 – 150 บาท โดยมาใชบ้ริการกบั
เพ่ือน และรู้จกัร้าน Tom N Toms Coffee จากป้ายหนา้ร้าน 
 6.3 ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการร้าน Tom N Toms Coffee สาขาวิคตอเรีย การ์เดน้ส์ พบวา่ ภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น สามารถเรียงลาํดบัความสําคญัจากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ ดา้นกระบวนการการ
ให้บริการ รองลงมา ดา้นการส่งเสริมการตลาด สถานท่ีในการให้บริการ ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะกายภาพภายนอก 
ราคาค่าบริการ และดา้นผลิตภณัฑแ์ละคุณภาพการบริการ ซ่ึงรายละเอียดมีดงัน้ี 
  - ดา้นกระบวนการการใหบ้ริการ พบวา่ ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายละเอียดสามารถ
เรียงลาํดบัความสาํคญัจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ มีการนาํเสนอใหก้บัลูกคา้เพ่ือมอบการใหบ้ริการอยา่งถูกตอ้งรวดเร็ว 
รองลงมา มีกระบวนการในการจดัการดา้นการบริการ ท่ีจะทาํใหลู้กคา้เกิดความประทบัใจ 
  - ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายละเอียดสามารถ
เรียงลาํดบัความสําคญัจากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่  บตัรกาํนัลใชแ้ทนเงินสด รองลงมา บตัรสะสมแตม้ และการทาํ
โปรโมชัน่รายเดือน 
  - ดา้นสถานท่ีในการให้บริการ พบว่า ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายละเอียดสามารถ
เรียงลาํดบัความสําคญัจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ บรรยากาศสถานท่ีมีความสวยงาม รองลงมา มีความเพียงพอในการ
รับลูกคา้ ทาํเลท่ีตั้งของร้านสะดวกในการเดินทาง มีท่ีจอดรถเพียงพอสะดวกสบาย และใกลท่ี้พกัหรือท่ีทาํงาน 
  - ด้านบุคลากร พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายละเอียดสามารถเรียงลาํดับ
ความสําคญัจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ บุคลิกและสีหน้าท่าทางท่ีแสดงออก รองลงมา การแต่งกายของพนกังาน และ
การช่วยเหลือและแกปั้ญหา 
   - ดา้นลกัษณะกายภาพภายนอก พบวา่ ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายละเอียดสามารถ
เรียงลาํดบัความสาํคญัจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ สามารถนัง่ด่ืมกาแฟนานเท่าใดก็ไดจ้นเปรียบเสมือนบา้นหลงัท่ีสอง 
รองลงมา บรรยากาศภายในร้านเหมาะสมกบัการนัง่พกัผอ่นหรืออ่านหนงัสือ  และมีป้ายประชาสัมพนัธ์ต่าง ๆชดัเจน 
   - ด้านราคาค่าบริการ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายละเอียด ราคากาแฟ
เหมาะสมกบัรสชาติและคุณภาพของกาแฟ 
  - ด้านผลิตภัณฑ์และคุณภาพการบริการ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณา
รายละเอียดสามารถเรียงลาํดบัความสาํคญัจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่  กาแฟ Tom N Toms Coffee มีคุณภาพดีกวา่ท่ีอ่ืน 
รองลงมา การด่ืมกาแฟทาํใหมี้ความสดช่ืน 
 

กติติกรรมประกาศ  
งานวจิยัฉบบัน้ีสาํเร็จลุล่วงสมบูรณ์ไดด้ว้ยความช่วยเหลืออยา่งดียิง่ ดว้ยความกรุณาอยา่งสูงของ ดร.วิจิตร สุ

พินิจ อาจารยท่ี์ปรึกษา ท่ีไดใ้ห้คาํปรึกษา คาํแนะนาํและเสนอขอ้คิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ ตลอดจนตรวจทานและ



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 10 ปีการศกึษา 2558 

 

วนัองัคารที ่11 สงิหาคม พ.ศ.2558 หน้า  860 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

แกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ จนทาํให้งานวิจยัฉบับน้ีเสร็จสมบูรณ์ ผูว้ิจัยจึงขอขอบพระคุณอาจารยเ์ป็นอย่างสูงไว ้ณ 
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บทคดัย่อ      

งานวจิยัฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ของกิจกรรมโลจิสติกส์กบัคุณภาพการจดัการโลจิสติกส์ 
ซ่ึงเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ  โดยกลุ่มตวัอยา่งคือ ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมยานยนตใ์นประเทศไทย จาํนวน 387 ราย 
ใชว้ธีิการเกบ็รวบรวมขอ้มูลดว้ยการแจกแบบสอบถาม การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ดว้ย correlation  

ผลจากการวิเคราะห์ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ26 – 35 ปี ระดบัการศึกษาปริญญา
ตรี และตาํแหน่งงานเป็นหัวหน้างาน โดยผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยมีการปฏิบัติงาน
เก่ียวกบักิจกรรมโลจิสติกส์โดยรวมและแต่ละกิจกรรมอยูใ่นระดบับ่อยคร้ัง ยกเวน้กิจกรรมการให้บริการแก่ลูกคา้ 
การส่ือสารดา้นโลจิสติกส์ และการขนส่งเท่านั้นท่ีอยูใ่นระดบัทุกคร้ัง ในส่วนความสัมพนัธ์ของกิจกรรมโลจิสติกส์
กบัคุณภาพการจดัการโลจิสติกส์ พบวา่ ทุกกิจกรรมมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพการจดัการโลจิสติกส์ ยกเวน้กิจกรรม
การคาดการณ์ความตอ้งการของลูกคา้กบัดา้นการส่ือสาร และดา้นความสะดวก ท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กนั 

 

คาํสําคญั: กิจกรรมโลจิสติกส์, คุณภาพการจดัการโลจิสติกส์, อุตสาหกรรมยานยนต ์
 

Abstract 

 The objectives of research are to study the relationships between logistics activity and quality of logistics 
management as quantitative research. This survey was conducted with a sample group of automotive industry in 
Thailand 387 set by using the questionnaires. The structure questionnaire was relationships analysis by using the 
correlation  
 The results showed that largely respondents are female, age 26-35 years, education bachelor’s degree and 
the job position of supervisors. Automotive industry in Thailand has practice about logistics activity totally and 
each activity at often time level except for customer service, logistics communications and transportation at all-time 
level. The relationships analysis showed that all logistics activity has relationships with quality of logistics 
management except for demand forecasting in section communication and facility at no relevance.  
 

KEYWORDS: LOGISTICS ACTIVITY, QUALITY OF LOGISTICS MANAGEMENT, AUTOMOTIVE 
INDUSTRY 
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1. บทนํา 
อุตสาหกรรมยานยนต์ถือเป็นอุตสาหกรรมท่ีค่อนขา้งโดดเด่นเป็นอย่างมากในภูมิภาคเอเชีย และยงัเป็น

อุตสาหกรรมท่ีสาํคญัของโลก เน่ืองจากปริมาณการผลิตรถยนตใ์นภูมิภาคเอเชียท่ีมีมากกวา่คร่ึงหน่ึงของปริมาณการ
ผลิตทัว่โลก โดยมีอตัราการเติบโตของการผลิตเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองในทุกๆปี (คลงัขอ้มูลอุตสาหกรรมช้ินส่วนยาน
ยนต์, www.nstda.or.th, 16 มกราคม 2558) จนกระทัง่ในปีพ.ศ. 2554 เกิดผลกระทบจากภยัธรรมชาติข้ึนในประเทศ
ญ่ีปุ่น และประเทศไทย ทาํให้เกิดผลกระทบค่อนขา้งรุนแรงในดา้นการส่งออก (สถาบนัยานยนต,์ 2554)  แต่นบัวา่ยงั
มีแนวโนม้การเติบโตท่ีสูงข้ึน ซ่ึงจากการขยายตวัของอุตสาหกรรมยานยนตน้ี์ ทาํให้ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมยาน
ยนตต์อ้งพฒันาองคก์รให้มีประสิทธิภาพ และคุณภาพท่ีดียิ่งข้ึนเพ่ือเป็นการสร้างความมัน่ใจในระบบการทาํงานและ
การควบคุมคุณภาพท่ีเช่ือถือได ้(กิตติพงศ ์ โรจน์จึงประเสริฐ, 2550) โดยประสิทธิภาพหรือคุณภาพของโลจิสติกส์นั้น 
เป็นส่วนสาํคญัท่ีสนบัสนุนความแขง็แกร่งทางดา้นเศรษฐกิจ และช่วยในการพฒันาองคก์รเพ่ือรองรับการเปิดการคา้
เสรีในอนาคต และเป็นแนวทางเพ่ือนาํไปพฒันาคุณภาพการจดัการโลจิสติกส์ขององคก์รให้มีประสิทธิภาพท่ีสูงข้ึน
ต่อไป (พิชญดา ดอนสมจิตร และคณะ, 2556) 

 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

เพ่ือวิเคราะห์ถึงกิจกรรมหลกัของโลจิสติกส์ ท่ีส่งผลต่อคุณภาพการจดัการโลจิสติกส์ของผูป้ระกอบการ
ภาคอุตสาหกรรมยานยนตใ์นประเทศไทย 

 
3. การดาํเนินการวจิัย 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

3.1.1 ประชากร ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมยานยนตใ์นประเทศไทยท่ีจดทะเบียนกบักรมโรงงาน
อุตสาหกรรม จาํนวน 11,501 ราย (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, www.diw.go.th, 28 มกราคม 2558) 

3.1.2. กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย ท่ีจดทะเบียนกบั
โรงงานอุตสาหกรรม จาํนวน 387 ราย โดยมีการคาํนวณหากลุ่มตวัอยา่ง (Sample size) โดยใชสู้ตรของ Yamane, Taro 
(1973) ดงัต่อไปน้ี 

 

n = 	 
 

เม่ือ n    =    ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการ 
 N    =    จาํนวนประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา 

  e     =    ความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งท่ียอมรับได ้(ในการวจิยัคร้ังน้ี
กาํหนดใหมี้ค่าเท่ากบั 0.05) 

ประชากรท่ีเป็นผูป้ระกอบการภาคอุตสาหกรรมยานยนตใ์นประเทศไทยจาํนวน 11,501 ราย เป็นจาํนวน
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา (N) 
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แทนค่า  n    =    ,, . 	 
 
      =    386.6 ≈ 387 
 
และทาํการสุ่มตวัอยา่งแบบอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) ดว้ยโปรแกรม Microsoft Excel 2010 

โดยมีวธีิการ ดงัน้ี 
1) เลือกฟังกช์ัน่ RANDBETWEEN(bottom, top) ในโปรแกรม Microsoft Excel 2010 
2) กาํหนดค่า bottom เป็นค่าจาํนวนเต็มท่ีนอ้ยท่ีสุดในการสุ่ม และ กาํหนดค่า top เป็นจาํนวน

เตม็ท่ีมากท่ีสุดในการสุ่ม ในการศึกษาคร้ังน้ีเลือก RANDBETWEEN(1, 11501)  
3) ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะเป็นตวัเลขจากการสุ่มของประชากรอุตสาหกรรมยานยนต ์จาํนวน 387 ราย 

 3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ แบบสอบถามท่ีครอบคลุมวตัถุประสงคข์องการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 
3 ส่วน ดงัน้ี 

3.2.1 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบปลายปิด สามารถตอบไดเ้พียง
คาํตอบเดียว จาํนวน 4 ขอ้ โดยครอบคลุมขอ้มูลเก่ียวกบั เพศ อาย ุระดบัการศึกษา และตาํแหน่งงาน  

3.2.2 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัการปฏิบติังานของกิจกรรมโลจิสติกส์ มีลกัษณะเป็นแบบประมาณค่า โดย
ครอบคลุมเน้ือหา 8 ดา้น ไดแ้ก่ การคาดการณ์ความตอ้งการของลูกคา้  การใหบ้ริการลูกคา้  การส่ือสารดา้นโลจิสติกส์  
การจดัซ้ือจดัหา การบรรจุหีบห่อ การเลือกสถานท่ีตั้งของกิจการ การบริหารสินคา้คงคลงั การขนส่ง  จาํนวน 22 ขอ้ 

3.2.3 ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัคุณภาพการจดัการโลจิสติกส์ของภาคอุตสาหกรรมยานยนต ์มีลกัษณะเป็น
แบบประมาณค่า โดยครอบคลุมเน้ือหาของคุณภาพการจัดการโลจิสติกส์ทั้ ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเวลา ด้านความ
น่าเช่ือถือ ดา้นการส่ือสาร และดา้นความสะดวก จาํนวน 16 ขอ้ 

และมีการทดสอบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั  ดว้ยนาํแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try-out) โดยการจบั
สลากจากรายช่ือกลุ่มตวัอยา่งท่ีเหลือ จาํนวน 30 ราย จากนั้นนาํมาหาค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ (Reliability) โดย
ใชค้่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ซ่ึงมีค่าอยู่ระหว่าง 0.712 – 0.892 
และหาค่าอาํนาจจาํแนกของแบบสอบถามเป็นรายขอ้ในแต่ละดา้น (Discriminant Power) โดยใชเ้ทคนิค Item-total 
Correlation ซ่ึงมีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.437 – 0.813 
 3.3 วธีิการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

3.3.1 ขอ้มูลทุติยภูมิ ได้จากการศึกษาคน้ควา้จาก ตาํรา บทความงานวิจัย บทความวิชาการ วารสาร 
รายงานการวจิยั ขอ้มูลโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และสถิติของหน่วยงานท่ีเช่ือถือได ้

3.3.2 ขอ้มูลปฐมภูมิ ไดจ้ากการเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถาม ซ่ึงกระทาํโดยผูว้ิจยัโดยแบบสอบถามท่ีใช้
ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 387 ชุด  
 3.4 การวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามมาใหค้ะแนนตามเกณฑท่ี์กาํหนดและการวิเคราะห์ขอ้มูลโดย
ใชโ้ปรแกรมทางสถิติ ดงัน้ี 
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3.4.1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามท่ีปฏิบติังานในภาคอุตสาหกรรมยานยนต ์ท่ีมีลกัษณะเป็น
แบบปลายปิด (Close end) แบบเลือก 1 คาํตอบ นาํมาวิเคราะห์ดว้ยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และคาํนวณร้อย
ละ (Percentage) 

3.4.2 ขอ้มูลการปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัการโลจิสติกส์และขอ้มูลเก่ียวกบัคุณภาพการจดัการโลจิสติกส์ของ
ภาคอุตสาหกรรมยานยนต ์มีลกัษณะแบบประมาณค่า นาํมาวิเคราะห์โดยโปรแกรม SPSS for Window ดว้ยค่าเฉล่ีย 
(Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และทดสอบสมติฐานความสัมพนัธ์ดว้ย Correlation 

 
4. ผลการวจิัย 

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติเบ้ืองตน้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีปฏิบติังานในอุตสาหกรรมยานยนต์
ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง ร้อยละ 53 อายุ 26-35 ปี ร้อยละ 52.5 ระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ47 และ
ตาํแหน่งงานเป็นหัวหนา้งาน และพนกังาน ร้อยละ 80.4 และผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมยานยนตมี์ระดบัการปฏิบติั
กิจกรรมของโลจิสติกส์ ดงัตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 แสดงระดบัการปฏิบติักิจกรรมของโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมยานยนต ์

กิจกรรมของโลจิสติกส์ X̄  S.D. ระดบัการปฏิบติั 
- การคาดการณ์ความตอ้งการของลูกคา้ 4.1512 0.72503 บ่อยคร้ัง 
- การใหบ้ริการแก่ลูกคา้ 4.2487 0.57557 ทุกคร้ัง 
- การส่ือสารดา้นโลจิสติกส์ 4.2906 0.61368 ทุกคร้ัง 
- การจดัซ้ือจดัหา 4.1327 0.59174 บ่อยคร้ัง 
- การบรรจุหีบห่อ 4.2054 0.68177 บ่อยคร้ัง 
- การเลือกสถานท่ีตั้งของกิจการ 4.1305 0.73875 บ่อยคร้ัง 
- การบริหารสินคา้คงคลงั 4.1144 0.62092 บ่อยคร้ัง 
- การขนส่ง 4.2320 0.66705 ทุกคร้ัง 

โดยรวม 4.1882  บ่อยคร้ัง 
หมายเหตุ: ทุกคร้ัง หมายถึง มีระดบัการปฏิบติัทุกคร้ังท่ีมีการดาํเนินงานในแต่ละส่วนของกิจกรรมของโลจิสติกส์ 

บ่อยคร้ัง หมายถึง มีระดบัการปฏิบติับ่อยคร้ังท่ีมีการดาํเนินงานในแต่ละส่วนของกิจกรรมของโลจิสติกส์ 
 

และกิจกรรมของโลจิสติกส์มีระดบัความสัมพนัธ์กบัคุณภาพการจดัการโลจิสติกส์ 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นเวลา ดา้นความ
น่าเช่ือถือ ดา้นการส่ือสาร และดา้นความสะดวก ดงัแสดงในตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 แสดงระดบัความสัมพนัธ์ของกิจกรรมของโลจิสติกส์กบัคุณภาพการจดัการโลจิสติกส์ 

กิจกรรมของโลจิสติกส์ 
ระดบัความสัมพนัธ์ 

เวลา ความน่าเช่ือถือ การส่ือสาร ความสะดวก 

- การคาดการณ์ความตอ้งการของลูกคา้ 
ตํ่า 

r = 0.194** 
ตํ่า 

r = 0.109** 
ไม่สัมพนัธ์ ไม่สัมพนัธ์ 

- การใหบ้ริการแก่ลูกคา้ 
ปานกลาง 

r = 0.548** 
ค่อนขา้งตํ่า 
r = 0.383** 

ค่อนขา้งตํ่า  
r = 0.321** 

ค่อนขา้งตํ่า  
r = 0.320** 

- การส่ือสารดา้นโลจิสติกส์ 
ปานกลาง 

r = 0.510** 
ค่อนขา้งตํ่า 
r = 0.348** 

ค่อนขา้งตํ่า  
r = 0.246** 

ค่อนขา้งตํ่า  
r = 0.298** 

- การจดัซ้ือจดัหา 
ปานกลาง 

r = 0.540** 
ค่อนขา้งตํ่า  
r = 0.340** 

ค่อนขา้งตํ่า  
r = 0.336** 

ค่อนขา้งตํ่า  
r = 0.315 

- การบรรจุหีบห่อ 
ปานกลาง 

r = 0.483** 
ค่อนขา้งตํ่า  
r = 0.364** 

ค่อนขา้งตํ่า  
r = 0.202** 

ค่อนขา้งตํ่า  
r = 0.314** 

- การเลือกสถานท่ีตั้งของกิจการ 
ค่อนขา้งตํ่า 
r = 0.316** 

ค่อนขา้งตํ่า  
r = 0.285** 

ตํ่า  
r = 0.123** 

ตํ่า 
r = 0.143** 

- การบริหารสินคา้คงคลงั 
ปานกลาง 

r = 0.513** 
ปานกลาง 

r = 0.453** 
ค่อนขา้งตํ่า  
r = 0.353** 

ค่อนขา้งตํ่า  
r = 0.393** 

- การขนส่ง 
ปานกลาง 

r = 0.473** 
ค่อนขา้งตํ่า  
r = 0.363** 

ค่อนขา้งตํ่า  
r = 0.275** 

ค่อนขา้งตํ่า  
r = 0.347** 

หมายเหตุ: ** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
r   หมายถึง ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์  

 
5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย มีระดับการปฏิบัติกิจกรรมของโลจิสติกส์โดยรวมอยู่ในระดับ
บ่อยคร้ัง เน่ืองจากอุตสาหกรรมยานยนตมี์กระบวนการดาํเนินงานตามโซ่อุปทาน และเป็นอุตสาหกรรมท่ีสร้างรายได้
ใหแ้ก่ประเทศเป็นลาํดบัตน้ๆ เพราะฉะนั้นผลกระทบจากภยัธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย ทาํใหไ้ดรั้บผลกระทบ
โดยตรงและรุนแรงจากเหตุการณ์ดงักล่าว เน่ืองจากผูผ้ลิตรายใหญ่รวมถึงผูจ้ดัหาวตัถุดิบและผูผ้ลิตช้ินส่วนท่ีตั้งอยูใ่น
นิคมอุตสาหกรรมไดรั้บผลกระทบจากนํ้ าท่วมโดยตรง เหตุการณ์น้ีส่งผลให้การผลิตในประเทศอ่ืนๆ ขาดแคลน
ช้ินส่วนจากประเทศไทย (พชัราภรณ์ เนียมมณี และวลยัลกัษณ์ อตัรธีรวงศ,์ 2556) นับไดว้่าเป็นผลกระทบท่ีมาจาก
ดา้นซพัพลายหรือดา้นผูผ้ลิตเท่านั้น ไม่ใช่โซ่อุปทานทั้งหมด จึงยงัคงทาํให้ระดบัการปฏิบติักิจกรรมโลจิสติกส์นั้นยงั
อยู่ในระดบับ่อยคร้ัง ซ่ึงเป็นไปตามรายงานประจาํปีของสถาบนัยานยนต์ (2554) ไดก้ล่าวไวว้่า สถานการณ์ท่ีเกิด
ข้ึนกบัอุตสาหกรรมยานยนตไ์ทยนั้น นับวา่เป็นผลกระทบมาจากดา้นซัพพลาย เท่านั้น เพราะในดา้นความตอ้งการ
ของตลาดหรือผูบ้ริโภคแลว้กลบัพบวา่ ยงัมีปริมาณความตอ้งการซ้ือรถยนตอี์กเป็นจาํนวนมาก 
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จากการศึกษาความสัมพนัธ์ของกิจกรรมของโลจิสติกส์กบัคุณภาพการจดัการโลจิสติกส์  พบว่า กิจกรรม
ของโลจิสติกส์ในส่วนการคาดการณ์ความตอ้งการของลูกคา้ ไม่มีความสัมพนัธ์กนักบัคุณภาพการจดัการโลจิสติกส์ 
ดา้นการส่ือสาร และดา้นความสะดวก เน่ืองจากคุณภาพในดา้นเหล่าน้ีไม่ไดมี้ความหมายเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์
ความต้องการของลูกค้า ตามท่ีพชันี เชยจรรยา และคณะ (2534) ได้ให้ความหมายในด้านการส่ือสารไวว้่า เป็น
กระบวนการท่ีผูส่้งสารไม่วา่จะส่งผา่นทางภาษาพูด ภาษาเขียน รหัส สัญลกัษณ์ ตลอดจนกริยาท่าทางต่างๆ ผ่านส่ือ
ไปยงัผูรั้บสาร โดยผูส่้งสารทาํการส่ือสารโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจกต็าม และ ไพรพนา ศรีเสน (2544) ไดใ้หค้วามหมาย
ในดา้นความสะดวกไวว้่า เป็นกิจกรรมหรือกระบวนการในการดาํเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงของบุคคลหรือองคก์ร 
เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของบุคคลอ่ืนให้ไดรั้บความสุข และความสะดวกสบายหรือเกิดความพึงพอใจจากผล
ของการกระทาํนั้น  โดยมีลกัษณะเฉพาะของตวัเอง  ไม่สามารถจบัตอ้งได ้ ไม่สามารถครอบครองเป็นเจา้ของใน
รูปธรรมและไม่จาํเป็นตอ้งรวมอยูก่บัสินคา้หรือผลิตภณัฑอ่ื์นๆ  

5.1 ขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 
เน่ืองจากการปฏิบติักิจกรรมของโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมยานยนตน์ั้น มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัทุกคร้ัง 

และบ่อยคร้ัง ดงันั้น ผูจ้ดัทาํจึงเลง็เห็นวา่ ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมยานยนตค์วรมีการปรับปรุงในส่วนของกิจกรรม
ของโลจิสติกส์ท่ีมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบับ่อยคร้ัง เพ่ือให้ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมยานยนต ์มีการปฏิบติัเก่ียวกบั
กิจกรรมของโลจิสติกส์ในระดบัท่ีดีข้ึนต่อไป 

5.1.1 ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมยานยนตค์วรให้ความสําคญัในกิจกรรมการคาดการณ์ความตอ้งการ
ของลูกคา้ โดยมุ่งเนน้ในส่วนการนาํขอ้มูลในอดีตมาประกอบการพิจารณาในการวางแผนและการตดัสินใจ 

5.1.2 ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมยานยนตค์วรใหค้วามสาํคญัในกิจกรรมการจดัซ้ือจดัหา โดยมุ่งเนน้ใน
ทุกๆกิจกรรมยอ่ย 

5.1.3 ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมยานยนตค์วรให้ความสําคญัในกิจกรรมการบรรจุหีบห่อ โดยมุ่งเน้น
ในส่วนการนาํอุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีทนัสมยัมาใชใ้นการเคล่ือนยา้ยและจดัเกบ็สินคา้หรือวตัถุดิบ 

5.1.4 ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมยานยนตค์วรใหค้วามสาํคญัในกิจกรรมการเลือกสถานท่ีตั้งของกิจการ
โดยมุ่งเนน้ในส่วนการมีสถานท่ีตั้งของโรงงานใกลแ้หล่งวตัถุดิบ 

5.1.5 ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมยานยนตค์วรให้ความสาํคญัในกิจกรรมการบริหารสินคา้คงคลงั โดย
มุ่งเนน้ในทุกๆกิจกรรมยอ่ย 

5.2 ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
5.2.1 ควรมีการศึกษากิจกรรมโลจิสติกส์ในด้านอ่ืนๆเพ่ิมเติม เช่น  โลจิสติกส์ยอ้นกลับ  เป็นต้น 

เน่ืองจากโลจิสติกส์ยอ้นกลบัเป็นกระบวนการวางแผน การปฏิบติั และการควบคุมการเคล่ือนยา้ยสินคา้และขอ้มูล
ข่าวสารจากผูบ้ริโภคยอ้นกลบัไปยงัแหล่งผลิตตน้ทาง รวมไปถึงการนาํผลิตภณัฑ์ท่ีชาํรุดกลบัมาใชใ้หม่หรือทาํลาย
อยา่งถูกวิธี ดว้ยเหตุน้ีจึงควรมีการศึกษาในดา้นน้ีเพ่ิมเติมเพ่ือให้ทราบถึงคุณภาพการจดัการในส่วนของกิจกรรมโลจิ
สติกส์ยอ้นกลบัมากยิง่ข้ึน 

5.2.2 ควรมีการศึกษากิจกรรมของโลจิสติกส์กบัคุณภาพในดา้นอ่ืนๆเพ่ิมเติม เช่น ดา้นตน้ทุน เป็นตน้ 
5.2.3 ควรมีการศึกษากิจกรรมของโลจิสติกส์กบัตวัช้ีวดัคุณภาพการจดัการโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรม

ยานยนตโ์ดยตรง เพ่ือใหท้ราบคุณภาพการจดัการโลจิสติกส์ท่ีเกิดข้ึนอยา่งแทจ้ริง 
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6. บทสรุป 
 จากการศึกษาคุณภาพการจดัการโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมยานยนตใ์นประเทศไทย พบวา่ อุตสาหกรรม
ยานยนตมี์ระดบัการปฏิบติักิจกรรมของโลจิสติกส์โดยรวม อยูใ่นระดบับ่อยคร้ัง และกิจกรรมของโลจิสติกส์ ไดแ้ก่ 
การคาดการณ์ความตอ้งการของลูกคา้ มีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพการจดัการโลจิสติกส์ดา้นเวลา และความน่าเช่ือถือ 
อยูใ่นระดบัตํ่า ในส่วนดา้นการส่ือสารและความสะดวกนั้น พบวา่ ไม่มีความสัมพนัธ์กนั การให้บริการแก่ลูกคา้ การ
ส่ือสารดา้นโลจิสติกส์ การจดัซ้ือจดัหา การบรรจุหีบห่อ การขนส่ง มีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพการจดัการโลจิสติกส์
ดา้นเวลา อยูใ่นระดบัปานกลาง ดา้นความน่าเช่ือถือ, การส่ือสาร และความสะดวก อยูใ่นระดบัค่อนขา้งตํ่า การเลือก
สถานท่ีตั้ งของกิจการมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพการจดัการโลจิสติกส์ดา้นเวลา และความน่าเช่ือถือ อยู่ในระดบั
ค่อนขา้งตํ่า ดา้นการส่ือสารและความสะดวก อยูใ่นระดบัตํ่า และการบริหารสินคา้คงคลงัมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพ
การจดัการโลจิสติกส์ดา้นเวลา และความน่าเช่ือถือ อยูใ่นระดบัปานกลาง ดา้นการส่ือสาร และความสะดวก อยู่ใน
ระดบัค่อนขา้งตํ่า 
 
กติตกิรรมประกาศ  

การดาํเนินการวิจยัคร้ังน้ีสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี ผูว้ิจยัตอ้งขอขอบพระคุณผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ทุกท่านท่ีได้ให้ความอนุเคราะห์ในการให้ขอ้มูลเพ่ือนํามาใช้ศึกษาคร้ังน้ี โดยได้รับคาํปรึกษาจาก ผศ.พฒัน์ 
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ลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
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ปัจจัยการให้บริการทีมี่ผลต่อประสิทธิภาพของสายการบินนกแอร์ในประเทศไทย 

EFFICIENCY AIR TRANSPORT OF NOK AIR IN THAILAND 
 

ปิยภัทร พูลทรัพย์1  ผศ.ดร.พฒัน์ พสิิษฐเกษม2 
1 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์ มหาวทิยาลยัรังสิต 

2อาจารยห์ลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต   มหาวทิยาลยัรังสิต 

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

บทคดัย่อ 

           การศึกษาคร้ังน้ีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อประสิทธิภาพการขนส่งของสาย
การบินนกแอร์ในประเทศไทย โดยใชแ้บบสอบถามเกบ็ขอ้มูลกบักลุ่มผูใ้ชบ้ริการโดยสารของสายการบินนกแอร์ใน
ประเทศไทย (ท่าอากาศยานดอนเมือง) จาํนวน 400 ตัวอย่าง และใช้เคร่ืองมือในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเคร่ือง
คอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม SPSS เพ่ือหาค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบียนมาตรฐาน (Standard Deviation)  การทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรโดยใชค้่าสถิติ 
Independent Sample Test , One Way ANOVA และ Correlation 
           ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจาํนวน 249 คน มีอายุอยู่ในช่วง 21-30 ปี โดยมี
อาชีพพนกังานบริษทัเอกชนมากท่ีสุด  ซ่ึงมีรายไดเ้ฉล่ียอยูใ่นช่วง 15,001 - 30,000 บาท มีความถ่ีในการใชบ้ริการนอ้ย
กวา่ 5 คร้ัง และมีวตัถุประสงคเ์พ่ือท่องเท่ียว ซ่ึงในภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นคุณภาพการ
ให้บริการ(ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายตัว๋) และมีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการขนส่งผูโ้ดยสาร (ดา้นความ
สะดวกสบาย) อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
           ผลการทดสอบสมมติฐาน  ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์พบว่า อายุท่ีแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิภาพการขนส่งผูโ้ดยสารของสายการบินนกแอร์ในประเทศไทย(ดา้นความทนัสมยั) ท่ีแตกต่างกนั ท่ีระดบั
นยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  และความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัการให้บริการกบัประสิทธิภาพการขนส่งผูโ้ดยสารของสาย
การบินนกแอร์ในประเทศไทย  โดยใชก้ารทดสอบค่าสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน พบว่า ปัจจยัการ
ให้บริการกบัประสิทธิภาพการขนส่งผูโ้ดยสารของสายการบินนกแอร์ในประเทศไทย อยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 มีความสัมพนัธ์กนัไปในทิศทางเดียวกนั โดยมีความสัมพนัธ์กนัในทุกดา้น 
 

คาํสําคญั : ประสิทธิภาพการขนส่ง, สายการบิน, นกแอร์, ในประเทศไทย 
 

Abstract 

This research aim is to study customers’ opinion to efficiency air transport of Nok Air in Thailand. 
Research use questionnaire technique with total of 400 samples, who were Nok Air’s customers in Thailand (Don 
Mueang Airport). Then analyze data with SPSS program to find frequency, percentage, mean and standard 
deviation. Use variant test by Independent Sample, one way ANOVA and correlation.  
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Study result found that sample consist of 249 women at the age between 21-30. Most of sample  work at 
private company who have average income between 15,001 - 30,000 Baht. Frequency in using service is less than 5 
times and has objective for travel. Overall sample has very high opinion in service quality (ticket distributor 
channel) and efficiency of passenger transfer (convenience). 

Result of hypothesis test in demographic found that different ages have various opinions to  efficiency in 
air transport of Nok Air in Thailand (m odern ization) a t statistical significance of 0.05 and correlation between 
service and efficiency air transport for passengers of Nok Air in Thailand. Using Pearson correlation coefficient test 
found that service and efficiency air transport for passengers of Nok Air at statistical significant of 0 .01 , has 
relationship in the same direction and all aspects are related. 

 

KEYWORDS : TRANSPORTATION EFFICIENCY, AIRLINE, NOK AIRLINE, IN THAILAND 
 
1. บทนํา 
           การคมนาคมภายในประเทศทางอากาศนบัวา่กาํลงัไดรั้บความนิยมเพ่ิมข้ึนเป็นอยา่งมากในหมู่ผูใ้ชบ้ริการคน
ไทย ทั้งน้ีสาเหตุสาํคญัประการหน่ึงเป็นผลมาจากการท่ีประเทศไทยไดเ้ปิดใหมี้บริการธุรกิจสายการบินตน้ทุนตํ่าข้ึน
ภายในประเทศตั้งแต่เม่ือปลายปีพ.ศ. 2546 เป็นตน้มา ทาํใหป้ระชาชนทัว่ไปสามารถเลือกใชบ้ริการชนิดน้ีแทนระบบ
การคมนาคมแบบเดิม ๆ อนัไดแ้ก่ทางรถยนตแ์ละรถไฟกนัไดม้ากยิง่ข้ึน และนบัวนัแนวโนม้ความตอ้งการใชบ้ริการ
ชนิดน้ีคาดวา่จะมีเพ่ิมมากข้ึนต่อไปเร่ือย ๆ 
           บริษทั " นกแอร์ " ไดก้าํเนิดอยา่งเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2547 ในช่ือบริษทั สกายเอเชีย จาํกดั (Sky 
Asia Ltd.) และเม่ือวนัท่ี 16 มกราคม 2549 ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น "บริษทั สายการบินนกแอร์ จาํกดั" ต่อมานกแอร์ไดแ้ปร
สภาพเป็นบริษทัจาํกดัมหาชน เพ่ือเตรียมตวัเขา้เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีการ
เปล่ียนช่ือเป็น "บริษทั สายการบินนกแอร์ จาํกดั (มหาชน) โดยมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2556  แนวคิด
ธุรกิจสายการบินตน้ทุนตํ่าน้ีถือกาํเนิดมาจากสายการบินของตะวนัตกท่ีไดมี้การวเิคราะห์และพิจารณาอรรถประโยชน์
ท่ีลูกคา้ตอ้งการจากสายการบินท่ีสําคญัท่ีสุดคือตอ้งการท่ีจะไดรั้บบริการดา้นการเดินทางท่ีสะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภยัเป็นหลกัสายการบินตน้ทุนตํ่าบางรายมีผลประกอบการท่ีดีข้ึนเน่ืองจากผูโ้ดยสารหันมาใชบ้ริการเพ่ิมข้ึน 
สายการบินตน้ทุนตํ่าจึงควรพฒันาการให้บริการดา้นต่างๆพิจารณาทบทวนหาแนวทางทาํให้เกิดความพึงพอใจใน
กลุ่มลูกคา้ชาวไทยและชาวต่างชาติมากข้ึน ซ่ึงในอนาคตขา้งหน้าสายการบินตน้ทุนตํ่าอาจจะพฒันาศกัยภาพของ
ตวัเอง ใหมี้ความสามารถทดัเทียมกบัสายการบินตน้ทุนปกติ ซ่ึงในปัจจุบนัตลาดสายการบินตน้ทุนตํ่ามีการแข่งขนักนั
อย่างมาก ในแต่ละสายการบินจึงมุ่งท่ีจะสร้างสรรค์และปรับปรุงบริการด้านต่างๆ ส่ิงสําคัญยิ่งคือคุณภาพการ
ใหบ้ริการ  
          ดว้ยเหตุผลน้ีผูว้จิยัจึงสนใจท่ีจะทาํการศึกษาถึงประสิทธิภาพของการขนส่งผูโ้ดยสารของสายการบินนกแอร์ วา่
มีการใชท้รัพยากรดา้นต่างๆไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพหรือไม่ รวมถึงความปลอดภยัในการใหบ้ริการแก่ลูกคา้มาก
นอ้ยเพียงใด 
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2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
          เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นการบริการท่ีมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการขนส่งผูโ้ดยสารสายการบินนกแอร์ใน
ประเทศไทย 
 
3. การดาํเนินการวจิัย 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  
        ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี  คือ  กลุ่มผูใ้ชบ้ริการโดยสารของสายการบินนกแอร์ในประเทศไทย ณ 
ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
กลุ่มตวัอย่างและการสุ่มตวัอย่าง 
        เน่ืองจากประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน ดงันั้นขนาดตวัอยา่งสามารถคาํนวณได้
จากใชสู้ตรการหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งแบบ ไม่ทราบจาํนวนประชากรโดยใชสู้ตรของ Taro Yamane โดยขนาดของ
ตวัอยา่งประชากรท่ีระดบั นยัสําคญั 0.05 คิดขนาดของความคลาดเคล่ือน (e) เป็นร้อยละและสัมประสิทธ์ิของความ
ผนัแปร เท่ากับ 0.5 (วิชิต อู่อน้ 2550, หน้า 599)ผลจากการคาํนวณ จะได้ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง 385 คน และได้
สาํรองเผื่อการสูญเสียของแบบสอบถามไว ้15 ชุดดงันั้นขนาดของกลุ่มตวัอยา่งรวมกบัสาํรองเผื่อการสูญเสียสาํหรับ
การวจิยัคร้ังน้ีจึงเท่ากบั 400 คน 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) 
        ส่วนท่ี  1  แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์   
        ส่วนท่ี 2  ปัจจยัดา้นบริการท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการขนส่งผูโ้ดยสารของสายการบินนกแอร์ในประเทศไทย 
        ส่วนท่ี  3  แบบสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัประสิทธิภาพการขนส่งผูโ้ดยสารของสายการบินนกแอร์ในประเทศไทย  
 
4. ผลการวจิัย 
ตารางท่ี 1 ผลการทดสอบสมมติฐานดา้นประชากรศาสตร์ 

ตวัแปร สถิติท่ีใช ้ ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 
เพศ t-test ปฏิเสธ 
อาย ุ f-test ยอมรับ 
อาชีพ f-test ปฏิเสธ 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน f-test ปฏิเสธ 
ความถ่ีในการใชบ้ริการ f-test ปฏิเสธ 
วตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการ f-test ปฏิเสธ 
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ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบสมมติฐานดา้นการบริการ 
ตวัแปร สถิติท่ีใช ้ ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นบริการมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการขนส่งผูโ้ดยสารของสายการบินนกแอร์ใน
ประเทศไทย 
ดา้นท่าอากาศยาน Correlation มีความสัมพนัธ์ 
ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก Correlation มีความสัมพนัธ์ 
ดา้นประเภทเคร่ืองบิน Correlation มีความสัมพนัธ์ 
ดา้นเคร่ืองจาํหน่ายตัว๋ Correlation มีความสัมพนัธ์ 
ดา้นเส้นทางการบิน Correlation มีความสัมพนัธ์ 
 
ตารางท่ี 3 แสดงค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์เพียร์สัน (r) 

ตวัแปร ความรวดเร็ว ความสะดวกสบาย ความปลอดภยั ดา้นความทนัสมยั 
ดา้นท่าอากาศยาน .621** .576** .571** .598** 
ดา้นส่ิงอาํนวยความ
สะดวก 

.556** .556** .521** .480** 

ดา้นประเภทเคร่ืองบิน .646** .646** .602** .638** 
ดา้นเคร่ืองจาํหน่ายตัว๋ .528** .580** .530** .610** 
ดา้นเส้นทางการบิน .675** .580** .604** .640** 
หมายเหตุ    

-  t-test ตวัแปรตน้เป็น Nominal (แบบ2ตวัเลือก เช่น เพศ) และตวัแปรตามเป็นแบบ Scale ใหใ้ช ้t-test  
- f-test ตวัแปรตน้เป็น nominal (มากกวา่2ตวัเลือก) และตวัแปรตามเป็นแบบ Scale ใหใ้ช ้f-test 
- correlation ทั้งตวัแปรตน้และตวัแปรตามเป็น Scale ทดสอบความสมัพนัธ์ใหใ้ช ้correlation 

 
5. บทสรุป 
จากตารางท่ี 1 
         1. การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จากการวิเคราะห์ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดจาํนวน 400 
คน เป็นเพศหญิง 246 คน คิดเป็นร้อยละ 61.5 เป็นเพศชาย จาํนวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 38.5 ส่วนใหญ่มีอายุอยู่
ในช่วง 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ72.3 โดยมีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ41.0 ซ่ึงมีรายไดเ้ฉล่ีย
อยูใ่นช่วง 15,001 - 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.5 มีความถ่ีในการใชบ้ริการนอ้ยกวา่ 5 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 77.0 และ
มีวตัถุประสงคเ์พ่ือท่องเท่ียว คิดเป็นร้อยละ 66.5 
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ตารางท่ี 4 แสดงค่าเฉล่ียท่ีวดัไดข้องระดบัคุณภาพการใหบ้ริการของสายการบินนกแอร์แสดงไดด้งัน้ี 
ค่าเฉล่ียท่ีวดัได ้ คุณภาพการใหบ้ริการของสายการบินนกแอร์ 

4.21 – 5.00 ระดบัคุณภาพการใหบ้ริการของสายการบินนกแอร์มีคุณภาพมากท่ีสุด 
3.41 – 4.20 ระดบัคุณภาพการใหบ้ริการของสายการบินนกแอร์มีคุณภาพมาก 
2.61 – 3.40 ระดบัคุณภาพการใหบ้ริการของสายการบินนกแอร์มีคุณภาพปานกลาง 
1.81 – 2.60 ระดบัคุณภาพการใหบ้ริการของสายการบินนกแอร์มีคุณภาพนอ้ย 
1.00 – 1.80 ระดบัคุณภาพการใหบ้ริการของสายการบินนกแอร์มีคุณภาพนอ้ยท่ีสุด 

         
          2.การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกับปัจจัยด้านบริการ ดา้นท่าอากาศยาน พบว่า ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจัย
คุณภาพการให้บริการ(ดา้นท่าอากาศยาน) มีคะแนนโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  (X̄ =3.70)  ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก 
พบว่า ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัคุณภาพการให้บริการ(ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก)มีคะแนนโดยรวมอยูใ่น
ระดับมาก (X̄ =3.73) ด้านประเภทเคร่ืองบิน พบว่า ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยคุณภาพการให้บริการ(ด้าน
ประเภทเคร่ืองบิน)มีคะแนนโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (X̄ =3.53) ดา้นเคร่ืองจาํหน่ายตัว๋ พบว่า ระดบัความคิดเห็น
เก่ียวกบัปัจจยัคุณภาพการให้บริการ(ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายตัว๋)มีคะแนนโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (X̄ =3.84) 
ดา้นเส้นทางการบิน พบว่า ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัคุณภาพการให้บริการ(ดา้นเส้นทางการบิน) มีคะแนน
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก(X̄ =3.64) 
 
ตารางท่ี 5 แสดงค่าเฉล่ียท่ีวดัไดข้องระดบัความคิดเห็นของประสิทธิภาพการขนส่งผูโ้ดยสารของสายการบินนกแอร์
ในประเทศไทยแสดงไดด้งัน้ี 
ค่าเฉล่ียท่ีวดัได ้ ความหมาย 

4.21 – 5.00 ระดบัประสิทธิภาพการขนส่งผูโ้ดยสารของสายการบินนกแอร์มีมากท่ีสุด 
3.41 – 4.20 ระดบัประสิทธิภาพการขนส่งผูโ้ดยสารของสายการบินนกแอร์มีมาก 
2.61 – 3.40 ระดบัประสิทธิภาพการขนส่งผูโ้ดยสารของสายการบินนกแอร์มีปานกลาง 
1.81 – 2.60 ระดบัประสิทธิภาพการขนส่งผูโ้ดยสารของสายการบินนกแอร์มีนอ้ย 
1.00 – 1.80 ระดบัประสิทธิภาพการขนส่งผูโ้ดยสารของสายการบินนกแอร์มีนอ้ยท่ีสุด 

          
           3. การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัประสิทธิภาพการนส่งผูโ้ดยสารของสายการบินนกแอร์ในประเทศไทย ดา้น
ความรวดเร็ว พบว่า ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพการขนส่งผูโ้ดยสาร (ดา้นความรวดเร็ว) มีคะแนน
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X̄ =3.58)  ดา้นความสะดวกสบาย พบวา่ ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการขนส่ง
ผูโ้ดยสาร (ดา้นความสะดวกสบาย)มีคะแนนโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (X̄ =3.73) ดา้นความปลอดภยั พบว่า ระดบั
ความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการขนส่งผูโ้ดยสาร (ดา้นความปลอดภยั)มีคะแนนโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X̄ 
=3.65) ดา้นความทนัสมยั พบวา่ ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการขนส่งผูโ้ดยสาร (ดา้นความทนัสมยั) มี
คะแนนโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X̄ =3.67) 
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จากสมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีผลทาํใหป้ระสิทธิภาพการขนส่งผูโ้ดยสารแตกต่างกนั 
         ผลการวิจยัพบวา่ อายุท่ีแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการขนส่งผูโ้ดยสารของสายการบินนกแอร์
ในประเทศไทย(ดา้นความทนัสมยั) ท่ีแตกต่างซ่ึงผลท่ีไดส้อดคลอ้งกบังานวจิยัต่างๆดงัน้ี 
         พทัธนนัท ์เด็ดแกว้ (2554) ศึกษาเร่ืองการเปิดรับขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัประเทศเกาหลีจากส่ือมวลชนท่ีมีผลต่อ
ค่านิยมและพฤติกรรมการบริโภคสินคา้เกาหลีของประชาชนในกรุงเทพมหานคร พบว่า ประชาชนท่ีมีเพศ อาย ุ
สถานภาพ  การศึกษา และอาชีพ  ท่ีแตกต่างกนั จะมีการเปิดรับขอ้มูลข่าวสารแตกต่างกนัตามทฤษฎีความแตกต่างกนั
ระหวา่งบุคคล (Individual  Differences  Theory) ของบอล-์โคคีช และเดอเฟอล ์ท่ีวา่บุคคลมีความแตกต่างกนัในเร่ือง
บุคลิกภาพ  ทศันคติ  สติปัญญา  ความรู้ และความสนใจ  ส่งผลต่อการเปิดรับส่ือ 
จากสมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นบริการมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการขนส่งผูโ้ดยสารของสายการบินนกแอร์ใน
ประเทศไทย 
               ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัดา้นท่าอากาศยานมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการขนส่งผูโ้ดยสารของสายการ
บินนกแอร์ในประเทศไทย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วรรธนะ พูนทองชยั (2556)  ไดท้าํการศึกษาเร่ือง “การรับรู้
คุณภาพการบริการท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของผูโ้ดยสารขาออก” จาก
การศึกษาพบวา่ กระบวนการในการตรวจคน้มีความน่าเช่ือถือ และรวดเร็ว มีการรับรู้ในระดบัดี  
              ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการขนส่งผูโ้ดยสารของ
สายการบินนกแอร์ในประเทศไทย  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุธี โงว้ศิริ,วรรณภรณ์ บริพนัธ์,เจษฎา นกน้อย 
(2548)  ไดท้าํการศึกษาเร่ือง  “พฤติกรรมและความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการโดยสารทางอากาศยานภายในประเทศ
ดว้ยสายการบินตน้ทุนตํ่า”จากการศึกษาพบวา่ ส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นเคร่ืองมือ อุปกรณ์ และส่ิงอาํนวย
ความสะดวกท่ีมีผลต่อเหตุผลท่ีตดัสินใจใชบ้ริการในเร่ืองความสะดวกสบาย ในการเดินทาง ความปลอดภยัในการ
เดินทางและค่านิยมทางสังคมคือ การแต่งภายในเคร่ืองบินสวยงานและทนัสมยั 
             ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัดา้นประเภทเคร่ืองบิน มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการขนส่งผูโ้ดยสารของสาย
การบินนกแอร์ในประเทศไทย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุธี โงว้ศิริ , วรรณภรณ์ บริพนัธ์, เจษฎา นกนอ้ย (2548)  
ไดท้าํการศึกษาเร่ือง  “พฤติกรรมและความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการโดยสารทางอากาศยานภายในประเทศดว้ยสาย
การบินตน้ทุนตํ่า”  จากการศึกษาพบวา่  ภาพพจน์เป็นเร่ืองสาํคญัประการหน่ึงท่ีผูบ้ริโภคจะนาํไปตดัสินใจวา่จะใช้
บริการ ภาพพจน์ของสายการบินท่ีผูบ้ริโภคจะนาํไปพิจารณาเสมอคือ ความปลอดภยั 
            ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัดา้นช่องทางการจาํหน่ายตัว๋ มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการขนส่งผูโ้ดยสารของ
สายการบินนกแอร์ในประเทศไทย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ทวีชยั ท่อทอง(2547) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ี
ส่งเสริมความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อสายการบินตน้ทุนตํ่า” จากการศึกษาพบวา่  ปัจจยัท่ีส่งเสริมระดบัความ
พึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ การใหบ้ริการ ราคา ช่องทางการจาํหน่าย อุปกรณ์และวสัดุในการ
ใหบ้ริการ ความปลอดภยั เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรค และกลยทุธ์ทางการตลาดเพื่อทาํใหส้ายการบินตน้ทุนตํ่ามี
ศกัยภาพในการแข่งขนัมากข้ึน 
               ผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยัดา้นเส้นทางการบิน มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการขนส่งผูโ้ดยสารของสาย
การบินนกแอร์ในประเทศไทย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นายกรรนภทัร กนัแกว้ (2555) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง 
“ความคาดหวงัและความพึงพอใจของผูโ้ดยสารกบัการบริการสายการบิน”  จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 10 ปีการศกึษา 2558 

 

วนัองัคารที ่11 สงิหาคม พ.ศ.2558 หน้า  874 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

เลือกใชส้ายการบินโดยใชปั้จจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการเป็น เคร่ืองมือในการตอบแบบสอบถาม ในภาพรวม
ปัจจยัท่ีกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญัไดแ้ก่ปัจจยั ทางดา้นความปลอดภยั ตารางบินท่ีมีใหเ้ลือกหลายเท่ียวบิน ท่ีนัง่ท่ี
กวา้งขวางสะดวกสบาย ราคาท่ี เหมาะสมกบัเส้นทางบิน การส่งมอบสัมภาระท่ีรวดเร็ว ความสะดวกในการจองตัว๋
โดยสาร ความ สุภาพเรียบร้อย และความเป็นมืออาชีพของพนกังานในการแกไ้ขปัญหา 
             สรุปวา่  ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัการใหบ้ริการกบัประสิทธิภาพการขนส่งผูโ้ดยสารของสาย
การบินนกแอร์ในประเทศไทยโดยใชก้ารทดสอบค่าสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน พบวา่ ปัจจยัการ
ใหบ้ริการกบัประสิทธิภาพการขนส่งผูโ้ดยสารของสายการบินนกแอร์ในประเทศไทย อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัมากถึงปานกลาง และไปในทิศทางเดียวกนั โดยมีความสัมพนัธ์กนัในทุกดา้น 
             ขอ้เสนอแนะ การศึกษาคร้ังน้ีศึกษาเฉพาะผูใ้ชบ้ริการท่าอากาศยานดอนเมืองเพียงกลุ่มเดียว ดงันั้นการศึกษา
คร้ังต่อไปผูท่ี้สนใจควรมีการศึกษาในผูใ้ชบ้ริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของกลุ่ม
ตวัอยา่งใหม้ากข้ึนและ ควรศึกษาเก่ียวกบัประสิทธิภาพการขนส่งผูโ้ดยสารของสายการบินอ่ืนๆเพื่อใหผู้ป้ระกอบการ
ทราบถึงปัญหาและนาํไปปรับปรุงแกไ้ขได ้
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การเพิม่ประสิทธิภาพในการจัดผงัโรงงาน กรณศึีกษา บริษัทพลาสติก AAA อนัดัสตรี จํากดั 
PLANT LAYOUT IMPROVEMENT:  

CASE STUDY OF AAA INDUSTRY COMPANY LIMITED 
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2 อาจารยป์ระจาํ สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการและระบบบริการ คณะวศิวกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

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

บทคดัย่อ      

วตัถุประสงคใ์นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเพ่ือท่ีจะปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพผงัโรงงานของบริษทัพลาสติก AAA 
อนัดสัตรี จาํกดั จากการศึกษาวิเคราะห์พบว่า ปัญหาท่ีสําคญัท่ีก่อให้เกิดผลกระทบต่อประสิทธิภาพการผลิตไดแ้ก่ 
ดา้นการวางผงัโรงงาน และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการวางวสัดุ,อุปกรณ์ต่างๆในโรงงาน ขาดการจดัการ
เส้นทางเดินของวสัดุท่ีดี ทาํให้ประสิทธิภาพในการผลิตในโรงงานตํ่า จากปัญหาดงักล่าวทางผูว้ิจยัไดน้าํเอา ทฤษฎี
ของ “ขั้นตอนการวางผงัโรงงานอย่างเป็นระบบ Systematic Layout Planning (SLP) มาแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน และ
ผลกัดนัแนวคิดทฤษฎี กิจกรรม 5ส เขา้มาประยกุตใ์ชใ้นโรงงาน โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือปรับปรุงจดัวางผงัโรงงานท่ี
เหมาะสาํหรับโรงงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการทาํงาน 

ผลจากการวิจยัผงัโรงงานใหม่สามารถลดระยะทางในการเคล่ือนยา้ยโดยรวมจากกระบวนการการผลิตแบบ
ไม่อบวตัถุดิบไดถึ้งร้อยละ 39.29 ลดเวลาในการไหลของการบวนการทาํงานไดเ้ท่ากบั 0.310 นาที และกระบวนการ
การผลิตแบบอบวตัถุดิบร้อยละ 41.61 ลดเวลาในการไหลของกระบวนการทํางานได้เท่ากับ 0.513 นาที จาก
ผลการวิจยัแสดงให้เห็นวา่ การนาํทฤษฏีการวางผงัโรงงานอยา่งเป็นระบบมาใชส้ามารถทาํให้กิจการมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมมากข้ึน และบรรลุวตัถุประสงคท่ี์กล่าววา่ไวข้ั้นตน้ได ้

 

คาํสําคญั: การเพ่ิมประสิทธิภาพ, การวางผงัโรงงาน, ลดระยะทาง 
 

Abstract 

This study aims to identify the problems and solutions for the Plastic AAA Industry Company Limited to 
improve its efficiency, especially the thoroughly analyzed factors within the company to use as a guide to the 
solutions for more efficient production. 

From the study, it is found that the most influencing factors that cause problems in the production include 
factory layout planning and disorganization of materials and tools in the factory. These factors cause inefficiency in 
the production of the company. To solve the problem, the theory called Systematic Layout Planning (SLP)             
as well as Activity 5S were adapted and proposed as the solutions, so that the factory layout planning will be 
adjusted properly and Activity 5S will be practiced by all the employees. 
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The results of the new factory layout planning showed that the solutions helped in reducing the overall 
transportation time in the production process without material heat-drying by 3 9 .2 9 percent. Reduce the working 
process flow was 0.310 minutes and the production process with material heat-drying by 41.61 percent. Reduce the 
working process flow was 0.513 minutes. In conclusion, Systematic Layout Planning (SLP) is proved to be 
beneficial for more efficient production and fulfilled the purposes of the study. 
 

KEYWORDS: EFFICIENY IMPROVEMENT, FACTORY LAYOUT PLANNING, DISTANCE REDUCTION 
 

1. บทนํา 
เน่ืองจากสภาวะการแข่งขนัท่ีรุนแรงในปัจจุบนั ทาํใหห้ลากหลายธุรกิจจาํเป็นตอ้งเร่งพฒันาปรับปรุงกิจการ

ของตนเอง บางบริษทัท่ีมีระยะเวลาการดาํเนินการมายาวนานก็จาํเป็นตอ้งท้ิงรูปแบบเก่า ในบริหารจดัการในกิจการ 
ปรับตวัเปิดทศันคติท่ีกวา้งมากข้ึน เพ่ือพฒันาปรับปรุงกิจการให้กา้วหน้าและทนัคู่แข่งขนั “ณ”สภาวะเศรษฐกิจใน
ปัจจุบนั บริษทั บริษทั AAA อนัดสัตรี จาํกดั ก็เช่นกนั กิจการของบริษทัมีการดาํเนินการต่อเน่ืองมาเป็นระยะเวลา
ยาวนานกวา่ 20 ปี ณ ปัจจุบนัทางกิจการมีรูปแบบการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพตํ่า  ผูว้ิจยัจึงเลง็เห็นความสาํคญั
ของการปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการทาํงานของกิจการให้มีกระบวนไหลในการทาํงานมีประสิทธิภาพเพ่ิม
มากข้ึน จึงริเร่ิมจดัทาํงานวจิยัเล่มน้ีข้ึน เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบติัต่อไป 

เน่ืองดว้ยบริษทัเปิดดาํเนินการมาเป็นระยะเวลายาวนาน ในดา้นรูปแบบการปฎิบติังานยงัคงยึดรูปแบบใน
การปฏิบติังานแบบเดิมๆไม่มีการปรับปรุงและพฒันาเปล่ียนแปลงมากนัก เน้นความสะดวก ความเคยชิน ในการ
บริหารจดัการ โดยท่ีไม่มีผูเ้ช่ียวชาญคอยช่วยให้คาํปรึกษาในการปรับปรุงและพฒันาอยา่งเป็นระบบและถูกตอ้งตาม
หลกัวิชาการ ดังนั้ นปัญหาของทางบริษทั AAA อนัดัสตรี จาํกัด คือ ไม่มีการจัดวาง Layout ในโรงงานอย่างเป็น
สัดส่วน ขาดการจดัการเส้นทางเดินของวสัดุท่ีดี  สินคา้ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น วตัถุดิบ (Raw Materials),สินคา้ระหว่าง
ผลิต (Goods in process),สินคา้สําเร็จรูป (Finished goods) และ ของเสียในส่วนต่างๆ (Waste) มีการจดัวางอย่างไม่
เป็นสัดส่วนและไม่เป็นระเบียบ เพราะเหตุน้ีจึงทาํใหใ้นกระบวนการต่างๆในการทาํงานมีประสิทธิภาพตํ่า  

วรรณกรรมท่ีใชใ้นการดาํเนินการวจิยั 
 (สมศักด์ิ , 2548) แผนการวางผังโรงงานอย่างเป็นมีระบบ  (SLP:  Systematic Layout Planning ) ถูก

พฒันาข้ึนมาโดย Richard Muther เม่ือปี 1973 มีจุดหมายใน 2 เร่ืองหลกั คือ การทาํซํ้ าในระดบัสูง (High Frequency)
และความสัมพนัธ์เชิงตรรกะ (Logic Relationship)  

(ทศพล  เกียรติเจริญผล, 2553) แผนภูมิการไหลคือ การแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนย่อยๆ  ท่ี เกิดข้ึนใน
กระบวนการทาํงานเพื่อท่ีจะเห็นภาพของกระบวนการผลิตไดช้ดัเจนยิ่งข้ึนโดยสามารถแบ่งกิจกรรมในกระบวนการ
ออกเป็น 5ประเภท ซ่ึงสัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการสร้างแผนผงัการไหลในกระบวนการมีอยูด่ว้ยกนั 5 ประเภทตามกิจกรรม
ในกระบวนการไดด้งัน้ี 

 
 การปฏิบติัการ             การเคล่ือนยา้ย               การตรวจสอบ               การรอคอย              การจดัเกบ็ 
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งานวจิยัและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
(ชนะ และคณะ, 2546) เสนอวิธีการวางผงัโรงงานอย่างเป็นระบบ (Systematic Layout Planning :SLP)      

มาใชใ้นการปรับปรุงผงัโรงงานสําหรับโรงงงานผลิตโมลด์ป๊ัมตดัแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ โดยพิจารณาถึงปัญหา
ลกัษณะต่างๆ ทาํให้ไดผ้งัโรงงานท่ีมี การไหลท่ีดียิ่งข้ึน คือมีทิศทางการไหลไม่วกวนและระยะทางลดลง ลดความ
เม่ือยลา้และความสะดวกของพนกังานขนยา้ยวสัดุ  

(มานนท์ จันทรภิรมย ,์ 2554) งานวิจัยการศึกษาถึงปัญหาและกาํหนดกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริการของอุตสาหกรรม EMS กรณีศึกษา บริษทั Trinity Electronics (Thailand) Ltd. จาํกดั จาก
ปัญหาดงักล่าวทางผูว้จิยัไดน้าํเอาทฤษฎีของ “ขั้นตอนการวางผงัโรงงาน อยา่งเป็นระบบ Systematic Layout Planning 
(SLP) มาแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน ผลจากการวิจยัผงัโรงงานใหม่สามารถลดระยะทางในการเคล่ือนยา้ยโดยรวมไดถึ้ง
ร้อยละ70.4 และเวลาท่ีใชใ้นการผลิตน้อยลง จากผลการวิจยัแสดงให้เห็นอย่างชดัเจนว่า การนาํทฤษฎีการวางผงั
โรงงานอยา่งเป็นระบบมาใชส้ามารถทาํใหบ้ริษทับรรลุวตัถุประสงคไ์ดเ้ป็นอยา่งดี 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพ่ือหาแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการทาํงาน 
2. เพ่ือหาแนวทางการปรับปรุงการวาง Layout ใหม่ในโรงงาน 

 

3. การดาํเนินการวจิัย 
ผูว้ิจัยได้ทาํการเก็บขอ้มูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ เพ่ือศึกษาสภาวะปัจจุบันในส่วนต่างๆของโรงงาน โดย

แหล่งขอ้มูลของงานวจิยัมาจาก 2 แหล่ง ดงัน้ี 
1. เก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยการศึกษาขั้นตอนการทาํงานในโรงงานของบริษทั AAA 

อนัดสัตรี จาํกดั ดว้ยการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบักระบวนการดาํเนินงานดว้ยการสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งในการดูแล
ส่วนต่างๆโดยรวมของโรงงาน ตลอดจนเก็บรวบรวมขอ้มูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอตัราการขายสินคา้ในแต่ละปีของ
บริษทัยอ้นหลงั 5 ปี, ขอ้มูลพ้ืนท่ีในโรงงาน, ระยะทางและระยะเวลาการไหลของกระบวนการทาํงานในปัจจุบนั,   
การจดัวางสินคา้, เคร่ืองจกัร, วสัดุดิบต่างๆในโรงงาน ขอ้มูลท่ีน่าจะเป็นประโยชน์ต่องานวจิยัทั้งหมด  

ปัญหาของกิจการจะแยกอธิบายเป็นส่วนๆไดด้ว้ยผงักา้งปลา(Cause and Effect Diagram) เพ่ือคน้หาและ
ช้ีแจงสาเหตุของปัญหาไดด้งัต่อไปน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี  1  ภาพผงักา้งปลาแสดงถึงปัญหาการไม่มีการวางผงัในโรงงานของบริษทั AAA อนัดสัตรี จาํกดั 
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2. เก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลท่ีได้มาจากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยท่ี
เก่ียวขอ้ง เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลสนบัสนุนความน่าเช่ือถือของปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาคร้ังน้ี  

การวางแผนผงัโรงงานอยา่งเป็นระบบ มีอยู ่6 ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 เขียนแผนความสัมพนัธ์เป็นการรวบรวมขอ้มูลต่างๆจาก PQRST ในขั้นตอนน้ีเป็นการจดัทาํ

แผนผงัความสัมพนัธ์ระหวา่งพ้ืนท่ีต่างๆ มีช่ือเรียกวา่ แผนผงัความสัมพนัธ์ (Relationship Chart) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 2 แผนภูมิความสัมพนัธ์กิจกรรม 

 
ขั้นตอนท่ี 2 แผนภาพแสดงความสัมพนัธ์ของกิจกรรม (Activity Relationships Diagram) เป็นการวิเคราะห์

การไหลของวสัดุร่วมกบัความสัมพนัธ์ของกิจกรรม เป็นการเขียนสัญลกัณ์ของแต่ละกิจกรรมลงไปใน Layout เป็น
สัญลกัษณ์ใหเ้ห็นวา่กิจกรรมในแต่ละพ้ืนท่ีมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งไร 

ขั้นตอนท่ี 3 การหาพ้ืนท่ีท่ีตอ้งการ (Space Requirements) เป็นการสร้างแผนภาพความสัมพนัธ์ เป็นผลมา
จากการวเิคราะห์เน้ือท่ีของแต่ละกระบวนการ เคร่ืองจกัร อุปกรณ์การผลิตอ่ืนๆ ท่ีสาํคญั 

ขั้ นตอนท่ี  4 แผนภาพความสัมพันธ์ของเน้ือท่ี (Space Relationship Layout) เป็นการสร้างแผนภาพ
ความสัมพนัธ์ของเน้ือท่ี ใชเ้ป็นแนวทางในการหาตาํแหน่งของกิจกรรมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

ขั้นตอนท่ี 5 การพิจารณาจดัและปรับปรุงผงัโรงงานเพ่ือประเมิน (Alternative Arrangements Evaluation) 
เป็นการพิจารณาปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้จาํกดัจะไดแ้บบแผนผงัท่ีเป็นไปได ้ปรับหาตาํแหน่ง รวมเน้ือท่ีหรือโยกยา้ย 
โดยการปรับปรุงเปล่ียนแปลงนั้นจะพิจารณาถึง การปฏิบัติงาน การเก็บรักษา การขนถ่ายวสัดุ เพ่ือให้การวางผงั
โรงงานเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติัมากท่ีสุด  

ขั้นตอนท่ี 6 การเลือกผงัโรงงานและนาํไปปฏิบติั (Selected Layout And Installation) ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอน
สุดทา้ย คือการประเมินผงัโรงงานท่ีวางผงัไว ้และเลือกผงัโรงงานใหม่นาํไปปฏิบติั ในขั้นน้ีจะเป็นการพิจารณาเลือก
ผงัโรงงาน เป็นการเลือกแผนท่ีดีท่ีสุด โดยการเปรียบเทียบเวลาและระยะทางในการไหลของกระบวนการทาํงานท่ี
สามารถลดได ้
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4. ผลการวจิัย 
จากการเกบ็ขอ้มูลในปัจจุบนัผงัโรงงานและการบวนการไหลของกระบวนการทาํงานเป็นดงัภาพต่อไปน้ี 

 
รูปท่ี 3  แสดงการไหลของกระบวนการผลิต Pallet แบบไม่อบวตัถุดิบ และ แบบอบวตัถุดิบ ก่อนปรับปรุง 
 
จากการวางผงัโรงงาน ตามทฤษฎี การวางผงัโรงงาน ตามแนวทางของ “ ขั้นตอนการวางผงัโรงงานอยา่งมี

ระบบ (Systematic Layout Planning : SLP)” เพ่ือนําผลท่ีได้ไปทาํการออกแบบปรับปรุงผงัโรงงาน และสามารถ
ออกแบบปรับปรุงผงัโรงงานโดยสรุปเปรียบเทียบวธีิการเดิมกบัวธีิการท่ีนาํเสนอปรับปรุง ดงัต่อไปน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 4 แสดงการไหลของกระบวนการผลิต Pallet แบบไม่อบวตัถุดิบ และ แบบอบวตัถุดิบ หลงัปรับปรุง แบบท่ี #1 

 
รูปท่ี 5  แสดงการไหลของกระบวนการผลิต Pallet แบบไม่อบวตัถุดิบ และ แบบอบวตัถุดิบ หลงัปรับปรุง แบบท่ี #2 
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ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบแผนภูมิการไหลของกระบวนการผลิตแบบไม่อบวตัถุดิบและแบบอบวตัถุดิบ  
 

 

สรุปผลการศึกษาปรับปรุง 
เม่ือเปรียบเทียบแผนภูมิการไหลของกระบวนการผลิตโดยอาศยัแบบฟอร์มก่อนและหลงัปรับปรุงแลว้

สามารถลดระยะทางและระยะเวลาในการไหลของกระบวนการทาํงานไดด้งัน้ี 
 

ตารางท่ี 2 แสดงสามารถลดระยะทางและระยะเวลาในการไหลของกระบวนการทาํงานหลงัปรับปรุง 
 
 

แบบปรับปรุงท่ี แผนภูมกิารไหลของกระบวนการ #1 แผนภูมกิารไหลของกระบวนการ #2 
ไม่อบวตัถุดิบ อบวตัถุดิบ ไม่อบวตัถุดิบ อบวตัถุดิบ 

ลดระยะทางการไหลของกระบวนการทาํงาน  (เมตร) 26.4 85 52.4 83.8 
คิดเป็น (ร้อยละ) 19.79 42.20 39.29 41.61 
ลดระยะเวลาในการทาํงานได ้(นาที) 0.159 0.51 0.314 0.503 
 

5. บทสรุป 
  จากการปรับปรุงผงัโรงงานทั้งรูปแบบท่ี 1# และ รูปแบบท่ี 2# พบวา่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในโรงงาน

และการทาํงาน สามารถเป็นแนวทางในการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนกบัทางโรงงานโดยสามารถลดระยะทางในการผลิต
ช้ินงานลงจากเดิมไดสู้งสุดโดยสรุปไดด้งัน้ี 

  กระบวนการการผลิตแบบไม่อบวตัถุดิบจาก 133.4 เมตร สามารถลดระยะทางการไหลของกระบวนการ
ทาํงานไดถึ้ง 52.4 เมตร คิดเป็น ร้อยละ 39.29 ในรูปแบบท่ี 2# ท่ีนาํเสนอ 

   กระบวนการการผลิตแบบอบวตัถุดิบจาก 201.4 เมตร สามารถลดระยะทางการไหลของกระบวนการ
ทาํงานไดถึ้ง 85 เมตร คิดเป็น ร้อยละ 42.20 ในรูปแบบท่ี 1# ท่ีนาํเสนอ 

   เน่ืองจากระยะทางท่ีลดไดสู้งสุดของกระบวนการผลิตแบบไม่อบวตัถุดิบและกระบวนการผลิตแบบอบ
วตัถุดิบ ไม่ไดอ้ยู่ในรูปแบบการปรับปรุงผงัโรงงานท่ีนาํเสนอเดียวกนั ดงันั้นหากทางกิจการตอ้งเลือกดาํเนินการ
นําไปปรับปรุงใช้ในโรงงานจริง จาํเป็นต้องเลือกเพียงรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงท่ีเสนอไวเ้ท่านั้ น ดังนั้ นผูว้ิจัยมี
ขอ้เสนอแนะโดยสรุปว่า ควรเลือกผงัโรงงานในรูปแบบท่ี 2# ไปดาํเนินการปรับปรุงใช้จริง เพราะสามารถลด
ระยะทางโดยรวมของกระบวนการผลิตทั้งหมดไดม้ากกวา่ คือ 136.2 เมตร  แต่ในรูปแบบท่ี 1# ลดระยะทางโดยรวม

กจิกรรม กระบวนการผลิตแบบไม่อบวตัถุดบิ กระบวนการผลิตแบบอบวตัถุดบิ 

วธีิเดมิ แบบที่ #1 แบบที่ #2 วธีิเดมิ แบบที่ #1 แบบที่ #2 
การทาํงาน  2 2 2 3 3 3 
การขนส่ง  5 5 5 6 6 6 
การตรวจสอบ  2 2 2 2 2 2 
การคอย  2 2 2 2 2 2 
การเกบ็รักษา  3 3 3 2 2 2 
ระยะทาง (เมตร)  133.4 107 52.4 201.4 116.4 117.6 
ระยะเวลา (นาที) 64.8 64.641 64.486 364.208 364.698 364.705 
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ไดน้อ้ยกวา่คือ 111.4 เมตร เท่านั้น ฉนั้นหากเลือกรูปแบบการปรับปรุงผงัโรงงานในรูปแบบท่ี 2# ไปปรับปรุงใชจ้ริง
ทาํให้มีประสิทธิภาพในโรงงานเพ่ิมข้ึนมากกว่าในรูปแบบท่ี 1#   ในดา้นเวลาท่ีใช้ในการผลิตลดลงดงัน้ี เวลาใน
กระบวนการการผลิตแบบไม่อบวตัถุดิบลดลง 0.314  นาที  และเวลาในกระบวนการการผลิตแบบอบวตัถุดิบลดลง 
0.503 นาที  ซ่ึงหลงัจากไดป้รับปรุงผงัโรงงานเพ่ือช่วยให้เพ่ิมผลผลิตข้ึนแลว้ ทางโรงงานควรจดัลาํดบัการทาํงาน 
ตารางการผลิต และดูแลบาํรุงรักษาเคร่ืองจกัรอยา่งงต่อเน่ืองต่อไปเพ่ือเพ่ิมการใชท้รัพยากรให้มีประสิทธิภาพอยา่ง
สูงสุด ลดการรอคอยในกระบวนการผลิต 

 

ตารางท่ี 3 แสดงการเปรียบเทียบระยะทางท่ีสามารถลดไดใ้นการออกแบบปรังปรุงผงัโรงงาน 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 6 แผนภาพการออกแบบผงัโรงงานใหม่และแผนภูมิความสัมพนัธ์การไหลของกระบวนการผลิต แบบท่ี #2 
 
ขอ้จาํกดัของการศึกษา 

การวางผงัคร้ังน้ี มีขอ้จาํกดัคือไม่สามารถเปล่ียนแปลงโครงสร้างของอาคารไดเ้พราะเป็นโรงงานท่ีสร้างไว้
ก่อนหนา้แลว้ ดงันั้นการวางผงัโรงงานคร้ังน้ีจึงมีขีดจาํกดัเร่ืองสถานท่ีการวางเคร่ืองจกัรของแต่ละหน่วย บางหน่วย
เคล่ือนยา้ยไดแ้ละบางหน่วยไม่สามารถเคล่ือนยา้ยได ้ การปรับปรุงกระบวนการผลิตและผงัโรงงานใหม่น้ี จะตอ้งใช้
จาํนวนพนักงานเท่าเดิม หรือน้อยกว่าท่ีเคยใชอ้ยู่เท่านั้น  การปรับปรุงผงัโรงงานและกระบวนการผลิต จะตอ้งใช้
เคร่ืองจกัรเดิม และอุปกรณ์เดิมท่ีมีอยูเ่ท่านั้น หรือสามารถใชอุ้ปกรณ์ท่ีเป็นสินคา้ของโรงงานท่ีเพ่ิมเติมไดเ้ท่านั้น 

 

กระบวนการผลติ รูปแบบที่1# รูปแบบที่2# 
แบบไม่อบวตัถุดิบ 26.4 52.4 
แบบอบวตัถุดิบ 85 83.8 

ระยะทางรวม(เมตร) 111.4 136.2 
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ขอ้เสนอแนะ 
ดา้นการดาํเนินงานในโรงงานนอกจากการปรับปรุงผงัโรงงานใหม่แลว้ผูบ้ริหารควรให้ความสาํคญัในการ

ทาํกิจกรรม 5ส ควบคู่ไปดว้ย จะส่งผลให้สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการทาํงานไดม้ากยิ่งข้ึน ควรกาํหนด
ขั้นตอนและเวลาในการปฏิบติักิจกรรมอยา่งชดัเจน รณรงคผ์ลกัดนัการทาํกิจกรรม 5ส อยา่งต่อเน่ือง เพ่ือความเป็น
ระเบียบในโรงงานควรจดัวางอุปกรณ์ต่างๆเป็นสัดส่วน เพ่ือรักษามาตรฐานดา้นความปลอดภยั เพ่ิมความสะดวก
รวดเร็วในการทาํงานมากข้ึน ลดอุบติัเหตุในการทาํงาน และเป็นการเพ่ิมพ้ืนท่ีการทาํงานเพิ่มข้ึนจากการขจดัวสัดุท่ี
เกินความจาํเป็นออกไป เป็นตน้ 
 
กติติกรรมประกาศ  

การศึกษาคน้ควา้อิสระเร่ืองน้ี สําเร็จไดด้ว้ยความกรุณาอยา่งสูงจาก ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชนะ เยี่ยงกมล
สิงห์ อาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาคน้ควา้อิสระท่ีไดใ้ห้ความกรุณาแนะนาํ  ตรวจตราและแกไ้ขเน้ือหา ตลอดจนให้
กาํลงัใจในการทาํการศึกษาคน้ควา้อิสระใหค้วามรู้และวางรากฐานความคิดทางดา้นการจดัการโลจิสติกส์ ใหส้ามารถ
นําไปประยุกต์เข้ากับการทํางานจริง รวมทั้ งขอขอบพระคุณ  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. วชัรวี จันทรประกายกุล 
ผูอ้าํนวยการกลุ่มวิชาการจดัการโลจิสติกส์ อาจารย ์ขอขอบคุณ คุณแม่ คุณพ่อและครอบครัวของขา้พเจา้ท่ีไดใ้ห้
กาํลงัใจเสมอมาตลอดระยะเวลาการศึกษาคน้ควา้อิสระ และขอขอบคุณเจา้หน้าท่ีของบณัฑิตวิทยาลยัท่ีไดใ้ห้ความ
ช่วยเหลือตลอดเวลาท่ีไดศึ้กษาอยู ่
 

เอกสารอ้างองิ  
ชนะ เยีย่งกมลสิงห์. “กรณีศีกษาการวางผงัโรงงานทาํแม่พิมพส์าํหรับแผนวงจรอิเลก็ทรอนิกส์”. วารสารวิชาการ 

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย.ปีท่ี 23, ฉบบัท่ี 2 ,หนา้ 88-101 ปีพ.ศ. 2546. 
ทศพล  เกียรติเจริญผล.กลยทุธ์เพ่ือเพ่ิมผลผลิตเชิงวศิวกรรม.พิมพค์ร้ังท่ี 1 กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพ ์แดเน็กซ์อินเตอร์

คอร์ปปอเรชัน่ จาํกดั. 2553. 
เบญจวรรณ ล้ิมตระกลู. “ทศันคติของพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จงัหวดัเชียงรายท่ีมีต่อกิจกรรมคุณภาพ 5 ส”. 

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 2549. 
มานนท ์จนัทรภิรมย.์ “งานวจิยัการศึกษาถึงปัญหาและกาํหนดกลยทุธ์ในการแกปั้ญหาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

บริการของอุตสาหกรรม EMS กรณีศึกษา บริษทั Trinity Electronics (Thailand) Ltd. จาํกดั”. บริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต,สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์, มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย. 2554. 

สมศกัด์ิ ตรีสัตย.์ การออกแบบและวางผงัโรงงาน. พิมพค์ร้ังท่ี 16 กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพ ์ส.ส.ท., 2548. 

 
 
 
 



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 10 ปีการศกึษา 2558 

 

วนัองัคารที ่11 สงิหาคม พ.ศ.2558 หน้า  884 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

โลจิสติกส์ของบริษัทนําเทีย่วในจังหวดักรุงเทพมหานคร 
LOGISTICS OF TOUR COMPANIES IN BANGKOK 

 
เกษกาญ หวังกลบั1 และ ผศ.ดร.พฒัน์ พสิิษฐเกษม2 

1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์  มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํ สาขาวชิาโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัรังสิต 

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

บทคดัย่อ      

งานวิจยัฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของกิจกรรมโลจิสติกส์เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ  โดย
กลุ่มตวัอยา่งคือ ผูป้ระกอบการบริษทันาํเท่ียวในกรุงเทพมหานครจาํนวน 223 ราย ใชว้ิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ย
การแจกแบบสอบถาม วิเคราะห์ความแตกต่างดว้ย one-way ANOVA และ วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ดว้ย correlation ผล
จากการวิเคราะห์ พบว่า บริษัททัวร์ส่วนใหญ่มีเงินทุนจดทะเบียน 1-50 ลา้นบาท มีพนักงานมีจาํนวน 11-50 คน 
ระยะเวลาในการดาํเนินธุรกิจ 5 ปี หรือน้อยกว่า โดยปัจจยัดา้นองคก์รท่ีแตกต่างกนันั้นในส่วนของจาํนวนพนักงาน 
ส่งผลให้มีประสิทธิภาพการจดัการโลจิสติกส์ในดา้นตน้ทุนแตกต่างกนั และจากการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์พบว่า
กิจกรรมการจดัการเคร่ืองมือเคร่ืองใชต่้างๆ มีความสัมพนัธ์กบัดา้นตน้ทุน กิจกรรมของโลจิสติกส์ทุกกิจกรรมยกเวน้
การจดัซ้ือจดัหามีความสัมพนัธ์กบัเวลา และการจดัซ้ือจดัหา การคาดการณ์ความตอ้งการของลูกคา้ และการจดัการ
เคร่ืองมือเคร่ืองใชต่้างๆ มีความสัมพนัธ์กบัดา้นความน่าเช่ือถือ 

 

คาํสําคญั: กิจกรรมโลจิสติกส์, ประสิทธิภาพการจดัการโลจิสติกส์, บริษทันาํเท่ียว 
 

Abstract 

 This research aims to study the performance of logistics activities as quantitative research. This survey 
was conducted with a sample group of a travel agency in Bangkok, by 233 using the questionnaires. The structured 
questionnaires were distinction analysis by one-way ANOVA and relationships analysis by correlation. The results 
showed that  respondents tour company has registered capital of 1-50 million baht, employs a total duration of 11-
50 people, business 5 years or less. The organizations factor at distinction in the number of employees sector affect 
to cost are difference. The result of relationships analysis showed that materials handing has relation to cost, all 
logistics activities except for purchasing and procurement has relation to time and purchasing and procurement, 
demand planning, materials handing has relation to reliability. 
 

KEYWORDS: LOGISTICS ACTIVITIES, LOGISTICS PERFORMANCE, TOUR COMPANIES 
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1. บทนํา 
 ในปัจจุบนัอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไดม้ามีบทบาทท่ีสําคญัท่ีซ่ึงนาํพารายไดเ้ขา้มาในประเทศอยา่งมาก
จากการดาํเนินธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงหรือธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งทางออ้มก็ตาม เพราะเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันเป็น
ตวักลางในการส่ือสารทาํให้นกัท่องเท่ียวจากต่างประเทศเดินทางเขา้มาพาํนกัอยา่งต่อเน่ืองซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักิจกรรม
ของโลจิสติกส์ในการเดินทางเช่น เคร่ืองบิน รถยนต ์เรือ จึงทาํให้เกิดมีบริษทันาํเท่ียวเกิดข้ึนมาส่งผลให้ธุรกิจมีการ
พฒันาอย่างต่อเน่ือง การคาดการณ์ขององค์การการท่องเท่ียวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO) แนวโน้มการ
ท่องเท่ียวโลกซ่ึงคาดการณ์ว่าในปี ค.ศ.2020 นักท่องเท่ียวทัว่โลกจะมีจาํนวนมากถึง 1.4 พนัลา้นคน และอาจจะพุ่ง
แตะระดบั 1.8 พนัลา้นคนในปี ค.ศ.2030 (กองวิจยัการตลาด ททท, www.etatjournal.com, 1 มีนาคม 2558) ในกรณีน้ี
จะเป็นการศึกษาเก่ียวกบัโลจิสติกส์ของบริษทันาํเท่ียวในกรุงเทพมหานคร โดยใชต้วัช้ีวดั 3 ดา้นคือ ตน้ทุน เวลา 
ความน่าเช่ือถือ เพ่ือนาํปัญหามาใชเ้ป็นแนวทางในการแกไ้ขและการวางแผนพฒันาเพ่ิมศกัยภาพและขีดความสามารถ 
(ศูนยว์ิจยักสิกร, www.smeleader.com, 19 กมุภาพนัธ์ 2558) ใหเ้พ่ิมข้ึนแก่บริษทัทวัร์เพ่ือใหบ้ริษทัมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลท่ีดียิง่ข้ึนเพ่ือการดาํเนินการท่ีสมบูรณ์   
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านองค์กร ท่ี ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ของบริษัทนําเท่ียวใน

กรุงเทพมหานคร  
2.2 เพ่ือศึกษากิจกรรมของโลจิสติกส์ ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการจดัการโลจิสติกส์ของบริษทันาํเท่ียวใน

กรุงเทพมหานคร  
 

3. การดาํเนินการวจิัย 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

3.1.1  ประชากร ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการบริษทันาํเท่ียวในกรุงเทพมหานครท่ีจดทะเบียนกบัสาํนกังานกรมการ
ท่องเท่ียวและมคัคุเทศก ์จาํนวน 502 บริษทั (กรมการท่องเท่ียว, www.tourism.go.th/, 28 มกราคม 2558) 

3.1.2  กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ ผูป้ระกอบการบริษทันําเท่ียวในกรุงเทพมหานครท่ีจดทะเบียนกับสํานักงาน
กรมการท่องเท่ียวและมคัคุเทศก ์จาํนวน 223 บริษทั 

3.2  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ แบบสอบถามท่ีครอบคลุมวตัถุประสงคข์องการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 3 
ส่วน ดงัน้ี 

3.2.1  ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลเก่ียวกับปัจจัยด้านองค์กร มีลกัษณะแบบปลายปิด เลือกได้จาํนวน 1 คาํตอบโดย
ครอบคลุมขอ้มูลเก่ียวกบั ทุนจดทะเบียน จาํนวนพนกังาน และระยะเวลาในการดาํเนินการ 

3.2.2  ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัการปฏิบติังานเก่ียวกบักิจกรรมของโลจิสติกส์ มีลกัษณะเป็นแบบประมาณค่า 
โดยครอบคลุมเน้ือหา 6 ดา้น ไดแ้ก่ การให้บริการลูกคา้ การจดัซ้ือจดัหา การส่ือสารดา้นโลจิสติกส์ การขนส่ง การ
คาดการณ์ความตอ้งการของลูกคา้ และการจดัการเคร่ืองมือเคร่ืองใชต่้างๆ จาํนวน 15 ขอ้ 

3.2.3   ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัประสิทธิภาพการจดัการโลจิสติกส์ของบริษทันาํเท่ียวมีลกัษณะเป็นแบบ

ประมาณค่า โดยครอบคลุมเน้ือหาของประสิทธิภาพการจดัการโลจิสติกส์ ทั้ง 3  ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นตน้ทุน ดา้นเวลา และ

ดา้นความน่าเช่ือถือ จาํนวน 18 ขอ้ 
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3.3  วธีิการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
3.3.1  ขอ้มูลทุติยภูมิ ไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้จาก  

1) ตาํรา เช่น คู่มือวินิจฉัยความสามารถดา้นโลจิสติกส์ของผูป้ระกอบการของสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย  และคู่มือการประเมินประสิทธิภาพดา้นโลจิสติกส์เกณฑ์ตวัช้ีวดัมาตรฐานสําหรับผูป้ระกอบการของ
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานการเหมืองแร่ สาํนกัโลจิสติกส์ เป็นตน้ 

2) สถิติหน่วยงานท่ีเช่ือถือได ้เช่น รายงานจาํนวนผูป้ระกอบการธุรกิจนาํเท่ียวของสาํนกังานทะเบียน
ธุรกิจนาํเท่ียวและมคัคุเทศกก์ลาง เป็นตน้ 

 3.3.2  ขอ้มูลปฐมภูมิ ไดจ้ากการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม ซ่ึงกระทาํโดยผูว้ิจยัโดยแบบสอบถาม
ท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 223 ชุด  
 3.3.3  จดัทาํแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดท่ีกาํหนด โดยพิจารณาถึงรายละเอียดท่ีครอบคลุม วตัถุประสงค์
และสมมติฐานในการศึกษาและใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบจาํนวน 3 ท่าน เพ่ือพิจารณาความเหมาะสม ความถูกตอ้งของ
การใชภ้าษา และครอบคลุมถึงเน้ือหาการศึกษา แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ขตามท่ีผูเ้ช่ียวชาญแนะนาํ 
  ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามมาให้คะแนนตามเกณฑท่ี์กาํหนดและการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม SPSS for 
Windows ทางสถิติดงัน้ี 
 3.3.4  ขอ้มูลปัจจยัดา้นองคก์ร ท่ีมีลกัษณะเป็นแบบปลายปิด (Close end) แบบเลือก1คาํตอบนาํมาวิเคราะห์
ดว้ยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และคาํนวณร้อยละ (Percentage) และทดสอบสมมติฐานความแตกต่างดว้ย one- 
way ANOVA 

3.3.5  ขอ้มูลการปฏิบัติเก่ียวกบัการจดัการโลจิสติกส์ของบริษทัทัวร์ท่ีมีลกัษณะแบบประมานค่า นํามา
วิเคราะห์ ดว้ยค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และทดสอบสมติฐานความสัมพนัธ์ดว้ย 
Correlation ของ Pearson production moment correlation 
 
4. ผลการวจิัย 

4.1. ผูป้ระกอบการบริษทันาํเท่ียวส่วนใหญ่มีทุนจดทะเบียน 1 - 50 ลา้นบาท มีจาํนวนพนกังาน 11 - 50 คน 
และมีระยะเวลาในการดาํเนินกิจการ 5 ปี หรือน้อยกว่า โดยผูป้ระกอบการบริษทันําเท่ียวท่ีมีทุนจดทะเบียนและ
ระยะเวลาในการดาํเนินกิจการท่ีแตกต่างกนั ส่งผลให้มีประสิทธิภาพการจดัการโลจิสติกส์ทั้ง 3 ดา้น ไม่แตกต่างกนั 
ในส่วนของจาํนวนพนักงาน ท่ีแตกต่างกนัส่งผลให้มีประสิทธิภาพการจดัการโลจิสติกส์ในดา้นตน้ทุนแตกต่างกนั 
ส่วนดา้นเวลา และดา้นความหนา้เช่ือถือ ท่ีแตกต่างกนัส่งผลใหมี้ประสิทธิภาพการจดัการโลจิสติกส์ไม่แตกต่างกนั 

4.2. ผูป้ระกอบการบริษทันาํเท่ียวส่วนใหญ่มีการปฏิบติังานเก่ียวกบักิจกรรมของโลจิสติกส์โดยรวม และแต่
ละกิจกรรมอยูใ่นระดบับ่อยคร้ัง มีเพียงการให้บริการแก่ลูกคา้เท่านั้นท่ีอยูใ่นระดบัทุกคร้ัง โดยแต่ละกิจกรรมมีระดบั
ความสัมพนัธ์ตามค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน ดงัแสดงไวใ้นตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1 แสดงระดบัความสัมพนัธ์ระหว่างกิจกรรมของโลจิสติกส์กบัประสิทธิภาพการจดัการโลจิสติกส์ในดา้น
ตน้ทุน ดา้นเวลา และดา้นความน่าเช่ือถือ 

กิจกรรมของ 
โลจิสติกส์ 

ระดบั
ปฏิบติัการ 

 

ระดบัความสัมพนัธ์กบั 

ดา้นตน้ทุน ดา้นเวลา 
ดา้นความ
น่าเช่ือถือ 

1. การใหบ้ริการแก่ลูกคา้ ทุกคร้ัง ไม่สัมพนัธ์ 
ตํ่า 

r =0.142* 
ไม่สัมพนัธ์ 

2. การจดัซ้ือจดัหา บ่อยคร้ัง ไม่สัมพนัธ์ ไม่สัมพนัธ์ 
ตํ่า 

r =0.196** 

3. การส่ือสารดา้นโลจิสติกส์ บ่อยคร้ัง ไม่สัมพนัธ์ 
ตํ่า 

r =0.189** 
ไม่สัมพนัธ์ 

4. การขนส่ง บ่อยคร้ัง ไม่สัมพนัธ์ 
ตํ่า 

r =0.154* 
ไม่สัมพนัธ์ 

5. การคาดการณ์ความตอ้งการ บ่อยคร้ัง ไม่สัมพนัธ์ 
ค่อนขา้งตํ่า 
r =0.224** 

ตํ่า 
r =0.216** 

6. การจดัการเคร่ืองมือเคร่ืองใชต่้างๆ บ่อยคร้ัง 
ตํ่า 

r =0.186** 
ค่อนขา้งตํ่า 
r =0.364** 

ตํ่า 
r =0.168* 

หมายเหตุ:    ทุกคร้ัง หมายถึง มีระดบัการปฏิบติัทุกคร้ังท่ีมีการดาํเนินงานในแต่ละส่วนของกิจกรรมของโลจิสติกส์ 
บ่อยคร้ัง หมายถึง มีระดบัการปฏิบติับ่อยคร้ังท่ีมีการดาํเนินงานในแต่ละส่วนของกิจกรรมของโลจิสติกส์ 

5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
5.1 อภิปรายผล 

5.1.1 บริษทันาํเท่ียวท่ีมีจาํนวนพนกังานท่ีแตกต่างกนันั้น ส่งผลใหมี้ประสิทธิภาพการจดัการโลจิสติกส์
ในดา้นตน้ทุนแตกต่างกนั นั้นเป็นเพราะแต่ละบริษทัมีจาํนวนพนกังานไม่เท่ากนั ทาํให้ประสิทธิภาพการจดัการโลจิ
สติกส์ในดา้นตน้ทุนนั้นยอ่มแตกต่างกนัไปดว้ย โดยจาํนวนพนกังานท่ีไม่เท่ากนัน้ี จะทาํใหก้ารปฏิบติักิจกรรมของโล
จิสติกส์นั้นมีความแตกต่างกนั และจะส่งผลต่อไปถึงประสิทธิภาพท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
วราภรณ์  ศรีสุข (2551) ท่ีได้กล่าวไวว้่าจํานวนพนักงานท่ีแตกต่างกันนั้ นจะส่งผลให้มีการปฏิบัติการเก่ียวกับ
กิจกรรมโลจิสติกส์แตกต่างกนั 

5.1.2 บริษทันาํเท่ียวมีกิจกรรมของโลจิสติกส์ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการจดัการโลจิสติกส์
นั้นเป็นเพราะปัจจยัดา้นต่างๆ ของโลจิสติกส์ไดเ้ขา้มามีบทบาทสาํคญัในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวมากข้ึน แต่เน่ืองจาก
การจดัการโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวนั้นยงัไม่เป็นท่ีแพร่หลายมากนกัจึงยงัส่งผลใหกิ้จกรรมของโลจิสติกส์
บางกิจกรรม  ย ังไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์อยู่ โดย  ITS Thailand (www.its-
thailand.org, 5 พฤษภาคม 2558) ไดก้ล่าวไวว้่า การท่องเท่ียวมีกระบวนการสําคญัในการให้บริการดา้นโลจิสติกส์ 
โดยช่วยทาํให้สามารถบริการนักท่องเท่ียวได้อย่างราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ (Supply Enable Process) มีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้บริการแก่นักท่องเท่ียว (ICT Management System) และมีจุดเช่ือมต่อท่ีจะทาํให้เกิด
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ความเช่ือมโยงของการให้บริการท่องเท่ียว (Integrated Resource Management) แต่ในปัจจุบนัโลจิสติกส์สําหรับการ
ท่องเท่ียวยงัไม่มีบทบาทท่ีโด่งดงัมากนัก นั่นเป็นเพราะคนส่วนใหญ่ยงัไม่ทราบว่าปัจจุบนัมีโลจิสติกส์สําหรับการ
ท่องเท่ียวอยู ่ 

5.2 ขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 
5.2.1  ผูป้ระกอบการบริษทันาํเท่ียวควรใหค้วามสาํคญัในกิจกรรมการคาดการณ์ความตอ้งการของลูกคา้ 

โดยมุ่งเนน้ในส่วนการนาํขอ้มูลในอดีตมาประกอบการพิจารณาในการวางแผนในอนาคต 
5.2.2  ผูป้ระกอบการบริษทันาํเท่ียวควรให้ความสําคญัในกิจกรรมการจดัการเคร่ืองมือเคร่ืองใชต่้างๆ 

โดยมุ่งเนน้ในส่วนการนาํเคร่ืองมือท่ีทนัสมยัมาใชใ้นการบริการ 
5.2.3  ผูป้ระกอบการบริษทันาํเท่ียวควรให้ความสาํคญัในกิจกรรมการส่ือสารดา้นโลจิสติกส์ให้ดียิง่ข้ึน 

โดยอาจนาํระบบการแลกเปล่ียนเอกสารทางธุรกิจ (Electronic Data Interchange) EDI มาประยกุตใ์นการรับส่งขอ้มูล
เอกสารภายในอุตสาหกรรม เพ่ือให้เกิดการส่ือสารดา้นโลจิสติกส์ทั้งภายในและภายนอกองคก์รมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน 

5.2.4  ผูป้ระกอบการบริษัทนําเท่ียวควรให้ความสําคัญในกิจกรรมการขนส่ง โดยมีการตรวจสอบ
ใบอนุญาตขบัข่ีของผูข้บัข่ีท่ีมีการจา้งวานจากภายนอก เพ่ือความปลอดภยัและน่าเช่ือถือมากยิง่ข้ึน 

5.2.5  ผูป้ระกอบการบริษทันาํเท่ียวควรให้ความสําคญัในกิจกรรมดา้นการจดัซ้ือจดัหา โดยมีการหา
สถานท่ีท่องเท่ียวทีเหมาะสม มีความน่าเช่ือถือ และควรมีการสร้างความสัมพนัธ์กบัตวัแทนจาํหน่ายเพ่ือให้เกิดความ
มัน่ใจและไดรั้บบริการท่ีดีรวมถึงสิทธิพิเศษจากตวัแทนจาํหน่ายมากยิง่ข้ึน  

5.3 ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
5.3.1  ควรมีการศึกษากิจกรรมโลจิสติกส์ในดา้นอ่ืนๆเพิ่มเติม เช่น โลจิสติกส์ยอ้นกลบั การเลือกสถาน

ท่ีตั้ง  
5.3.2  ควรมีการศึกษากิจกรรมของโลจิสติกส์กบัประสิทธิภาพในดา้นอ่ืนๆ เช่น ดา้นความสะดวก และ

ดา้นการส่ือสารเป็นตน้ 
5.3.3  ควรมีการศึกษาการจดัการโลจิสติกส์กบัตวัช้ีวดัประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว  เพ่ือ

จะไดท้ราบประสิทธิภาพการจดัการโลจิสติกส์ท่ีเกิดข้ึนอยา่งแทจ้ริง 
 

6. บทสรุป 
 จากการศึกษาประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ของบริษัทนําเท่ียวในกรุงเทพมหานคร  พบว่า 
ผูป้ระกอบการบริษทันาํเท่ียวส่วนใหญ่มีทุนจดทะเบียน 1-50 ลา้นบาท มีจาํนวนพนกังาน 11-50 คน และมีระยะเวลา
ในการดาํเนินกิจการ 5 ปี หรือนอ้ยกวา่ ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมบริษทันาํเท่ียวท่ีมีทุนจดทะเบียน และระยะเวลาใน
การดาํเนินธุรกิจท่ีแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ทั้ งในด้านต้นทุน ด้านเวลา และด้านความ
น่าเช่ือถือไม่แตกต่างกนั ในส่วนของจาํนวนพนกังาน ท่ีแตกต่างกนัส่งผลให้มีประสิทธิภาพการจดัการโลจิสติกส์ ใน
ดา้นตน้ทุน แตกต่างกนั ส่วนในดา้นของเวลา และความน่าเช่ือถือไม่แตกต่างกนั และบริษทันาํเท่ียวมีการปฏิบติังาน
โดยรวมอยู่ในระดับบ่อยคร้ัง มีเพียงการให้บริการแก่ลูกค้าเท่านั้ นท่ีอยู่ในระดับทุกคร้ังและแต่ละกิจกรรมมี
ความสัมพนัธ์กนัดงัตารางท่ี 1 ท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ 
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การดาํเนินการวิจยัคร้ังน้ีสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี ผูว้ิจยัตอ้งขอขอบพระคุณผูป้ระกอบการบริษทันาํเท่ียวใน

กรุงเทพมหานครทุกท่านท่ีไดใ้ห้ความอนุเคราะห์ในการให้ขอ้มูลเพ่ือนาํมาใชศึ้กษาคร้ังน้ี โดยไดรั้บคาํปรึกษาจาก 
ผศ.ดร.พฒัน์ พิสิษฐเกษม ซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญและใหเ้กียรติเป็นท่ีปรึกษา ไดก้รุณาให้คาํปรึกษาและขอ้เสนอแนะต่างๆ
พร้อมทั้ งผูเ้ช่ียวชาญอีก 2 ท่าน ได้แก่ ว่าท่ีร้อยตรีดร.ภูริพฒัน์ ชาญกิจ  และดร.นพปฎล สุวรรณทรัพย  ์ ซ่ึงทาํให้
งานวจิยัคร้ังน้ีสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
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บริษัท ดีเอสแอล ประเทศไทย จํากดั ในเขตกรุงเทพมหานคร 

THE INFLUENCING FACTORS IN SERVICE PERFORMANCES  

OF COURIER SERVICE PROVIDER, DHL THAILAND, IN BANGKOK AREA 
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บทคดัย่อ 

           งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาปัจจยัทางประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพโลจิสติกส์ และ เพ่ือ
ศึกษาปัจจยัทางดา้นคุณภาพการใหบ้ริการท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพโลจิสติกส์กลุ่มประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี 
คือ ผูใ้ชบ้ริการของผูใ้ห้บริการขนส่งพสัดุภณัฑ์ บริษทั ดีเอสแอล ประเทศไทย จาํกดั ในเขต กรุงเทพมหานคร โดย
จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน  400 คน ระเบียบวิธีวิจยัเป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใชแ้บบสอบถาม
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บวิเคราะห์ขอ้มูลโดยวิเคราะห์ดว้ยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ(Percentage) 
ค่าเฉล่ีย(Mean)  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation) วิเคราะห์โดยวิธีทางสถิติโดยใชส้ถิติการทดสอบ ค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s Product-moment Correlation Coefficient) Independent Simple T-test 
และ One Way ANOVA ประมวลผลโดยการใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์(SPSS) 
 ผลการวิจยัพบว่า 1) ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง ผลจากการศึกษาพบว่า ผูท่ี้ตอบแบบ สอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศชาย  มีอายอุยูใ่นช่วงตํ่ากวา่ 25 ปีมากท่ีสุด ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรีมาก
ท่ีสุด และส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูท่ี่ 10,001-20,000 บาท  2) ปัจจยัทางดา้นคุณภาพการให้บริการ ยอมรับ
สมมติฐาน มีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพโลจิสติกส์ทางดา้นเวลาโดยปัจจัยทางดา้นคุณภาพการให้บริการท่ีมี
ความสัมพนัธ์ ต่อประสิทธิภาพโลจิสติกส์ ทางด้านเวลา มากท่ีสุด คือ ด้านการเอาใจใส่ (Empathy) อยู่ในระดับ
ค่อนขา้งสูงรองลงมา ดา้นภาพลกัษณ์ (Tangibility)อยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง รองลงมาดา้นความมัน่ใจ (Assurance)อยู่
ในระดบัค่อนขา้งสูง รองลงมาดา้นการตอบสนอง (Responsiveness)อยู่ในระดบัปานกลาง และดา้นความน่าเช่ือถือ 
(Reliability) มีความสัมพนัธ์นอ้ยท่ีสุดอยูใ่นระดบัปานกลางเช่นกนั 3) ปัจจยัทางดา้นคุณภาพการให้ บริการยอมรับ
สมมติฐานมีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพโลจิสติกส์ทางดา้นความน่าเช่ือถือปัจจยัทางดา้นคุณภาพการให้บริการท่ีมี
ความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพโลจิสติกส์ทางดา้นความน่าเช่ือถือมากท่ีสุด คือ ดา้นความมัน่ใจ (Assurance) รองลงมา
ดา้นการตอบสนอง (Responsiveness) รองลงมาดา้นภาพลกัษณ์ (Tangibility) รองลงมาดา้นการเอาใจใส่ (Empathy) 
และดา้นความน่าเช่ือถือ (Reliability) มีความสัมพนัธ์นอ้ยท่ีสุด ปัจจยัทางดา้นคุณภาพการใหบ้ริการท่ีมีความสัมพนัธ์ 
ต่อประสิทธิภาพโลจิสติกส์ทางดา้นความน่าเช่ือถืออยูใ่นระดบั ปานกลางทั้งหมด 4) ส่วนปัจจยัทางดา้นคุณภาพการ
ใหบ้ริการไม่ยอมรับสมมติฐานไม่มีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพโลจิสติกส์ทางดา้นตน้ทุน 
คาํสําคญั : ปัจจยัทางดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ, ประสิทธิภาพโลจิสติกส์, ขนส่งพสัดุภณัฑ ์
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Abstract 

 This study aims to Find out demographic factors that affect performances of logistics services and Find 
out qualitative factors that affect performances of logistics services.   Subjects in this study are 400 individuals 
working in leading parcels courier service companies DHL Thailand in Bangkok Area. Methodology used in this 
study is a survey research using questionnaires in collecting data for analyze. Data collected in this study will be 
analyzed for Frequency, Percentage, Mean, and Standard Deviation values using statistical analyze methods to find 
out  Pearson’s Product-moment Correlation Coefficient using Statistic Software Application (SPSS) 
 Findings in this study reveal that : 
  1. General demographics of individuals are ; most  of respondents are mainly male with average age 
below 25 years and average education level mostly in bachelor degree level , with average income mostly  10,001-
20,000 THB/month  
  2.Qualitative factors affecting performances of logistics service provide  positive correlation between 
performances of service and timing of services. The most positive correlation in terms of time are  Empathy, which 
is rather in a higher level. An the next  include assurance which is rather high and then Responsiveness which is a 
medium level and the last is Reliability which is on a lower level as well 
  3. Qualitative factors affecting service performances provide positive correlation between efficiency of 
service and reliability of service. The most positive correlation in term of reliability is Assurance and the next is 
Responsiveness , Tangibility,  and Empathy respectively. And fewer correlation is in Reliability. Qualitative factors 
affecting service performances provide positive correlation totally in medium level. 
  4. Qualitative factors affecting service performances provide negative correlation between efficiency and 
logistics capital. 
Keywords : FACTORS OF SERVICE QUALITY, EFFICIENT LOGISTICS, FREIGHT 
           
1. บทนํา 

ดีเอสแอล (DHL) ไดรั้บการยกย่องให้เป็นผูน้าํในอุตสาหกรรมการขนส่งพสัดุภณัฑ์ด่วนและ โลจิสติกส์ 
ระดบัโลก ท่ีมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญพิเศษในการมอบนวตักรรมและโซลูชัน่ ดา้นการขนส่งพสัดุภณัฑ์
ด่วน การขนส่งทางอากาศ ทางเรือ และทางบก ตลอดจนโซลูชัน่ดา้นโลจิสติกส์ต่างๆ และบริการไปรษณียร์ะหว่าง
ประเทศ ซ่ึงไดรั้บการออกแบบโดยเฉพาะเพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการท่ีหลากหลายของลูกคา้ จากผูใ้หบ้ริการเพียง
รายเดียว โดยสามารถเขา้ถึงผูใ้ชบ้ริการไดท้ัว่ทุกมุมโลก และมีความเขา้ใจถึงความตอ้งการของตลาดในแต่ละประเทศ
ไดอ้ยา่งลึกซ้ึง ปัจจุบนัดีเอสแอล มีเครือข่ายเช่ือมโยงไปยงัจุดหมาย 120,000 แห่ง ครอบคลุมมากกว่า 220 ประเทศ 
และอาณาเขตต่างๆ ทัว่โลก โดยมีบุคลากรกวา่ 285,000 คนทัว่โลก ดีเอสแอล เป็นหน่ึงในตราสินคา้ของ ดอยช ์โพสท ์
เวิลด ์เน็ต ซ่ึงสามารถทาํรายได ้2,760 ลา้นลา้นบาท หรือ 60 พนัลา้นเหรียญยโูร ในปี 2006 และเป็นผูน้าํอนัดบั 1 ใน
อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของโลกในปี 2007 อีกดว้ย 



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 10 ปีการศกึษา 2558 

 

วนัองัคารที ่11 สงิหาคม พ.ศ.2558 หน้า  892 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

สภาวะการแข่งขนัในอุตสาหกรรมการส่งพสัดุภณัฑ์ในประเทศไทยนั้น อาจจะถือว่าเป็นตลาดท่ีค่อนขา้ง
ใหม่ จึงทาํให้การแข่งขนันั้นยงัไม่ค่อยรุนแรงมากสักเท่าไหร่ เพราะผูท่ี้เขา้มาในอุสาหกรรมน้ีมีเพียง 5 รายหลกัๆ คือ
ไปรษณียไ์ทย, DHL, Fed Ex, TNT, และ UPS ในขณะท่ีความตอ้งการในเร่ืองของความรวดเร็วและประสิทธิภาพใน
การขนส่งพสัดุภณัฑ์และเอกสารต่างๆ นั้นมีการขยายตวัเพ่ิมมากข้ึน จึงทาํให้ตลาดในส่วนน้ีนั้นยงัคงมีอตัราการ
เติบโตเพ่ิมสูงข้ึนเร่ือยๆ ในสภาวะท่ีการแข่งขนัไม่รุนแรงมากนกั จึงทาํให้ DHL ผูท่ี้มีความพร้อมทั้งทางดา้นเงินทุน 
เทคโนโลยี อีกทั้ งยงัเขา้มาบุกเบิกตลาดในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 30 ปี อีกทั้ ง DHL ยงัมีการทาํการตลาดอย่าง
ต่อเน่ืองไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองงาน Event ต่างๆ การออกแคมเปญใหม่ๆ ท่ีสอดคลอ้งกับวิถีชีวิตของคนไทยสังคม
ปัจจุบันเพ่ิมมากข้ึน หรือแม้กระทั่งการทาํกิจกรรมเพ่ือสังคม ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีจึงทาํให้ DHL นั้นเป็นท่ีจดจาํของ
ผูใ้ชบ้ริการไดเ้ป็นอยา่งดี และเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบัองค์การ อีกทั้งมีการให้บริการท่ีรวดเร็ว ฉับไว ้จึง
ไม่ใช่เร่ืองแปลกท่ี DHL จะมีส่วนแบ่งการตลาดมากท่ีสุดในอุตสาหกรรมน้ี  

ดีเอสแอล ประเทศไทย ให้บริการขนส่งพัสดุภัณฑ์และโลจิสติกส์อย่างครบวงจรด้วยศักยภาพของ 3 
หน่วยงาน ไดแ้ก่ ดีเอสแอล เอ๊กซ์เพลส โกลบอล ฟอร์เวิร์ดด้ิง และ ดีเอสแอล เอ็กเซล ซัพพลายเชน ท่ีช่วยให้ลูกคา้
ไดรั้บความสะดวกสบายอยา่งเต็มท่ีจากการติดต่อผูใ้ห้บริการเพียงรายเดียว (one-stop-shop) ซ่ึงรองรับการขนส่งทุก
รูปแบบ ตั้งแต่เอกสารไปจนถึงตูค้อนเทนเนอร์โดยมีพนกังาน 1,700 คนใหบ้ริการอยา่งมืออาชีพ ผา่นเคร่ือข่ายและจุด
บริการท่ีครอบคลุม 

จากรายละเอียดท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ ของ บริษทั ดีเอสแอล ประเทศไทย จาํกดั นั้นลว้นแลว้แต่มีปัจจยัท่ี
สําคญัคือในดา้นการให้บริการท่ีจะสามารถดึงดูดผูท่ี้จะเขา้มาใชบ้ริการให้เลือกใช้บริการ การให้บริการท่ีดีนั้นมี
องค์ประกอบหลายดา้นท่ีจะส่งผลต่อความสําเร็จทั้ง ดา้นรูปลกัษณ์, ดา้นความน่าเช่ือถือ, ดา้นการตอบสนอง, ดา้น
ความมัน่ใจ, และดา้นการเอาใจใส่ ซ่ึงดว้ยองคป์ระกอบเหล่าน้ีลว้นแลว้แต่เป็น ปัจจยัทางดา้นคุณภาพในการใหบ้ริการ
ทั้งส้ิน โดยเป็นเร่ืองท่ีตอ้งคาํนึงถึงเป็นปัจจยัหลกัเพราะ ปัจจยัน้ีจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการใหบ้ริการ ในดา้นตน้ทุน 
เวลา, และท่ีสําคญัสุดคือความน่าเช่ือถือ ท่ีผูใ้ชบ้ริการจะมีให้กบัตวัผูใ้ห้บริการ และเป็นปัจจยัหลกัในการเลือก ใช้
บริการของผูใ้ชบ้ริการ ในคร้ังต่อๆไป 

จากการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการของผูใ้ห้บริการขนส่งพสัดุภณัฑ์ บริษทั ดีเอ
สแอล ประเทศไทย จาํกดั ในเขตกรุงเทพมหานคร มีงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
 สันติ ทิฆัมพรพิทยา (2546:39) ศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ธุรกิจในอาํเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ต่อ
บริการไปรษณียด่์วนพิเศษของการส่ือสารแห่งประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ริการเป็นอยา่งมากพบวา่ดา้นการรับฝากมีอิทธิพลสูงสุดโดยมีปัจจยัความกระตือรือร้นช่วยเหลือ อธัยาศยัไมตรี 
เป็นมิตร ความพร้อมในการให้บริการ มารยาทและความเอาใจใส่ในการให้บริการ มีอิทธิพลต่อระดบัความพึงพอใจ
ของผูใ้ชบ้ริการกลุ่มตวัอยา่งเป้าหมายมากกวา่ปัจจยัอ่ืนๆ 
 อุทยั มุ่งงาม (2551 :14-15)กล่าวว่าความสามารถในการให้บริการให้ตรงกบัสัญญาท่ีให้ไวก้บัผูรั้บบริการ
การบริการทุกคร้ังตอ้งมีความถูกตอ้งเหมาะสมและไดผ้ลออกมาอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 ผศ.ดร.พฒัน์ พิสิษฐเกษม (2556) ไดศึ้กษาเร่ือง “เทคนิคการจดัการโลจิสติกส์ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพดา้นโล
จิสติกส์ของผูป้ระกอบการช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิคส์ในประเทศไทย :กรณีศึกษา ผูป้ระกอบการในนิคมอุตสาหกรรมยา่น
จงัหวดัปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยา” โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ กลุ่มของบริษทัผูป้ระกอบการ
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ช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ในเขตจงัหวดัปทุมธานีและพระนครศรีอยธุยา คือ นิคมอุตสาหกรรมนวนคร นิคมอุสาหกรรม
โรจนะ นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคและนิคมอุตสาหกรรมบางประอิน จาํนวนทั้ งส้ิน 138 บริษทั ผลการศึกษาพบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีมากท่ีสุด คือ มีทุนจดทะเบียนมากกวา่ 200 ลา้นบาท ระยะเวลาการดาํเนินงาน
มากกวา่ 15 ปี ส่วนใหญ่เป็นบริษทัสัญชาติญ่ีปุ่น สําหรับการดาํเนินการมากท่ีสุดคือ การวางแผนความตอ้งการวสัดุ
และส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัระดบัมาก ส่วนประสิทธิภาพดา้นโลจิสติกส์ในดา้นตน้ทุน ดา้นเวลาและความน่าเช่ือถือ 
พบว่า ในภาพรวมค่าเฉล่ียอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก การทดสอบสมมติฐานพบว่า ลกัษณะของบริษัทด้านทุนจด
ทะเบียนท่ีแตกต่างกนัจะมีผลต่อประสิทธิภาพทางดา้นโลจิสติกส์ทั้ง 3 ดา้น คือ ดา้นตน้ทุน ดา้นเวลา และดา้นความ
น่าเช่ือถือ ไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ด้านระยะเวลาการดาํเนินงาน ดา้นสัญชาติบริษทั ดา้นจาํนวนพนักงานและดา้น
ประเภทผลิตภณัฑ์ท่ีแตกต่างกนั สําหรับการหาค่าสัมพนัธ์ พบว่า เทคนิคการจดัการโลจิสติกส์กบัประสิทธิภาพโลจิ
สติกส์ดา้นตน้ทุน  ดา้นเวลาและดา้นความน่าเช่ือถือในภาพรวม มีระดบัความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง 

ดงันั้นจากท่ีไดก้ล่าวมาเบ้ืองตน้นั้น ทาํให้ผูว้ิจยัเกิดความความสนใจและ เลง็เห็นความ สาํคญัของ ปัจจยัท่ีมี
ผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการของ ผูใ้ห้บริการขนส่งพสัดุภณัฑ์    บริษทั     ดีเอสแอล ประเทศไทย จาํกดั เพ่ือให้
ทราบถึงประสิทธิภาพการให้บริการของผูใ้ห้บริการขนส่งพสัดุภณัฑ์ บริษทั ดีเอสแอล ประเทศไทย จาํกดั ท่ีผูม้าใช้
บริการตอ้งการและเกิดเป็นแนวทางใหผู้ใ้หบ้ริการปรังปรุงการบริการใหต้รงตามความพอใจของผูใ้ชบ้ริการต่อไป 

 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพ่ือศึกษาปัจจยัทางประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพโลจิสติกส์ 
2. เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นคุณภาพการใหบ้ริการท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพโลจิสติกส์ 
 

3. การดาํเนินการวจิัย 
  ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดร้วบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บขอ้มูลท่ีไดจ้าก
การแจกแบบสอบถามเป็นจาํนวน 400 คน ให้แก่ผูท่ี้เคยใชบ้ริการขนส่งพสัดุภณัฑช์ั้นแนวหนา้ในเขตกรุงเทพมหานคร  
ซ่ึงเป็นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเบ้ืองตน้เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นคุณภาพการให้บริการท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพโลจิสติกส์ และ
ในส่วนขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผูว้ิจยัทาํการศึกษาจากแหล่งขอ้มูลท่ีหาไดจ้าก ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูว้ิจยั
ท่านอ่ืนไดเ้คยวจิยัไว ้ส่ือส่ิงพิมพ ์บทความ บทคดัยอ่ หอ้งสมุด และเวบ็ไซดอ่ื์นๆ เป็นหลกั   
 

4. ผลการวจิัย 
ตารางท่ี 1 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ดา้นประชากรศาสตร์ 

ตวัแปร สถิติท่ีใช ้ ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ประกอบดว้ย เพศ, อาย,ุ การศึกษา, รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  
ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพโลจิสติกส์แตกต่างกนั 
เพศ t-Test ปฏิเสธ 
อาย ุ F-Test ยอมรับ 
การศึกษา F-Test ปฏิเสธ 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน F-Test ปฏิเสธ 
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สถิติท่ีเลือกใชมี้เหตุผลในการเลือกดงัน้ี 
- ในส่วนของ เพศ เลือกใช ้t-Test เน่ืองจาก เป็นสถิตท่ีใชเ้ปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ระหวา่งกลุ่มตวัอยา่งสองกลุ่มท่ี

เป็นอิสระจากกนั 
- ในส่วนของ อายุ, การศึกษา, รายได้เฉล่ียต่อเดือน เลือกใช้ F-Test เน่ืองจาก เป็นสถิติท่ีใช้เปรียบเทียบ

ค่าเฉล่ีย ในกรณีท่ีมีประชากรหรือตวัอยา่งมากกวา่ 2 กลุ่ม ขอ้มูลแต่ละกลุ่มตวัอยา่งตอ้งมีการกระจายแบบ 
Normal distribution และทุกกลุ่มจะตอ้งมีค่าการกระจายหรือมี Variation ไม่แตกต่างกนั 

 
ผลการวิจยั ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ในดา้นอายุท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพ โลจิสติกส์ดา้น

เวลา และ ความน่าเช่ือถือ แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธนกร กรวชัรเจริญ )2555 ( ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานเป็นทีมของพนกังาน บริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ จากดั (มหาชน) พบวา่ อายขุองพนกังานท่ี
มีแตกต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมในภาพรวมแตกต่างกนั  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า
พนกังานท่ีมีอายเุฉล่ียมากกวา่ 46 ปีข้ึนไปมีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการทางานเป็นทีมแตกต่างจากพนกังาน
ท่ีมีอายเุฉล่ียระหวา่ง 25-35 ปี และ 36-46 ปี อธิบายไดว้า่พนกังานอายมุากไม่ชอบกฎระเบียบต่างกนั แลว้ อยูใ่นระบบ
การบริหารงานเดียวกนั ถือกฎระเบียบในการปฏิบติังานท่ีเหมือนกนั มีสภาพแวดลอ้มการทาํงานท่ีคลา้ยคลึงกนั จึงทาํ
ให ้ประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมแตกต่างกนั 
 
ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 ดา้นคุณภาพการใหบ้ริการต่อประสิทธิภาพโลจิสติกส์ (ดา้นตน้ทุน) 

ตวัแปร สถิติท่ีใช ้ ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นคุณภาพการใหบ้ริการประกอบดว้ย ภาพลกัษณ์, ความน่าเช่ือถือ,  
การตอบสนอง, ความมัน่ใจ, การเอาใจใส่ มีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพโลจิสติกส์(ดา้นตน้ทุน) 
ดา้นภาพลกัษณ์ Correlation ไม่มีความสัมพนัธ์ 
ดา้นความน่าเช่ือถือ Correlation ไม่มีความสัมพนัธ์ 
ดา้นการตอบสนอง Correlation ไม่มีความสัมพนัธ์ 
ดา้นความมัน่ใจ Correlation ไม่มีความสัมพนัธ์ 
ดา้นการเอาใจใส่ Correlation ไม่มีความสัมพนัธ์ 

 
ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการประกอบด้วย ภาพลักษณ์, ความ

น่าเช่ือถือ, การตอบสนอง, ความมัน่ใจ, การเอาใจใส่ มีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพโลจิสติกส์ (ดา้นตน้ทุน)  โดยใช้
การทดสอบค่าสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Production Moment Correlation) พบว่า ปัจจยั
ดา้นคุณภาพการให้บริการประกอบดว้ย ภาพลกัษณ์, ความน่าเช่ือถือ, การตอบสนอง, ความมัน่ใจ, การเอาใจใส่ กบั
ประสิทธิภาพโลจิสติกส์ (ดา้นตน้ทุน) ไม่มีความสัมพนัพนัธ์ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  

 
 
 



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 10 ปีการศกึษา 2558 

 

วนัองัคารที ่11 สงิหาคม พ.ศ.2558 หน้า  895 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

ตารางท่ี 3 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 ดา้นคุณภาพการใหบ้ริการต่อประสิทธิภาพโลจิสติกส์ (ดา้นเวลา) 
ตวัแปร สถิติท่ีใช ้ ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นคุณภาพการใหบ้ริการประกอบดว้ย ภาพลกัษณ์, ความน่าเช่ือถือ,                การตอบสนอง, 
ความมัน่ใจ, การเอาใจใส่ มีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพโลจิสติกส์ (ดา้นเวลา) 
ดา้นภาพลกัษณ์ Correlation มีความสัมพนัธ์ 
ดา้นความน่าเช่ือถือ Correlation มีความสัมพนัธ์ 
ดา้นการตอบสนอง Correlation มีความสัมพนัธ์ 
ดา้นความมัน่ใจ Correlation มีความสัมพนัธ์ 
ดา้นการเอาใจใส่ Correlation มีความสัมพนัธ์ 

 
ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการประกอบด้วย ภาพลักษณ์, ความ

น่าเช่ือถือ, การตอบสนอง, ความมัน่ใจ, การเอาใจใส่ มีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพโลจิสติกส์ (ดา้นเวลา)  โดยใช้
การทดสอบค่าสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Production Moment Correlation) พบว่า ปัจจยั
ดา้นคุณภาพการให้บริการประกอบดว้ย ภาพลกัษณ์, ความน่าเช่ือถือ, การตอบสนอง, ความมัน่ใจ, การเอาใจใส่ กบั
ประสิทธิภาพโลจิสติกส์ (ดา้นเวลา) มีความสัมพนัพนัธ์ท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติ 0.05 มีความสัมพนัธ์กนัในระดบั
ปานกลางถึงค่อนข้างสูงไปในทิศทางเดียวกัน  โดยมีรายละเอียด ดังน้ีคือ ด้านภาพลักษณ์มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพโลจิสติกส์(ด้านเวลา) ระดับค่อนข้างสูง (r = 0.630**) ด้านความน่าเช่ือถือมีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพโลจิสติกส์  (ด้านเวลา) ระดับปานกลาง (r = 0.529**) ด้านการตอบสนองมีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพโลจิสติกส์  (ด้าน เวลา) ระดับปานกลาง  (r = 0.586**) ด้านความมั่นใจมีความสัมพัน ธ์กับ
ประสิทธิภาพโลจิสติกส์  (ด้านเวลา)ระดับค่อนข้างสูง (r=0.619**)และด้านการเอาใจใส่มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพโลจิสติกส์ (ดา้นเวลา) ระดบัค่อนขา้งสูง (r = 0.685**) 

 
ตารางท่ี 4 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 ดา้นคุณภาพการใหบ้ริการต่อประสิทธิภาพโลจิสติกส์ (ดา้นความน่าเช่ือถือ) 

ตวัแปร สถิติท่ีใช ้ ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นคุณภาพการใหบ้ริการประกอบดว้ย ภาพลกัษณ์, ความน่าเช่ือถือ, การตอบสนอง, ความมัน่ใจ 
การเอาใจใส่ มีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพโลจิสติกส์(ดา้นความน่าเช่ือถือ) 
ดา้นภาพลกัษณ์ Correlation มีความสัมพนัธ์ 
ดา้นความน่าเช่ือถือ Correlation มีความสัมพนัธ์ 
ดา้นการตอบสนอง Correlation มีความสัมพนัธ์ 
ดา้นความมัน่ใจ Correlation มีความสัมพนัธ์ 
ดา้นการเอาใจใส่ Correlation มีความสัมพนัธ์ 
 

ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการประกอบด้วย ภาพลักษณ์, ความ
น่าเช่ือถือ, การตอบสนอง, ความมั่นใจ, การเอาใจใส่ มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพโลจิสติกส์ (ด้านความ
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น่าเช่ือถือ)  โดยใช้การทดสอบค่าสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  (Pearson’s Production Moment 
Correlation) พบวา่ ปัจจยัดา้นคุณภาพการให้บริการประกอบดว้ย ภาพลกัษณ์, ความน่าเช่ือถือ, การตอบสนอง, ความ
มัน่ใจ, การเอาใจใส่ กบัประสิทธิภาพโลจิสติกส์ (ดา้นความน่าเช่ือถือ) มีความสัมพนัพนัธ์ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 
0.05 มีความสัมพนัธ์กันในระดับปานกลางถึงค่อนข้างสูงไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีรายละเอียด ดังน้ีคือ ด้าน
ภาพลกัษณ์มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพโลจิสติกส์(ดา้นเวลา) ระดบัปานกลาง  (r = . 0.514**) ดา้นความน่าเช่ือถือ 
มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพโลจิสติกส์  (ด้านเวลา) ระดับปานกลาง (r = 0.494**) ด้านการตอบสนองมี
ความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพโลจิสติกส์ (ดา้นเวลา) ระดบัปานกลาง (r = 0.568**) ดา้นความมัน่ใจมีความสัมพนัธ์
กบัประสิทธิภาพโลจิสติกส์ (ด้านเวลา) ระดับปานกลาง (r = 0.590**)  และด้านการเอาใจใส่มีความสัมพนัธ์กับ
ประสิทธิภาพโลจิสติกส์ (ดา้นเวลา)ระดบัปานกลาง (r=0.502**) 
 
5. บทสรุป 
         1.ผลการวิเคราะห์ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง ผลจากการศึกษาพบว่า ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศชายคิดเป็นร้อยละ 51 มีอายุอยู่ในช่วงตํ่ากว่า 25 ปีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 35.25 ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบั
การศึกษาระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 55.75  และส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่ท่ี 10,001-20,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 35.75 
          2.ผลการวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นต่อ ปัจจยัดา้นคุณภาพการให้บริการ ผลเม่ือพิจารณาเป็นแต่ละดา้นปัจจยั
คุณภาพการให้บริการ (ดา้นภาพลกัษณ์) พบว่า ระดบัความคิดเห็นโดยรวมจากผูต้อบแบบสอบถามอยูใ่นระดบัมาก 
(X̄ =4.15) ปัจจัยคุณการให้ภาพบริการ  (ด้านความน่าเช่ือถือ) พบว่า ระดับความคิดเห็นโดยรวมจากผู ้ตอบ
แบบสอบถามอยูใ่นระดบัมาก (X̄ =4.14) ปัจจยัดา้นคุณภาพการให้บริการ (ดา้นการตอบสนอง) ระดบัความคิดเห็น
โดยรวมจากผูต้อบแบบสอบถามอยูใ่นระดบัมาก (X̄ =4.16) ปัจจยัดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ (ดา้นความมัน่ใจ) ระดบั
ความคิดเห็นโดยรวมจากผูต้อบแบบสอบถามอยูใ่นระดบัมาก (X̄ =4.15) ปัจจยัดา้นคุณภาพการให้บริการ (ดา้นการ
เอาใจใส่) ระดบัความคิดเห็นโดยรวมจากผูต้อบแบบสอบถามอยูใ่นระดบัมาก (X̄ =4.12) 
          3. ผลการวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นต่อ ประสิทธิภาพการใหบ้ริการ ผลเม่ือพิจารณาเป็นแต่ละดา้นพบวา่ ดา้น
ตน้ทุน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการให้บริการดา้นตน้ทุน อยูใ่นระดบัมาก (X̄ 
=4.16) ดา้นเวลา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการให้บริการดา้นเวลา อยูใ่นระดบั
มาก (X̄ =4.10) ดา้นความน่าเช่ือถือผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการให้บริการดา้น
ความน่าเช่ือถือ อยูใ่นระดบัมาก (X̄ =4.23) 
 
6. กติติกรรมประกาศ 
          การทาํวจิยัศึกษาคน้ควา้อิสระในคร้ังน้ีสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี  โดยการไดรั้บความอนุเคราะห์อยา่งสูงจาก ผศ.
ดร.พฒัน์ พิสิษฐเกษม ซ่ึงไดเ้สียสละเวลาในการใหค้าํปรึกษา เสนอแนวคิด ช่วยเหลือ และตรวจขอ้บกพร่องต่างๆ ใน
งานวจิยั ผูว้จิยัจึงขอกราบขอบพระคุณท่าน ผศ.ดร.พฒัน์ พิสิษฐเกษม  ณ ท่ีน้ีเป็นอยา่งสูง 
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7. เอกสารอ้างองิ 
ธนกร กรวชัรเจริญ “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานเป็นทีมของพนกังาน บริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ จากดั

(มหาชน)” ,มหาวทิยาลยัราชมงคลธญับุรี , 2555. 
พฒัน์ พิสิษฐเกษม “เทคนิคการจดัการโลจิสติกส์ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพดา้นโลจิสติกส์ของผูป้ระกอบการช้ินส่วน
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บทคดัย่อ      

การศึกษาคน้ควา้อิสระเร่ือง  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการคลงัสินคา้ กรณีศึกษา บริษทั สตาร์
ไลท์  เซ็นทรัลเวิลด์ จาํกดั  ไดท้าํการศึกษาปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารคลงัสินคา้ไม่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงไดรั้บ
ผลกระทบมาจากการท่ีมีรูปแบบสินคา้ท่ีหลายหลาก การเก็บสินคา้รองรับความตอ้งการของลูกคา้ ทาํให้พ้ืนท่ีในการ
จดัเก็บไม่เพียงพอประกอบกบัการท่ีบริษทัมีนโยบายในการสร้างคลงัสินคา้เป็นของบริษทัเองดงันั้นผูศึ้กษาจึงไดน้าํ
ความรู้ด้านโลจิติกส์มาช่วยในการปรับปรุงการจัดเก็บสินค้าให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน โดยการศึกษาน้ีมี
วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาวเิคราะห์ปัญหาและแนวทางการแกไ้ขในเร่ือของพ้ืนท่ีในการจดัเกบ็และการจดัวางแผนผงัใหม่
สําหรับสินคา้ในคลงัสินคา้ใหม่โดยใชท้ฤษฎีคลงัสินคา้และการแบ่งกลุ่มสินคา้แบบ วิธีการจดักลุ่ม ABC  จากการ
ปรับปรุง พ้ืนจดัเก็บท่ีใหม่มีมากข้ึน จากเดิมอยูท่ี่ 950 ตารางเมตร ซ่ึงสามารถทาํการวางพาเลทไดป้ระมาณ 790-800 
พาเลท  ซ่ึงใน 1 พาเลท สามารถวางสินคา้ได ้80 กล่อง  ทั้งพ้ืนท่ีสามารถเก็บสินคา้ได ้64,000 กล่อง ส่วนท่ีใหม่อยูท่ี่ 
1,700 ตารางเมตร ซ่ึงสามารถทาํการวางพาเลท ไดถึ้ง 1,416 พาเลท หรือสามารถเกบ็สินคา้ไดถึ้ง 113,300 กล่อง สินคา้
อยูเ่ป็นหมวดหมู่ ไม่ปะปนกนั พ้ืนท่ีเพียงพอต่อการทาํงาน  
 

คาํสําคญั: ประสิทธิภาพ, การจดัวางสินคา้, คลงัสินคา้  
 

Abstract 

 This study of Improvement warehouse management efficiency: A case of Starlight Central World 
Company Limited, The objective of this study is to increase the efficiency of layout in the warehouse The study of 
the company found that a wide variety of product, keep the stock for the need of customers. Therefore there is not 
enough storage space. But company has a policy to create own warehouse, so the study had any knowledge of 
logistics came to help in the improvement of increase the efficiency. By This study aims to studied and analyze 
problems in the resolution of the store, and the new layout for the warehouse by using theory ABC Analysis. After 
adjustment is new warehouse has more area from the existing 950 square meters, which can be made to put pallet. 
About 790 - 800 pallet, 1 pallet which can be placed in the product can be stored up to 80 box per 1 pallet or can be 
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stored for up to 64,000 items box of the old warehouse but at the new has 1,700 square meters, which can be made 
to put up to pallet 1,416 pallet or can be stored for up to 113,300 items box. 
 

KEYWORDS: EFFICIECY, WEARHOUSE, LAY OUT 
 
1. บทนํา 

บริษทั สตาร์ไลท ์เซ็นทรัลเวิลด ์จาํกดั ดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบั นาํเขา้วตัถุดิบ ผลิตและจาํหน่าย พดัลม โคมไฟ 
และพัดลมโคมไฟ  ทั้ งท่ีใช้ในภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงกลุ่มลูกค้าหลัก คือ Home Pro, DOHome 
เน่ืองจาก บริษทัไดท้าํแบรนดสิ์นคา้ใหท้ั้งสองบริษทั ยงัมีขายส่งและเป็นตวัแทนนาํเขา้ใหแ้ก่ร้านคา้ หา้งโมเดิร์นเทรน 
  ในปัจจุบนัธุรกิจดา้นการคา้ส่งในประเทศไทยมีค่อนขา้ง และยิ่งทางดา้นตลาดของโคมไฟและพดัลมนั้น มี
อตัราการเติบโตท่ีสูงเน่ืองจากรัฐบาลมีการเอ้ืองดา้นภาษีนาํเขา้ โดยเฉพาะดา้นโคมไฟไม่มีการเสียภาษีนาํเขา้ ทาํให้
ง่ายต่อการนาํเขา้เองขายเอง ซ่ึงจะแตกต่างจากสมยัก่อนท่ีมีการเสียภาษีนาํเขา้ทาํให้มีอุปสรรคในดา้นการคา้ ทาํให้มี
คู่แข่งในตลาดน้อยรายกว่าปัจจุบนั  ดงันั้นทางบริษทัเล็งเห็นว่าควรมีการปรับตวั ปรับปรุง บริษทัให้ทนักบัสภาวะ
ปัจจุบนัของตลาด การเก็บสต๊อกสินคา้ไวเ้พ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้นั้น เป็นจุดหน่ึงท่ีทาํให้ไดเ้ปรียบ
ทางการตลาดเน่ืองจากสินคา้ของทางบริษทัเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีจาํเป็นต่อการตกแต่ง เพ่ิมเติม ภายในบา้น อาคาร 
โรงแรม หรือสถานท่ีต่างๆท่ีตอ้งการความเยน็และแสงสว่าง ฉะนั้นจุดน้ีเองทาํให้ทางบริษทัประสบปัญหาทางดา้น
การจดัเกบ็สินคา้ท่ีมากเกินไปจนก่อใหเ้กิดปัญหาพื้นท่ีในการจดัเกบ็ไม่เพียง การวางสินคา้ไม่แยกประเภท ดงันั้นทาง
ผูศึ้กษาไดพ้ยายามหาแนวทางพฒันาประสิทธิภาพในการทาํงานเละการบริหารจดัการ เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนั
ในการผลิต นาํเขา้ และการใหบ้ริการท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ทั้งในดา้นคุณภาพ ราคา และเวลา   
 ปัญหาท่ีทาง บริษัท สตาร์ไลท์ เซ็นทรัลเวิลด์ จาํกัด กาํลงัเผชิญอยู่ คือด้านพ้ืนท่ีในการจัดเก็บสินค้า ไม่
เพียงพอ ซ่ึงส่งผลให้การทาํงานในดา้นการจดัการพ้ืนท่ีจดัเก็บมีความคล่องตวันอ้ย สินคา้ไม่เป็นระเบียบ ประปนกนั 
หลากหลายประเภท ทาํให้ผูว้ิจยัไดท้าํการวิจยัภายใตห้ัวขอ้ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการคลงัสินคา้ไม่มี
ประสิทธิภาพ ทางผูว้จิยัไดท้าํการแยกปัญหาตามผงักา้งปลาโดยแจง้ปัญหาออกมาไดด้งัภาพท่ี 1 
 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

วตัถุประสงค์ของการศึกษาเพ่ือศึกษาการลดความเสียหายของสินคา้ท่ีเกิดข้ึนใน คลงัสินคา้ของบริษัท   

สตาร์ไลท ์เซ็นทรัลเวลิด ์จาํกดั 

2.1 เพ่ือวเิคราะห์หาปัญหาสินคา้เกิดความเสียหาย 

2.2 เพ่ือวเิคราะห์และจดัผงัการจดัวางสินคา้ใหมี้ประสิทธิภาพ 

2.3 เพ่ือวเิคราะห์ปัญหาในดา้นพ้ืนท่ีจดัเกบ็ท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดั 

3. การดาํเนินการวจิัย 
จากปัญหาและลกัษณะของปัญหาท่ีเกิดข้ึนท่ีไดก้ล่าวไปขา้งตน้ผูว้จิยัไดก้าํหนดประเดน็ของปัญหาของการ

วจิยั ดงัน้ี 
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ภาพที ่1  แสดงการวเิคราะห์ปัญหาโดยใชก้า้งปลา 
 

 จากประเดน็ปัญหาพ้ืนท่ีในการจดัเกบ็ไม่เพียงพอก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อสินคา้ จึงไดท้าํการวิเคราะห์เป็น
ประเดน็ต่างๆ ดงัน้ี 

ประเด็นท่ี 1 พ้ืนท่ีในการจัดเก็บสินคา้ในคลงัสินคา้ไม่เพียงพอกบัปริมาณสินคา้และวตัถุดิบท่ีได้มีการ
จดัเกบ็ในคลงัสินคา้น้ี ส่งผลใหพ้นกังานทาํงานไดย้ากข้ึนเน่ืองจากจะมีการร้ือ โยกยา้ย  พาเลทสินคา้หรืออะไหล่ท่ีไม่
ตอ้งการ เขา้-ออก ทาํให้ตอ้งใชเ้วลามากข้ึน จนทาํให้พนักงานไม่มีเวลาในการจดั stock ให้สินคา้เป็นระเบียบแยก
หมวดหมู่ ทาํใหก้ลายเป็นปัญหาของการบริหารคลงัสินคา้ไม่มีประสิทธิภาพ 

ประเด็นท่ี 2 ส่วนของสินคา้และวตัถุดิบ มีผลกระทบจากการท่ีไม่มีพ้ืนท่ีในการจดัเก็บท่ีเพียงพอ ทาํให้เกิด
การโยกยา้ย สินคา้ทบัซ้อนกนัขา้มประเภทสินคา้ หรือชนิดของสินคา้ ทาํให้ในบางคร้ังเกิดความเสียหายต่อตวัสินคา้ 
เพราะการทับซ้อนกันในแนวท่ีสูงขั้นเร่ือยๆ ทาํให้สินค้าท่ีเป็นฐานจะเกิดการรับนํ้ าหนักท่ีมากเกินไป และใน
คลงัสินคา้เองยงัมีสินคา้ไม่มีการเคล่ือนไหวอย่างน้อย 3-4 เดือน มีเป็นจาํนวนหน่ึงซ่ึงก็เป็นอีกหน่ึงสาเหตุท่ีทาํให้
พ้ืนท่ีการจดัเกบ็ไม่เพียงพอ อีกทั้งสินคา้ท่ีเกบ็ไวน้านจะทาํใหเ้กิดชาํรุด หรือบรรจุภณัฑไ์ม่คงสภาพเดิม ซ่ึงนั้นเป็นอีก
สาเหตุหน่ึงในดา้นตน้ทุนสินคา้ 

ประเดน็ท่ี 3 ในส่วนของระบบกระบวนการทาํงาน ในส่วนของการจดัวาง (Layout) (ณัฐพล กาํจรจิระพนัธ์ 
2556) นั้นไม่มีระบบในการทาํงาน การจดัวางเกิดจากความคุน้เคย เคยชิน ของตวัพนกังานในการเลือกท่ีจดัวางสินคา้
หรือวตัถุดิบ รวมไปทั้งการเบิกสินคา้เพ่ือทาํการจดัส่งนั้นจะมีการจดัสินคา้ตามบิลใบสั่งขายจากสาํนกังานใหญ่ ซ่ึงจะ
เป็นจุดท่ีเกิดปัญหาเน่ืองจากทางสาํนกังานใหญ่จะเปิดบิลสั่งขายมาในขณะท่ีไม่ไดเ้ช็คยอดสินคา้วา่มีไหม ซ่ึงเป็นการ
ไม่มีประสิทธิภาพในการประสานงาน จึงทาํให้เกิดความเสียหายตามมา เช่น บิลใบกาํกบัภาษีท่ีเปิดเสียไป การเสีย
โอกาสทางการขายกบัลูกคา้ ความเช่ือมัน่ของลูกคา้ต่อบริษทั เป็นตน้ อีกทั้งฝ่ายทางคลงัสินคา้ จะอพัเดทสตอ็กอาทิตย์

สินคา้
แตกหกั
เสียหาย 

 

 
การบรหิาร
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ละคร้ังหรือ สองอาทิตยค์ร้ัง ทาํใหส้ตอ็กไม่ไดอ้พัเดทไปยงัสาํนกังานใหญ่ จึงทาํใหเ้กิดผลกระทบท่ีมีสินคา้คงคา้งใน
คลงัสินคา้ เกินกวา่ความตอ้งการของลูกคา้ และเกินกวา่ความสามารถในการขายของฝ่ายขาย 

ประเด็นท่ี 4 ดา้นของบุคคลากร พนักงานในจะไม่มีความระมดัระวงัในการหยิบสินคา้ หรือบางคร้ังมีการ
โยนสินคา้เกิดข้ึน เน่ืองจากว่าสินคา้ส่วนใหญ่ในคลงัสินคา้ประกอบไปดว้ยแกว้ซะส่วนใหญ่ทาํให้ถา้เกิดการหล่น 
อาจทาํใหแ้กว้นแตกได ้อีกทั้งการตกังานโดยใช ้ Forklift พนกังานมกัจะบงัคบัรถโดยไม่มีการระวงัสินคา้ ทาํใหอ้าจมี
การชนสินคา้ หรือสินคา้หล่นจาพาเลทท่ีตกัมาอีกดว้ย  

รูปแบบของการวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดน้าํเสนอในลกัษณะของการวิเคราะห์ขอ้มูลทั้งในรูปแบบการศึกษา
ปฐมภูมิ และรูปแบบการศึกษาทุติยภูมิเป็นการศึกษาขอ้มูลภายในบริษัท ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง จากผล
การศึกษาทั้ง 2 ส่วน สามารถวิเคราะห์และประมวลเขา้ดว้ยกนัเพ่ือให้การศึกษาบรรลุตามวตัถุประสงค ์ทางผูว้ิจยัได้
วางแนวทางการแกปั้ญหา ดงัน้ี 

3.1 ดา้นพ้ืนท่ี เน่ืองจากบริษทัมีโครงการยา้ยคลงัสินคา้จากสถานท่ีเดิมไปยงัท่ีใหม่ ซ่ึงมีขนาด 2,450 ตาราง
เมตร คิดเป็น 1.63 เท่าของพ้ืนท่ีเดิม ซ่ึงจากการท่ีปริมาณพ้ืนท่ีท่ีมากข้ึนบวกกบัการท่ีบริษทัมีนโยบาย
ในการลดจาํนวนชนิดสินคา้ลงเพ่ือลดการเก็บสินคา้ นั้นทาํให้หมดปัญหาในดา้นพ้ืนท่ีไม่เพียงพอต่อ
การจดัเกบ็ 

3.2 ด้านการจัดวางสินค้า จัดการแบ่งกลุ่มสินค้าแบบ ABC (ABC Classification Location Policy) เป็น
วิธีการแบ่งกลุ่มสินคา้เป็น 3 กลุ่ม โดยพิจารณาจากขอ้มูลความถ่ีในการหมุนเวียนสินคา้เขา้และออก 
กลุ่มสินคา้ท่ีมีการหมุนเวียนสูง ปานกลาง และตํ่า กาํหนดให้แทนดว้ยกลุ่ม A, B และ C ตามลาดบั 
จากนั้นทาํการแบ่งพ้ืนท่ีสําหรับการจดัเก็บสินคา้เป็น 3 zone เพ่ือรองรับปริมาณสินคา้แต่ละกลุ่มท่ีได้
แบ่งไวแ้ละตอ้งมีการสาํรองพ้ืนท่ีไวสู้งสุดสาํหรับจดัเกบ็สินคา้แต่ละกลุ่มดว้ยโดยผูศึ้กษาคน้ควา้ไดท้าํ
การรวบรวมขอ้มูลสินคา้ท่ีมีอยู่ 119 รายการ ในช่วงเวลา 12 สัปดาห์ (เดือนสิงหาคม 2557 – เดือน
ตุลาคม 2557) จะพบวา่มีการหยบิสินคา้เพ่ือจดัส่งรวมทั้งหมด 22,254 กล่อง และยงัสามารถแบ่งสินคา้ 
เป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี 

• กลุ่ม A จะมีสินคา้ทั้งหมด 28 รายการ ท่ีมีจาํนวนในการหยิบสินคา้ไปเพ่ือทาํการจดัส่ง
ในช่วงเดือนสิงหาคม 2557 – เดือนตุลาคม 2557 เท่ากบั75.42% ของจาํนวนการหยิบ
สินคา้ทั้งหมด 

• กลุ่ม B จะมีสินคา้ทั้งหมด 43 รายการ ท่ีมีจาํนวนในการหยิบสินคา้ไปเพ่ือทาํการจดัส่ง
ในช่วงเดือนสิงหาคม 2557 – เดือนตุลาคม 2557 เท่ากบั 20.46% ของจาํนวนการหยิบ
สินคา้ทั้งหมด 

• กลุ่ม C จะมีสินคา้ทั้งหมด 48 รายการ ท่ีมีจาํนวนในการหยิบสินคา้ไปเพ่ือทาํการจดัส่ง 
ในช่วงเดือนสิงหาคม 2557 – เดือนตุลาคม 2557 เท่ากับ 4.15% ของจาํนวนการหยิบ
สินคา้ทั้งหมด 

3.3 ดา้นการจดัวางผงัสินคา้ มีแนวทางในการศึกษา 2 แนวทาง ในส่วนของแนวทางท่ี 1 การวางผงัเป็นการ
วางสินคา้ในแนวตอนลึก โดยยึดส่วนของการประกอบสินคา้เป็นจุดศูนยก์ลางของการจดัวางสินคา้ 
โดยการแบ่งโซนสินคา้ตามกลุ่มสินคา้ท่ีทาํการแยกสินคา้ตามกลุ่มสินคา้ A B และ C โดยการจดัวางจะ
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ยึด โซนการประกอบเป็นแนวหลกัเพ่ือให้สนองความตอ้งการของผูบ้ริหารท่ีตอ้งการเห็นการทาํงาน
ของโซนการประกอบไดอ้ยา่งชดัเจน และในส่วนของแนวทางท่ี 2 จะเป็นการจดัผงัเป็นการจดัผงัใน
แนวยาวขนานกับส่วนการประกอบสินค้า การจัดผงัทั้ ง 2 แบบน้ี เป็นการจัดผงัท่ีไม่ได้ยึดประตู 
Loading  เป็นหลกั แต่เป็นการยึดจุดของส่วนงานการประกอบเป็นหลกัเน่ืองจาก เป็นนโยบายของ
ผูบ้ริหารท่ีตอ้งการเห็นจุดท่ีพนกังานทาํงานไดอ้ยา่งชดัเจน 

3.4 ดา้นตวัสินคา้ ทางบริษทัมีนโยบายในการปรับลดจาํนวนสินคา้คงคลงัลงและปรับลดจาํนวนรุ่นหรือ
ของชนิดของสินคา้ลงตามเช่นเดียวกนั รวมไปถึงการยา้ยไปยงัคลงัสินคา้ใหม่ทาํให้มีพ้ืนท่ีเพียงพอต่อ
การจดัแบ่งสินคา้ อีกทั้งปัญหาของสินคา้ไดรั้บความเสียหายจากการท่ีสินคา้ทบัซ้อน ก่อให้เกิดการ
แตกหักเสียหายของอะไหล่สินคา้ เช่น แกว้, ท่อ เป็นตน้ ทั้งน้ีพ้ืนท่ีในการจดัเก็บสามารถแยกจดัเก็บ
เป็นโซนๆได ้ทาํให้การเก็บสินคา้ท่ีมีความเสียหายง่ายนั้น ถูกจดัให้เป็นสัดส่วน แยกประเภทไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 

3.5 การวิเคราะห์เพ่ือกาํหนดระดบัการสั่งซ้ือของปริมาณสินคา้คงคลงั เน่ืองจากสินคา้มีจาํนวนมากและมี
การเก็บสต๊อกสินคา้เป็นจาํนวนมาก ผูศึ้กษาไดเ้ล็งเห็นวา่ควรจะมีการทาํการจดัจุดควบคุมอยู ่2 จุดคือ 
จุดสั่งซ้ือ และระดบัสั่งซ้ือ การส่ังซ้ือจะเกิดข้ึนต่อเม่ือระดบัสินคา้ไดล้ดลงมาจนถึงจุดสั่งซ้ือ เพ่ือจะ
สั่งซ้ือสินคา้จนมีระดบัสูงข้ึนจนถึงระดบัควบคุม ระบบน้ีคือระบบจุดควบคุมตํ่าสุด-สูงสุด (Min-Max) 
ซ่ึงจะอธิบายสูตรในการคาํนวณดงัน้ี 

• การหาจุดสั่งซ้ือใหม่ (Reorder Point) เน่ืองจากสินคา้เป็นสินคา้ตลาดทาํใหก้ารสั่งซ้ือใน
แต่ละตวัสินคา้ไม่มีความแน่นอน ดงันั้นการกาํหนดจุดเพ่ือทาํการสั่งซ้ือใหม่จะทาํให้
สามารถลดการเก็บสินคา้ภายในคลงัสินคา้ลดลงได้ ดงันั้ นในการคาํนวณการหาจุด
สั่งซ้ือใหม่ สามารถดาํเนินการไดโ้ดยการใชสู้ตรการคาํนวณ 

สูตรในการคาํนวณการส่ังซ้ือใหม่ 
ROP = (D x LT) + SS 

• หาปริมาณสั่งซ้ือท่ีประหยดั (Economic Order Quantity) แลว้นาํค่าท่ีคาํนวณไดแ้ทนค่า
ในสมการเพ่ือหาค่าระดบัสั่งซ้ือ (S) ดงัขั้นตอนต่อไปน้ี 

สูตร EOQ =  

เม่ือ A = ความตอ้งการทั้งปี จากสถิติท่ีใชท่ี้ผา่นมา 

 CO = Cost of Order คือค่าของการสั่งซ้ือ ไดม้าตากการนาํตวัเลข 

4. ผลการวจิัย 
4.1 การจดัวางแผนผงัคลงัสินคา้ 
ทาํการออกแบบแผนผงัใหม่ซ่ึงพยายามจดัแผนผงัการวางวตัถุดิบให้เรียงกนัเป็นแถวลึกท่ีต้ืนข้ึน เพ่ือลด

ระยะเวลาและระยะทางในการร้ือและเคล่ือนยา้ยวตัถุดิบซ่ึงไดอ้อกแบบแผนผงัใหม่เป็นทางเลือก 2 แนวทาง และใช้
แนวคิดการจดักลุ่มดว้ยวิธีการจดักลุ่ม ABC (ณัติที ว่องกิจเจริญ 2554) เขา้มาวิเคราะห์ โดยใชข้อ้มูลรายการวตัถุดิบ
ทั้งหมดท่ีมีอยู ่119 รายการ ในช่วงเวลา 12 สัปดาห์ มาเรียงจดัลาํดบัปริมาณความถ่ีในการหยิบวตัถุดิบสําหรับใชใ้น
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การผลิตจากรายการวตัถุดิบท่ีมีความถ่ีในการหยบิมากไปหาความถ่ีนอ้ย, หาร้อยละของความถ่ีในการหยบิวตัถุดิบแต่
ละรายการเทียบกบัความถ่ีของการหยิบวตัถุดิบทั้งหมด , หาการจดักลุ่มวตัถุดิบตามกลุ่ม A, B และC ซ่ึงกลุ่มA จะมี
ความถ่ีคิดเป็นร้อยละ 75.42 , กลุ่มB มีความถ่ีคิดเป็นร้อยละ 20.46  และกลุ่มC มีความถ่ีคิดเป็นร้อยละ 4.14  

จากนั้นมีการกาํหนดพ้ืนท่ีจดัวางยอ่ยออกเป็นหน่วย location แลว้แบ่งออกตามการจดักลุ่ม แบบ ABC โดย
ให้กลุ่ม A เป็นกลุ่มวตัถุดิบท่ีมีความถ่ีในการผลิตบ่อย จะกาํหนดให้อยู่ในตาํแหน่งใกลจุ้ดอา้งอิงมากท่ีสุด จึงมี
ระยะทางในการเคล่ือนท่ีจนถึงจุดอา้งอิงนอ้ยท่ีสุด รองลงมาคือ locationในกลุ่ม B และ กลุ่ม C ตามลาํดบั 

 

          

             
 

ภาพที่ 3 แสดงแผนผงัจดัเกบ็วตัถุดิบแบบปัจจุบนั, แผนผงัแบบใหม่แนวท่ี 1 และแผนผงัแบบใหม่แนวท่ี 2 
 
 จากการศึกษาผงัสินคา้ทั้ง 2 การเคล่ือนยา้ยสินคา้ไปยงัจุด Re-packing นั้น ใชร้ะยะทางไม่ต่างกนั เช่น กลุ่ม
สินค้า A  ในโซน1 เม่ือทําการเทียบระยะทางแล้วพบว่า สินค้าท่ีอยู่กับจุด Re-Packing มากท่ีสุด ทั้ ง 2 แบบ ใช้
ระยะทาง เพียง 4 เมตร ส่วนสินคา้ท่ีอยู่ไกลสุดนั้น พบว่าใช้ระยะทางเท่ากนัท่ี 16เมตร เพราะฉะนั้นจะเห็นไดว้่า
ระยะทางในการจดัวางสินคา้ทั้ง 2 แบบ ไม่แตกต่างกนัมาก แต่การจดัวางท่ีทาํให้มีพ้ืนท่ีในการจดัเก็บมากกวา่คือ การ

ผงัการจดัเกบ็สินคา้แบบใหม่ 1 ผงัการจดัเกบ็สินคา้แบบใหม่ 2 



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 10 ปีการศกึษา 2558 

 

วนัองัคารที ่11 สงิหาคม พ.ศ.2558 หน้า  904 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

จดัวางแบบผงัการจดัวางสินคา้แบบใหม่ท่ี 1 สามารถจดัวาง pallet ไดถึ้ง 1,416 Pallet หรือจดัเกบ็สินคา้ไดถึ้ง 113,300 
กล่อง ซ่ึงมากกวา่ แบบผงัการจดัวางสินคา้แบบใหม่ท่ี 2 ท่ีจดัวาง pallet ไดเ้พียง 1,390 pallet หรือ 111,200 กล่อง ซ่ึง
ทางผูศึ้กษาไดเ้ลือกการจดัผงัการจดัวางสินคา้แบบใหม่ท่ี 1 เน่ืองจากการจดัวาง การจดัเก็บสินคา้ไดม้ากกวา่ เพ่ือให้
เกิดการใชพ้ื้นท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
 4.2 การวิเคราะห์เพ่ือกาํหนดระดบัการสั่งซ้ือของปริมาณสินคา้คงคลงั 
                 เน่ืองจากสินคา้มีจาํนวนมากและมีการเกบ็สตอ๊กสินคา้เป็นจาํนวนมาก ผูศึ้กษาไดเ้ลง็เห็นวา่ควรจะมีการทาํ
การจดัจุดควบคุมอยู ่ 2 จุดคือ จุดสั่งซ้ือ และระดบัสั่งซ้ือ การสั่งซ้ือจะเกิดข้ึนต่อเม่ือระดบัสินคา้ไดล้ดลงมาจนถึงจุด
สั่งซ้ือ เพ่ือจะสั่งซ้ือสินคา้จนมีระดบัสูงข้ึนจนถึงระดบัควบคุม ระบบน้ีคือระบบจุดควบคุมตํ่าสุด-สูงสุด (Min-Max) 
โดยคาํนวณไดจ้ากสูตร ROP = (D x LT) + SS และEOQ ( Economics Order Quantity )จะไดจุ้ดท่ีเป็นระดบัการสั่งซ้ือ
และไดป้ริมาณสั่งซ้ือท่ีประหยดัสุด เช่นสินคา้ในกลุ่มA ช่ือสินคา้ MS-01+WC 
 

จากสูตร   ROP = (D x LT) + SS 

จากตวัอยา่งจะได ้  ROP = (3.767 x 20) + 150.667 

     = 226 ช้ิน 

จากนั้น จะเป็นการนาํค่าพารามิเตอร์ท่ีไดม้าหาปริมาณสั่งซ้ือท่ีประหยดั(Economic Order Quantity) แลว้นาํ

ค่าท่ีคาํนวณไดแ้ทนค่าในสมการเพื่อหาค่าระดบัสั่งซ้ือ (S) ดงัขั้นตอนต่อไปน้ี 

ความตอ้งการทั้งปี A = 1,469 ค่าของการสั่งซ้ือ CO = 700 ค่าใชจ่้ายในการเกบ็รักษา CI = 0.36 

จากสูตร  EOQ =  

จากตวัอยา่งท่ีได ้ EOQ = .  

   = 42.52 ช้ิน 

เม่ือไดจ้าํนวนท่ีจะซ้ือแลว้นาํค่าไปแทนในสูตรท่ีจะหาระดบัการสั่งซ้ือต่อไป สูตรในการคาํนวณระดบัการ
สั่งซ้ือ คือ 

 S = ROP + Q 

โดยท่ี ROP = จุดสั่งซ้ือ ซ่ึงไดม้าจากการคาํนวณ 

 Q = ปริมาณการสั่งซ้ือซ่ึงไดม้าจากการคาํนวณ EOQ = 42.52 ช้ิน 

จากตวัอยา่งจุดสั่งซ้ือ ROP = 226 และปริมาณท่ีไดจ้ากการคาํนวณ EOQ = 42.52 ช้ิน 

แทนค่าจะไดผ้ลลพัธ์ S = 226 + 42.52 =  268.52 หรือ 269 ช้ิน 
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โดยสรุปจากตวัอยา่ง สินคา้ MS-01+WC จากกลุ่ม A เม่ือระดบัสินคา้ชนิดน้ีไดล้ดลงมาจนเหลือ 43 ช้ิน 
จะตอ้งทาํการสั่งซ้ือสินคา้เขา้มาเกบ็ในคลงัโดยท่ีระดบัสูงสุดท่ีจดัเกบ็อยูท่ี่ 269 ช้ิน 

 
5. บทสรุป 

 จากผลการศึกษา พบวา่ พ้ืนท่ีในการจดัเกบ็สินคา้ของ บริษทั สตาร์ไลท ์เซ็นทรัลเวลิด ์จาํกดั ไม่เพียงพอ ต่อ
การจดัเกบ็สินคา้ อีกทั้งประกอบกบัการบริหารจดัการคลงัสินคา้ไม่มีประสิทธิภาพ แต่เน่ืองจากบริษทัไดท้าํการเตรียม
ยา้ยไปคลงัสินคา้ใหม่ ซ่ึงแนวทางในการดาํเนิน ผูศึ้กษาไดท้าํการออกแบบผงัในการจดัเกบ็สินคา้ และการดาํเนินงาน
อ่ืนๆ ดงัน้ี 

- เน่ืองจากการยา้ยคลงัสินคา้ไปท่ีใหม่ท่ีมีพ้ืนท่ีในการจดัเกบ็สินคา้มากกวา่คลงัสินคา้เดิม ทาํใหก้ารจดัเกบ็จะ
ไม่มีการประปนของสินคา้ท่ีมีขนาดท่ีต่างกนั และ ประเภทสินคา้  

- แบบผงัคลงัสินคา้ท่ีทาํการศึกษา พบวา่แบบผงัใหม่ท่ี1 มีความจุในการจดัวางpallet ไดถึ้ง 1,416 pallet หรือ 
สามารถเกบ็สินคา้ไดถึ้ง 113,300 กล่อง เม่ือเทียบกบัคลงัสินคา้ปัจจุบนั ท่ีจดัวาง pallet ได ้800 pallet หรือสามารถเกบ็
สินคา้ได ้64,800 กล่อง 

- ไดท้าํแยกประเภทสินคา้ท่ีสาํเร็จรูปและก่ึงสาํเร็จรูปออกจากกนั เพ่ือ สะดวกในการหยบิสินคา้ สร้างความ
รวดเร็วในการทาํงาน จดัลาํดบัสินคา้ในการมาก่อนมาหลงั การตรวจนบัสินคา้ท่ีสะดวก ไม่มีสินคา้ปะปน 

- มีการคาํนวณจุด Reorder point (ROP) และจุด Economics order quantity (EOQ) เพ่ือคาํนวณการจดัเกบ็
สินคา้และคาํนวณพ้ืนท่ีจดัเกบ็ได ้อีกทั้งยงัเป็นการลดการเกบ็สินคา้ประเภทเคล่ือนไหวชา้ 
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ANALYSIS OF COST OF SERVICES AND INCREASE REVENUES: 
A CASE STUDY OF NEW ROUTE OF CITY AIRWAYS 
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บทคดัย่อ      

การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือลดตน้ทุนและเพิ่มรายไดข้องสายการบินซิต้ี แอร์เวย ์โดย
การเพ่ิมเส้นทางบินใหม่เพ่ือใหมี้ความหลากหลายทางดา้นเส้นทางการบิน สามารถดึงดูดความสนใจของผูโ้ดยสารให้
ใชบ้ริการสายการบินซิต้ี แอร์เวยม์ากข้ึน โดยผูศึ้กษาไดร้วบรวมขอ้มูลปัจจยัภายนอกต่างๆ มาวิเคราะห์เปรียบเทียบ
กบัสนามบินตวัเลือกเพ่ือวิเคราะห์ความเป็นไปไดใ้นการตดัสินใจเลือกเปิดเส้นทางการบินใหม่ท่ีเหมาะสมท่ีสุด โดย
การใชห้ลกัการกระบวนการวิเคราะห์เชิงลาํดบัชั้น (Analytic Hierarchy Process) โดยการใชเ้กณฑค์วามสอดคลอ้งกบั
นกัท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมายเป็นหลกั พบว่า สนามบินกระบ่ีมีความสอดคลอ้งกบักลุ่มนกัท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมายมาก
ท่ีสุด เน่ืองจากนักท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมายให้ความสนใจในการท่องเท่ียวทะเลมากเป็นอนัดบัหน่ึง นอกจากนั้ น
สนามบินกระบ่ีมีอตัราการเติบโตของนกัท่องเท่ียวมากข้ึน และมีการพฒันาศกัยภาพของสนามบินให้สามารถรองรับ
จาํนวนเท่ียวบินและจาํนวนผูโ้ดยสารท่ีเพ่ิมข้ึนในอนาคต 

 

คาํสําคญั: ลดตน้ทุน, เพ่ิมรายได,้ สายการบิน, เส้นทางการบิน, สนามบิน 
 

Abstract 

 This study was aimed to study of Analysis of Cost of Services and Increase Revenues: A Case Study of 
City Airways by adding the new routes to a variety of routes to attract the attention of passengers and had collected 
data to various external factors to analysis of the airport option to analyze the possibility to choose the most 
appropriate open new routes by using the Analytic Hierarchy Process program as a tool of Pairwise Comparison 
analysis. The results found that Krabi airport is consistent with the tourist targeted group and they are interested in 
the beautiful beach in the southern of Thailand. 
 

KEYWORDS: Cost of service,  Increase revenues,  Airways,  Airport 
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1) บทนํา 
ธุรกิจการบินของไทยช่วงเวลา 5 ปีท่ีผ่านมา (ปี ค.ศ.2009-ค.ศ.2013) ไดเ้ติบโตอย่างรวดเร็วและมีการ

แข่งขนักนัอยา่งคึกคกั ธุรกิจสายการบินตน้ทุนตํ่าของไทยมีการเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนัอยา่งมาก การเติบโตของ
ธุรกิจสายการบินของไทยส่วนใหญ่มาจากสายการบินตน้ทุนตํ่า ท่ีมีแนวโนม้การเติบโตอยา่งต่อเน่ือง ทาํใหมี้ส่วนแบ่ง
ทางการตลาดเพิ่มมากข้ึน การขยายสิทธิการบินทาํให้เกิดสายการบินตน้ทุนตํ่า (Low cost airline) ใหม่ข้ึนหลายสาย
การบิน ทาํให้ผูโ้ดยสารมีทางเลือกในการใชบ้ริการมากข้ึน ดงันั้นสายการบินจึงตอ้งมีการพฒันาประสิทธิภาพในการ
ทาํงานให้ไดม้าตรฐานและใหส้อดคลอ้งตามความตอ้งการของตลาด สายการบิน ซิต้ี แอร์เวย ์เป็นสายการบินเปิดใหม่
ท่ีตอ้งการดาํเนินงานแบบสายการบินตน้ทุนตํ่าอยา่งเตม็รูปแบบและมีประสิทธิภาพ โดยการลดตน้ทุนท่ีไม่จาํเป็น และ
สร้างรายได้ให้มากท่ีสุด โดยการเพ่ิมเส้นทางการบินใหม่ เพ่ือดึงดูดและรองรับนักท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมายและ
นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาประเทศไทย โดยการท่องเท่ียวทั้งภายในประเทศและต่างประเทศท่ีคึกคกัเป็นปัจจยัหลกัท่ี
ผลกัดนัรายไดข้องอุตสาหรรมการบิน และจาํนวนนักท่องเท่ียวท่ีเขา้มาในประเทศไทยมีแนวโน้มการเติบโตอย่าง
ต่อเน่ือง  

     เน่ืองดว้ยความตอ้งการของผูโ้ดยสารท่ีแตกต่างกนัและยงัมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ทาํให้มีการ
ก่อตั้งสายการบินตน้ทุนตํ่าใหม่มากข้ึน มีลกัษณะการบริการท่ีหลากหลายรูปแบบแตกต่างกนัไปของแต่ละสายการบิน 
ทาํให้เกิดการแข่งขนัทางด้านการบริการบนเคร่ืองบินและความหลากหลายด้านเส้นทางการบินเพ่ือให้สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของผูโ้ดยสาร จากปัญหาของสายการบินซิต้ี แอร์เวยคื์อ ไม่มีการศึกษาและวิเคราะห์ปัจจยั
ภายนอกต่างๆ เช่น ความสามารถในการรองรับของสนามบิน สายการบินคู่แข่งขนั พฤติกรรมการเดินทางของ
นกัท่องเท่ียว อตัราการเติบโตของนกัท่องเท่ียว และค่าใชจ่้ายต่างๆ เป็นตน้ ท่ีมีผลกระทบในการเปิดเส้นทางการบิน
ใหม่ ดงันั้นจึงจาํเป็นตอ้งมีการศึกษาและวเิคราะห์ปัจจยัภายนอก ตน้ทุน ท่ีมีผลกระทบในการเปิดเส้นทางการบินใหม่ 
ทั้งกาํหนดกลยทุธ์และวางแผนการปฏิบติัการ เพ่ือเพ่ือสร้างความแตกต่าง ความหลากหลายและเพ่ิมความไดเ้ปรียบใน
การแข่งขนั 
 

2) วตัถุประสงค์การวจิัย 
 เพ่ือศึกษาและวเิคราะห์แนวทางในการเปิดเส้นทางการบินภายในประเทศใหม่ 

3) การดาํเนินการวจิัย 
มีรายละเอียดการดาํเนินการศึกษาดงัน้ี 
3.1) ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นสนามบินตวัเลือกท่ีศึกษาเพ่ือเปิดเส้นทาง

การบินใหม่ โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลปัจจยัภายนอกต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการเปิดเส้นทางการบินใหม่สาํหรับการ
วเิคราะห์เพ่ือตดัสินใจเลือกเส้นทางท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

3.2) การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูศึ้กษาไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลจาก
การศึกษาแผนการดาํเนินงานในการเปิดเส้นทางการบินใหม่ของสายการบินซิต้ี แอร์เวย ์รวมทั้งเก็บขอ้มูลจากการ
สอบถามผู ้ท่ี เก่ียวข้อง และข้อมูลทุติยภูมิ  (Secondary Data) เป็นข้อมูลจากการศึกษาปัจจัยภายนอกต่างๆ  ท่ี มี
ผลกระทบในการเปิดเส้นทางการบินใหม่ของสายการบินซิต้ี แอร์เวย ์

3.3) การวิเคราะห์ขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูลปฐมภูมิ เพ่ือวิเคราะห์แผนการดาํเนินงานและแนวโนม้ในการ
เปิดเส้นทางการบินใหม่ การวิเคราะห์ขอ้มูลทุติยภูมิ เพ่ือวิเคราะห์ปัจจยัภายนอกท่ีมีผลกระทบในการเปิดเส้นทางการ
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บินใหม่ โดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห์ตามลาํดบัชั้น (AHP) ปัจจยัท่ีนาํมาวิเคราะห์มี 5 ปัจจยั ไดแ้ก่ 1) 
การเติบโตของนกัท่องเท่ียวในแต่ละสนามบิน 2) จาํนวนเท่ียวบินท่ีมีในปัจจุบนัเทียบกบัการรองรับของสนามบิน 3)
ความเร็วในการคุม้ทุน 4) จาํนวนคู่แข่งขนั 5) ความสอดคลอ้งของนกัท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมาย และสนามบินท่ีเลือกมา
ศึกษา 5 สนามบิน ไดแ้ก่ 1) สนามบินกระบ่ี 2) สนามบินเชียงใหม่ 3) สนามบินสุราษฏร์ธานี 4) สนามบินหาดใหญ่ 5) 
สนามบินตรัง 
 

4) ผลการวจิัย 
ตารางท่ี 1 สรุปผลปัจจยัท่ี 1 การเติบโตของนกัท่องเท่ียวในแต่ละสนามบิน 

สนามบิน อตัราการเติบโตของผูโ้ดยสาร (%) 

กระบ่ี 61.93 
เชียงใหม่ 21.35 

สุราษฏร์ธานี 28.07 
ตรัง 4.92 

หาดใหญ่ 23.3 

 
ตารางท่ี 2 สรุปผลปัจจยัท่ี 2 จาํนวนเท่ียวบินท่ีมีในปัจจุบนัเทียบกบัการรองรับของสนามบิน 

สนามบิน 
ความสามรถในการรองรับ 

จาํนวนเท่ียวบิน 
กระบ่ี 9 

เชียงใหม่ 371 
สุราษฏร์ธานี 27 

ตรัง 12 
หาดใหญ่ 517 

 
ตารางท่ี 3 สรุปผลปัจจยัท่ี 3 ความเร็วในการคุม้ทุน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สนามบิน 

จุดคุม้ทุน 

จาํนวนเท่ียวบิน/วนั จาํนวนท่ีนัง่/เท่ียวบิน 

กระบ่ี 4 162.31 
เชียงใหม่ 6 159.25 

สุราษฏร์ธานี 4 168.07 
ตรัง 6 167.55 

หาดใหญ่ 8 167.85 
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ตารางท่ี 4 สรุปผลปัจจยัท่ี 4 จาํนวนคู่แข่งขนั 

สนามบิน จาํนวนคู่แข่ง 

กระบ่ี 14 
เชียงใหม่ 22 

สุราษฏร์ธานี 7 
หาดใหญ่ 8 
ตรัง 2 

 
ตารางท่ี 5 สรุปผลปัจจยัท่ี 5 ความสอดคลอ้งของนกัท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมาย 

คาํถาม ความสนใจของนกัท่องเท่ียว
กลุ่มเป้าหมาย 

อตัราส่วนความ
สนใจ (%) 

1. สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีชอบมากท่ีสุด ชายหาด,ทะเล 67% 

2. จงัหวดัท่ีชอบไปมากท่ีสุด กระบ่ี 54% 

3. เหตุผลท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีประเทศไทย มีชายหาดและทะเลท่ีสวยงาม 62% 

4. ช่วงเวลาท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีประเทศไทย ช่วงฤดูร้อน 74% 

5. คุณใชเ้หตุผลใดในการเลือกใชบ้ริการสายการบิน ราคาถูก 42% 

6. คุณชอบเดินทางแบบใดภายในประเทศไทย รถยนต ์ 52% 

  
 จากการใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปในการวเิคราะห์ตามลาํดบัชั้น (AHP) โดยการเปรียบเทียบใหค้ะแนนเป็นคู่ 
 
 ตารางท่ี 6 แสดงค่านํ้าหนกัความสาํคญัของแต่ละสนามบิน 

เกณฑ ์ ปัจจยัท่ี 1 ปัจจยัท่ี 2 ปัจจยัท่ี 3 ปัจจยัท่ี 4 ปัจจยัท่ี 5 

สนามบินกระบ่ี 0.392 0.035 0.344 0.078 0.445 
สนามบินเชียงใหม่ 0.128 0.349 0.155 0.055 0.042 
สนามบินสุราษฏร์ธานี 0.253 0.084 0.259 0.277 0.156 
สนามบินตรัง 0.043 0.047 0.155 0.421 0.280 
สนามบินหาดใหญ่ 0.184 0.484 0.087 0.168 0.077 
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ตารางท่ี 7 แสดงค่านํ้าหนกัความสาํคญัของปัจจยัท่ี 1 – 5 

เกณฑ ์ นํ้าหนกั 

ปัจจยัท่ี 1 0.141 

ปัจจยัท่ี 2 0.089 

ปัจจยัท่ี 3 0.254 

ปัจจยัท่ี 4 0.202 

ปัจจยัท่ี 5 0.314 

 
ตารางท่ี 8 ผลคูณของลาํดบัความสาํคญั 

เกณฑ ์ ปัจจยัท่ี 1 ปัจจยัท่ี 2 ปัจจยัท่ี 3 ปัจจยัท่ี 4 ปัจจยัท่ี 5 ผลรวมแนวนอน 

สนามบินกระบ่ี 0.055 0.003 0.087 0.016 0.140 0.301 

สนามบินเชียงใหม่ 0.018 0.031 0.039 0.011 0.013 0.112 

สนามบินสุราษฏร์ธานี 0.036 0.007 0.066 0.056 0.049 0.214 

สนามบินตรัง 0.006 0.004 0.039 0.085 0.088 0.222 

สนามบินหาดใหญ่ 0.026 0.043 0.022 0.034 0.024 0.149 

 
5) การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาปัจจัยต่างๆ โดยการเปรียบเทียบเป็นคู่และให้ค่าตามวิธีการแบบกระบวนการลาํดับชั้นเชิง
วิเคราะห์ (AHP) ทาํให้ทราบวา่ปัจจยัท่ีแตกต่างกนัส่งผลกระทบท่ีแตกต่างกนัในแต่ละสนามบิน ผลจากการวิเคราะห์ 
สนามบินกระบ่ีมีค่านํ้ าหนกัความสาํคญัมากท่ีสุดเน่ืองจากมีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวชาวจีน
มากท่ีสุด นกัท่องเท่ียวชาวจีนให้ความสนใจท่ีอยากจะท่องเท่ียวทะเลท่ีจงัหวดักระบ่ี จากปัจจยัอตัราการเติบโตของ
นกัท่องเท่ียวท่ีสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ทาํให้มีโอกาสในการเพ่ิมเส้นทางบินสู่กระบ่ีเพ่ือรองรับกบันกัท่องเท่ียวท่ีเพ่ิมมาก
ข้ึน  สนามบินกระบ่ีเป็นสนามบินระหว่างประเทศท่ีรองรับกบัเท่ียวบินทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ จึงมีการ
พฒันาขยายสนามบินใหส้ามารถรองรับผูโ้ดยสารและเท่ียวบินท่ีกาํลงัมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง 

ขอ้เสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังน้ี สามารถเป็นประโยชน์สําหรับผูป้ระกอบการรายอ่ืนท่ีอยูใ่นธุรกิจสาย
การบินและผูท่ี้สนใจศึกษาเก่ียวกับสายการบิน เพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนการปฏิบัติงานและแนวการคิด
วิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือการตดัสินใจเลือกเปิดเส้นทางบินใหม่ เพ่ือลดค่าใชจ่้ายและเพ่ิมรายไดข้องสายการบิน โดยการนาํ
เทคนิคกระบวนการลาํดบัชั้นเชิงวิเคราะห์ไปประยุกต์ใช้ในการตดัสินใจ ประกอบกบัการวิเคราะห์ศกัยภาพของ
องคก์รและมีการนาํกลยุทธ์ทางการตลาดมาช่วยส่งเสริมการขายและโปรโมทสายการบินให้เป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน โดย
การจดัทาํโปรโมชัน่เพ่ือดึงดูดความสนใจจากนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมากข้ึน  ผลจากการวิเคราะห์มี
ความสาํคญัต่อการสนบัสนุนการดาํเนินงานและการตดัสินใจเลือกตวัเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุดสาํหรับผูบ้ริหารเพ่ือสร้าง
ผลกาํไรของสายการบิน 
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6) บทสรุป 
 ผลการศึกษาการเปิดเส้นทางบินใหม่จากการวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆ และให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยกระบวนการวิเคราะห์เชิงลาํดับชั้น (AHP) ได้ค่านํ้ าหนักลาํดับความสําคัญของแต่ละ
สนามบิน ดงัแผนภูมิท่ี 5.1 

 

 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 5.1 แสดงผลการวเิคราะห์หาค่าความสาํคญัของแต่ละสนามบิน 
 

 จากแผนภูมิท่ี 5.1 สรุปผลการศึกษาไดว้่า พบว่าผลรวมของค่านํ้ าหนักของสนามบินกระบ่ีมีค่ามากท่ีสุด 
แสดงว่ามีความสําคญัมากท่ีสุด คือ 0.301 รองลงมาคือ สนามบินตรัง0.222สนามบินสุราษฎร์ธานี 0.214 สนามบิน
หาดใหญ่ 0.149 ตามลาํดับ และสนามบินท่ีมีผลรวมของค่านํ้ าหนักน้อยท่ีสุดแสดงว่ามีความสําคญัน้อยท่ีสุดคือ 
สนามบินเชียงใหม่ 0.121 
 

กติติกรรมประกาศ  
การศึกษา คน้ควา้ดว้ยตนเองเร่ืองน้ีสําเร็จไดด้ว้ยความกรุณาจาก อาจารย ์ดร.มณิสรา บารมีชยั อาจารยท่ี์

ปรึกษาการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง รองศาสตราจารย ์ดร.วนัชยั รัตนวงษ์ ประธานการสอบการศึกษาคน้ควา้ดว้ย
ตนเอง และผูช่้วยศาสตราจารย ์รจนาฎ ไกรปัญญาพงศ์ ท่ีไดใ้ห้ความกรุณาให้คาํแนะนาํท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูศึ้กษา 
ตรวจตราและแกไ้ขเน้ือหา ตลอดจนใหก้าํลงัใจในการทาํการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองฉบบัน้ีมีความสมบูรณ์ 
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บทคดัย่อ      

กรณีศึกษา การเพ่ิมประสิทธิภาพการพยากรณ์ความต้องการสินค้าสําหรับการวางแผนการผลิต เป็น
การศึกษาเพ่ือทราบถึงปัญหาทางดา้นการพยากรณ์ ดา้นการวางแผนการผลิตและช่วยปรับปรุงเร่ืองการส่งสินคา้ล่าชา้ 
ซ่ึงผูว้จิยัไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลท่ีจะนาํมาแกปั้ญหา 

วตัถุประสงค ์ 1) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพความตอ้งการสินคา้ของลูกคา้สาํหรับ การวางแผนการผลิต โดยการ
นาํเทคนิคการพยากรณ์มาใชใ้นงานวิจยั 2) เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาวิธีการวางแผนการผลิตเพ่ือใหท้นัระยะเวลา
ส่งมอบสินคา้ 3) เพ่ือหารูปแบบของการพยากรณ์ความตอ้งการสินคา้ของลูกคา้ท่ีเหมาะสม จากการศึกษาจะใชว้ธีิการ
พยากรณ์ 3 วิธี ได้แก่ 1. วิธีการพยากรณ์โดยวิธีการหาค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี (Moving averages) 2. วิธีการหาค่าเฉล่ีย
เคล่ือนท่ีแบบถ่วงนํ้ าหนกั (Weighted moving averages) 3. การหาค่าพยากรณ์โดยวิธีของ Holt และใชค้่าเฉล่ียของค่า
สัมบูรณ์ของเปอร์เซ็นต์ของความคลาดเคล่ือน (MAPE) เป็นตวัวดัประสิทธิภาพของเทคนิคการพยากรณ์ และใช้
ขอ้มูลความตอ้งการเลนซ์แวน่ตา HL150 SHV70 ของลูกคา้ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2554 – เดือนธนัวาคม พ.ศ.2556 
ซ่ึงเลนซ์ HL150 SHV70 เม่ือทาํการใชเ้ทคนิคการพยากรณ์ในแต่ละวิธีจะเห็นไดว้่าเลนซ์ HL150 SHV70 เหมาะสม
กบัเทคนิคการพยากรณ์วิธี Weighted Moving Average (0.2,0.8) เพราะไดค้่าเฉล่ียของค่าสัมบูรณ์ของเปอร์เซ็นตข์อง
ความคลาดเคล่ือน (MAPE) ตํ่าสุดอยูท่ี่ 31.915138% เม่ือเทียบกบัวิธีอ่ืนๆ โดยนาํมาเป็นแนวทางในการนาํเสนอต่อ
บริษทักรณีศึกษา ในการวางแผนการผลิตและจดัเตรียมปัจจยัการผลิตหลงัจากการหาเทคนิคการพยากรณ์ท่ีเหมาะสม
แลว้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการวางแผนการผลิตในการการตอบสนองความตอ้งการลูกคา้ต่อไป  

 

คาํสําคญั: การเพ่ิมประสิทธิภาพ, การพยากรณ์, การวางแผนผลิต  
 

Abstract 

 This is a case study to increase efficiency of demand forecasting for productivity planning in order to 
solve problems on forecasting and productivity planning, and improve delivery time. In this case study, the 
researcher have solved these problems by collecting data. 
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 There are 3 objectives of research. One is to increase efficiency of product demand for productivity 
planning by using forecast solution from this research. Second is to be a guild line to improve productivity planning 
in order to deliver products on time. Last objective is to find the good pattern to forecast for product demand. There 
are 3 method of research. One is moving average method. Second is weighted moving average method and last 
method is holt method and using Mean Absolute Percentage Error (MAPE) for the efficiency technical forecast 
measuring and used the database Product HL150 SHV70 needed of each customer during January 2011 to 
December 2013 from the researched company. Product HL150 SHV70 after used several forecasting method and 
found that product HL150 SHV70 is most suitable for weighted moving average (0.2 , 0.8) forecasting method 
because this method has lowest Mean Absolute Percentage (MAPE) at 31.915138% comparing to other method. 
The researcher is hopefully that the research information will be useful for the company accomplishment, such as, 
to increase the demand forecasting for production planning or to quick response the customer needed and on time.      
 

KEYWORDS: INCREASE EFFICIENCY, FORCAST, PLANNING 
 
1. บทนํา 

ในปัจจุบนัน้ีการวางแผนการผลิตมีจาํเป็นท่ีจะตอ้งทราบถึงปริมาณความตอ้งการของผลิตภณัฑท่ี์จะเกิดข้ึน
ในช่วงเวลาขา้งหนา้ เพ่ือท่ีจะสามารถวางแผนเพ่ือเตรียมปัจจยัในการผลิตให้พร้อมท่ีจะดาํเนินการให้ตอบสนองต่อ
ความตอ้งการท่ีเกิดข้ึนในอนาคต ขอ้มูลของความตอ้งการท่ีดีสุด ก็คือ ความตอ้งการท่ีจะเกิดข้ึนจริงๆ ซ่ึงในทาง
ปฏิบติั จะสามารถหาไดจ้ากใบสั่งซ้ือของลูกคา้ แต่ใบสั่งของลูกคา้มีช่วงเวลาจาํกดัในการจดัส่ง ซ่ึงสั้ นเกินกว่าจะ
เตรียมการผลิตไดท้นัท่วงที จึงอาจจะนาํใบสั่งซ้ือของลูกคา้ ไปใชไ้ดเ้ม่ือตอ้งนาํไปพิจารณาในช่วงสั้นๆ ดงันั้นจึงมี
ความจาํเป็นท่ีจะตอ้งหากระบวนการอ่ืนในการหาความตอ้งการท่ีเกิดข้ึนไดโ้ดยมีช่วงเวลาท่ียาวพอท่ีจะวางแผนและ
เตรียมการผลิต ดงันั้นจึงแบ่งเป็นประเดน็ไดด้งัน้ี 

ประเด็นท่ี 1 การใชว้ิธีการพยากรณ์ความตอ้งการสินคา้ จะเป็นวิธีการท่ีดีสําหรับการหาความตอ้งการใน
ช่วงเวลาสั้นหรือยาว การวางแผนการผลิตท่ีแม่นยาํนั้นจะข้ึนกบัการพยากรณ์เป็นส่วนสาํคญั หากการพยากรณ์มีความ
แม่นยาํยอ่มทาํใหก้ารวางแผนผลิตมีความแม่นยาํตามไปดว้ย 

ประเด็นท่ี 2 จะส่งผลให้ทาํการวางแผนการผลิตเป็นไปอยา่งมีระบบ คือ ทราบปริมาณความตอ้งการสินคา้
ของลูกคา้ กจ็ะสามารถนาํมาวางแผนการผลิตเพ่ือใหส้อด คลอ้งกบักาํลงัการผลิตท่ีมีอยู ่สามารถใชท้รัพยากรท่ีมีอยูไ่ด้
เตม็ประสิทธิภาพ 

ประเดน็ท่ี 3 ส่งผลใหก้ารใชท้รัพยากรท่ีมีอยู ่เช่น กาํลงัคน วตัถุดิบ สามารถใชไ้ดอ้ยา่งเตม็ท่ี คือ ถา้ทราบวา่
ตอ้งมีการผลิตเป็นจาํนวนเท่าใด ทางฝ่ายผลิตจะสามารถจดัเตรียมบุคลากรเพ่ือรองรับการทาํงาน เตรียมวตัถุดิบไม่ให้
มีการขาดเหลือ จากตวัอยา่งดงักล่าว ทาํใหเ้กิดการใชท้รัพยากรไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

ดงันั้นกระบวนการทาํงานของการวางแผนการผลิตส่ิงแรกท่ีตอ้งคาํนึงถึงและมีความสําคญัมากในการวาง
แผนการผลิตคือกระบวนการของการพยากรณ์ความตอ้งการสินคา้ซ่ึงกระบวนการของการพยากรณ์ความตอ้งการ
สินคา้นั้นเป็นจุดเร่ิมตน้ของกระบวนการท่ีจะส่งผลถึงประสิทธิภาพและศกัยภาพของการของการวางแผนการผลิ
รวมถึงศกัยภาพในการบริหารงานอีกดว้ย 
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ทางบริษทัโฮยาเลนซ์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั ไดมี้นโยบาย คือ การวางแผนการผลิตท่ีดีจะตอ้งมีระยะเวลาการส่ง
มอบสินคา้ให้ทนัตามความตอ้งการของลูกคา้ หลงัจากท่ีไดรั้บใบสั่งซ้ือจากลูกคา้ แต่จากขอ้มูลระยะเวลาการส่งมอบ
โดยรวมในอดีตท่ีผ่านมาพบว่าบริษทัไม่สามารถส่งมอบสินคา้ไดท้นั เน่ืองมาจากการพยากรณ์ความตอ้งการสินคา้
ของลูกคา้มีความคลาดเคล่ือนสูง ซ่ึงเป็นสาเหตุให้ทาํการวางแผนการผลิตผิดพลาด การจดัเตรียมทรัพยากรในดา้น
การผลิตมีไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ เกิดปัญหาเร่งรัดกระบวนการผลิต ผิดนัดลูกคา้ รวมถึงเร่งรัดการ
ขนส่งสินคา้ ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีส่งผลทาํใหต้น้ทุนการผลิตเพ่ิมข้ึนและทาํใหบ้ริษทัเสียโอกาสทางธุรกิจเป็นอยา่งมาก อีก
ทั้งยงัทาํใหภ้าพลกัษณ์ขององคก์รดูไม่ดีเท่าท่ีควรในสายตาของลูกคา้ และส่งผลต่อความความจงรักภกัดีในตราสินคา้ 
(Brand Loyalty) ดงันั้นในกระบวนการวางแผนการผลิตจึงจาํเป็นตอ้งมีการพยากรณ์ความตอ้งการของลูกคา้ท่ีแม่นยาํ
มาประกอบการตดัสินใจ การพยากรณ์ขอ้มูลต่างๆของธุรกิจไดอ้ยา่งแม่นยาํหรือใกลเ้คียงความเป็นจริงนั้น จะส่งผล
ให้สามารถลดความเส่ียงท่ีจะตดัสินใจผิดพลาดลงได ้การพยากรณ์ทางธุรกิจน้ี สามารถจดัแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่มคือการ
พยากรณ์เชิงคุณภาพ  (Qualitative Methods หรือ Objective Methods) และการพยากรณ์เชิงปริมาณ(Quantitative 
Methods) โดยในทางธุรกิจกลุ่มการพยากรณ์เชิงปริมาณ เป็นท่ีนิยมกว่าการพยากรณ์เชิงคุณภาพ โดยกลุ่มการ
พยากรณ์เชิงปริมาณน้ีจะแบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย คือ การพยากรณ์อนุกรมเวลา(Time Series Forecasting) และการ
พยากรณ์เชิงเหตุผล (Causal Forecasting) (สุพล ดุรงคว์ฒันา,2537) การท่ีมีเทคนิคในการพยากรณ์หลายเทคนิค การ
พยากรณ์แต่ละคร้ังจึงควรเลือกเทคนิคท่ีเหมาะสมท่ีจะทาํให้การพยากรณ์มีความถูกตอ้งใกลเ้คียงความเป็นจริงมาก
ท่ีสุด (อจัฉรา จนัทร์ฉาย, 2544) 

 
2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

2.1  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพความตอ้งการสินคา้ของลูกคา้สาํหรับ การวางแผนการผลิต โดยการนาํเทคนิคการ
พยากรณ์มาใชใ้นงานวจิยั 

2.2  เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาวธีิการวางแผนการผลิตเพ่ือใหท้นัระยะเวลาส่งมอบสินคา้ 
2.3  เพ่ือหารูปแบบของการพยากรณ์ความตอ้งการสินคา้ของลูกคา้ท่ีเหมาะสม 

 
3. การดาํเนินการวจิัย 

จากปัญหาและลกัษณะท่ีเกิดข้ึนภายในองคก์รท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ผูว้ิจยัไดก้าํหนดประเด็นปัญหาของการ
วจิยัดงัน้ี 
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ภาพท่ี 1  ผงัแสดงเหตุผลและผลของปัญหา 

 
จากประเดน็ปัญหาการส่งมอบสินคา้ไม่ทนั จึงไดท้าํการวเิคราะห์ปัญหาไดเ้ป็นประเดน็ดงัน้ีคือ 
ประเด็นท่ี 1 การท่ีส่งมอบสินคา้ไม่ทนัตามระยะเวลาท่ีกาํหนด สืบเน่ืองมาจากการพยากรณ์ความตอ้งการ

สินคา้ยงัมีความคลาดเคล่ือน เม่ือเกิดการความคลาดเคล่ือนก็จะส่งผลต่อการวางแผนการผลิต และส่งผลไปถึงฝ่าย
ผลิต กล่าวคือ เม่ือปริมาณความตอ้งการสินคา้ของลูกคา้คลาดเคล่ือนอยูต่ลอด การวางแผนการผลิตกจ็ะเป็นไปไดย้าก
ดว้ยเช่นกนั ในบางคร้ังถา้ความตอ้งการสินคา้ไม่สอดคลอ้งกบัการวางแผนการผลิต เช่น ลูกคา้ตอ้งการค่าสายตาสั้นท่ี 
100 แต่การพยากรณ์คลาดเคล่ือนและไดท้าํการพยากรณ์ค่าสายตาอ่ืนๆใหมี้ปริมาณมากกวา่ค่าสายตาสั้นท่ี 100 ดงันั้น
การวางแผนการผลิตจะทาํการวางแผนการผลิตตามท่ีไดย้อดจากการพยากรณ์มา และเม่ือทาํการผลิตออกมาเป็นสินคา้
ท่ีสาํเร็จรูปแลว้ ค่าสายตาสั้นท่ี 100 จะไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ และค่าสายตาอ่ืนๆท่ีทาํการผลิต จะขาย
ไดไ้ม่หมดและจะนาํมาซ่ึงการมีสินคา้คงคลงั 

ประเด็นท่ี 2 เป็นประเด็นท่ีต่อเน่ืองมาจากการคลาดเคล่ือนของการพยากรณ์ กล่าวคือ ถา้การพยากรณ์มี
ความคลาดเคล่ือนมากจะส่งผลต่อฝ่ายการผลิต คือ ทางฝ่ายผลิตจะตอ้งเตรียมทรัพยากรดา้นบุคลากร และตอ้งเตรียม
วตัถุดิบสาํหรับการผลิต 

ประเดน็ท่ี 3 เม่ือมีความตอ้งการท่ีคลาดเคล่ือน จะส่งผลถึงเร่ืองทรัพยากรดว้ย คือ เม่ือมีความตอ้งการสินคา้
ท่ีมากข้ึน ก็จาํเป็นท่ีจะตอ้งจดัเตรียมบุคลากร ดว้ยการรับบุคลากรเพ่ิม เม่ือรับเพ่ิมก็จะมีปัญหาตามมาคือจะตอ้งมีการ
ฝึกอบรมบุคลากรใหม่ ซึงบุคลากรใหม่ยงัไม่มีทกัษะในการทาํงาน ยงัทาํงานผิดพลาด ทาํให้เกิดการมีของเสียเกิดข้ึน 
แต่การมีของเสียเกิดข้ึน เกิดข้ึนได ้2 รูปแบบ คือ 

1.  การมีของเสียท่ีเกิดจากตวับุคลากร บุคลากร 1 คน ทาํเลนซ์เกิดความเสียหาย คิดเป็นจาํนวนของเสียท่ีเกิด
ต่อเดือนประมาณ 15 ช้ินต่อเดือน 

2.  การมีของเสียท่ีเกิดจากเคร่ืองจกัร เคร่ืองจกัร 1 เคร่ือง ทาํเลนซ์เกิดความเสียหาย คิดเป็นจาํนวนของเสียท่ี
เกิดข้ึนต่อเดือนประมาณ 3 % 
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ขั้นตอนการพยากรณ์ 
1. เกบ็รวบรวมขอ้มูลยอดขายยอ้นหลงัของปี พ.ศ. 2554 - 2556 เป็นจาํนวน 36 เดือน ซึงเป็นขอ้มูลของเลนซ์

ชนิดHL150 SHV70 
2. ทําการตรวจสอบอิทธิพลของฤดูกาลด้วยระเบียบวิธีการทางสถิติ  Kruskal-Wallis Test และมีการ

ตั้งสมมติฐาน 
สมมติฐานทดสอบ 

:0H  ขอ้มูลชุดท่ี1 ชนิดเลนซ์ HL150 SHV70 ไม่มีอิทธิพลของฤดูกาล 
:aH  ขอ้มูลชุดท่ี1 ชนิดเลนซ์ HL150 SHV70 มีอิทธิพลของฤดูกาล 

กาํหนดระดบันยัสาํคญั (∝ ) = 0.05 
3. นําขอ้มูลไปใส่ในโปรแกรม SPSS เพ่ือตรวจสอบการหาอิทธิพลของฤดูกาลดว้ยโปรแกรม SPSS for 

Window Version 11.5 และนาํขอ้มูลยอดขายไปทาํการหาค่าพยากรณ์ดว้ยวิธีท่ีเก่ียวขอ้งตามหลกัทฤษฎี  เม่ือนาํขอ้มูล
ไปคาํนวณตามสูตรของทางทฤษฎีแลว้ จะทาํให้สามารถรู้ไดว้่า ค่าพยากรณ์ท่ีตอ้งการจะรู้ล่วงหน้านั้นเป็นเท่าไหร่ 
ยกตวัอยา่งเช่น ถา้ตอ้งการรู้วา่ค่าพยากรณ์ในเดือนเมษายน ปี พ.ศ.2557 ดว้ยวิธี Moving Average (N=3) เป็นเท่าไหร่
สามารถดูไดจ้ากตวัเลขท่ีทาํการพยากรณ์ ดงันั้นเลขท่ีไดจ้ะ = 48,337.67 

 

ภาพท่ี 2 แสดงค่าพยากรณ์เดือนเมษายน 2557 

MONTH Consumption CV
MOVING 

AVERAGE 
N=3

HL150 SHV70 1 89,689               0.36            -           
2 65,718                -           
3 80,297                -           
4 77,240                78,568.00  
5 47,369                74,418.33  
6 22,326                68,302.00  
7 26,539                48,978.33  
8 35,625                32,078.00  
9 46,684                28,163.33  

10 32,014                36,282.67  
11 61,834                38,107.67  
12 28,705                46,844.00  
13 42,643                40,851.00  
14 53,705                44,394.00  
15 37,153                41,684.33  
16 64,158                44,500.33  
17 18,242                51,672.00  
18 16,948                39,851.00  
19 50,984                33,116.00  
20 45,788                28,724.67  
21 37,469                37,906.67  
22 37,412                44,747.00  
23 35,083                40,223.00  
24 26,742                36,654.67  
25 55,865                33,079.00  
26 49,955                39,230.00  
27 45,016                44,187.33  
28 45,953                50,278.67  
29 32,359                46,974.67  
30 34,828                41,109.33  
31 43,957                37,713.33  
32 28,540                37,048.00  
33 33,006                35,775.00  
34 52,277                35,167.67  
35 51,165                37,941.00  
36 59,515                45,482.67  
37 51,482                54,319.00  
38 52,840                54,054.00  
39 40,691                54,612.33  
40 30,726                48,337.67  
41 21,653                41,419.00  
42 23,847                31,023.33  
43 42,375                25,408.67  
44 42,730                29,291.67  
45 51,622                36,317.33  
46 63,321                45,575.67  
47 58,811                52,557.67  
48 64,570                57,918.00  
49  62,234.00  
50  41,127.00  
51  21,523.33  
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 5. คาํนวณค่าความคลาดเคล่ือนของการพยากรณ์ MAPE ในแต่ละวิธีของการพยากรณ์และเลือกวิธีพยากรณ์
ท่ีเหมาะสมสาํหรับเลนซ์ชนิดนั้นๆ ท่ีใหค้่าพยากรณ์ท่ีแม่นยาํท่ีสุด โดยดูจากค่า MAPEท่ีต ํ่าท่ีสุดและทาํการสรุป 
 วธีิการพยากรณ์ในการทาํการพยากรณ์ 
1. การพยากรณ์โดยวธีิการหาคา่เฉล่ียเคล่ือนท่ี (Moving averages) 

                        

2. วธีิการหาค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบถ่วงนํ้าหนกั (Weighted moving averages) 

       

3. การหาค่าพยากรณ์โดยวธีิของ Holt 

)1(ˆ)1( 111 −−+= nnn ZZS αα                                                                                                                                                           

 

4. ผลการวจิัย 

 

ภาพท่ี 3 แสดงค่า MAPE ของแต่ละวธีิของเลนซ์ HL150 SHV70 

              จากภาพแสดงให้เห็นวา่ เลนซ์ HL150 SHV70 นั้น เม่ือนาํค่า MAPE มาเทียบกนัในแต่ละวิธี จะเห็นไดว้า่ วิธี
ท่ีดีท่ีสุดในการทาํการพยากรณ์เลนซ์ HL150 SHV70 คือ วิธี Weighted Moving Average (0.2, 0.8) เพราะ ค่า MAPE 
ของวิธี Weighted moving Average นั้ นมีค่าความคลาดเคล่ือนน้อยท่ีสุดอยู่ท่ี 31.915138 แต่การพยากรณ์ด้วยวิธี 
Weighted Moving Average นั้นสามารถทาํการพยากรณ์ล่วงหน้าไดแ้ค่ 2 เดือน คือ เดือนมกราคม 2558 และเดือน
กมุภาพนัธ์ 2558 

 
ภาพท่ี 4  แสดงการเปรียบเทียบยอดขายจริงกบัยอดพยากรณ์ดว้ยวธีิ  Weighted Moving 
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Average (0.2, 0.8) ของเลนซ์ HL150 SHV70 
จากการท่ีทาํการพยากรณ์เพ่ือหาวิธีการพยากรณ์ท่ีดีท่ีสุดสาํหรับเลนซ์แต่ละชนิดนั้น จะเห็นวา่ ค่า MAPE ท่ี

ไดน้ั้น ยงัมีค่าท่ียงัสูงอยู ่ดงันั้นผูท้าํวิจยั จึงมีการเสนอวิธีการแกปั้ญหาอีกวิธีท่ีทาํให้เลนซ์สามารถผลิตไดเ้ร็วและคาด

ว่าจะทาํให้การส่งมอบสินคา้ทนัต่อความตอ้งการของลูกคา้ คือ การลด Lead time ในการกระบวนการผลิต แต่ลด 

Lead time ในขั้นตอนการอบเลนซ์ จากเลนซ์ท่ีตอ้งทาํการอบ 24 ชัว่โมง ไดท้าํการเปล่ียนระยะเวลาการอบเลนซ์เป็น 

10 ชัว่โมง แต่การท่ีเปล่ียนระยะเวลาในการอบนั้น คุณภาพของเลนซ์ท่ีออกมานั้น คุณภาพจะตอ้งคงเดิม และ Yield 

จะตอ้งไม่ตก และอีกกระบวนการผลิตท่ีสามารถลด Lead time ได ้คือ การ Point And Layout  

การนาํการพยากรณ์มาใช ้

1. Moving Average เป็นวิธีท่ีเหมาะสมกบัขอ้มูลท่ีมีแนวโน้มเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีแนวโน้ม มกัจะใชก้บั
เหตุการณ์ท่ีมีแนวโนม้คงท่ี การพยากรณ์ควรข้ึนอยูก่บัขอ้มูลในอดีตท่ีเพ่ิงผา่นมาไม่นาน และจากขอ้มูลท่ีนาํมาทาํการ
พยากรณ์นั้น จึงใชก้ารคาํนวณหาค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี n ช่วงเวลา (n = 3, n = 4, n = 5) 

2. Weighted Moving Average เป็นวิธีท่ีมีแนวโนม้เขา้มาเก่ียวขอ้ง ส่งผลใหข้อ้มูลท่ีมีความเก่ามากเท่าไหร่ ก็
ยิง่มีความสาํคญัลดลงตามไปดว้ย แต่ขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการพยากรณ์ ใชข้อ้มูลยอ้นหลงั 3 ปี จึงเป็นขอ้มูลท่ีไม่เก่ามาก 
จึงเหมาะท่ีจะใชว้ธีิน้ีในการทาํพยากรณ์ 

3. Holt เป็นวิธีท่ีเหมาะสมกบัขอ้มูลท่ีเป็น Trend ก็คือจะมีรูปแบบการเพิ่มข้ึน หรือ ลดลงอย่างต่อเน่ือง, 
เปล่ียนแปลงตาม จาํนวนประชากร, เทคโนโลยี, อาย,ุ จะเป็นรูปแบบท่ีใชเ้วลาหลาย ๆ ปี และจากขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้น
การพยากรณ์นั้น จะเห็นไดว้า่มีแนวโนม้ลดลงทุกปี  

               ผลการพยากรณ์  โปรแกรม Excel คาํนวณสรุปผลการพยากรณ์ โดยเป็นลาํดบัสุดทา้ยของการพยากรณ์ โดย
การนาํขอ้มูลค่า  MAPE ใชใ้นการเปรียบเทียบเพ่ือสรุปวิธีการพยากรณ์ท่ีมีค่าความคลาดเคล่ือนตํ่าท่ีสุด เม่ือคาํนวณ
ดว้ยโปรแกรม Excel เสร็จแลว้ กจ็ะนาํค่า MAPE ในแต่ละวิธีมาเปรียบเทียบกนัวา่  ค่า MAPE ของแต่ละวิธี วิธีไหนมี
ค่า MAPE ท่ีต ํ่าท่ีสุด และเลือกวธีินั้นๆ เป็นวธีิการพยากรณ์ท่ีเหมาะสมท่ีสุด 
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ตารางท่ี 1 แสดงการเปล่ียนแปลงระยะเวลาในการผลิตในการะบวนการ Polymerization 
และกระบวนการ Point And Layout 
 

 
ตารางท่ี 2 แสดงการเปรียบเทียบเวลาในการผลิตรวมก่อนและหลงัลด Lead Time 

 
5. บทสรุป 

การวิเคราะห์ขอ้มูลความตอ้งการเลนซ์แว่นตา HL150 SHV70 , HT150 SHV70 ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง 
ธนัวาคม ของปี พ.ศ. 2554 – 2556 ซ่ึงรวมเป็นระยะเวลา 3 ปี เพ่ือหาเทคนิคการพยากรณ์ความตอ้งการเลนซ์แวน่ตาท่ี
เหมาะสม โดยเทคนิคท่ีเลือกใชท้ดสอบ 3 วิธี คือ วิธี Moving Average , วิธี Weighted Moving Average , วิธี Holt ทาํ
ใหส้รุปไดว้า่ 

1. เลนซ์ HL150 SHV70 เม่ือทําการใช้เทคนิคการพยากรณ์ในแต่ละจะเห็นได้ว่าเลนซ์ HL150 SHV70 
เหมาะสมกบัเทคนิคการพยากรณ์วิธี Weighted Moving Average (0.2, 0.8) เพราะไดค้่าเฉล่ียความผิดพลาดร้อยละ
สัมบูรณ์ [Mean Absolute Percentage Error (MAPE)] ตํ่าสุดอยูท่ี่ 31.915138% 

2. แต่การพยากรณ์ท่ีไดน้ั่น ยงัมีค่า MAPE ท่ีสูงอยู ่จึงไดมี้การเสนออีกทางเลือกหน่ึงเพ่ือให้กระบวนการ
ผลิตเร็วข้ึนและมีเลนซ์ส่งมอบให้ลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว คือ การลด Lead time ในกระบวนการผลิตของเลนซ์ HL150 

กระบวนการทาํงานการผลิตเลนซ์ CAST ระยะเวลาในการทาํงาน
Mold From Warehouse , Mold 
Arrangement , Mold Cleaning 1 วัน
Gasket Injection 2 วัน
Gasket Cleaning 30 นาที

Monomer Mixing Filling Process 2 ชัว่โมง
Wait Mold Full Capacity of Oven 3 ชัว่โมง
Polymerization 10 ชัว่โมง
Gasket off 30 นาที
Separation Process 2 ชัว่โมง
Wait Lens Cool Down 1 ชัว่โมง
Edging 1 วัน
Inspection 2 ชัว่โมง
Pack 2 ชัว่โมง

กระบวนการทาํงานการผลิตเลนซ์ DIP ระยะเวลาในการทาํงาน
Receive Lens From MaKe a lot section
Rack Setting 3 ชัว่โมง
Input Dip Machine 6 ชัว่โมง
Wait Lens Full Capacity of Oven for Dry 6 ชัว่โมง
Oven for Dry 3 ชัว่โมง
Inspection 3 ชัว่โมง
Pack 3 ชัว่โมง
กระบวนการทาํงานการผลิตเลนซ์ COAT ระยะเวลาในการทาํงาน

Receive Lens From Dip Inspection
Blow Lens By Air Gun 2 ชัว่โมง
Rack Setting 3 ชัว่โมง
Cleaning Lens By Ultrasonic Cleaning Mach 6 ชัว่โมง
Arrange Lens Into Dome 2 ชัว่โมง
Wait Lens Full Capacity for Dome Of Coat 2 ชัว่โมง
Coat Process 7 ชัว่โมง
Coat Inspection 1 วัน
Point And Layout 5 ชัว่โมง
Recheck And Inspection 6 ชัว่โมง
Pack 3 ชัว่โมง

เวลาในการผลิตรวมกอ่นการลด Lead Time เวลาในการผลิตรวมหลงัลด Lead Time

6 วัน 19 ช่ัวโมง 30 นาที 5 วัน 10 ช่ัวโมง 30 นาที
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SHV70 เป็นอีก 1 ทางเลือกท่ีจะทาํใหก้ารผลิตรวดเร็วข้ึน และทาํใหส่้งมอบเลนซ์ใหลู้กคา้ไดต้ามท่ีลูกคา้ตอ้งการ โดย
มีการลด Lead Time ในกระบวนการผลิต Polymerization และกระบวนการ Point And Layout 

3. เม่ือคิดรวมจาํนวนวนัท่ีทาํการผลิตตั้งแต่ CAST , DIP , COAT และออกมาเป็น Finish Goods นั้น จะใช้
เวลารวมทั้ งส้ิน  6 วนั  19 ชั่วโมงและอีก 30 นาที  แต่ถ้าทําการลด Lead time ในกระบวนการผลิตในส่วนของ 
Polymerization โดยการลดจาํนวนเวลาในการอบเลนซ์ จาก 1 วนั ลดลงมาเหลือ 10 ชัว่โมง และกระบวนการผลิตใน
ส่วนของ Point And Lay out จาก 1 วนั ลดลงมาเหลือ 5 ชัว่โมง จะสามารถใชเ้วลารวมทั้งส้ิน 5 วนั 10 ชัว่โมง 30 นาที 

 
กติตกิรรมประกาศ  

การศึกษาคน้ควา้อิสระเร่ือง “การเพ่ิมประสิทธิภาพการพยากรณ์ความตอ้งการสินคา้สาํหรับการวางแผนการ
ผลิต” จัดทาํข้ึนเพ่ือประกอบการเรียนวิชา การศึกษาค้นควา้อิสระ หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการ
จดัการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย โดยรายงานฉบบัน้ีไดเ้สร็จสมบูรณ์ไดด้ว้ยความร่วมมือจากหลายฝ่าย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผูช่้วยศาสตราจารย  ์ดร.ชนะ เยี่ยงกมลสิงห์ อาจารยท่ี์ปรึกษาการค้นควา้อิสระ ท่ีท่านได้ให้
คาํปรึกษา แนะนํา และช่วยเหลือในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของงานวิจัย ตลอดจนให้กําลังใจในการ
ทาํการศึกษาคน้ควา้อิสระ ตั้งแต่เร่ิมตน้จนกระทัง่สําเร็จเป็นรูปเล่ม หากเกิดขอ้ผิดพลาดประการใด ขา้พเจา้ตอ้งขอ
อภยัไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 
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การเพิม่ประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลงัและการเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขนัขององค์กร 
กรณศึีกษา บริษัทผลติอาหารและเคร่ืองปรุงรสแห่งหน่ึง 

IMPROVEMENT OF INVENTORY MANAGEMENT AND INCREASE THE 
COMPETITIVENESS : A CASE STUDY COMPANY PRODUCE FOOD AND CONDIMENTS 

 

สุรกติต์ ศิลาสุวรรณ   สถาพร อมรสวสัดิ์วฒันา 
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--------------------------------- 
บทคดัย่อ      

                ในปัจจุบนับริษทักรณีศึกษา ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตอาหารและเคร่ืองปรุงรส ไดมี้การเติบโตอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงส่งผล
ให้เกิดปัญหาต่อประสิทธิภาพในคลงัสินคา้ กล่าวคือจากการศึกษาพบว่าพบว่ามีการจดัระบบในคลงัสินคา้ท่ีไม่มี
ประสิทธิภาพ ทาํให้เกิดตน้ทุนในการบริหารคลงัสินคา้และสินคา้คงคลงัเกินความจาํเป็น ดงันั้นในการศึกษาคร้ังน้ีจึง
มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาถึงการปรับปรุงกระบวนการบริหารจดัการคลงัสินคา้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและยงัไดศึ้กษา
กลยทุธ์ทางการตลาดท่ีเหมาะสมกบัองคก์รเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั จากการศึกษาเบ้ืองตน้พบวา่มีการ
จดัการกระบวนการในคลงัสินคา้ท่ีไม่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงจากการศึกษาพบว่า มีปัญหาทางดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ สินคา้
เสียหายระหว่างจดัเก็บ ระหว่างทาํการขนยา้ย พนักงานใชเ้วลาตรวจนับสต็อกหรือใชเ้วลาคน้หาสินคา้สินคา้เป็น
เวลานาน ซ่ึงทาํให้เกิดค่าใชจ่้ายอ่ืนๆตามมา ดงันั้นการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีจึงไดเ้สนอแนวทางการพฒันากระบวนการ
ในคลงัสินคา้ดว้ยหลกัการจาํแนกสินคา้คงคลงัแบบเอบีซี จากผลการศึกษาทาํให้ทราบไดว้่าการจดัการคลงัสินคา้
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพท่ีดีข้ึน 31.46 เปอร์เซ็นต ์และยงัเสนอแนวทางในดา้นกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีเหมาะสม 
คาํสําคญั: คลงัสินคา้, การจาํแนกสินคา้คงคลงัแบบเอบีซี, กลยทุธ์ทางการตลาด 
 

Abstract 

               There has been a continued growth in Case Study companies in our case study; the food seasoning and 
food producers. The growth began to affect the warehouse efficiencies. Inefficiency warehouse management causes 
the extra costs in controlling and monitoring the warehouse, and overstocking. The objectives of this research are to 
increase efficiency in managing the warehouse and to study the suitable marketing strategy for the organization in 
order to strengthen (increase) the company competitiveness. The initial study has found that there us ineffectiveness 
in warehouse operation hence the problems such as damaged goods during the storage period or during transit, 
other expenses caused by time-consuming and inefficient stock counting or stock locating. This research made 
recommendations in the development of warehouse management with the ABC inventory analysis, of which the 
result found that the efficiency of warehouse management has increased by 31.46%, and the research also suggest 
appropriate marketing strategies. 
KEYWORDS: warehouse, ABC inventory analysis, marketing strategies 
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1. บทนํา 
               ภายใตส้ภาวะในโลกธุรกิจในปัจจุบนันั้นนับวนัก็จะมีความทวีความรุนแรงในการแข่งขนักนัสูงข้ึนเร่ือยๆ 
เน่ืองมาจากความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีหลากหลายและเพ่ิมจาํนวนข้ึนทุกๆวนั ทาํใหทุ้กๆองคก์รธุรกิจตอ้งมีการเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกิจ โดยในอุตสาหกรรมผลิตอาหารและเคร่ืองปรุงรสซ่ึงจดัเป็นสินคา้ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมการเกษตร ท่ีมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เน่ืองจากาจากกระแสความนิยม
บริโภคอาหารไทยในกลุ่มชาวต่างประเทศ  ดงันั้นแลว้กลยุทธ์ต่างๆในทางธุรกิจนั้นจึงไดถู้กนาํมาใชใ้นการดาํเนิน
ธุรกิจ เพ่ือท่ีจะทาํให้ธุรกิจนั้นสามารถครอบครองส่วนแบ่งทางการตลาดให้ไดม้ากท่ีสุด ซ่ึงก็หมายถึงการท่ีธุรกิจนั้น
ประสบผลสาํเร็จในการดาํเนินงานและ สามารถใหผ้ลตอบแทนท่ีคุม้ค่ากบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบัองคก์รทั้งหมด การ
บริหารจดัการโลจิสติกส์ก็เป็นอีกส่วนหน่ึงท่ีทุกๆ ธุรกิจควรหันมาให้ความสาํคญั ซ่ึงหากนาํหลกัการน้ีนาํมาปรับใช้
ในองคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพกจ็ะนาํมาซ่ึงประสิทธิผล ซ่ึงวตัถุประสงคท่ี์สาํคญัของการบริหารจดัการโลจิสติส์ กคื็อ
การลดตน้ทุนท่ีไม่จาํเป็นให้ต ํ่าท่ีสุด เพ่ือท่ีจะเพ่ิมประสิทธิภาพ และความคล่องตวัในการปฎิบติังาน รวมถึงการเพิ่ม
ความพึงพอใจต่อลูกคา้ให้ไดม้ากท่ีสุด ดงันั้นการบริหารจดัการโลจิสติกส์ จึงประกอบดว้ยกิจกรรมต่างๆมากมาย ซ่ึง
แต่ละกิจกรรมต่างๆมีความสาํคญัไม่แพก้นัเลย เพราะแต่ละกิจกรรมต่างมีความสาํคญัท่ีจะทาํใหก้ารบริหารจดัการโลจิ
สติส์สามารถดาํเนินไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยการบริหารจดัการสินคา้คงคลงักเ็ป็นหน่ึงในกิจกรรมท่ีมีความสาํคญั
ในการบริหารจดัการโลจิสติส์ไม่แพกิ้จกรรมอ่ืนๆ ซ่ึงมีผูใ้หค้วามหมายของสินคา้คงคลงัไวม้ากมาย 
               (ดลพร บุญพารอด, 2550) ไดใ้ห้ความหมายของ การควบคุมสินคา้คงคลงัไวว้า่ “ การควบคุมสินคา้คงคลงั
หมายถึง การรวบรวม การจดบนัทึกรายการท่ีเก่ียวกบัสินคา้ในคลงัสินคา้ และท่ีอยู่ในมือ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้
ผูบ้ริหารทราบว่ารายการสินคา้ใดขายไดม้าก รายการสินคา้ใดขายไดน้้อย ควรสั่งซ้ือสินคา้ใดเพ่ิมเติม การควบคุม
สินคา้ท่ีเหมาะสมจะทาํใหเ้ป็นระเบียบแบบแผน ป้องกนัการร่ัวไหลช่วยใหเ้ลือกซ้ือสินคา้ไดต้รงกบัความตอ้งการ ใน
ปริมาณท่ีเหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพการควบคุมสินคา้คงคลงั ” ซ่ึงในการบริหารสินคา้คงคลงัเพ่ือให้เกิดการ
จดัเกบ็และสามารถป้อนใหค้วามตอ้งการแบบอิสระนั้นกิจการอาจจดัระบบการบริหารควบคุมสินคา้คงคลงัไดห้ลายๆ
วธีิดว้ยกนั ไดแ้ก่ 
               1.1 การควบคุมปริมาณสินคา้คงคลงั (Quantity or Q-System)  เป็นระบบการบริหารโดยมุ่งเน้นท่ีปริมาณ
สินคา้คงคลงั มีการกาํหนดนโยบายปริมาณสั่งซ้ือคงท่ี (Fixed Order Quantity) และมีการกาํหนดจุดสั่งซ้ือ (Order 
Point)ท่ีคงท่ี 
               1.2 การควบคุมตามช่วงเวลา (Periodic or P-System) ระบบน้ีนั้นจะมีการกาํหนดเพดานสินคา้คงคลงัสูงท่ีสุด 
และกาํหนดระยะเวลาท่ีในการตรวจนับปริมาณสินคา้คงคลงัและการสั่งซ้ือในแต่ละคร้ัง จะเร่ิมโดยการให้มีการ
จดัเก็บให้สูงสุด และจะมีการเบิกจ่ายออกมาใช้ แลว้เม่ือถึงกาํหนดก็จะมีการสั่งซ้ือสินคา้มาเติมให้ถึงเพดานท่ีได้
กาํหนดไว ้
              1.3 ระบบ 2 กล่อง (Two Bins System) เป็นวธีิท่ีแบ่งสินคา้ออกเป็น 2 จาํนวน ซ่ึงจาํนวนหน่ึงมีไวเ้พ่ือใช ้และ
อีกจาํนวนหน่ึงมีไวเ้พ่ือการสาํรองสินคา้ การใชสิ้นคา้คงคลงันั้นจะใชจ้ากจาํนวนแรก และเม่ือจาํนวนแรกหมดแลว้จะ
ใชใ้นส่วนท่ีสองท่ีมีการสาํรองไว ้และจะตอ้งมีการแจง้ใหฝ่้ายควบคุมสินคา้ทราบ เพ่ือท่ีจะทาํการสั่งสินคา้มาชดเชย 
              1.4 ระบบการจาํแนกสินคา้คงคลงัออกเป็นหมวด ABC (ABC analysis) ระบบน้ีจะเป็นวิธีการจาํแนกสินคา้
คงคลงัทั้งหมดออกเป็นประเภทโดยพิจารณาจาก อตัราการเคล่ือนท่ีเขา้ออกของสินคา้คงคลงัแต่ละรายการสินคา้เป็น
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เกณฑ์ เพ่ือท่ีจะสามารถลดภาระในการ ตรวจนับในการควบคุมสินคา้คงคลงั ดงันั้นแลว้จึงมีการแบ่ง ประเภทของ
สินคา้คงคลงั ออกเป็น3 กลุ่มดงัต่อไปน้ี 
               1.รายการสินคา้ท่ีมีอตัราการเคล่ือนไหวสูง (High - Movement Items)  คือสินคา้คงคลงัในกลุ่ม A จะมีระดบั
การควบคุมอยา่งเขม้งวดมากๆ 
               2.รายการสินคา้ท่ีมีอตัราการเคล่ือนไหวปานกลาง (Medium - Movement Items)  คือสินคา้คงคลงัในกลุ่ม B 
จะมีระดบัการควบคุมระดบัปานกลาง 
               3.รายการสินค้าท่ีมีอัตราการเคล่ือนไหวตํ่า (Low - Movement Items)  คือสินค้าคงคลังในกลุ่ม C จะให้
ความสาํคญันอ้ย มีการตรวจนบัท่ีนอ้ยมากท่ีสุด จะมีระดบัการควบคุมท่ีนอ้ย 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
               1. เพ่ือศึกษาถึงลกัษณะและผลกระทบของปัญหาท่ีมีต่อองคก์ร 
               2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจดัการบริหารคลงัสินคา้สาํเร็จรูปใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 
               3. เพ่ือศึกษาสภาพธุรกิจและกาํหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถขององค์กร (การขยาย
ตลาดไปสู่ประเทศพม่า) 
 
3. การดาํเนินการวจิัย 
               ผูศึ้กษาไดท้าํการศึกษาขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลในฐานขอ้มูลดา้นการควบคุมและบริหารจดัการสินคา้คงคลงั
ของบริษทัโดยทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลตั้งแต่เดือน มกราคม – ธันวาคม ปีพ.ศ. 2556 จากการศึกษาและเก็บขอ้มูล
ดงักล่าวทาํใหท้ราบถึงปัญหาภายในคลงัสินคา้ ดงัน้ี 
               1. จากการศึกษาดงักล่าวพบวา่ในคลงัสินคา้มีสินคา้หมดอาย ุหรือเสียหายระหวา่งจดัเก็บในคลงัสินคา้ เช่น 
สินคา้ชาํรุด เสียหาย ภายในคลงัสินคา้ ซ่ึงภายในระยะเวลาตั้งแต่เดือนมกราคม – ธนัวาคม ปีพ.ศ. 2556 มีมูลค่าความ
เสียหายทั้งหมดถึง 34,851 บาท 
 

 
 

รูปท่ี 1 : แสดงแสดงสภาพสินคา้ท่ีชาํรุด เสียหาย ในระหวา่งจดัเกบ็ 
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              2. จากการศึกษาในคลงัสินคา้พบว่ามีสินคา้เสียหายระหว่างการทาํการขนยา้ยสินคา้หรือจดัเตรียมขนยา้ย
สินคา้เพ่ือทาํการขนส่ง ซ่ึงความเสียหายท่ีเกิดข้ึนอนัเน่ืองมาจากการปฎิบติังานของพนักงาน ซ่ึงภายในระยะเวลา
ตั้งแต่เดือน มกราคม – ธนัวาคม ปีพ.ศ. 2556 มีมูลค่าความเสียหายทั้งหมดถึง 33,588 บาท 

 
 

รูปท่ี 2 : แสดงสภาพสินคา้ท่ีชาํรุด เสียหาย ในระหวา่งการขนยา้ยสินคา้ 
 

               3. จากการศึกษาพบว่า ภายในคลงัสินคา้นั้นพนักงานท่ีปฎิบติังานใชเ้วลาในการตรวจนับจาํนวนสินคา้คง
คลงั (Stock) ในส่วนคลงัสินคลงัสินคา้สาํเร็จรูปเป็นเวลานานหรือประมาณคร้ังละ 8 ชัว่โมง และจะมีการเกิดยอดท่ีไม่
ตรงกนั (Difference) ของรายการสินคา้ จาํนวนหลายรายการในการตรวจนบัประจาํเดือนทุกๆ คร้ัง  
              4. จากการศึกษาดงักล่าวพบว่า พนักงานท่ีปฎิบติังานในคลงัสินคา้ ในการควบคุมรถโฟล์คลิฟท์ใชเ้วลาใน
การคน้หาสินคา้ภายในคลงัสินคา้เป็นเวลานาน อนัเน่ืองจาก การจดัเก็บท่ีไม่มีการระบุตาํแหน่งท่ีแน่นอน และการ
เลือกตาํแหน่งท่ีไม่เหมาะสมในการจดัเก็บสินคา้ท่ีมีความถ่ีในการเคล่ือนไหวสูงและตํ่า ซ่ึงทาํให้เกิดค่าใชจ่้ายท่ีไม่
จาํเป็นตามมา เช่น ค่าใชจ่้ายในการเปล่ียนนํ้ ามนัรถโฟลค์ลิฟท์ของบริษทั ซ่ึงจะมีรอบในการเปล่ียน เท่ากบั 200 ชม.
ซ่ึงหากมีการบริหารจดัการท่ีดี จะสามารถยืดอายุในการเปล่ียนนํ้ ามนัรถโฟลค์ลิฟท์ออกไปไดอี้ก ทาํให้สามารถลด
ตน้ทุนในการผลิตลงไดม้าก 
               เม่ือผูศึ้กษาไดท้ราบถึงสภาพปัญหาท่ีพบแลว้ จึงไดท้าํการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาตามทฤษฎีแผนผงั
กา้งปลา (Cause and Effect Diagram) เพ่ือท่ีจะหาแนวทางในการแกไ้ขในขั้นต่อไป ดงัน้ี 

 
รูปท่ี 3 : แสดงการวเิคราะห์ปัญหาตามแนวคิดแผนผงัของสาเหตุและผล 



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 10 ปีการศกึษา 2558 

 

วนัองัคารที ่11 สงิหาคม  พ.ศ.2558 หน้า  926  อาคาร Digital Multimedia Complex  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

               จากกการวิเคราะห์ปัญหาตามแนวคิดแผนผงัของสาเหตุและผล ทาํให้ผูว้ิจยัไดท้าํการหาแนวทางในการ
แกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนโดยวิเคราะห์แนวทางเลือกออกมาทั้งส้ิน 4 แนวทางและทาํการเปรียบเทียบทางเลือกทั้งหมดซ่ึงได้
ทางเลือกท่ีไดท่ี้มีความเหมาะสมท่ีสุดซ่ึงสามารถ แบ่งทางเลือกในการแกปั้ญหาออกได ้2 ดา้นหลกัๆ คือ     
1. ดา้นบุคลากร และ 2. ดา้นระบบการจดัการสินคา้คงคลงั ดงัต่อไปน้ี 
              1. ดา้นบุคลากร ในระยะสั้นจะมีการจดัให้การจดัการฝึกอบรมพนกังานเป็นการภายในองคก์ร ในดา้นต่างๆ
เช่น ขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีถูกตอ้ง และจดัให้มีเอกสารบรรยายลกัษณะการปฎิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง และในระยะยาว 
จะจดัใหมี้การประชุมเป็นการภายในทุกๆ เดือน เพ่ือเปิดโอกาสใหพ้นกังานไดม้ารายงานปัญหาท่ีพบ และแกปั้ญหาท่ี
เกิดข้ึน และยงัมีการจดัจา้งผูท่ี้มีความเช่ียวชาญเขา้มาอบรม เพ่ือปรับแนวคิดและกระบวนการปฎิบติังานใหเ้ป็นระบบ 
ซ่ึงในกระบวนการปฎิบติังานจะมีการประเมินผลอยูต่ลอดเวลา 
              2. ด้านระบบการจัดการสินคา้คงคลงั  ปัจจุบันในคลงัสินคา้จะมีการจัดเรียงสินคา้โดยเป็นการแบ่งตาม
ประเภทสินคา้ ซ่ึงปัญหาท่ีพบคือการไม่มีการคาํนึงถึงหลกัการเคล่ือนไหวของสินคา้ รวมถึงยงัไม่ไดมี้กระบวนการท่ี
จะมาจดัการสินคา้ในดา้นหลกัการเขา้ก่อนออกก่อน (First in First out)โดยจากการศึกษาดงักล่าวทาํให้ผูศึ้กษาได้
แนวคิดในการออกแบบลกัษณะการจดัเรียงสินคา้ในคลงัสินคา้สําเร็จรูปให้มีความเหมาะสมผูศึ้กษาจึงไดมี้การนาํ
ระบบการวิเคราะห์คลงั สินคา้แบบเอบีซี มาใชเ้ป็นแนวคิดในการแบ่งแยกประเภทสินคา้ออกเป็นหมวดหมู่ A B และ 
C ซ่ึงสินคา้แต่ละหมวดหมู่ท่ีจะจดัวางนั้นจะพิจารณาจาก อตัราการเคล่ือนท่ีสินคา้ ซ่ึงผูศึ้กษาไดท้าํการออกแบบวาง
แผนผงับริเวณสําหรับสินค้าแต่ละหมวดหมู่ (Zoning) โดยจัดให้มีทั้ ง Zone A, B ,C รวมถึง ได้มีการนําแนวคิด
หลกัการ  เขา้ก่อนออกก่อน มาใชใ้นคลงัสินคา้ ในการเคล่ือนไหวเขา้ออกของสินคา้ในคลงัสินคา้ทั้งหมด 
 
 
 
 
 
                                                                  

 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 4 : แสดงลกัษณะการจดัเรียงสินคา้ในคลงัสินคา้หลงัการปรับปรุง 
 

              ในการจดัเรียงสินคา้ในคลงัสินคา้หลงัการปรับปรุง ตามแนวคิดหลกัการเอบีซี (ABC ANALYSIS) จะมีการ
จดั เรียงสินคา้ในแต่ละประเภทไปจดัเกบ็ในแต่ละ Rack โดยมีการระบุใหช้ดัเจน ในทุกๆ Zone ซ่ึงทางผูศึ้กษาจึงไดท้าํ
การทดลองเพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบ การจดัเรียงสินคา้ในคลงัสินคา้ตามแนวคิดหลกัการแบบเอบีซีดงักล่าว นั้นจะ
สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในในการปฎิบติังานไดอ้ยา่งไรโดยทางผูศึ้กษาจึงไดท้าํการเกบ็ขอ้มูลระยะเวลาท่ีใชใ้นการ
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นาํสินคา้มาจดัเก็บในคลงัสินคา้สําเร็จรูป ณ ปัจจุบนั ซ่ึงทางผูศึ้กษาจึงไดน้าํขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการเก็บขอ้มูลดงักล่าว 
เม่ือนาํไปเปรียบเทียบกบัขอ้มูลชุดเดียวกนัในการเปรียบเทียบดา้นระยะการเคล่ือนไหวของสินคา้สาํเร็จรูปประจาํวนั 
ในคลงัสินคา้ ในระยะเวลา 1 เดือนคือเดือนสิงหาคม 2557 
 
4. ผลการวจิัย 
              4.1 ด้านคลงัสินค้า  
              จากการศึกษาพบว่า ณ ปัจจุบนัในระยะเวลา 1 เดือน (ส.ค.2557) มีการใชร้ะยะเวลา ในการเคล่ือนไหวของ
สินคา้สําเร็จ รูปในคลงัสินคา้สําเร็จรูปทั้ งส้ิน ใช้ระยะเวลาไปทั้ งหมด 14,438 นาทีหรือ 240.63 ชั่วโมงหากมีการ
ปรับปรุงคลงั สินคา้ตามท่ีไดมี้การนาํเสนอ จะมีการใชร้ะยะเวลา ในการเคล่ือนไหวของสินคา้สาํเร็จรูปในคลงัสินคา้
สําเร็จรูปทั้งส้ิน จะใชร้ะยะเวลา 9,897 นาที หรือ 164.95 ชัว่โมง ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกนัแลว้พบวา่มีการใชร้ะยะเวลา
ในการดาํเนินการในคลงัสินคา้ลดลงถึง 4,541 นาทีหรือ 75.68 ชัว่โมง หรือมีประสิทธิภาพท่ีดีข้ึนถึง 31.46 เปอร์เซ็นต ์

 
กราฟท่ี 1 : แสดงขอ้มูลอตัราระยะเวลา ในการเคล่ือนไหวของสินคา้สาํเร็จรูปประจาํวนัในคลงัสินคา้สาํเร็จรูป 

เปรียบเทียบระหวา่งคลงัสินคา้ ณ ปัจจุบนัและคลงัสินคา้การหลงัปรับปรุงในระยะเวลา 1 เดือน 
 

              4.2 ด้านกลยุทธ์ในทางการตลาดเพ่ือเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร 
              สินคา้ประเภทอาหารและเคร่ืองปรุงรสในประเทศพม่าถือเป็นสินคา้ท่ีจาํเป็นต่อการดาํรงชีพและเป็นท่ี
ตอ้งการอย่างมาก จากการศึกษาขอ้มูลของประเทศพม่า ณ ปัจจุบนัประเทศพม่านั้นตอ้งมีการนาํเขา้สินคา้ประเภท
เคร่ืองปรุงรสจากประเทศไทยเกือบจะทั้งหมด ซ่ึงมีการนาํเขา้สินคา้ประเภทอาหารและเคร่ืองปรุงรสอยา่งต่อเน่ือง
และมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะประเทศพม่ายงัขาดแคลนในดา้นเทคโนโลยีและเงิน
ลงทุนในการผลิตอุตสาหกรรมแปรรูป เพราะวา่ในประเทศยงัไม่พร้อมสําหรับการผลิตสินคา้อุตสาหกรรม และจาก
การศึกษาพบวา่สินคา้ของบริษทัมีการส่งออกไปประเทศพม่ามีแนวโนม้ท่ีสูงข้ึนเร่ืองๆ โดยในปี 2557 นั้นมีมูลค่าถึง 
273,511.70 บาท และประเทศพม่านั้นมีจาํนวนประชากรท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ืองในปี 2557 มีถึง 54 ลา้นคน ดว้ยเหตุ
น้ีจึงถือเป็นโอกาศของธุรกิจในการขยายการลงทุน ซ่ึงในการกาํหนดกลยุทธ์ในการขยายการลงทุนเขา้สู่ตลาดใน
ประเทศพม่า จึงเป็นท่ีมาในการศึกษาและกาํหนดแนวทางในการขยายธุรกิจ ซ่ึงจากขอ้มูลท่ีไดท้าํศึกษา จึงไดแ้นวคิด
ในการขยายการลงทุนไปท่ี เมืองเมียวดี (Myawaddy) รัฐกะเหร่ียง ประเทศพม่าซ่ึงถือวา่เป็นเมืองท่ีมีการพฒันาควบคู่
กนักบั อาํเภอแม่สอด จงัหวดัตาก ซ่ึงไดรั้บการส่งเสริมให้มีการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานร่วมกนัระหวา่งจงัหวดัตาม
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แนวชายแดนไทย-พม่าในลกัษณะ บา้นพ่ีเมืองน้อง(Sister Cities) และท่ีอาํเภอแม่สอดน้ี นับว่าเป็นด่านศุลกากรท่ีมี
มูลค่าการส่งออกสูงสุด โดยในปี 2557 มีถึง 55,957.350 ลา้นบาทและมีแนวโน้มท่ีสูงข้ึนๆทุกๆปี และสินคา้ของ
บริษทัมีการส่งออกอยูท่ี่ อนัดบัท่ี14 ในการส่งออกอีกดว้ย ซ่ึงในการขยายธุรกิจระยะเร่ิมแรก ไดเ้ลือกวิธีการส่งออก
ทางตรง (Direct Exporting)และในระยะยาวได้เลือกวิธีการจ้างผลิต (Contract Manufacturing) ซ่ึงจะขยายฐานการ
ผลิตไปท่ี เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเมียวดี (Myawadi Border Trade Zone) มีซ่ึงในส่วนน้ีไดรั้บการสนับสนุนจาก
ทางรัฐบาลพม่าในดา้นสิทธิพิเศษต่างๆ และยงัเหมาะสมในการท่ีจะกระจายสินคา้ให้ครอบคลุมในประเทศพม่า ซ่ึง
รัฐบาลพม่าไดมี้การปรับปรุงส่วนของเส้นทางคมนาคมให้สะดวก ทาํให้การขนส่งกระจายสินคา้ไปยงัเมืองหลกัๆ 
เช่น ย่างกุ ้ง เนปิดอว์ สามารถทาํได้ง่ายและรวดเร็ว เมืองเมียวดียงัเป็นเมืองท่ีมีความพร้อมทางด้านผลผลิตทาง
การเกษตรและปศุสัตว ์อนัจะเป็นวตัถุดิบเพ่ือป้อนใหแ้ก่ภาคอุตสาหกรรม  นอกจากน้ีเมียวดียงัมีระบบสาธารณูปโภค
ท่ีค่อนขา้งไดม้าตรฐาน ทั้งทางดา้นนํ้ าประปา ไฟฟ้า ทางดา้นระบบส่ือสารนั้น ถือวา่อยูใ่นเกณฑ์ดีมี มีระบบอินเตอร์
และท่ีสาํคญัสามารถรับส่ือทีวขีองประเทศไทยไดทุ้กช่องอีกดว้ย ซ่ึงถือวา่มีความเหมาะสมในปัจจยัหลายๆดา้น ซ่ึงใน
ส่วนน้ีก็ตอ้งมีการวางกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีเหมาะสม ซ่ึงผูศึ้กษาไดท้าํการศึกษาและสามารถสรุปไดห้ลกัๆดงัน้ี ใน
กลยทุธ์ดา้นสินคา้ จะเนน้การพฒันาสินคา้ ใหม่ๆ (New product development) ใหเ้หมาะสมกบักลุ่มผูบ้ริโภคชาวพม่า
และมีการปรับปรุงขนาดบรรจุให้เหมาะสมตามลกัษณะการบริโภค ในส่วนราคาในระยะแรกจะใชว้ิธีการตั้งราคาตั้ง
ราคาตามตลาด (On going price )เพ่ือศึกษาตลาดและเปรียบเสมือนการแนะนาํสินคา้และขยายส่วนแบ่งทางการตลาด
จากคู่แข่งและในระยะยาว เม่ือความต้องการของผูบ้ริโภคท่ีมีมากข้ึนจะใช้วิธีตั้ งราคาแบบการขยบัราคาสูงข้ึน 
(Trading up)ในส่วนของ การจัดจาํหน่ายนั้น จะใช้กลยุทธ์การเขา้สู่ตลาดโดยผ่านตวัแทนการจัดจาํหน่ายในการ
กระจายสินคา้ทั้งตลาดบนและตลาดล่างและส่วนท่ีสําคญัคือ กลยุทธ์การส่งเสริมการขายในส่วนน้ีจะเน้นไปท่ีการ
กระจายสินคา้ใหค้รอบคลุมซ่ึงปัจจุบนัสินคา้ของบริษทัยงัไม่ครอบคลุม และมีการใหส่้วนลดพิเศษแก่ตวัแทนจาํหน่าย
รายต่างๆเพื่อเป็นการกระตุน้การระบายสินคา้ ซ่ึงบริษทัจะมีจะตอ้งมีการจดัทาํกลยทุธ์ ส่งเสริมการขายควบคู่กนัไป
เพ่ือขยายการรับรู้ของผูบ้ริโภค 
 

5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
            5.1ด้านคลงัสินค้า 
               จากการศึกษาและปรับปรุงกระบวนการในดา้นคลงัสินคา้ของบริษทั พร้อมทั้งไดมี้การเสนอแนะแนวทาง
ในการแกไ้ขเพื่อทาํการพฒันาและปรับปรุงไวแ้ลว้นั้น ซ่ึงมีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 
               1. ควรศึกษาระบบ Technologyใหม่ๆในการบริหารจดัการคลงัสินคา้ โดยจดัให้มี Software of Warehouse 
Management โดยระบบต่างๆ ซ่ึง ณ ปัจจุบนัถือวา่มีค่าใชจ่้ายท่ีสูง  ซ่ึงในอนาคตผูศึ้กษาคาดวา่น่าจะมีค่าใชจ่้ายท่ีตํ่าลง 
               2. การพฒันาและเปล่ียนแปลงระบบในการปฎิบติังานนั้น ส่ิงท่ีสาํคญัท่ีสุดคือพนกังานจะตอ้งมีความเขา้ใจ
ในระบบการปฎิบติังานอยา่งชดัเจนและพร้อมท่ีจะปฎิบติัตาม รวมถึงจะตอ้งมีการวดัและประเมิณผลการดาํเนินการ 
เพ่ือวดัประสิทธิภาพในการปฎิบติังาน 
            5.2 ด้านกลยุทธ์ในทางการตลาดเพ่ือเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร 
              ในดา้นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัขององค์กร ในระยะสั้ นนั้นก็ตอ้งมีการติดตามอย่างใกลชิ้ด 
และในระยะยาวการสร้างความแตกต่างของสินค้า เป็นส่ิงสําคัญท่ีจะต้องมีการศึกษาอยู่ตลอดเวลา เพ่ือท่ีจะ
ปรับเปล่ียนกลยทุธ์ต่างๆเพ่ือใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด ซ่ึงมีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 
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               1.ในการขยายธุรกิจในพ้ืนท่ีจริงขอ้มูลต่างๆ ท่ีใช้ในการประกอบการตดัสินใจจะยงัมีขอ้มูลท่ีมากกว่าท่ี
ผูจ้ดัทาํไดท้าํการศึกษาไวด้งักล่าว ซ่ึงอาจจะมีกลยทุธ์ท่ีแตกต่างจากท่ีไดน้าํเสนอไปขา้งตน้ 
               2.ในระยาวจะตอ้งมีการศึกษาถึงโอกาศและความเป็นไปไดใ้นการเพ่ิมโอกาศในการดาํเนินธุรกิจ ในการ
ขยายธุรกิจออกไปยงัประเทศอ่ืนๆท่ีมีความเหมาะสมจากโอกาศท่ีเกิดข้ึน เช่น โครงการก่อสร้างเส้นทางเช่ือมพม่า 
ไทย ลาว และเวยีดนาม (East - West Economic Corridor) 
 

6. บทสรุป 
               การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาและปรับปรุง กระบวนการบริหารคลังสินค้าให้เกิด
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด โดยใช้แนวคิดทางด้านกระบวนการโลจิสติกส์ ซ่ึงระบบท่ีจะนํามาใช้ใน จะตอ้งมีความ
เหมาะสม สะดวกและรวดเร็วในการปฎิบติังาน และลดความสูญเสียไดม้ากท่ีสุด ซ่ึงหลกัการท่ีเลือกนาํมาปรับใชคื้อ 
การวิเคราะห์คลงัสินคา้แบบ เอบีซี (ABC Analysis) และหลกัการจดัเก็บและนาํสินคา้ออกแบบเขา้ก่อนออกก่อน ซ่ึง
ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ในดา้นคลงัสินคา้ขององค์กรนั้นมีประสิทธิภาพท่ีดีข้ึนตามขอ้มูลท่ีไดเ้สนอ
ดังกล่าว ซ่ึงได้ผลเป็นท่ีน่าพอใจ สามารถแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีผูจ้ ัดทาํยงัได้
ทาํการศึกษาในเร่ือง การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัขององคก์ร โดยมีแนวความคิดและเลง็เห็นโอกาสในการ
ขยายการลงทุน ไปยงัประเทศประเทศพม่า ซ่ึงปัจจุบนัยงัเป็นประเทศมีปัจจยัความพร้อมในหลายๆดา้นสาํหรับการเขา้
ไปลงทุนขยายโอกาศในธุรกิจ ทางผูจ้ดัทาํจึงเห็นความสําคญัและโอกาสในส่วนน้ีขององคก์ร ท่ีจะพฒันาและขยาย
การลงทุนซ่ึงจะเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถขององคก์รได ้ดงัขอ้มูลท่ีไดน้าํเสนอดงักล่าว 
 

กติติกรรมประกาศ  
               การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองเร่ืองน้ี สําเร็จไดด้ว้ยความกรุณาจาก รองศาสตราจารย ์ดร.สถาพร อมรสวสัด์ิ
วฒันา อาจารยท่ี์ปรึกษา และคณะกรรมการท่ีไดใ้ห้ความกรุณาแนะนาํ ในการศึกษาคน้ควา้ดว้ยดีมาโดยตลอดและ
ขอขอบคุณทุกคนในครอบครัว ท่ีไดใ้ห้กาํลงัใจอยา่งเสมอมา หากการศึกษาดว้ยตนเองฉบบัน้ี มีขอ้บกพร่องประการ
ใด ผูศึ้กษาขอนอ้มรับไวแ้ต่เพียงผูเ้ดียว 
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การเพิม่ประสิทธิภาพการเลือกสถานทีจุ่ดจอดให้บริการรถตู้โมบายเคล่ือนทีข่องธนาคารออมสินภาค 1 
INCREASING AN EFFICIENCY IN FINDING A PARKING SPOT FOR GOVERNMENT 

SAVINGS BANK’S MOBILE UNIT 
 

ภาวติา ธิรามนต์ และ ดร.รวินกานต์ ศรีนนท์ 
1นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

2อาจารยป์ระจาํ สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะวศิวกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
--------------------------------- 

 

บทคดัย่อ      

การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองในเร่ืองการเพ่ิมประสิทธิภาพการเลือกสถานท่ีจุดจอดให้บริการรถตูโ้มบาย
เคล่ือนท่ี (Mobile Unit) ของธนาคารออมสิน ภาค 1 วตัถุประสงค์ของการศึกษาคร้ังน้ี เพ่ือทาํการศึกษาปัญหาการ
เลือกสถานท่ีจุดจอดให้บริการรถตูเ้คล่ือนท่ี (Mobile Unit) ของธนาคารออมสิน ภาค1 ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
และตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งเตม็ท่ีและทัว่ถึง  

จากการศึกษาโดยใชท้ฤษฎี AHP ทาํใหไ้ดผ้ลวา่ การเลือกสถานท่ีจุดจอดรถใหบ้ริการรถตูโ้มบายเคล่ือนท่ี มี
ปัจจยัหลกัท่ีสาํคญัคือ ปัจจยัดา้นกระบวนการจดัการ, ปัจจยัดา้นบุคลากร, ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม แต่ในปัจจุบนัการ
ให้บริการผ่านทางช่องทางรถตูโ้มบายไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว จึงทาํให้ควรมี
การยกเลิกการใหบ้ริการผา่นทางช่องทางรถตูโ้มบาย และไปเพ่ิมช่องทางการใหบ้ริการทางตูก้ดเงินสด (ATM)   ทาํให้
ลูกคา้ไดรั้บความสะดวกสบายมากข้ึน และเพ่ือเป็นเพ่ิมประสิทธิภาพใหน้าํเอากลยทุธ์ทางการตลาดในเร่ืองสร้างความ
แตกต่างของผลิตภณัฑแ์ละการบริการมาประยกุตใ์ช ้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใหม้ากข้ึน 

 

คาํสําคญั: เพ่ิมประสิทธิภาพการเลือกตาํแหน่งจุดจอดใหบ้ริการรถตูโ้มบายเคล่ือนท่ีของธนาคารออมสิน 
 

Abstract 

 A self-study research about an increase in efficiency in specifying a parking spot of  GSB’s mobile van 
service part 1. The objective of this research is to identify the problems of the van parking spot for GSB part1 to 
maximize efficiency and fully satisfy customer’s needs. From the study, we found that selecting parking spot for 
the service van has important factors such as management, human resource, and environment which are flexible 
factors.  We can accommodate them to suit a particular parking spot to make the most efficient van’s parking. 
Moreover, we can also use this marketing strategy to differentiate other products and services.  
 

KEYWORD : Increasing an efficiency in finding a parking spot for Government savings bank’s mobile unit 
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1. บทนํา 
ในปัจจุบนัสถาบนัการเงินทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนต่างก็มุ่งเนน้และการแข่งขนักนัมากข้ึนในหลายๆ

ดา้นและในดา้นของการบริการลูกคา้ก็มีส่วนสําคญัมาก ทาํให้เกิดทางเลือกในการให้บริการจากสถาบนัการเงินทั้ง
ของภาครัฐและภาคเอกชนเพิ่มข้ึนในรูปแบบต่างๆท่ีหลากหลาย และธนาคารออมสินจึงไดมี้แนวคิดในการใหบ้ริการ
ในรูปแบบของธนาคารเคล่ือนท่ีหรือรถตูโ้มบาย เป็นช่องทางเลือกหน่ึงท่ีธนาคารไดเ้ลง็เห็นวา่จะเพ่ิมช่องทางใหลู้กคา้
ไดม้าใชบ้ริการ เพ่ือความสะดวกสบายแบบบริการถึงถ่ินใกลบ้า้น เพ่ืออาํนวยความสะดวกให้กบัลูกคา้ท่ีไม่สามารถ
เดินทางมาทาํธุรกรรมทางการเงินท่ีธนาคารได ้ 

ด้วยแนวคิดการให้บริการอย่างครบวงจร ธนาคารจึงมีแนวคิดท่ีเห็นถึงความสําคัญของการให้บริการ         
ต่อลูกคา้ฐานราก ทาํให้ธนาคารออมสินจึงไดมี้การพฒันาในเร่ืองการบริการรถตูเ้คล่ือนท่ี (Mobile Unit) ให้มีหา
ตาํแหน่งจุดจอดท่ีครอบคลุมและเหมาะสมกบัการใช้บริการของลูกคา้ ให้ลูกคา้ในแต่ละบางพ้ืนท่ีไดรั้บบริการท่ี
สะดวกและรวดเร็วใหม้ากข้ึน  
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1.  เพ่ือศึกษาปัญหาการเลือกตาํแหน่งจุดจอดให้บริการรถตูเ้คล่ือนท่ี  (Mobile Unit ) ของธนาคารออมสิน

ภาค 1   ใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด และเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งเตม็ท่ีและทัว่ถึง 
2.  เพ่ือเสนอแนวทางการบริหารจดัการการเลือกตาํแหน่งจุดจอดให้บริการรถตูเ้คล่ือนท่ี ท่ีมีประสิทธิภาพ

มากยิง่ข้ึน และเป็นการขยายฐานลูกคา้เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ท่ีจะเพ่ิมมากข้ึนในอนาคต 
 

3. การดาํเนินการวจิัย 
 การศึกษาคร้ังมีจุดประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเลือกสถานท่ีจุดจอดเพื่อให้บริการนั่นคือการหาจุด
จอดรถให้ตรงกบักลุ่มเป้าหมาย ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ เพ่ิมลูกคา้รายใหม่ๆ  ซ่ึงจะนําขอ้มูลการออก
ให้บริการรถโมบายในอดีตและหาจุดตาํแหน่งจอดรถใหม่ โดยการวิเคราะห์หานํ้ าหนักเฉล่ียและค่านํ้ าหนักแต่ละ

ปัจจัยโดยใช้ทฤษฎี AHP หรือกระบวนการลําดับขั้นเชิงการวิเคราะห์  (Analytic Hierarchy Process) เป็น
กระบวนการท่ีไดรั้บความนิยมมีความถูกตอ้งแม่นยาํและวิเคราะห์หาแนวทางร่วมท่ีเหมาะสมในปัญหาท่ีมี
ความซบัซอ้นเป็นเทคนิคซ่ึงสามารถประยกุตใ์ชไ้ดท้ั้งในเกณฑเ์ชิงปริมาณและเกณฑเ์ชิงคุณภาพ เขา้มาช่วยใน
การตดัสินและนาํมาเปรียบเทียบ ทาํการวเิคราะห์เพ่ือหาทางเลือกท่ีส่งผลดีท่ีสุดต่อองคก์ร 
 หลังจากการวิเคราะห์ข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผลการดาํเนินงานของรถตู้โมบายในเดือน   
มกราคม – กรกฎาคม 2557 เพ่ือนาํมากาํหนดเกณฑ์ในการตดัสินใจ ซ่ึงสามารถกาํหนดปัจจยัท่ีสําคญัในการเลือก
สถานท่ีจุดจอดรถตูโ้มบาย ซ่ึงไดปั้จจยัทั้งหมด 6 ดา้น ดงัน้ี 

1. ปัจจยัดา้นกระบวนการจดัการ 
2. ปัจจยัดา้นบุคลาการ 
3. ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม 
4. ปัจจยัดา้นลูกคา้ 
5. ปัจจยัดา้นตน้ทุน 
6. ปัจจยัดา้นการบริการ 
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และเม่ือไดปั้จจยัท่ีสาํคญัต่อการเลือกสถานท่ีจุดจอดรถตูโ้มบายทั้ง 6 ดา้น ผูท้าํการศึกษาจะนาํปัจจยัท่ีไดท้าํ
แบบสอบถามเพื่อทาํการเปรียบเทียบในแต่ละปัจจยั หลกัในการคดัเลือกผูต้อบแบบสอบถามจะคดัเลือกจากผูท่ี้ทาํงาน
ในดา้นน้ีโดยตรง หรือ ผูท่ี้มีประสบการณ์ ความรู้ความชาํนาญในเลือกการเลือกสถานท่ีจุดจอดรถตูโ้มบาย ซ่ึงทางผู ้
ทาํการศึกษาไดค้ดัเลือกผูท่ี้ทาํแบบสอบถามได ้ดงัน้ี 

1. ผูอ้าํนวยการฝ่ายช่องทางผลิตภณัฑแ์ละบริการ             จาํนวน 1 คน 
2. ผูจ้ดัการสาขา หรือ ผูช่้วยผูจ้ดัการสาขา                         จาํนวน 1 คน 
3. พนกังานปฏิบติัการ ระดบั 4-5                                      จาํนวน 3 คน 
4. ลูกจา้งท่ีปฏิบติังานแทนพนกังานปฏิบติัการ ระดบั 2-7  จาํนวน 2 คน 
5. ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการรถตูโ้มบาย                                     จาํนวน 3 คน 
6. บุคคลทัว่ไป                                                                  จาํนวน 2 คน 

จากการทาํแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 12 คน ทาํให้สรุปไดค้่านํ้ าหนักในการนาํไปทาํการประเมิน
เลือกสถานท่ีจุดจอดรถตูโ้มบาย เรียงลาํดบัจากค่านํ้าหนกัท่ีมาก ไปหานอ้ย ไดด้งัน้ี  

1. ปัจจยัดา้นกระบวนการจดัการ (D)              คิดเป็น 35.26%  
2. ปัจจยัดา้นบุคลากร (C)                               คิดเป็น 24.65%  
3. ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม (A)                     คิดเป็น 14.06%  
4. ปัจจยัดา้นลูกคา้ (F)                                    คิดเป็น 9.41%  
5. ปัจจยัดา้นตน้ทุน (E)                                   คิดเป็น 9.10%  
6. ปัจจยัในดา้นการบริการ (B)                        คิดเป็น 7.52% 

จะเห็นไดว้่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการประเมินจุดจอดรถนั้น ท่ีสําคญัจะมีอยู ่3 ปัจจยั คือ ปัจจยัดา้นกระบวนการ
จดัการ, ปัจจยัดา้นบุคลากร, ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม ซ่ึงเม่ือไดค้่านํ้ าหนกัแลว้ จากนั้นเอาปัจจยัในการประเมินเลือก
สถานท่ีจอดให้บริการรถตูโ้มบาย จะนาํค่านํ้ าหนกัในแต่ละปัจจยั มาทาํการวิเคราะห์เพ่ือเลือกจุดจอดใหม่ในตรงตาม
ปัจจยัต่างๆท่ีไดก้าํหนดโดยการทาํสัมภาษณ์ผูท่ี้มีความเช่ียวชาญหรือผูท่ี้ทาํงานดา้นน้ีโดยตรง เม่ือไดส้ถานท่ีในแต่ละ
เขตพ้ืนท่ีของแต่ละสาขาแลว้นั้น และจะนาํวิธีการประเมินปัจจยั (Factor Rating Method) มาทาํการประเมินในแต่ละ
พ้ืนท่ี สามารถแยกออกเป็นสาขา ท่ีมีรถตูโ้มบายท่ีออกใหบ้ริการ     
 
4. ผลการวจิัย 

จากการศึกษาคน้ควา้เร่ืองของการเลือกสถานท่ีจุดจอดให้บริการรถตูโ้มบายของธนาคารออมสินภาค 1  
เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ี เพ่ือเป็นการแกปั้ญหาการเลือกสถานท่ีจอดรถตูโ้มบายท่ีไม่เกิด
ประสิทธิภาพในการบริการ จากการวิเคราะห์ขอ้มูลและการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากผลการดาํเนินงานของรถตูโ้มบาย
ในเดือนมกราคม – กรกฎาคม 2557 โดยนาํทฤษฏี AHP (Analytic Hierarchy Process) กระบวนการลาํดบัขั้นเชิงการ
วเิคราะห์ มาช่วยในการกาํหนดปัจจยัในการเลือกสถานท่ีจุดจอดรถตูโ้มบาย ไดท้ั้งหมด 6 ปัจจยั ดงัน้ี 

1. ปัจจยัดา้นกระบวนการจดัการ 
2. ปัจจยัดา้นบุคลาการ 
3. ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม 
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4. ปัจจยัดา้นลูกคา้ 
5. ปัจจยัดา้นตน้ทุน 
6. ปัจจยัดา้นการบริการ 
เม่ือได้ปัจจัยในการเลือกสถานท่ีจุดจอดรถตู้โมบายทั้ ง 6 ปัจจัย ผู ้ท ําการศึกษาจะนําปัจจัยท่ีได้ทํา

แบบสอบถามเพ่ือทาํการเปรียบเทียบในแต่ละปัจจยั โดยการตอบแบบสอบถาม จะให้พนกังานและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง
ในเร่ืองการเลือกสถานท่ีจุดจอดรถตูโ้มบายเป็นผูต้อบแบบสอบถาม  เม่ือไดค้่าคะแนนจากการเก็บแบบสอบถามนั้น
แลว้ จะนาํวิธีประเมินปัจจยั (Factor Rating Method) มาทาํการประเมินสถานท่ีจอดของแต่ละพ้ืนท่ีสาขานั้นๆท่ีได้
กาํหนดเลือกไวน้ั้น ซ่ึงสามารถสรุปสถานท่ีจอดของแต่ละสาขาไดด้งัน้ี 

1. ในเขตพื้นท่ีของสาขาดอนเมือง ไดน้าํปัจจยัท่ีไดค้่าประเมินแลว้ นาํมากาํหนดเลือกจุดจอดให้บริการรถตู้
โมบาย ซ่ึงในปัจจุบันมีจุดจอดดงัน้ี เคหะทุ่งสองห้อง, บ้านเอ้ืออาทร, เคหะหลกัส่ี, เคหะแจ้งวฒันะ ซ่ึงมีผลการ
ดาํเนินงานเป็นไปตามท่ีวางแผนไว ้ทาํใหไ้ม่ตอ้งมีการกาํหนดจุดจอดใหม่ 

2. ในเขตพ้ืนท่ีของสาขาโรงเรียนจิตรลดา ได้นําปัจจัยท่ีได้ค่าประเมินแล้ว นํามากาํหนดเลือกจุดจอด
ให้บริการรถตูโ้มบาย ซ่ึงในปัจจุบนัมีจุดจอดดงัน้ี  โรงเรียนจิตรลดา กบั สนามเสือป่า การจอดให้บริการรถตูโ้มบาย
ของสาขาจิตรลดาจะตอ้งมีการร่วมมือกบัสํานักพระราชวงัหรือกระทรวงต่างๆในบริเวณนั้น เน่ืองจากเป็นสถานท่ี
ราชการ จึงไม่สะดวกในการท่ีจะเขา้ไปจอด ทางสาขาจึงไดท้าํการติดต่อและประสานงานกบัสาํนกัพระราชวงั ซ่ึงทาํ
ให้สามารถไดเ้ขา้ไปจอดในโรงเรียนสวนจิตรลดา กับ สนามเสือป่า และยิ่งในเดือนมีนาคม – เมษายน มีการจัด
กิจกรรมงานกาชาด ทาํใหมี้ลูกคา้มาใชบ้ริการท่ีมาก และมีลูกคา้ใหม่ๆ เขา้มาใชบ้ริการ เน่ืองจากในช่วงนั้น ทางสาขา
จะมีการจดัโปรโมชัน่พิเศษใหก้บัลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ เป็นการกระตุน้ใหลู้กคา้ท่ีมาเท่ียวงานกาชาดไดเ้ขา้มาใชบ้ริการ 
และในการศึกษาผลการดาํเนินงานเป็นไปตามท่ีวางแผนไว ้ทาํใหไ้ม่ตอ้งมีการกาํหนดจุดจอดใหม่ 

3. ในเขตพ้ืนท่ีของสาขาเตาปูน ไดก้าํหนดจุดจอดให้บริการรถตูโ้มบาย จุดจอดมีดงัน้ี ตลาดศรีเขมา การท่ี
จุดจอดท่ีตลาดศรีเขมาไม่ประสบความสําเร็จ ผูท้าํการศึกษาได้นําปัจจัยท่ีได้ค่าประเมินแลว้ นํามากาํหนดเลือก
สถานท่ีจุดจอดใหบ้ริการรถตูโ้มบายท่ีเหมาะสมท่ีสุด มีดงัน้ี 

1. ท่าเรือสร้อยทอง  
2. ตลาดเตาปูน 
3. ตลาดศรีเขมา (เป็นจุดจอดเดิม) 

 และเม่ือนาํมาทาํการประเมินปัจจยั (Factor Rating Method) สรุปไดว้่า  ในพ้ืนท่ีเขตของสาขาเตาปูน นั้น จุด
จอดรถท่ีท่าเรือวดัสร้อยทอง ซ่ึงเป็นจุดจอดใหม่ ท่ีไดค้ะแนนการประเมินท่ีสูงท่ีสุด รองลงมาคือ ตลาดเตาปูน, ตลาด
ศรีเขมา (เดิม) ตามลาํดบั ซ่ึงในจุดจอดเดิมนั้น มีคะแนนท่ีตํ่าท่ีสุด 

4. ในเขตพ้ืนท่ีของสาขาดินแดง ไดก้าํหนดจุดจอดให้บริการรถตูโ้มบาย จุดจอดมีดงัน้ี โรงเรียนวิชูทิศ  จาก
การท่ีจุดจอดท่ีโรงเรียนวชูิทิศไม่ประสบความสาํเร็จ ผูท้าํการศึกษาไดน้าํปัจจยัท่ีไดค้่าประเมินแลว้ นาํมากาํหนดเลือก
สถานท่ีจุดจอดใหบ้ริการรถตูโ้มบายท่ีเหมาะสมท่ีสุด มีดงัน้ี 

1. ศูนยเ์ยาวชนไทย-ญ่ีปุ่น  
2. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 
3. โรงเรียนวชูิทิศ (เป็นจุดจอดเดิม) 
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 และเม่ือนาํมาทาํการประเมินปัจจยั (Factor Rating Method) สรุปไดว้า่ ในพ้ืนท่ีเขตของสาขาดินแดง นั้น จุด
จอดรถท่ีศูนยเ์ยาวชน ไทย-ญ่ีปุ่น จุดจอดใหม่ ท่ีไดค้ะแนนการประเมินท่ีสูงท่ีสุด รองลงมาคือ โรงเรียนฝึกอาชีพ กทม 
, โรงเรียนวชูิทิศ (เดิม) ตามลาํดบั ซ่ึงในจุดจอดเดิมนั้น มีคะแนนท่ีตํ่าท่ีสุด 

5. ในเขตพ้ืนท่ีของสาขาสาํนกัพหลโยธิน ไดก้าํหนดสถานท่ีจอดใหบ้ริการรถตูโ้มบาย ในสถานท่ีเดิมคือ ตึก 
Sun Tower ผูท้าํการศึกษาไดก้าํหนดเลือกสถานท่ีจุดจอดใหบ้ริการรถตูโ้มบายท่ีเหมาะสมท่ีสุด     มีดงัน้ี 

1. สถานท่ีขนส่ง หมอชิต  
2. JJ Mall 
3. ตึก Sun Tower (เป็นจุดจอดเดิม) 

 และเม่ือนาํมาทาํการประเมินปัจจยั (Factor Rating Method) สรุปไดว้า่ ในพ้ืนท่ีเขตของสาขาสาํนกัพหลโยธิน 
นั้น จุดจอดรถท่ีตึก Sun Tower เป็นจุดจอดเดิมนั้น มีคะแนนการประเมินท่ีสูงท่ีสุด รองลงมาคือ JJ Mall , สถานีขนส่ง 
หมอชิต ตามลาํดบั 
 
5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

1. ธนาคารควรมีการเกบ็รวบรวมขอ้มูลผลการดาํเนินของรถตูโ้มบายในแต่ละเดือนอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือเป็น 
การเกบ็ขอ้มูลเพ่ือเป็นขอ้มูลยอ้นหลงั และนาํขอ้มูลวเิคราะห์ถึงสาเหตุต่างๆท่ีเกิดข้ึนในอนาคต 

2. ควรนาํผลการศึกษาในคร้ังน้ี ไปประยกุตห์รือปรับปรุงใชใ้นธนาคารภาคอ่ืนๆ ท่ีมีการใหบ้ริการรถตูโ้ม 
บาย หรือการบริการในช่องทางอ่ืนๆของธนาคาร 
 3. ธนาคารควรมีการพฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว 
 
6. ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาผูท้าํการศึกษาไดน้าํเอาปัจจยัท่ีสาํคญัมาทาํการประเมินเม่ือไดค้่าวิเคราะห์เพ่ือหาทางเลือกหา
ตาํแหน่งจุดจอดรถใหมี้ความเหมาะสมท่ีสุด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการ ไดด้งัน้ี 

ทางเลือกท่ีผูท้าํการศึกษาเห็นวา่จะเป็นประโยชน์แก่ธนาคารมากท่ีสุดคือ การยกเลิกการให้บริการรถตูโ้ม
บาย เน่ืองจากการให้บริการรถตู้โมบายยงัมีผลการดาํเนินงานท่ีไม่ดีนักและการให้บริการรถตู้โมบายยงัไม่เกิด
ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร ทาํให้ผูท้าํการศึกษาเล็งเห็นถึงช่องทางการให้บริการใหม่ๆ เพ่ือเป็นการตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ไดร้วดเร็วและเพื่อใหลู้กคา้ไดรั้บความสะดวกสบายมากข้ึน มีจุดจอดท่ีใกลเ้คียงกบัสาขายอ่ยในจุด
นั้นๆ ในบางพื้นท่ีไม่มีความสะดวกในการให้บริการรถตูโ้มบาย จึงทาํให้การให้บริการทางรถตูโ้มบายไม่ค่อยไดรั้บ
ความนิยม เพราะลูกคา้ส่วนใหญ่เลือกไปใชบ้ริการท่ีสาขายอ่ยหรือตูเ้อทีเอม็มากกวา่รถตูโ้มบาย  

ดงันั้นผูท้าํการศึกษาไดเ้ล็งเห็นว่าควรทาํการยกเลิกการให้บริการของรถตูโ้มบายแลว้ทาํการติดตั้งเคร่ือง
เอทีเอ็ม (ATM) เพ่ือเพ่ิมจาํนวนให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ีให้บริการให้มากข้ึน เพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว และยงั
สามารถใหบ้ริการไดต้ลอด 24 ช.ม.  

และเม่ือทาํการยกเลิกการให้บริการรถตูโ้มบายของภาค 1 ซ่ึงมีรถตูจ้าํนวนทั้ งหมด 5 คนันั้น ก็จะนาํไป
พฒันาปรับเปล่ียนรูปแบบในการใช้งาน เช่น การออกงานกิจกรรมต่างๆ , งาน Road show ตามสถานท่ีต่างๆท่ี
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ธนาคารเขา้ร่วม เพ่ือเป็นการประชาสัมพนัธ์อีกทางของธนาคาร และควรมีการออกผลิตภณัฑใ์หม่ๆเพ่ือเป็นกระตุน้ให้
ลูกคา้ใชบ้ริการผา่นช่องทางการบริการผา่นทางอินเตอร์เน็ต   

การนาํกลยทุธ์ท่ีสามารถนาํมาปรับใชใ้นการบริการของรถตูเ้คล่ือนท่ี เพ่ือสร้างประสิทธิภาพใหม้ากข้ึน ทาง
ผูท้าํการศึกษาไดเ้ลือกใชก้ลยทุธ์ระดบัธุรกิจ โดยใชก้ลยทุธ์การสร้างความแตกต่าง ( Differentiation Strategy ) ทั้งใน
เร่ืองของผลิตภณัฑ์และบริการ ซ่ึงในปัจจุบนัธุรกิจทางการเงินไม่ว่าจะของภาครัฐและเอกชนไดเ้กิดการแข่งขนักนั
รุนแรง ทั้งในเร่ืองของผลิตภณัฑแ์ละบริการต่างๆ ท่ีธนาคารต่างกไ็ดคิ้ดและมีการพฒันา ทาํใหธ้นาคารออมสินจะตอ้ง
มีการสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งในเร่ืองของผลิตภณัฑ์และบริการ เพ่ือดึงดูดลูกคา้ให้มาใชบ้ริการกบัธนาคารออม
สินใหเ้พ่ิมมากข้ึน 
 
7. กติติกรรมประกาศ  
         การศึกษาคน้ควา้อิสระเร่ืองน้ีสําเร็จไดด้ว้ยความกรุณาจาก อาจารย ์ดร. รวินกานต์ ศรีนนท์ อาจารยท่ี์ปรึกษา
การศึกษาคน้ควา้อิสระ และ  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กาญจนา กาญจนสุนทร  และขอขอบคุณ ผูอ้าํนวยการฝ่ายและ
พนกังาน ฝ่ายพฒันาผลิตภณัฑแ์ละช่องทางการบริการ ธนาคารออมสิน ผูศึ้กษาขอกราบขอบพระคุณ ท่ีใหค้วามกรุณา
ใหค้าํแนะนาํ ขอ้เสนอแนะต่างๆ และแกไ้ขขอ้บกพร่องของเน้ือหา เก่ียวกบัการศึกษาคน้ควา้อิสระ จนทาํใหก้ารศึกษา
คร้ังน้ีสาํเร็จสมบูรณ์ 
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การปรับรูปแบบการกระจายสินค้า เพ่ือลดต้นทุนโลจิสติกส์ กรณบีริษัท X.X.X. จํากดั 
A DISTRIBUTION REDESIGN FOR LOGISTICS COST REDUCTION:  

CASE STUDY OF XXX CO.LTD. 
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--------------------------------- 
 

บทคดัย่อ      

บริษทั X.X.X. จาํกดั มีแนวทางการดาํเนินธุรกิจโดยใชแ้ผนกลยทุธ์ของบริษทั เพ่ือตอบสนองความตอ้งการ
ของลูกคา้ท่ีกระจายอยูท่ ัว่ประเทศ  จึงทาํให้มีการจดัส่งสินคา้จากโรงงานเขา้ท่ีพกัตามศูนยก์ระจายสินคา้ขนาดใหญ่
ตามภูมิภาค  เพ่ือกระจายสินคา้ให้กบัทางคลงัจงัหวดั และแบบส่งสินคา้จากโรงงานเขา้คลงัจงัหวดัโดยตรง   ก่อนส่ง
สินคา้ให้กบัทางลูกคา้ท่ีเป็นผูค้า้ส่งรายใหญ่ในจงัหวดันั้น ๆ  ทาํให้เกิดตน้ทุนโลจิสติกส์ในส่วนต่าง ๆ ท่ีซํ้ าซ้อนกนั
ระหวา่งศูนยก์ระจายสินคา้ (DC) และคลงัจงัหวดั งานวิจยัน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือปรับรูปแบบการกระจายสินคา้ของ
บริษทั XXX  เพ่ือ 1) ลดตน้ทุนในส่วนกิจกรรมท่ีซับซ้อนท่ีเกิดข้ึนในการกระจายสินคา้ท่ีศูนยก์ระจายสินคา้ (DC) 
และคลงัจงัหวดั,  2) ตอบสนองความตอ้งการลูกคา้ในการจดัส่งสินคา้ไดร้วดเร็วยิ่งข้ึน  และ 3) เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ดาํเนินงานดา้นการกระจายสินคา้   ผูศึ้กษาไดท้าํการเปรียบเทียบตน้ทุนการกระจายสินคา้ในรูปแบบปัจจุบนั และการ
ขนส่งตรงจากโรงงานไปยงัลูกค้า (Direct Shipment)  ในพ้ืนท่ีภาคกลาง  ตะวนัตก  และตะวนัออก ในช่วงเดือน   
ม.ค.-พ.ย. ปี ค.ศ.2014 ผลการศึกษาพบว่า  ตน้ทุนในการกระจายสินคา้ในรูปแบบ Direct Shipment จะสามารถลด
ตน้ทุนการกระจายสินคา้ จากรูปแบบปัจจุบนัคิดเป็นมูลค่า  5,457,369 บาท และยงัส่งผลต่อการลดปริมาณสินคา้คง
คลงัท่ีคลงัจงัหวดัได ้เม่ือทางผูศึ้กษาไดท้าํการคาํนวณสินคา้คงคลงัสาํรอง และจุดสั่งซ้ือใหม่ ทาํให้บริษทัสามารถลด
ตน้ทุนการจดัเกบ็สินคา้คงคลงั  คิดเป็นมูลค่า  16,534,323  บาท 

 

คาํสําคญั: การขนส่งตรง, การปรับรูปแบบการกระจายสินคา้ 
 

Abstract 

 In order to fulfill massive demand by professionally delivery in full order on time to customers 
nationwide, “xxx” company limited has a strategic direction to distribute commodities from various manufacturing 
/ factories to huge distribution centers among territories. From each distribution center, commodities are dispatched 
to provincial warehouses located near the customers.  Hence, cost of delivery / service is drastically increasing from 
various duplicated operations. This research, therefore, aims to redesign the distribution process or model in order 
to 1) reduce logistics costs in term of duplicate transaction, 2) agile distribution model, and 3) increase efficiency 
and effectiveness of distribution. Direct shipment is purposed to the company as new distribution model. The 
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studying period of this study is from January to November 2014.  The result shows that the delivery via “Direct 
shipment to customer” can reduce distribution cost by 5,457,369 baht. Furthermore, “xxx” company also has 
passive benefits in term of inventory holding costs which practically reduce by 16,534,323 baht when “Direct 
shipment to customer” is inclining.  
 

KEYWORDS: Direct shipment, Distribution Redesign 
 
1. บทนํา 

องคก์รและลกัษณะธุรกิจของบริษทั X.X.X. จาํกดั ดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมชั้นนาํของประเทศไทย 
โดยมีการพฒันาผลิตภณัฑ์ให้มีความหลากหลายอยูต่ลอดเวลา   ให้ความสําคญัทางดา้นโลจิสติกส์กบัการแข่งขนัท่ี
เพ่ิมสูงข้ึนในปัจจุบนัเน่ืองจากการเปิดเสรีทางการคา้  ทาํใหบ้ริษทั X.X.X. จาํกดั ตอ้งมีการเร่งพฒันา  และปรับองคก์ร
ใหท้นักบัการแข่งขนั   ปัจจุบนับริษทั X.X.X. จาํกดั  มีการดาํเนินงานเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ท่ีกระจาย
อยูท่ ัว่ประเทศ  มีการจดัส่งสินคา้จากโรงงานเขา้ท่ีพกัตามศูนยก์ระจายสินคา้ขนาดใหญ่ตามภูมิภาค  เพ่ือกระจายสินคา้
ใหก้บัทางคลงัจงัหวดั และแบบส่งสินคา้จากโรงงานเขา้คลงัจงัหวดัโดยตรง   ก่อนส่งสินคา้ใหก้บัทางลูกคา้ท่ีเป็นผูค้า้
ส่งรายใหญ่ในจงัหวดันั้น ๆ  ทาํให้เกิดตน้ทุนโลจิสติกส์ในส่วนต่าง ๆ ท่ีซํ้ าซ้อนกนัระหวา่งศูนยก์ระจายสินคา้ (DC) 
และคลงัจงัหวดั 

ในการศึกษาและคน้ควา้น้ี  ผูศึ้กษามีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษารูปแบบการกระจายสินคา้ถึงมือลูกคา้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ    เพ่ือลดกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในคลงัสินคา้  และลดตน้ทุนการกระจายสินคา้ โดยผูศึ้กษาไดค้น้ควา้จาก
แนวคิด  ทฤษฎี  การขนส่งตรง  แบบเตม็คนัรถ (Full Truck Load : FTL)  จากผูผ้ลิตตรงไปยงัลูกคา้แต่ละราย  โดยไม่
ผ่านศูนยก์ระจายสินคา้หรือคลงัสินคา้  งานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับการเพ่ิมประสิทธิภาพในการกระจายสินคา้ ไดแ้ก่
งานวิจยัของ พรทิพย ์ ตั้งจิตเจริญพณิช (พ.ศ.2548) ซ่ึงไดท้าํการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการกระจายสินคา้อุปโภค
ระหว่างการขนส่งผ่านศูนยก์ระจายสินคา้กบัการขนส่งตรงไปยงัลูกคา้  ปัจจยัท่ีใชใ้นการเปรียบเทียบการกระจาย
สินคา้ทั้ง 2 รูปแบบ คือ ตน้ทุนรวมในการกระจายสินคา้  ระยะเวลาในการสั่งซ้ือ  ความถ่ีบริการ  ความสะดวกในการ
ดาํเนินงาน  ความน่าเช่ือถือ ผลการศึกษาสรุปไดว้่า  รูปแบบการกระจายสินคา้แบบขนส่งผ่านคลงัสินคา้ (Normal 
Shipment)  มีประสิทธิภาพในดา้นระยะเวลาในการสั่งซ้ือ  ความถ่ีบริการ ความสะดวกในการดาํเนินงาน และความ
น่าเช่ือถือ  ในขณะท่ีการกระจายสินคา้แบบขนส่งตรง (Direct Shipment) มีประสิทธิภาพในดา้นการลดตน้ทุนรวมใน
การกระจายสินค้า   มากกว่าการกระจายสินค้าแบบขนส่งผ่านคลังสินค้า  (Normal Shipment)   ซ่ึงงานวิจัยของ     
ภกัดิพงศ์  อุบลรัตน์ (พ.ศ.2556) ท่ีไดท้าํการศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพในการกระจายสินคา้ กรณีศึกษาการขนส่ง
ก๊าซเพ่ือการอุตสาหกรรม ยงัพบว่ารูปแบบการขนส่งโดยตรง ช่วยลดตน้ทุนในการขนส่งไดม้ากกว่าการขนส่งผ่าน
คลงัสินคา้   เกิดประสิทธิภาพในการกระจายสินคา้  และยงัช่วยลดตน้ทุนดา้นโลจิสติกส์   เช่นเดียวกบั  พรพิมล  เอ่ียม
สําอาง (พ.ศ.2551)  ท่ีไดท้าํการศึกษา การลดตน้ทุนโลจิสติกส์โดยการปรับปรุงระบบการจดัส่งสินคา้ : กรณีศึกษา 
โรงงานผลิตกระดาษ  พบว่า  การขนส่งแบบส่งตรงในบริษทัตวัยา่งกรณีศึกษาสามารถลดค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีเกิดจาก
กิจกรรมการโอนยา้ยสินคา้ไปจดัเก็บท่ีศูนยก์ระจายสินคา้ก่อนการจดัส่งให้ตวัแทนจาํหน่ายซ่ึงเป็นรูปแบบการจดัส่ง
ในระบบงานเดิม ไดท้ั้งส้ิน 4,861,490.74 บาท นอกจากน้ียงัสามารถลดระยะเวลาในการรอคอยสินคา้ของลูกคา้ได ้ 1  
วนัเป็นอยา่งตํ่า  ซ่ึงเพ่ิมความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ไดม้ากยิง่ข้ึน งานวิจยัของ อสมาพร  ประดุจมณีพนัธ์ุ (พ.ศ.2552) ท่ี
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ไดท้าํการศึกษา การออกแบบและประเมินระบบการขนส่งสินคา้โดยตรงของสินคา้เคมีเหลวจากโรงกลัน่ไปยงัลูกคา้  
พบว่า  รูปแบบการขนส่งโดยตรงสามารถลดตน้ทุนโลจิสติกส์ได ้ช่วยลดขั้นตอนการทาํงานผ่านคลงัสินคา้ลงได้
ประมาณ 50% เน่ืองจากไม่มีขั้นตอนการบริหารจดัการดา้นคลงัสินคา้ในการเขา้มาจดัเก็บสินคา้ท่ีคลงัสินคา้ ทาํให้
โอกาสผิดพลาดจากการดาํเนินงาน  จาํนวนสินคา้สูญหายจากการเคล่ือนยา้ยลดลงตามลาํดบั  นอกจากน้ีผูศึ้กษาได้
ทาํการศึกษาทฤษฎีจุดสั่งซ้ือใหม่ในอุปสงคท่ี์แปรปรวน  และเวลานาํคงท่ี เพ่ือลดตน้ทุนการจดัเกบ็สินคา้คงคลงัท่ีเพ่ิม
สูงข้ึน เน่ืองจากมีการเก็บสินคา้คงคลงัมากเกินความจาํเป็น  ซ่ึงมีผลมาจากความแม่นยาํของ  Forecast  ท่ีลดลง จาก
งานวิจยัของ  สุทศัน์ ตั้งมัน่ (พ.ศ.2554) ท่ีไดท้าํการศึกษาการสั่งซ้ือ อะไหล่เคร่ืองทาํความเยน็ เพ่ือ วางแผนการคงคลงั  
โดยไดน้าํทฤษฎีจุดสั่งซ้ือใหม่ (Re-order Point) และ สต็อกเพ่ือความปลอดภยั  (Safety  Stock)  มาประยุกต์ใช้กบั
งานวจิยั โดยผลการวจิยัสามารถลดค่าเสียโอกาสทางการขายใน 1 ปีคิดเป็นมูลค่า  7,700,000 บาท 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
2.1  เพ่ือศึกษาถึงปัญหาของรูปแบบการกระจายสินคา้ในปัจจุบนัของบริษทั  และเลือกรูปแบบการกระจาย

สินคา้ท่ีเหมาะสม 
2.2  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดาํเนินงานดา้นการกระจายสินคา้ 
2.3  เพ่ือศึกษาและหาแนวทางในการลดตน้ทุนการกระจายสินคา้ท่ีเกิดข้ึนจากการกระจายสินคา้ 

 

3. การดาํเนินการวจิัย 
ในการศึกษาและคน้ควา้เร่ือง  การศึกษารูปแบบการกระจายสินคา้ท่ีเหมาะสม เพ่ือลดตน้ทุนโลจิสติกส์ 

กรณีศึกษา บริษทั X.X.X. จาํกดั  โดยไดท้าํการศึกษาถึงกระบวนการทาํงานในปัจจุบนั พบวา่ ในรูปแบบการกระจาย
สินคา้ท่ี  1  มีกิจกรรมภายในคลงัสินคา้ท่ีเกิดข้ึนซํ้ าซอ้นกนัทั้งท่ีศูนยก์ระจายสินคา้ตามภูมิภาค (DC)  และคลงัจงัหวดั 
และในรูปแบบการกระจายสินคา้ท่ี 4  มีกิจกรรมท่ีซํ้ าซ้อนกนัเกิดข้ึนระหว่างการโอนสินคา้จากคลงัสินคา้ ไปยงั
คลงัสินคา้อีกแห่งหน่ึง ทาํใหเ้กิดค่าใชจ่้ายภายในคลงัสินคา้ท่ีไม่จาํเป็น ดงัแสดงในรูปท่ี 1 

 

 
 

รูปท่ี 1  แสดงรูปแบบการกระจายสินคา้ท่ีมีกิจกรรมซํ้ าซอ้นกนั 
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3.1  การศึกษาและเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
 3.1.1  ศึกษารูปแบบการกระจายสินคา้ในปัจจุบนัของบริษทัในส่วนของพื้นท่ีภาคกลาง , ภาค

ตะวนัตก  และภาคตะวนัออก  เพ่ือใชใ้นการวเิคราะห์  และเลือกรูปแบบการกระจายสินคา้ 
 3.1.2  ศึกษาขอ้มูลตน้ทุนในส่วนต่าง ๆ ของปี ค.ศ. 2012 และ 2013 เพ่ือวิเคราะห์ปัญหา และ

หาสาเหตุของตน้ทุนท่ีเพ่ิมข้ึน 
 3.1.3  ศึกษารูปแบบการกระจายสินคา้กรณีการขนส่งชนิดเดียวแบบเตม็คนัรถ 
3.2  การวเิคราะห์แนวทางการแกไ้ขปัญหา 
 3.2.1  ปรับปรุงการกระจายสินคา้  เน่ืองจากปัจจุบนับริษทัมีส่วนงานในการจดัเส้นทางการ

ขนส่งสินคา้อยูใ่นระดบัภูมิภาค  ทาํใหเ้ส้นทางการขนส่งสินคา้ไม่ต่อเน่ืองกนัจากโรงงานจนถึงคลงัจงัหวดัหรือลูกคา้ 
ทาํใหเ้กิดรูปแบบการขนส่งสินคา้ท่ีมีบางเส้นทางมีระยะทางการขนส่งสินคา้ไม่เหมาะสมคือ ระยะทางจากโรงงานถึง
ลูกคา้นอ้ยกวา่ระยะทางท่ีใชใ้นการขนส่งสินคา้ในปัจจุบนั ทาํใหเ้กิดตน้ทุนการกระจายสินคา้ท่ีไม่เหมาะสม 

 แนวทางการแก้ปัญหา  ผูศึ้กษาจะใช้ขอ้มูลท่ีได้จากการศึกษากระบวนการทาํงาน , ขอ้มูล
ตน้ทุนการกระจายสินคา้ และขอ้มูลการจดัส่งสินคา้ให้กบัลูกคา้  ในเดือนมกราคม – พฤศจิกายน ค.ศ. 2014  เพ่ือ
ศึกษาหารูปแบบการกระจายสินคา้ท่ีเหมาะสม 

 3.2.2  ปรับปรุงการจดัเกบ็สินคา้คงคลงั  จากการศึกษาขอ้มูลของปี ค.ศ. 2012 และ 2013 พบวา่
ปี ค.ศ. 2013 มีการพยากรณ์ยอดขายท่ีไม่ใกลเ้คียงกบัปริมาณการส่งสินคา้จริง  จึงส่งผลให้มีการจดัเก็บสินคา้คงคลงั
โดยเฉล่ียต่อวนัเพ่ิมข้ึน 8%   เพ่ือรองรับตามปริมาณการพยากรณ์ยอดขาย แต่การพยากรณ์ยอดขายปี ค.ศ. 2013 มี
ความแม่นยาํลดลง 8.22% จากปี ค.ศ. 2012 โดยมีปริมาณการส่งสินคา้โดยเฉล่ียต่อวนัลดลง 3% 

 แนวทางการแกปั้ญหา  เป็นกรอบการแกไ้ขโดยการเช่ือมโยงกบัการปรับปรุงการกระจายสินคา้  
เพ่ือหาระดบัสินคา้คงคลงัท่ีเหมาะสม  พร้อมกบัการลดปัญหาตน้ทุนการจดัเกบ็สินคา้คงคลงัท่ีมากเกินไปในปัจจุบนั 
 

4. ผลการวจิัย 
4.1  การวิเคราะห์แนวทางการปรับปรุงการกระจายสินคา้  จากการกระจายสินคา้ในปัจจุบนัของบริษทั 

X.X.X. จาํกดั  ผูศึ้กษาเล็งเห็นในความเป็นไปไดใ้นการกระจายสินคา้จากโรงงานไปยงัลูกคา้ (Direct Shipment) เพ่ือ
ลดระยะทาง  กิจกรรมท่ีซํ้ าซอ้น และตน้ทุนในการกระจายสินคา้ 

 4.1.1  การเลือกสินคา้ท่ีจะทาํการส่งตรงจากโรงงานไปยงัลูกคา้  จากแนวคิดขา้งตน้ ผูศึ้กษาได้
ทาํการศึกษาปริมาณสินคา้ท่ีทาํการขนส่งทั้งหมดในเดือน ม.ค.-พ.ย. ปี ค.ศ. 2014  จากประเภทสินคา้ทั้ งหมดของ
บริษทัคือ A , B , C ,  D , E  มีปริมาณการส่งสินคา้เป็น 38% , 31% , 12% , 7% และ 12% ตามลาํดบั จะพบวา่ปริมาณ
สินคา้ A มียอดการขนส่งมากท่ีสุด และในส่วนใหญ่เป็นการขนส่งแบบเต็มคนัรถ  จึงทาํการเลือกประเภทสินคา้  A  
มาเป็นตวัอยา่งในการศึกษา และทางโรงงานมีความพร้อมในการผลิตสินคา้เพ่ือรองรับการจดัส่งสินคา้ไปยงัลูกคา้
โดยตรง 

 4.1.2  การเลือกลูกคา้ท่ีจะทาํการส่งสินคา้ตรงจากโรงงาน  เน่ืองจากรถท่ีใชใ้นการส่งสินคา้ตรง
จากโรงงานเป็นรถบรรทุก 10 ลอ้ ขอ้มูลลูกคา้ท่ีนาํมาเป็นกรณีศึกษาเพ่ือคดัเลือกลูกคา้ท่ีจะสามารถรับสินคา้ตรงจาก
โรงงาน (Direct Shipment) ไดน้ั้น   จะตอ้งสามารถรับสินคา้เตม็รถบรรทุก  10 ลอ้ และมีคาํสั่งซ้ือสินคา้โดยเฉล่ียต่อ
รอบมากกวา่รถบรรทุก  10 ลอ้  1 เท่ียว  (6,804 ลิตร/เท่ียว) 



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
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 4.1.3  การวิเคราะห์เปรียบเทียบตน้ทุนในการกระจายสินคา้ในรูปแบบปัจจุบนัและการจดัส่ง
สินคา้ตรงจากโรงงานไปยงัลูกคา้ (Direct Shipment)  ผูศึ้กษาไดน้าํขอ้มูลจากการดาํเนินงานของบริษทั X.X.X. จาํกดั 
ในระดบัประเทศตั้งแต่เดือนม.ค.-พ.ย. ปี ค.ศ. 2014  เพ่ือคาํนวณตน้ทุนในการกระจายสินคา้ในรูปแบบปัจจุบัน
เปรียบเทียบกบัตน้ทุนการดาํเนินงานแบบส่งสินคา้ตรงจากโรงงานไปยงัลูกคา้ (Direct Shipment) โดยรถบรรทุก  10 
ลอ้ ดงัตารางท่ี  1 
 

ตารางท่ี 1 แสดงขอ้มูลตน้ทุนเปรียบเทียบการกระจายสินคา้ในรูปแบบปัจจุบนักบัการส่งสินคา้ตรงจากโรงงานไปยงั
ลูกคา้ (Direct Shipment) 

ลาํดบั รายละเอยีด 
ต้นทุนการกระจายสินค้า 

ปัจจุบัน Direct(10W) หน่วย 
1 ตน้ทุนค่าขนส่ง-Fix Cost 0.2607 0.2607 บาท/ลิตร 
2 ตน้ทุนค่าจดัเกบ็สินคา้คงคลงั 0.2287 - บาท/ลิตร 
3 ตน้ทุนค่าเคล่ือนยา้ย 0.1297 - บาท/ลิตร 
4 ตน้ทุนค่าบริหาร 0.1168 0.1168 บาท/ลิตร 
5 ตน้ทุนแรงงานเพ่ิมเติมท่ีโรงงาน - 0.1008 บาท/ลิตร 

รวมต้นทุนคงที ่(Fix Cost) 0.7359 0.4783 บาท/ลติร 
6 ตน้ทุนค่าขนส่ง-Variable Cost 12.9906 10.7452 บาท/กม. 
 เฉล่ียปริมาณการส่งสินคา้ A 13,608 6,804 ลิตร/เท่ียว 

รวมต้นทุนค่าขนส่ง-VC เฉลีย่ 0.0010 0.0016 บาท/ลติร/เทีย่ว 
 

จากตารางท่ี 1  การวิเคราะห์ขอ้มูลตน้ทุนในการกระจายสินคา้ในรูปแบบปัจจุบนัเปรียบเทียบกบัการจดัส่ง
สินคา้ตรงจากโรงงานไปยงัลูกคา้ (Direct Shipment) เม่ือนาํขอ้มูลดงักล่าวมาสร้างกราฟเพื่อหาจุดคุม้ทุนของระยะ
ทางการจดัส่งในแต่ละรูปแบบ พบวา่ การส่งสินคา้ตรงจากโรงงานไปยงัลูกคา้ (Direct Shipment) โดยรถบรรทุก  10 
ลอ้  มีตน้ทุนต่อกิโลเมตรตํ่ากวา่การขนส่งในรูปแบบปัจจุบนัในช่วง  0-415 กิโลเมตร   ดงัแสดงในรูปท่ี 2  ผูศึ้กษาจึง
นาํรูปแบบการส่งสินคา้ตรงจากโรงงานไปยงัลูกคา้ (Direct Shipment)   โดยรถบรรทุก 10 ลอ้   มาศึกษาในแต่ละราย
ลูกคา้เพ่ือหาตน้ทุนการกระจายสินคา้ท่ีสามารถลดลงไดจ้ากการกระจายสินคา้ในรูปแบบปัจจุบนั 

 

 
 

รูปท่ี 2  แสดงจุดคุม้ทุนของการส่งสินคา้ตรงจากโรงงานไปยงัลูกคา้ (Direct Shipment) โดยรถบรรทุก 10 ลอ้ 



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 10 ปีการศกึษา 2558 

 

วนัองัคารที ่11 สงิหาคม พ.ศ.2558 หน้า  941 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

4.2  การวิเคราะห์แนวทางการปรับปรุงการจดัเก็บสินคา้คงคลงั  จากปัญหาท่ีมีการจดัเก็บสินคา้คงคลงัโดย
เฉล่ียต่อวนัเพ่ิมข้ึน 8%   ทางผูศึ้กษาจึงไดท้าํการวิเคราะห์จุดสั่งซ้ือใหม่  (Reorder Point)  และปริมาณสินคา้คงคลงั
สํารอง (Safety Stock) โดยการคาํนวณหาจุดสั่งซ้ือใหม่ (Reorder Point)  โดยผูศึ้กษาได้ใช้กรณีตัวอย่างของคลัง
จงัหวดัสุพรรณบุรี  ตั้งแต่เดือน ม.ค. – พ.ย. ปี ค.ศ. 2014  มีระยะเวลาการส่งสินคา้จากโรงงานถึงคลงัภายใน  1  วนั 
(Lead Time) ซ่ึงกาํหนดระดบัการบริการท่ีร้อยละ 95 และไดค้่า  จากการเปิดตารางพื้นท่ีใตเ้ส้นโคง้ปกติ ไดค้่า  1.645  
จากการรวบรวมขอ้มูลการส่งสินคา้ของคลงัดงักล่าว  เม่ือนาํมาคาํนวณกบัสินคา้ A รหัสสินคา้ 310001655  สามารถ
คาํนวณหาค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน    21,426 และรหัสสินคา้  310001664  สามารถคาํนวณหาค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน    7,051  ดงัแสดงในตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี 2  แสดงการเปรียบเทียบการเกบ็สินคา้คงคลงัปัจจุบนัในรูปแบบ Safety Stock , ROP กบัการจดัส่งสินคา้ตรง
จากโรงงานไปยงัลูกคา้ (Direct Shipment) 

คลงั 
สิน
ค้า รหัส 

Avg. 
Stock 
ปัจจุบัน 

รูปแบบปัจจุบัน(ลติร) Direct(ลติร) 

SS ROP 
Avg. 
Stock 

SS ROP 
Avg. 
Stock 

สุพรรณบุรี A 310001655 119,498 35,242 54,773 48,850 3,750 6,009 10,554
สุพรรณบุรี A 310001664 39,601 11,597 16,623 23,002 6,405 9,677 17,810

 

ผูศึ้กษาจึงดาํเนินการศึกษาภาพรวมสินคา้ ของบริษทั X.X.X. จาํกดั   พบวา่ตน้ทุนการจดัเก็บของสินคา้ใน
แต่ละรูปแบบการกระจายสินคา้ ในส่วนของภาคกลาง   ภาคตะวนัตก  และภาคตะวนัออก   ในเดือน ม.ค.-พ.ย.  ปี 
ค.ศ. 2014  มีตน้ทุนการจดัเก็บสินคา้ในรูปแบบปัจจุบนั   32,051,853 บาท  หากมีการปรับรูปแบบการกระจายสินคา้
แบบส่งตรงจากโรงงานถึงลูกคา้จะมีตน้ทุนการจดัเกบ็สินคา้   15,517,530 บาท  ซ่ึงสามารถลดตน้ทุนการจดัเกบ็สินคา้
ไดถึ้ง   16,534,323 บาท  ดงัแสดงในรูปท่ี  3 

 

 
 

รูปท่ี 3  แสดงการเปรียบเทียบตน้ทุนการจดัเกบ็สินคา้ในแต่ละรูปแบบการกระจายสินคา้ ในเดือน ม.ค.-พ.ย. ปี ค.ศ. 2014 
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4.3  ขอ้เสนอแนะสําหรับการศึกษา  ในการวิจยัคร้ังน้ีผูศึ้กษาเล็งเห็นว่าเม่ือจะนาํผลการวิจยัไปใชใ้นภาค
ธุรกิจจริงนั้น  ยงัอาจมีขอ้จาํกดับางส่วนดงัน้ี 

-  ขอ้มูลในบางส่วนเป็นความลบัของทางบริษทั  ซ่ึงไม่สามารถนาํมาแสดงในผลงานศึกษาได ้ เพราะอาจ
ส่งผลต่อการแข่งขนัของธุรกิจ  

-  ขอ้มูลในดา้นตน้ทุนท่ีนาํมาศึกษาในคร้ังน้ี   ผูศึ้กษาไดน้าํขอ้มูลตน้ทุนทั้งหมดทุกพ้ืนท่ีมาปันส่วนตามคลงัท่ี
ศึกษา  ทาํใหผ้ลการศึกษาอาจจะไม่ตรงตามตน้ทุนจริงท่ีเกิดข้ึนในแต่ละคลงัสินคา้  

-  ขอ้มูลในการนาํมาศึกษาในคร้ังน้ี เป็นเพียงขอ้มูลในพ้ืนท่ีท่ีผูศึ้กษาสนใจ  ซ่ึงยงัไม่ครอบคลุมพ้ืนท่ีทั้งหมด
ของบริษทั  ซ่ึงหากนาํผลการศึกษาไปประยกุตใ์ชง้าน  อาจจะตอ้งมีการศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือให้ไดค้วามแม่นยาํของผล
การวเิคราะห์เพ่ิมมากข้ึน    

-  ปริมาณของขอ้มูลท่ีนาํมาศึกษานั้นมีระยะเวลาสั้นเกินไปในการศึกษา และการเปรียบเทียบผลการศึกษา 
-  การศึกษาในคร้ังน้ีไม่ไดท้าํการศึกษาถึงความพึงพอใจของลูกคา้  อาจทาํให้เม่ือนาํผลการศึกษาไปประยกุต์

ดาํเนินงานจริง  อาจทาํใหไ้ม่ไดรั้บความร่วมมือจากลูกคา้ 
 

6. บทสรุป 
 ผลการศึกษาวิจยั  จากการเปรียบเทียบผลการศึกษาของรูปแบบการกระจายสินคา้ของบริษทั X.X.X. จาํกดั 
ในภาคกลาง ภาคตะวนัตก  และภาคตะวนัออก ในเดือน ม.ค.-พ.ย. ปี ค.ศ. 2014  พบวา่ การกระจายสินคา้ในรูปแบบ
ส่งสินคา้ตรงจากโรงงานถึงลูกคา้ (Direct Shipment) มีความเหมาะสมทางด้านตน้ทุนการกระจายสินคา้มากกว่า
รูปแบบการกระจายสินคา้อ่ืน ๆ  เน่ืองจากมีตน้ทุนการกระจายสินคา้ ท่ีต ํ่ากวา่รูปแบบในปัจจุบนั ดงัแสดงในตารางท่ี 3 
 

ตารางท่ี 3 แสดงขอ้มูลสรุปผลการศึกษาวจิยั 

การปรับปรุง ทฤษฎ ี รายการ มูลค่า 
ปรับปรุงการกระจายสินคา้ Direct Shipment - ลดตน้ทุนการกระจายสินคา้ 5,457,369 บาท 

- ลดเท่ียวการขนส่งจากโรงงาน-->
คลงัสินคา้ 

3,405 เทีย่ว 

- ลดระยะทางการขนส่งโดยรวม 30,561 กโิลเมตร 

ปรับปรุงการจดัเกบ็สินคา้คลงั Reorder point - ลดตน้ทุนการจดัเกบ็สินคา้คงคลงั 16,534,323 บาท 
 

กติติกรรมประกาศ  
การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองเร่ืองน้ีสาํเร็จไดด้ว้ยความกรุณาจาก  อาจารย ์ ดร.นนัทิ   สุทธิการนฤนยั  ซ่ึงเป็น

อาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองของผูศึ้กษาเป็นอยา่งสูงท่ีมอบให้ทั้งความรู้   ขอ้เสนอแนะ  คาํแนะนาํ
ต่าง ๆ  ในการปรับปรุงแกไ้ขเน้ือหา  ตลอดจนใหก้าํลงัใจในการทาํการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองมาโดยตลอด ในลาํดบั
ต่อไปผูศึ้กษาขอกราบขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วชัรวี จนัทรประกายกุล  ประธานกรรมการการศึกษา
คน้ควา้ดว้ยตนเอง  และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กาญจนา กาญจนสุนทร กรรมการการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง ท่ี
เสียสละเวลาในให้ความกรุณาให้คาํแนะนาํ  ตรวจสอบเน้ือหา  อนัเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาคน้ควา้ดว้ย
ตนเองฉบบัน้ี 
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การเพิม่ประสิทธิภาพการให้บริการยานพาหนะส่วนกลางธนาคารABC  
THE STUDY OF IMPROVING TRANSPORTATION PROCESS  

“A CASE STUDY BANK ABC”   
 

นวพร  โสรวงศ์   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  กาญจนสุนทร 

  1นักศึกษาปริญญาโท  หลกัสูตรบริหารธุรกจิ สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์  มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย 
 2อาจารย์ประจํา สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะวศิวกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย 

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

บทคดัย่อ      

จากการศึกษาคน้ควา้อิสระเร่ืองการเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบ้ริการยานพาหนะส่วนกลางของธนาคาร ABC 
โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์สภาพปัญหาการจดัรถบริการสําหรับพนักงานในการปฏิบติังานนอกสถานท่ีของ
ธนาคารABC และนาํเสนอแนวทางแกไ้ขในการปรับปรุงการบริหารจดัการรถบริการของธนาคารABC เพ่ือเพ่ิมอตัรา
การใชป้ระโยชน์และลดตน้ทุนดว้ยวธีิวเิคราะห์จากขอ้มูลทางสถิติตามแนวทางการแกไ้ขดงัต่อไปน้ี  

1. การวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติของการใหบ้ริการรถเก๋งให้บริการจากบริษทัภายนอกโดยเฉล่ียของรถเก๋ง 30 
คนั รอบของการใชง้าน 3 เดือน รวมแลว้มีค่าอตัราการใชป้ระโยชน์จริงอยูท่ี่  56.43% และการวิเคราะห์ขอ้มูลทาง
สถิติของการให้บริการรถตูใ้ห้บริการจากบริษทัภายนอกโดยเฉล่ียของรถตู ้18 คนั รอบของการใชง้าน 3 เดือน รวม
แลว้มีค่าอตัราการใชป้ระโยชน์จริงอยูท่ี่  57.84% เม่ือทราบอตัราการใชป้ระโยชน์ทุกทะเบียน ภายใน 3 เดือน โดยการ
นาํระยะเวลาชัว่โมงในการทาํงานท่ีใชบ้ริการรถจริงของวนัทาํงานจนัทร์-ศุกร์ วนัละ 8 ชัว่โมง เพ่ือหาค่าเฉล่ียรวม
อตัราการใชป้ระโยชน์จริงท่ีเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีจะนาํไปใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป  

2. มีการกาํหนดภาระงานของรถแต่ละคนแต่ละประเภทให้เหมาะสม โดยกาํหนดรถ  แต่ละคนัท่ีควรรวม
เส้นทางในการเดินทาง ถา้เส้นทางใกลเ้คียงกนัก็อาจไปดว้ยกนัจะพบวา่บางหน่วยงานมีการขอรถไปสถานท่ีเดียวกนั 
เพ่ือเป็นลดค่าใชจ่้ายควรมีการจดัรอบเวลาในการเดินทางไปธุรกิจธนาคาร โดยท่ีไม่ตอ้งขอซํ้ ากนัและไปใหเ้ตม็คนัรถ
แต่ก็ตอ้งมีการแจง้รอบเวลาในการเดินทางแก่พนกังานท่ีจะเดินทางไปปฏิบติังานให้เดินทางเดียวกนัไปพร้อมกนั ณ 
เวลาและวนัท่ีท่ีตรงกนั 

3. วิธีการรวมเส้นทางและกาํหนดมาตรการในการดาํเนินการ จะทราบรถท่ีเหมาะสมในการใชง้าน โดยบาง
หน่วยงานท่ีมีการขอรถในสถานท่ีเดียวกนั ก็จะกาํหนดมาตรการอยา่งเป็นรอบเวลาอยา่งชดัเจน เพ่ือเป็นแนวทางใน
การบริหารจดัการตารางการเดินรถให้เกิดความเหมาะสมมีกระบวนการและวิธีการดงัน้ี  1.การจดัโซนเส้นทางสร้าง
เมตริกซ์ระยะทางการเดินรถอย่างเหมาะสมเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดจาก 15 เส้นทางให้เหลือเพียง 6 เส้นทาง
สามารถสรุปไดด้งัน้ีคือ เส้นทางท่ี 1 ไดเ้ส้นทางท่ีสั้นท่ีสุด = 81 กิโลเมตร  เส้นทางท่ี 2 ไดเ้ส้นทางท่ีสั้นท่ีสุด  = 66.7 
กิโลเมตร เส้นทางท่ี 3 ไดเ้ส้นทางท่ีสั้ นท่ีสุด = 63 กิโลเมตร เส้นทางท่ี 4 ได้เส้นทางท่ีสั้ นท่ีสุด = 68.3 กิโลเมตร 
เส้นทางท่ี 5 ไดเ้ส้นทางท่ีสั้นท่ีสุด  = 36.9 กิโลเมตรเส้นทางท่ี 6 ไดเ้ส้นทางท่ีสั้นท่ีสุด = 51.2 กิโลเมตร   

4. การวิเคราะห์หาตน้ทุนใชว้ิธีการคิดตามค่าใชจ่้ายจริงในเดือนนั้นมาคาํนวณจากขอ้มูลพบว่าการคาํนวณ
ตน้ค่าทุนในการเปรียบเทียบการจา้ง outsource กบั ธนาคาร ABC  (เช่าซ้ือ) ของตน้ทุนคงท่ีของรถ 1 คนั สามารถสรุป
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ไดว้า่ ควรใชร้ถเช่าจากบริษทัภายนอก (outsource ) ถึงจะเหมาะสมกวา่กนัและคุม้ค่ากวา่รถของธนาคารเอง ABC(เช่า
ซ้ือ) คิดไดจ้ากการนาํตน้ทุนคงท่ีของรถรับจา้งจากภายนอกและรถของธนาคารABC (เช่าซ้ือ) จะมีค่าใชจ่้ายท่ีต่างกนั
อยู ่42,400-31,600 = 10,800 บาท/เดือน 

5.  นาํเสนอแนวทางการขอรถใหม่ของกระบวนการในขั้นตอนท่ี 2 การนาํเสนอการรวมเส้นทางกนัเป็นอีก
แนวทางหน่ึงท่ีช่วยไม่ให้พนกังานเดินทางโดยรถสาธารณะในกรณีท่ีเส้นทางใกลก้นัท่ีจดัตามโซนสามารถลดตน้ทุน
ธนาคารและเพ่ิมประสิทธิภาพของการเดินรถใหเ้กิดความคุม้ค่าท่ีสุดในแต่ละระยะทางและเวลาท่ีสั้นท่ีสุด 

จากแนวทางการแกไ้ขปัญหาตามท่ีนาํเสนอขา้งตน้ ผูท้าํการศึกษาเสนอให้จา้งรถจากบริษทัภายนอกแทน
เน่ืองจากมีการบริหารตน้ทุนท่ีถูกกวา่การมีรถไวใ้ชเ้องของธนาคาร ABC เพ่ือใหเ้กิดการใชง้านท่ีมีประสิทธิภาพอยา่ง
เต็มท่ีควรมีการกาํหนดมาตราการและปรับปรุงขบวนการตามแนวทางท่ีไดน้าํเสนอมาช่วยทาํให้ธนาคาร ABC ลด
ภาระค่าใชจ่้ายท่ีเป็นตน้ทุนคงท่ีและแปรผนัท่ีเป็นตน้ทุนท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้การเลือกใชร้ถจากบริษทัภายนอกจึง
เป็นแนวทางท่ีดีท่ีสุด 

Abstract 

 According to independent research regarding increasing Efficient of ABC Bank vehicle service, for 
purpose of analytic about transportation arrangement problem condition (for employee travel on business trip of 
ABC Bank) and Introduce the guideline to develop transportation arrangement system of ABC Bank for acquired 
more efficient ratio and cost-cutting by Statistic analytical as following  
 1. Statistic analytical average result of 30 Car service record within 3 month had shown utilization rate 
56.43% and average result of 18 Van within 3 month is 57.84%, I use actual service hour from Monday to Friday, 8 
hrs each for calculate overall average utilization rate, This is preliminary data which it lead to next process of data 
analytical 
 2. Assign appropriate task for individual person and each car by combined every task that travel on the 
same route (nearby or same destination included) to a vehicle for optimization plan. Moreover, if ABC Bank can set 
up a schedule shuttle vehicle for company business purpose only and utilize full capacity of each vehicle, Duplicate 
route request and travel cost should be reduce significantly. But before ABC Bank implement shuttle car plan, 
Clearly information to all employee about route and schedule should be send in advance. 
 3. Car pooling policy and procedure, Shall known vehicle type that suitable for each task, due to some 
division has request vehicle going to the same point, In this case ABC Bank should determine precisely vehicle 
servise time table The guideline for vehicle time table management as following: 
*Specify route zone, create proper distance metrix for the most useful from 15 route to be 6 route and shortest route 
conclusion as follow 1st route = 81 Km. 2nd route = 66.7 Km. 3rd route = 63 Km. 
4th route = 68.3 Km. 5th route = 36.9 Km. 6th route = 51.2 Km. 
 4. Travel Cost analytical obtained from actual cost in each month findings: When compare cost between 
Outsourcing Method and Lease Method of 1 vehicle fixed cost can be conclude as Outsourcing Method is better 
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and more suitable than Lease Method, Calculate from 42,400-31,600 = 10,800 THB/Mth.  (fixed cost from Lease 
Method subtract by fixed cost from Outsourcing Method and the margin is 10,800 THB/Mth.) 
 5. Introduce new guideline before placed vehicle request in topic 2 by merge nearby route is another way 
to help employee avoid public transport using, in case of travel route nearby within Specified route zone. This way 
not only reduce Cost and boost utilization rate but also making every trip worthy in each route and fewest time 
consume 
 From All guideline of above, I suggest to use Outsourcing Method for new vehicle procurement because 
It's cheaper then possess their (ABC Bank) own car. ABC Bank shall settle policy and adjust mentioned procedure 
following recommend for more efficient and lessen fixed cost (which vary became non profit cost). Thus, 
Outsourcing Method is the best match for ABC Bank after all. 
 
1. บทนํา 

การศึกษาในหวัขอ้น้ีผูศึ้กษาไดเ้ลง็เห็นความสาํคญัขององคก์รโดยเฉพาะเร่ืองของการบริการในเขตและนอก
เขตต่างจงัหวดัธุรกิจของธนาคารจะเติบโตและขบัเคล่ือนต่อไปไดต้อ้งอาศยับุคคลากรกระบวนการทาํงานอย่างมี
ประสิทธิภาพช่วยในการขยายฐานลูกคา้ให้กวา้งออกไปเพ่ือให้เทียบทนักบัธนาคารอ่ืน การเดินทางออกทาํธุรกิจ
ธนาคารในแต่ละวนัตอ้งใชย้านพาหนะในการเดินทางสามารถให้ความสะดวกกบัพนกังานท่ีไปประสานงานติดต่อ
กบัลูกคา้เกือบทุกวนั จึงจาํเป็นตอ้งพิจารณาการใชย้านพาหนะของธนาคาร รวมถึงการวิเคราะห์ตน้ทุนท่ีตํ่าท่ีสุดและ
การใชบ้ริการยานพาหนะใหเ้กิดประสิทธิภาพและการใชป้ระโยชน์ท่ีคุม้ค่าท่ีสุด 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพ่ือศึกษาปัญหาปัจจุบนัค่าใชจ่้ายท่ีธนาคารตอ้งจ่ายไปในแต่ละเดือนวา่มีความเหมาะสมหรือไม่ 
2. เพ่ือนาํเสนอแนวทางในการลดตน้ทุนของการบริหารจดัการรถในแต่ละประเภท 
 

3. การดาํเนินการวจิัย 

ในสภาพปัจจุบันองค์การมีรถแต่ละประเภททั้ งส้ินรวมกัน 48 คน เป็นรถท่ีจ้างบริษัท ภายนอกแต่ละ
ประเภท ไดแ้ก่ รถเก๋ง และรถตู ้มีลกัษณะการขอใชร้ถแตกต่าง กนัตามลกัษณะการใชง้านของการเดินทางไปปฏิบติั
ธุรกิจธนาคารในแต่ละคร้ัง รวมถึงคนท่ี โดยสารท่ีเป็นพนกังานของธนาคารมีความแตกต่างกนัไป คิดจากอตัราการ
ทาํงานภายใน 1 เดือน วนัละ 8 ชัว่โมง   รูปแบบการดาํเนินการวจิยัมีดงัน้ี 

1.มีการกาํหนดภาระงานของรถแต่ละคนแต่ละประเภทใหเ้หมาะสมโดยกาํหนดรถแต่ละคนัท่ีควรรวม
เส้นทางในการเดินทางเส้นทางใกลเ้คียงกนักอ็าจไปดว้ยกนัได ้

2.การรวมเส้นทางและกาํหนดมาตรการในการดาํเนินการ โดยบางหน่วยงานท่ีมีการขอรถในสถานท่ี
เดียวกนั กจ็ะกาํหนดมาตรการอยา่งเป็นรอบเวลาอยา่งชดัเจน   

3.การวเิคราะห์หาตน้ทุนท่ีลดลงหลงัจากการปรับปรุงประสิทธิภาพการวเิคราะห์หาตน้ทุนใชว้ิธีการคิดตาม
ค่าใชจ่้ายจริงในเดือนนั้นมาทาํการออกแบบใหม่ตามชนิดของงาน และสถานท่ีไปทาํธุรกิจธนาคาร 
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4. ผลการวจิัย 
1. การใชว้ธีิการหาอตัราการใชป้ระโยชน์ของรถแต่ละคนัและใชก้ารเปรียบเทียบตน้ทุนระหวา่งการซ้ือรถ

เองหรือการจา้งบริษทัภายนอกเพ่ิมเติม เม่ือทราบอตัราการใชป้ระโยชน์ทุกทะเบียนซ่ึงมีรถเก๋งจาํนวน 30 คนัและรถตู้
จาํนวน 18 คนั ภายใน 3 เดือน โดยการนาํระยะเวลาชัว่โมงในการทาํงานท่ีใชบ้ริการรถจริง ของวนัทาํงานจนัทร์-ศุกร์ 
วนัละ 8 ชัว่โมง เพ่ือหาค่าเฉล่ียรวมอตัราการใชป้ระโยชน์จริงท่ีเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีจาํนาํไปใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล
ต่อไปโดยจะใชท้างเลือกโดยการใชว้ธีิการหาอตัราการใชป้ระโยชน์ของรถแต่ละคนัและใชก้ารเปรียบเทียบตน้ทุน
ระหวา่งการซ้ือรถเองหรือการจา้งบริษทัภายนอกเพ่ิมเติม ดงัรายละเอียดขอ้มูลการดาํเนินงานของกรณีศึกษามีขอ้มูล
ดงัน้ี 

 
 

 แผนภูมิท่ี 1 ผลการคาํนวณหาอตัราการใชป้ระโยชน์ของรถเก๋ง 
 
              จากแผนภูมิท่ี 1 จากกราฟแสดงอตัราการใชป้ระโยชน์ของรถเก๋งท่ีจา้งจากบริษทัภายนอกจาํนวน  30 คนั  
เม่ือนาํชัว่โมงในการใชร้ถเก๋งไม่รวมวนัเสาร์-อาทิตยใ์นเวลาทาํงาน 8 ชัว่โมงต่อวนั   ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม –เดือน
กนัยายน 2557 ของรถทุกทะเบียนในรอบการใชง้าน 3 เดือน รวมแลว้มีค่าอตัราการใชป้ระโยชน์จริงอยูท่ี่  56.43%  
 

 
  
 แผนภูมิท่ี 2 ผลการคาํนวณหาอตัราการใชป้ระโยชน์ของรถตู ้
 
              จากแผนภูมิท่ี 4.2 แสดงอตัราการใชป้ระโยชน์รถตูท่ี้จา้งจากบริษทัภายนอก เม่ือนาํชัว่โมงในการใชร้ถเก๋งไม่
รวมวนัเสาร์-อาทิตยใ์นเวลาทาํงาน 8 ชัว่โมงต่อวนั   ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม –เดือนกนัยายน 2557 ของรถทุกทะเบียน
ในรอบการใชง้าน 3 เดือน รวมแลว้มีค่าอตัราการใชป้ระโยชน์จริงอยูท่ี่  57.84 %  
                เม่ือทราบอตัราการใชป้ระโยชน์ทุกทะเบียนซ่ึงมีรถเก๋งจาํนวน 30 คนัและรถตูจ้าํนวน 18 คนั ภายใน 3 
เดือน โดยการนาํระยะเวลาชัว่โมงในการทาํงานท่ีใชบ้ริการรถจริง ของวนัทาํงานจนัทร์-ศุกร์ วนัละ 8 ชัว่โมง เพ่ือหา
ค่าเฉล่ียรวมอตัราการใชป้ระโยชน์จริงท่ีเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีจาํนาํไปใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 
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   2. การรวมเส้นทางของประเภทรถเก๋งพิจารณาเส้นทางรวมรถเก๋งท่ีมีการเรียกใชบ้ริการเป็นประจาํในแต่ละเดือน
มาพอ็ตจุดใน Google map เพ่ือจดัโซนเส้นทางของรถแต่ละคนัอยา่งเหมาสม 
 

 
  ภาพท่ี 1 พลอ็ตจุดสถานท่ีลงใน Google map  
 
              จากภาพท่ี 1 แสดงเส้นทางทั้ งหมด 15 เส้นทางในปัจจุบัน เพ่ือนํามาพิจารณาจัดโซนเส้นทางในแต่ละ
สาํนกังานท่ีดินของแต่ละเขตในกรุงเทพ สามารถพิจารณาจดัเส้นทางเพ่ือลดจาํนวนการใชร้ถลงได ้ทั้งน้ีโดยพิจารณา
เกณฑใ์นการรวมเส้นทางซ่ึงประกอบดว้ย    1.จุดหมายปลายทางท่ีถูกจดัอยูใ่นโซนเดียวกนัจะตอ้งอยูใ่กลก้นั ภายใน
ระยะทางท่ีสามารถเดินทางเช่ือมโยงถึงกนัไดใ้นเวลาท่ีเหมาะสม ซ่ึงจากภาพท่ี 1 สามารถจดัรวมจุดหมายปลายทางใน
โซนเดียวกนัให้อยู่ภายในรัศมีสูงสุดเท่ากับ 16.5 กิโลเมตร ซ่ึงหากคิดอตัราความเร็วในการวิ่งรถเฉล่ียเท่ากับ 30 
กิโลเมตร/ชัว่โมง (โดยประมาณการของความเร็วรถในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล) รถจะใชเ้วลาวิ่งสูงสุดไม่
เกิน 1.06 ชั่วโมง หรือคิดเป็นประมาณ 66 นาที จากจุดหมายปลายทางหน่ึงไปยงัจุดหมายปลายทางอีกแห่งหน่ึง          
2.ครอบคลุมจาํนวนเส้นทางไดสู้งสุดไม่เกินจุดหมายปลายทาง 4 แห่ง เน่ืองจากการพิจารณารวมเส้นทางรถใหม่ท่ี
เหมาะสมไดด้งัน้ี       
               เส้นทางท่ี 1 สาํนกังานท่ีดินคลองหลวง จ.ปทุมธานี 
               เส้นทางท่ี 2 สาํนกังานท่ีดินปากเกร็ด,สาํนกังานท่ีดินบางบวัทอง 
               เส้นทางท่ี 3 สาํนกังานท่ีดินดอนเมือง,สาํนกังานท่ีดินลาํลูกกา,สาํนกังานท่ีดินบางเขน, สาํนกังานท่ีดินลาดพร้าว 
               เส้นทางท่ี 4 สาํนกังานท่ีดินมีนบุรี,สาํนกังานท่ีดินบึงกุ่ม,สาํนกังานท่ีดินบางพลี และสาํนกังานท่ีดินพระโขนง  
               เส้นทางท่ี 5 สาํนกังานท่ีดินจตุจกัร,สาํนกังานท่ีดินธนบุรี สาํนกังานท่ีดินหว้ยขวาง 
               เส้นทางท่ี 6 สาํนกังานท่ีดินบางขนุเทียน 
               จากผลวิเคราะห์รวมเส้นทางภายใตก้ารแบ่งเป็นโซนต่างๆ ท่ีไดม้า สามารถนาํมาวเิคราะห์หาเสน้ทางการวิง่
รถท่ีสั้นท่ีสุดของแต่ละเส้นทางโดยใชก้ารวิเคราะห์เมตริกซ์ระยะทางไดด้งัน้ี 
จากผลวิเคราะห์รวมเส้นทางภายใตก้ารแบ่งเป็นโซนต่างๆ ท่ีไดม้า สามารถนาํมาวเิคราะห์หาเส้นทางการวิ่งรถท่ีสั้น
ท่ีสุดของแต่ละเส้นทางโดยใชก้ารวเิคราะห์เมตริกซ์ระยะทาง 
               เส้นทางท่ี 1 จะสามารถสร้างเมตริกซ์ระยะทางไดร้ะยะทางเส้นทางท่ี1 คือ ระยะทาง = 40.5 (ธนาคาร –  อ. 
คลองหลวง) + 40.5 (อ.คลองหลวง – อ.คลองหลวง)= 81 กิโลเมตร 
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               เส้นทางท่ี 2 สามารถสรุปไดว้า่ การวิง่รถดว้ยเส้นทางทั้ง 2 รูปแบบไดร้ะยะทางท่ีเท่ากนั ดงันั้น สามารถเลือก
เส้นทางการวิง่แบบใดแบบหน่ึงกไ็ด ้
               เส้นทางท่ี 3 สามารถสรุปไดว้า่ การวิ่งรถในเส้นทางท่ี 3 ท่ีใชร้ะยะทางส้ันท่ีสุดคือ การวิ่งในรูปแบบท่ี 17 คือ 
ธนาคาร-บางเขน-ดอนเมือง-ลาดพร้าว-ธนาคาร ซ่ึงจะไดร้ะยะทางรวมเท่ากบั 63 กิโลเมตร 
               เส้นทางท่ี 4 สามารถสรุปไดว้า่ การวิ่งรถในเส้นทางท่ี 4 ท่ีใชร้ะยะทางส้ันท่ีสุดคือ การวิ่งในรูปแบบท่ี 18 คือ 
ธนาคาร-บางพลี-บึงกุ่ม-มีนบุรี-ธนาคาร ซ่ึงจะไดร้ะยะทางรวมเท่ากบั 68.3 กิโลเมตร 
               เส้นทางท่ี 5 สามารถสรุปไดว้า่ การวิง่รถในเส้นทางท่ี 5 ท่ีใชร้ะยะทางส้ันท่ีสุดคือ การวิง่ในรูปแบบท่ี 3 หรือ 
5 ก็ได ้คือ ธนาคาร–  ธนบุรี - จตุจกัร – ห้วยขวาง – ธนาคาร และ ธนาคาร– ห้วยขวาง – จตุจกัร – ธนบุรี – ธนาคาร 
ซ่ึงจะไดร้ะยะทางรวมเท่ากบั 36.9 กิโลเมตร 
               เส้นทางท่ี 6 เน่ืองจากมีจุดหมายปลายทางเพียงจุดเดียว เม่ือนาํมาหาระยะทางระหว่างจุดเร่ิมตน้ (ธนาคาร)กบั
จุดหมายปลายทาง จะสามารถสร้างเมตริกซ์ระยะทางไดร้ะยะทางเส้นทางท่ี 6 คือสามารถนาํมาคาํนวณหาระยะทางในการ
เดินทางของรถไดด้งัน้ี ระยะทาง = 25.6 (ธนาคาร – บางขนุเทียน) + 25.6 (บางขนุเทียน–บางขนุเทียน) = 51.2 กิโลเมตร 
               ผลจากการหาเส้นทางท่ีใกลท่ี้สุดจากเกณฑ์ระยะเส้นทางดงักล่าวสามารถลดจาํนวนการจากเดิม 15 คนั 
เดินทางไป 15 เส้นทาง ให้มีรถไวใ้ชจ้าํเป็นในการเดินทางไปเส้นทาง 6 เส้นทางน้ี ให้เหลือใชเ้พียง 6 คนั จึงทาํให้
ธนาคารมีรถเหลือเพียงพอใช ้ อีกจาํนวน 9 คนั  
              3. การวิเคราะห์ตน้ทุนเปรียบเทียบการใช้รถเช่าหรือของบริษัท  หลงัจากท่ีผูว้ิจัยได้วิเคราะห์จัดการจัด
เส้นทางใหม่ทั้ งสองทางให้แก่การวิ่งรถของบริษัทจึงอยากจะคิดต้นทุนเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับ
ทางเลือก outsource ต่อไป  ขอ้มูลของรถตูรั้บจา้งจากภายนอก รถท่ีใชบ้ริการจะวิ่ง 5 วนัต่อสัปดาห์ 22 วนั ต่อเดือน 
โดยมีปัจจยัท่ีใชใ้นการคิดตน้ทุนการขนส่งดงัตารางน้ี 
ตารางท่ี 1 วิเคราะห์โครงสร้างตน้ทุนรถตูใ้หเ้ช่าและรถของธนาคารเองต่อเดือน 

  รถรับจา้งจากภายนอก รถของธนาคาร(เช่าซ้ือ) 
ตน้ทุนคงท่ี (ต่อคนั ต่อเดือน) 
ค่าเช่ารถ(ค่าเช่าซ้ือ) 31,565 15,800 
ค่าจา้งพนกังานขบัรถ 9,000 15,000 
ค่าเส่ือมราคาของรถ 7,000 
ค่าทะเบียนรถ 200 
ค่าบาํรุงรักษา 2,000 
รวมตน้ทุนคงท่ี 40,565 42,400 
ตน้ทุนผนัแปร 
ค่านํ้ามนัเช้ือเพลิง (บาท/ลิตร) 37.5 37.5 
ค่าทาํงานล่วงเวลา(บาท/ชม.) 48 50 
ค่าท่ีพกั(บาท/คืน) 480 1,000 
ค่าเบ้ียเล้ียง(บาท/วนั) 160 250 
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            จากตารางท่ี ผลการแสดงของตน้ทุนพบวา่ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนของรถรับจา้งจากภายนอกให้บริการมีราคาเช่ารถท่ี
ถูกวา่ราคารถของธนาคารABC เอง (เช่าซ้ือ)ท่ีเป็นตน้ทุนคงท่ี ส่วนตน้ทุนแปรผนัหากใชร้ถของธนาคารABC (เช่าซ้ือ)
จะมีค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมข้ึน เช่นค่าท่ีพกัและค่าเบ้ียเล้ียง เป็นตน้ ดงันั้นสามารถไดส้รุปว่า จากลกัษณะของการใชร้ถท่ี
เป็นอยูปั่จจุบนั มีการออกต่างจงัหวดัเป็นประจาํของรถตูใ้หเ้ช่า ซ่ึงตอ้งจ่ายค่าท่ีพกัและเบ้ียเล้ียงท่ีถูกกวา่การใชร้ถของ
ธนาคารABC (เช่าซ้ือ) ตามตารางดา้นบน ซ่ึงควรใชร้ถเช่าจากบริษทัภายนอกถึงจะเหมาะสมกวา่กนัและคุม้ค่ากวา่รถ
ของธนาคารABC เอง (เช่าซ้ือ) คิดไดจ้ากการนาํตน้ทุนคงท่ีของรถรับจา้งจากภายนอกและรถของธนาคารABC (เช่า
ซ้ือ)จะมีค่าใชจ่้ายท่ีต่างกนัอยู ่42,400-31,600 = 10,800 บาท/เดือน               
               4.นาํเสนอแนวทางการปรับปรุงขั้นตอนการจดัรถ 
               1.เสนอใหมี้การประมวลงานท่ีเดินทางไปซํ้ ากนัก่อน โดยระบบควรมีการแจง้เตือนในการขอรถซํ้ าเพ่ือไม่ให้
พนกังานคียข์อ้มูลซํ้ าอีก ลดความซํ้ าซอ้นในการทาํงานดว้ย    
               2.เพ่ือใหพ้นกังานในหน่วยงานอ่ืนไดเ้ดินทางร่วมกนัในระยะทางท่ีเหมาะสมและทนัเวลาในการเดินทางไป
ทาํธุรกิจธนาคาร ควรมีการจดัตารางเวลาเดินทาง จุดท่ีรถไปรอรับ และเง่ือนไงในรอบเวลาของการเดินทาง  
               3. การนาํเสนอการรวมเส้นทางกนัเป็นอีกแนวทางหน่ึงท่ีช่วยไม่ใหพ้นกังานเดินทางโดยรถสาธารณะใน
กรณีท่ีเส้นทางใกลก้นัท่ีจดัตามโซนสามารถลดตน้ทุนธนาคารและเพ่ิมประสิทธิภาพของการเดินรถใหเ้กิดความคุม้ค่า
ท่ีสุดในแต่ละระยะทางและเวลาท่ีสั้นท่ีสุด 
 

5. บทสรุป 

1.การเสนอใหมี้การประมวลงานท่ีเดินทางไปซํ้ ากนั โดยระบบควรมีการแจง้เตือนในการขอรถซํ้ าเพ่ือไม่ให้
พนกังานคียข์อ้มูลซํ้ าอีก ช่วยใหร้ะบบการขอรถลดความซํ้ าซอ้นในการทาํงานดว้ย 

2.จดัโซนเส้นทางเพื่อใหพ้นกังานในหน่วยงานอ่ืนไดเ้ดินทางร่วมกนัในระยะทางท่ีเหมาะสมและทนัเวลาใน
การเดินทางไปทาํธุรกิจธนาคาร ไดมี้การจดัตารางเวลาเดินทาง จุดท่ีรถไปรอรับ และเง่ือนไขในรอบเวลาของการ
เดินทาง ทาํใหพ้นกังานทั้งผูเ้ดินทางและพนกังานขบัรถสะดวกในการเดินทางในแต่ละจุดเพ่ือเกิดความเขา้ใจร่วมกนั
ก่อนเดินทาง 

3.การนาํเสนอการรวมเส้นทางกนัเป็นอีกแนวทางหน่ึงท่ีช่วยไม่ใหพ้นกังานเดินทางโดยรถสาธารณะใน
กรณีท่ีเส้นทางใกลก้นัท่ีจดัตามโซนสามารถลดตน้ทุนธนาคารและเพ่ิมประสิทธิภาพของการเดินรถใหเ้กิดความคุม้ค่า
ท่ีสุดในแต่ละระยะทางและเวลาท่ีสั้นท่ีสุด 
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การประยุกต์ใช้เทคโนโลยเีพ่ือการจัดการสินค้าคงคลงัและคลงัสินค้า 
APPLICATION OF TECHNOLOGY FOR INVENTORY AND WAREHOUSE MANAGEMENT  
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--------------------------------- 
 

บทคดัย่อ      

บริษทั บราเดอร์อินเตอร์แนชัน่แนล จาํกดั ดาํเนินธุรกิจ นาํเขา้เคร่ืองจกัรจากประเทศญ่ีปุ่นและประเทศจีน 
พร้อมมีบริการจดัจาํหน่ายและมีบริการหลงัการขาย ปัจจุบนับริษทัพบปัญหาสินคา้ในคลงัสินคา้มีปริมาณมากและไม่
สามารถจดัการสินคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ดงันั้นจึงมีแนวความคิดในการเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการสินคา้คงคลงั
โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี RFID หรือ บาร์โค้ด มาใช้ ซ่ึงผูว้ิจัยได้นําทฤษฎี AHP มาประยุกต์ใช้เพ่ือเลือก
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม โดยการดาํเนินงานวิจยัไดมี้ผูเ้ช่ียวชาญไดร่้วมตอบแบบทดสอบและร่วมให้คาํแนะนาํ ซ่ึงผล
การทดสอบทุกคนร่วมใหข้อ้คิดเห็นวา่ระบบ RFID มีประสิทธิภาพมากกวา่แบบบาร์โคด้และแบบเดิมท่ีใชก้ารบนัทึก
ดว้ยมือ เน่ืองมาจากระบบ RFID มีความเท่ียงตรงและระบบ RFID ใชเ้วลาน้อยกว่าแบบ บาร์โคด้  และสามารถนาํ
ขอ้มูลมาวิเคราะห์ซ่ึงผลท่ีจะไดท้างออ้ม คือฝ่ายคลงัสินคา้และฝ่ายขายสามารถวางแผนร่วมกนัในการส่งสินคา้และ
อุปกรณ์เขา้คลงัสินคา้รวมถึงส่งสินคา้อยา่งมีประสิทธิภาพทั้งในการวางแผน การตลาดก็มีประสิทธิภาพมากข้ึน ส่วน
แนวความคิดของฝ่ายบริหารทางบริษทั บราเดอร์อินเตอร์แนชัน่แนล จาํกดั ยงัคงเลือกใชแ้บบ บาร์โคด้ เพราะเป็น
ความคิดเห็นจากผูบ้ริหารว่าระบบบาร์โคด้มีราคาตน้ทุนท่ีถูกกว่าและมีประสิทธิภาพในระดับหน่ึงเม่ือเทียบกับ
แบบเดิม ดงันั้นจึงตดัสินใจเลือกใชร้ะบบบาร์โคด้ 

 

Abstract 

 The company Brother International Professional Limited to import machinery from Japan and China. And 
provides distribution and after-sales service. Currently, the company has plenty of problems in warehouses and can 
not be handled effectively. Thus, the concept of optimizing inventory management by the application of RFID or 
barcode, which the researchers have used AHP theory applied to select the right technology. Research carried out 
by a specialist, has joined the quiz and give advice. The study suggested that everyone RFID system is more 
efficient than a conventional bar code and take notes by hand. Because of the RFID system, RFID systems are 
accurate and takes less than a barcode and data analysis, which can lead to indirect effects. A warehouse and sales 
department can plan together to deliver the goods to the warehouse and the delivery effectively in planning. 
Marketing is more effective. The concept of the management company. Brother International Limited continues to 
use a bar code as comments from executives that bar code systems are cheaper and more cost-effective compared to 
the traditional one. Therefore, I decided to use bar code systems.  
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1. บทนํา 
เน่ืองจากปัจจุบนัน้ีธุรกิจตอ้งมีการแข่งขนัสูง โดยมีการแข่งขนัทั้งในดา้นราคา และกลยุทธ์ ต่างๆ เพ่ือมา

ช่วยในการทาํการตลาด แต่ส่ิงสาํคญัในการทาํการตลาดอยา่งหน่ึงก็คือ การจดัการสินคา้อยา่งไรให้เหมาะสม เพ่ือช่วย
ให้ผูบ้ริโภคหรือ ผูใ้ชบ้ริการไดรั้บความพึงพอใจทั้งในเร่ือง ความรวดเร็ว ความสะดวก ความถูกตอ้งแม่นยาํ ในการ
ไดรั้บสินคา้หรือการบริการนั้นๆ โดยปัญหาหลกัอีกอยา่งของการจดัการสินคา้ให้เหมาะสมก็คือการปรับปรุงความ
ถูกตอ้งในการคาดการณ์ยอดขายและการนาํเอาเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาปรับใช ้ซ่ึงหากแกไ้ขไดแ้ลว้ก็จะช่วยแกไ้ข
ปัญหาสินคา้จดัเกบ็ลน้คลงัลงได ้ 

ปัจจุบนัน้ีหลายๆธุรกิจมกัเกิดปัญหา สินคา้ท่ีมีอยูใ่นสินคา้จดัเกบ็ ของตนนั้นมากเกินไปแต่ขาดการจดัการ
สินคา้คงคลงัท่ีดี ตวัอยา่งเช่น บริษทัท่ีจะนาํเสนอ คือ บริษทั บราเดอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ซ่ึงเป็นผูน้าํเขา้และจดั
จาํหน่ายเคร่ืองจกัรอุตสาหกรรม ยี่ห้อ BROTHER และYAMATO จากประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงพบปัญหาก็คือ การขาดการ
จดัการควบคุม สินคา้ใหมี้ประสิทธิภาพ ทาํใหเ้กิดปัญหา  

1. การเกบ็สินคา้ท่ีลา้สมยั ไม่เป็นท่ีตอ้งการของผูบ้ริโภคโดยมีประมาณ 40% ของสินคา้ทั้งหมด  
2. การหาสินคา้ไม่เจอ หาสินคา้ยาก ไม่รู้วา่สินคา้นั้นอยูต่รงไหนเน่ืองจาก สินคา้มีจาํนวนมากหลายชนิดมี

ขนาดเลก็ และ อุปกรณ์ในคลงัสินคา้เช่นตูเ้กบ็หรือล้ินชกัจดัเกบ็กไ็ม่เอ้ืออาํนวย ต่อขนาดของสินคา้ส่วนสินคา้ขนาด
ใหญ่กต็อ้งวางจดัเกบ็บนพ้ืน  

3. ไม่สามารถควบคุมสินคา้ท่ีจะกาํหนดการสั่งซ้ือไดแ้ม่นยาํเพราะไม่รู้ขอ้มูลของสินคา้นั้นท่ีแน่นอน  
4. ขาดขอ้มูลในการวเิคราะห์ปัญหา เพ่ือการกาํหนดแนวทางวธีิแกไ้ขปัญหา การลดสินคา้ จดัเกบ็  
5. ขาดพ้ืนท่ีในการจดัเกบ็สินคา้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 โดยในงานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือนาํเทคโนโลยี ท่ีทนัสมยัมาประยุกตใ์ชเ้พ่ือแกไ้ขปัญหาการจดัการ

สินคา้คงคลงั ให้เหมะสม โดยบริษทั บราเดอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จาํกดั เป็นตวัแทนจาํหน่าย เคร่ืองจักรเยบ็ผา้
อุตสาหกรรมยี่ห้อ Brother และยี่ห้อ yamato ซ่ึงเป็นยี่ห้อสากลท่ียอมรับกนัทัว่โลก และ มีบริการหลงัการขาย โดยมี
ช่างผูช้าํนาญการพร้อมให้บริการ และมีบริการขายอะไหล่เคร่ืองจกัร อุปกรณ์เยบ็ผา้ท่ีใชใ้นดา้นอุตสาหกรรมส่ิงทอ
อยา่งครบวงจร โดยลูกคา้ส่วนมากจะเป็นโรงงานเยบ็ผา้อุตสาหกรรม 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพ่ือจดัหาเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมาประยกุตใ์ชใ้นคลงัสินคา้  
2. เพ่ือลดปัญหาสินคา้คงคลงัท่ีคงเหลือเกินความตอ้งการและควบคุมการสั่งซ้ือสินคา้ใหมี้ประสิทธิภาพมาก

ยิง่ข้ึน 
3. เพ่ือเพ่ิมประสิทธ์ิภาพในการทาํธุรกิจของบริษทั 
 

3. การดาํเนินการวจิัย 
 ในการศึกษาคน้ควา้เร่ืองการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยเีพ่ือการจดัการสินคา้คงคลงัและคลงัสินนั้น กรณีศึกษา
บริษทั บราเดอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั โดยไดท้าํการศึกษากระบวนการจดัเกบ็สินคา้ในแผนกคลงัสินคา้ สามารถ
ศึกษาแนวทางการควบคุมสินคา้และวเิคราะห์ปัญหากระบวนการทาํงานของระบบปัจจุบนัไดด้งัน้ีคือ 
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3.1 การศึกษาและเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
3.1.1 โดยสามารถพิจารณาไดเ้ป็นระยะดงัต่อไปน้ี 
         ระยะแรก การจดัหาและการรับสินคา้มาเพ่ือขาย มีการวางแผนและจดัทาํงบประมาณสําหรับสินคา้

และมีวธีิการจดัซ้ือท่ีมีการควบคุมภายในท่ีดี  
         ระยะท่ีสอง เม่ือไดสิ้นคา้มาไวใ้นครอบครองแลว้ มีการจดัหมวดหมู่สินคา้และจดัตั้งรหสัสินคา้ใหม่ 
         ระยะท่ีสาม  เม่ือสามารถขายสินคา้ไดแ้ลว้  มีการทาํการจดัส่งสินคา้และมีการตดับญัชีสินคา้ออกจาก

ระบบในสินคา้คงเหลือเพ่ือไวเ้ป็นขอ้มูลในการเพ่ิมเติมสินคา้ต่อไป  
3.1.2 เลือกใชเ้ทคโนโลยีระหว่างเทคโนโลยีระบบบาร์โคด้ และเทคโนโลยีระบบ RFID (Radio frequency 

identification) โดยใชว้ธีิ AHP 
3.2 การวเิคราะห์แนวทางการแกไ้ขปัญหา 

3.2.1 ปรับปรุงการจดัหาและการรับสินคา้เพ่ือขาย โดยระบบการบริหารเคร่ืองจกัรของบริษทัฯท่ีใชอ้ยูใ่น
ปัจจุบนั  หลงัจากการไดรั้บเคร่ืองจกัรเขา้มาแลว้ จะมีการลงทะเบียนเคร่ืองจกัรไวใ้นฐานขอ้มูล ของบริษทัโดยบนัทึก
หมายเลขเคร่ืองจกัรจากแผ่นป้ายช่ือสินคา้ (serial No.) ซ่ึงมี ตวัเลขและตวัหนังสือ อยู่ขา้งใตเ้พ่ือใชเ้ป็นการบนัทึก
ขอ้มูลวนัเวลาการนาํเขา้ ผูค้า้ ผูน้าํเขา้ ตน้ทุนค่าใชจ่้าย ตน้ทุนค่าสินคา้ ผูรั้บสินคา้ ตลอดจนไวส้ําหรับกาํหนดการ
รับประกนัของสินคา้ ดว้ย อนัเน่ืองมาจาก โดยปกติเคร่ืองจกัรจะมีการรับประกนัเคร่ืองจกัร 1 ปีในส่วนท่ีเกิดจาก
ความเสียหายจากการผลิตของโรงงาน และจะนบัจากวนัท่ีบริษทัไดข้ายสินคา้ใหก้บัผูซ้ื้อสินคา้ โดย บริษทัจาํเป็นตอ้ง
ส่งขอ้มูลการขายไปยงัโรงงานเพ่ือทาํการลงทะเบียนรับประกนัสินคา้ใหลู้กคา้ ต่อไป  
                แนวทางการแกไ้ข เลือกใชร้ะบบเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมาช่วยปรับปรุงใหมี้ความคล่องตวัและรวดเร็วในการ
รับสินคา้จนถึงส่งขอ้มูลต่อไปยงัโรงงาน 
  3.2.2 ปรับปรุงการจดัหมวดหมู่สินคา้และการใชร้หัสสินคา้ของบริษทั เม่ือไดรั้บสินคา้มาไวใ้นครอบครอง
แลว้ วิธีการควบคุมท่ีตอ้งทาํเป็นขั้นตอนแรกก็คือ การจดัหมวดหมู่สินคา้โดยแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ใหญ่ๆแลว้ค่อย
แบ่งหมวดหมู่ยอ่ยๆตามลาํดบั   สาํหรับสินคา้ท่ีสั่งเขา้มาเป็นจาํนวนมากในแต่ละประเภท เช่น เคร่ืองจกัร อะไหล่ เขม็ 
ควรมีการตัง่รหสัสินคา้ไวทุ้กช้ิน เพ่ือใหส้ามารถระบุไดแ้น่นอนวา่เป็นสินคา้ชนิดใด   
                แนวทางการแกไ้ขปัญหาเม่ือไดสิ้นคา้มาไวใ้นครอบครองแลว้ มีการจดัหมวดหมู่ใหร้หสั ทาํบญัชีคุม สินคา้
เพ่ือควบคุมประเภทสินคา้ใหเ้ป็นระเบียบแยกประเภทไดถู้กตอ้งสามารถตรวจสอบสินคา้ประเภทนั้นยอ้นหลงัได ้เพ่ือ
ความสะดวกในการให้บริการและเม่ือไดน้ําเทคโนโลยี ทั้ งระบบ RFID และระบบบาร์โคด้ มาประยุกต์ใช้ทาํให้
สามารถปรับเข้ารวมกับตัวเลขและรหัสสินค้านั้ นได้เน่ืองจากมีการทําหมวดหมู่รหัสสินค้าไวแ้ล้ว ซ่ึงระบบ
เทคโนโลยกีจ็าํเป็นตอ้งใชต้วัเลขเช่นเดียวกนั  

3.2.3 ปรับปรุงกระบวนการในการตดับญัชีสินคา้ออกจากระบบในสินคา้คงเหลือหลงัจากขายสินคา้ช้ินนั้น
ออกไปเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการเพ่ิมเติมสินคา้ต่อไป 

 แนวทางการแกไ้ขตอ้งมีการร่วมมือกนัของทุกฝ่ายโดยมีประชุมวางแผนงานและนาํเสนอความตอ้งการใน
การซ้ือสินคา้นั้นรวมถึงนาํขอ้มูลทางการตลาดและการคาดการณ์ยอดขายในอนาคต รวมถึงนาํปัญหาของแต่ละฝ่ายมา
ปรึกษาและหาวธีิป้องกนัร่วมกนั 
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4. ผลการวจิัย 
4.1 การวิเคราะห์แนวทางการปรับปรุงการจดัหาและการรับสินคา้เพ่ือขาย ในกรณีดงักล่าวไดมี้การวิเคราะห์

โดยมีการวางแผนจากการทาํขอ้มูลสถิติการซ้ือสินคา้ในแต่ละเดือนของลูกคา้วา่ลูกคา้แต่ละกลุ่มธุรกิจมีการซ้ือสินคา้
ประเภทไหนเขา้มาใชบ้า้งและตอ้งการในช่วงเดือนไหนมากเป็นพิเศษ ในกรณีน้ีหากมีการใชเ้ทคโนโลยีมาทาํสถิติ
เกบ็ไวเ้ป็นขอ้มูลกจ็ะสามารถกาํหนดแนวทางในการส่ังซ้ือสินคา้มาเพ่ือขายไดโ้ดยง่าย 
  4.2 การวิเคราะห์แนวทางการปรับปรุงการจดัหมวดหมู่สินคา้และการใชร้หัสสินคา้ของบริษทัการให้รหัส
อาจใชว้ิธีใชเ้ป็นตวัเลขหลายๆหลกั โดยให้แต่ละหลกัทาํหน้าท่ีบอกหมวดหมู่ใหญ่และยอ่ยไปตามลาํดบั และเม่ือมี
การตรวจนบัสินคา้ประจาํปีจะสามารถบอกไดท้นัท่ีวา่สินคา้ ช้ินใดท่ีอยูต่รงตามบญัชี และช้ินใดขาดหายไป หรือ เม่ือ
ทางลูกคา้แจง้เคร่ืองจกัรมีปัญหาหลาย คนัในจุดเดียวกนัปัญหาเดียวกนัในการสั่งซ้ือคร้ังเดียวกนั ทางบริษทัก็จะ
สามารถตรวจเช็คไปยงั สายการผลิตในlotนั้ น ว่าเกิดปัญหาจากท่ีใดและใครเป็นเป็นผูจ้ัดจาํหน่ายซ่ึงสามารถ
ตรวจสอบ หาสาเหตุของปัญหาและผูรั้บผดิชอบต่อไปได ้  เช่น 

  10    01 02       01   01     สามารถบอกไดว้า่สินคา้นั้นคือ  
  
                                                                                  หวัจกัรเยบ็ผา้อุตสาหกรรม                                                               
                                                                                 
                                                                                   ยีห่อ้ brother                                                         
                                                                                   รุ่น Ke ซ่ึงเป็นจกัรย ํ้าตวัหนอน                                                                             
             
                                                                                  มอเตอร์servo 

                                                                                         ซ้ือมาจาก brother สิงคโปร์ 
    ตารางท่ี1 ตารางจดัเรียงหมวดหมู่และรหสัสินคา้ 
 

4.3 การวิเคราะห์แนวทางการปรับปรุงกระบวนการในการตดับญัชีสินคา้ออกจากระบบในสินคา้คงเหลือ
หลงัจากขายเม่ือสามารถขายสินคา้ไดแ้ลว้  มีการทาํการจดัส่งสินคา้และมีการตดับญัชีสินคา้ออกจากระบบในสินคา้
คงเหลือเพ่ือไวเ้ป็นขอ้มูลในการเพ่ิมเติมสินคา้ต่อไป ในกรณีน้ีเม่ือใช้เทคโนโลยีมาปรับใช้ก็สามารถตดับัญชีได้
รวดเร็วและแม่นยาํมากยิง่ข้ึนเน่ืองจากใชร้ะบบเทคโนโลยทีั้งแท่งยงิอ่านรหสัและระบบคอมพิวเตอร์ท่ีมีความแม่นยาํ
มากกวา่ใชว้ธีิแบบเดิมท่ีใชก้ารบนัทึกดว้ยคน 

4.4 การวิเคราะห์แนวทางการเลือกใชเ้ทคโนโลยีระหว่างเทคโนโลยีระบบบาร์โคด้ และเทคโนโลยีระบบ
RFID โดยใชว้ิธีAHP สามารถวิเคราะห์จากผลสรุปการประเมินค่าKPIของการใชเ้ทคโนโลยรีะบบบาร์โคด้และระบบ
RFIเพ่ือใชใ้นการวดัค่าถ่วงนํ้าหนกัในการเลือกใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 
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ตารางท่ี 2 แสดงผลสรุปการประเมิน KPIประจาํเดือนพฤศจิกายน 2557 (ใชบ้าร์โคด้) 

ITEM KPI DETAIL SCORE WEIGHT TIME (%) SCORE REMARK 
1 ช่วงเวลาท่ีฝ่ายขนส่งไม่

ทาํงาน 
     

 0 คร้ัง 100     

 1-2 คร้ัง 60 25% 1 15  

 มากกวา่’ 0     
2 การส่งสินคา้และ

อุปกรณ์ผดิ (โดยสรุปมา
จากไลน์การส่งทั้งหมด) 

 25% 0.06 15 การส่งไปทั้งหมด
3278 ช้ิน ส่งผิด 2 ช้ิน

 0-0.05 100     

 0.05ไม่เกิน 0.1% 75     

 มากกวา่ 0.1% 0     
3 พ้ืนท่ีความรับผดิชอบ      

 Office/store      

 มากกวา่ 75% 100 20% 80.67% 20  

 มากกวา่ 55-74% 75     

 นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั
55% 

0     

4 การแปรผนัจาก
กระบวนการการ
ประเมิน (การสุ่ม) 

100 30% 69%  การเปรียบเทียบ
ขอ้มูลคลงัสินคา้กบั
ขอ้มูลท่ีแทจ้ริงได ้48

ITEM KPI DETAIL SCORE WEIGHT TIME (%) SCORE REMARK 

 90-100% 75     

 80-89% 0     
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ตารางท่ี 3 ผลสรุปประเมินKPIประจาํเดือนธนัวาคม 2557 (ใชร้ะบบRFID) 

ITEM KPI DETAIL SCORE WEIGHT TIME (%) SCORE REMARK 
1 ช่วงเวลาท่ีฝ่าย

ขนส่งไม่ทาํงาน 
     

 0 คร้ัง 100     

 1-2 คร้ัง 60 25% 0 25  

 มากกวา่ 2 คร้ัง 0     
2 การส่งสินคา้และ

อุปกรณ์ผดิ (โดย
สรุปจากไลน์การ
ส่งทั้งหมด) 

 25% 0.03% 25 การส่งไปทั้งหมด
3477 ช้ินส่งผดิ 1 
ช้ิน 

 0-0.05% 100     

 0.051 ไม่มากกวา่
0.1%

75     

 มากกวา่ 0.1% 0     
3 พ้ืนท่ีความ

รับผดิชอบ 
     

 Office/store      

 มากกวา่ 75% 100 20% 76.00% 20  

 มากกวา่ 55-74% 75     

 นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั
55% 

0     

4 การแปรผนัจาก
กระบวนการประเมิน
(จากการสุ่ม) 

100 30% 91.89% 30 การเปรียบเทียบ
ขอ้มูลคลงัสินคา้กบั
ขอ้มูลท่ีแทจ้ริงได้
102 จาก 111

 90-100% 75     

 80-89% 0     

 

จากตารางขา้งตน้ หวัขอ้หลกัท่ีใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุดคือ การแปรผนัของรอบการประเมิน (Variance from 

cycle count) เน่ืองจากเป็นความรับผดิชอบหลกัโดยตรง ของแผนกคลงัสินคา้ ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากการประเมินน้ีคือ 
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1. เดือนพฤศจิกายน เป็นเดือนแรกท่ีเร่ิมนาํระบบบาร์โคด้มาใชจ้ะเห็นว่ามีการสุ่มนับทั้งหมด 70 รายการ 
และผลท่ีไดคื้อจาํนวนท่ีถูกตอ้ง 48 รายการ มีความถูกตอ้งคิดเป็น 69% ซ่ึงคิดประเมินเป็นคะแนน KPI เท่ากบัศูนย์
คะแนน 

2. เดือนธันวาคม เป็นเดือนแรกท่ีเร่ิมนาํระบบRFID มาใช ้ไดมี้การสุ่มนับทั้งหมด111รายการ และผลท่ีได้
คือมีจาํนวนท่ีถูกตอ้ง 102 รายการ มีความถูกตอ้งคิดเป็น 91.89% ซ่ึงค่าประเมินคะแนน KPI ท่ีไดคื้อ 22.5 ซ่ึงเป็น
แนวทางท่ีดีกวา่ระบบบาร์โคด้ 

จากการทดสอบโดยวิธี AHP โดยการให้ผูใ้ชง้านร่วมตอบแบบสอบถามสามารถสรุปความตอ้งการของผู ้
ใชไ้ดว้่าอุปกรณ์ท่ีสามารถใชป้รับระบบสินคา้คงคลงัและระบบคลงัสินคา้ทั้งสามารถช่วยแกไ้ขขอ้มูลและสามารถ
ช่วยแกไ้ขคลงัสินคา้ในการสั่งซ้ือสินคา้และอุปกรณ์เพ่ิมเติม เพ่ือป้องกนัสินคา้ขาด stock และแกไ้ขสินคา้เกินความ
จาํเป็นทั้งยงัช่วยเรียกดูสินคา้สินคา้วา่อยูท่ี่ไหนและตอ้งจดัส่งไปท่ีไหนต่อ รวมทั้งสามารถรองรับและ ประยกุตใ์ชก้บั
อุปกรณ์ประเภทอ่ืนๆได ้คือ ระบบ RFID แต่เร่ืองของงบประมาณในการจดัการในส่วนของบาร์โคด้จะมีราคาถูกกวา่
ของ RFID ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบแลว้ในมุมมองของผูบ้ริหารกบัในมุมมองของฝ่ายปฏิบติังาน ย่อมมีความคิดเห็นท่ี
แตกต่างกนัออกไป อนัเน่ืองมาจาก ราคาของ RFID มีราคาสูงมาก  ดงันั้นหากพิจารณาดูทั้งราคาและเง่ือนไขต่างๆ ก็
อาจสรุปไดว้า่ปัจจุบนัระบบท่ีเหมาะสมกบับริษทั บราเดอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั กคื็อระบบ บาร์โคด้ 
 
5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

ในการทาํวิจยัและศึกษาความเป็นมาของปัญหาต่างๆในเร่ืองของคลงัสินคา้และสินคา้คงคลงัในส่วนเร่ือง
ของอุปกรณ์และระบบ RFID ควรจะมีการปรับปรุงแกไ้ขปัญหาดงัต่อไปน้ี 

1.เร่ืองราคาอนัเน่ืองจากราคาของระบบ RFID มีราคาค่อนขา้งสูงกวา่ระบบอ่ืนอยูม่ากดงันั้นควรพยายามหา
วธีิการท่ีจะใชร้ะบบ RFID ในราคาท่ีถูกลงหรือควรใชร้ะบบ RFID ท่ีมีตน้ทุนท่ีถูกหรือสามารถนาํกลบัมาใชใ้หม่หรือ
หาแหล่งผลิตซ่ึงมีตน้ทุนท่ีตํ่าแต่มีคุณภาพมาใชง้านเพ่ือให้ไดร้าคาของระบบ RFID ซ่ึงมีราคาท่ีถูกและมีคุณภาพดีอีก
ดว้ย 

2.เร่ืองความถูกตอ้งแม่นยาํของระบบ RFID ตามหลกัการของระบบ RFID ซ่ึงใชร้ะบบสัญญาณแบบวทิยใุน
การถ่ายทอดและรับกลบัขอ้มูลความถูกตอ้งแม่นยาํน่าจะมีคุณภาพมากกวา่น้ีซ่ึงจากการวิจยัโดยการทดสอบจะเนน้วา่
ยงัคงมีความผิดพลาดอยู่ถึงแมจ้ะเป็นปริมาณท่ีน้อยแต่ถา้มีการพฒันาและปรับปรุงระบบอย่างต่อเน่ืองรวมถึงการ
พฒันาในส่วนบุคคลท่ีใชง้านแลว้กอ็าจจะแกไ้ขปัญหาเร่ืองการส่งผดิไดอ้ยา่งส้ินเชิง 

3.เร่ืองตน้ทุนค่าเขียนโปรแกรมท่ีเขียนออกมายงัไม่เป็นมาตรฐาน โดยในประเทศไทยยงัไม่มีผูเ้ขียน
โปรแกรมและให้สนับสนุน RFID ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงต้องใช้เงินในการจ้างเจ้าหน้าท่ีผูเ้ช่ียวชาญจาก
ต่างประเทศมาเขียนโปรแกรม ทาํให้ส้ินเปลืองค่าใช้จ่ายและเพ่ิมตน้ทุนโดยไม่จาํเป็น ดงันั้นควรพฒันาบุคลากร
ผูเ้ขียนโปรแกรมในประเทศไทยให้มรความสามารถเป็นมาตรฐานเดียวกัน ผูเ้ขียนโปรแกรมระบบ RFID จาก
ต่างประเทศ 

4. การเพ่ิมประสิทธิภาพใหก้บับาร์โคด้ โดยใชร้ะบบสายพรานคอนเวเยอร์ โดยการติดตั้งระบบบาร์โคด้ใวท่ี้
จุดรับเขา้สินคา้เขา้ และจุดรับส่งสินคา้ออก  ซ่ึงส่วนน้ีจะมีเจา้หน้าท่ีรับผิดชอบแค่จุดละ 1 คนเพ่ือทาํการตรวจเช็ค
ความถูกต้อง ส่วนท่ีคลังสินค้าก็มีจุดรับและออกโดยมีการติดตั้ งระบบบาร์โค้ดเช่นเดียวกันแต่ไม่จาํเป็นต้องมี
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เจา้หนา้ท่ีแต่ใชว้ธีิติดตั้งตรงจุดท่ีสินคา้และอุปกรณ์เคล่ือนท่ีผา่นดว้ยระบบสายพรานคอนเวเยอร์ซ่ึงจะทาํหนา้ท่ีบนัทึก
ขอ้มูลทั้งวนัท่ี เวลา ประเภทสินคา้ จาํนวน แหล่งท่ีมา และสามารถกาํหนดสถานท่ีจดัเก็บและผูรั้บผิดชอบในการ
ตรวจนบัและจดัเกบ็ไดด้ว้ย 

 
รูปท่ี 5.1 จุดยงิบาร์โคด้เพ่ือบนัทึก 

 
6. บทสรุป 

จากการวเิคราะห์โดยสามารถสรุปผลต่างๆ คือระบบ RFID มีประสิทธิภาพสูงกวา่ระบบบาร์โคด้และระบบ
เดิมท่ีใชค้นบนัทึกขอ้มูล แต่เร่ืองของราคาท่ีสูงทาํใหผู้บ้ริหารตดัสินใจใชร้ะบบบาร์โคด้แทน 
 

กติติกรรมประกาศ  
การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองเร่ืองน้ี สาํเร็จไดด้ว้ยความกรุณาจาก รองศาสตราจารย ์ดร.นนัทิ สุทธิการนฤนยั 

อาจารยท่ี์ปรึกษา และ คณะกรรมการท่ีไดใ้หค้วามกรุณาแนะนาํ ในการศึกษาคน้ควา้ดว้ยดีมาโดยตลอด หากการศึกษา
ดว้ยตนเองฉบบัน้ี มีขอ้บกพร่องประการใด ผูศึ้กษาขอนอ้มรับไวแ้ต่เพียงผูเ้ดียว 
 
เอกสารอ้างองิ 
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การประเมินผลการปฏิบัตงิานการติดตามเร่งรัดหนีเ้งนิสมทบค้างชําระกองทุนประกนัสังคม  
ด้วยระบบการวดัผลการปฏบิัติงานดุลยภาพ (Balanced Scorecard) 

กรณศึีกษา สํานักงานประกนัสังคมจังหวดักาญจนบุรี 
PERPORMANCE EVALUATION OF COLLECTED CONTRIBUTION DEBT TO THE 

SOCIAL SECURITY FUND WITH THE BALANCED SCORE CARD TECHNIQUE  
: KANCHANABURI PROVINCIAL SOCIAL SECURITY OFFICE 

 

อญัชล ีเกดิสมบัติ1   น่ิมนวล วเิศษสรรพ์2 

1นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบญัชีมหาบณัฑิต สาขาวชิาบญัชี มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 ผูช่้วยศาสตราจารยป์ระจาํ หลกัสูตรบญัชีมหาบณัฑิต คณะบญัชี มหาวทิยาลยัรังสิต  

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

บทคดัย่อ      

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือประเมินผลการปฏิบติังานการติดตามเร่งรัดหน้ีเงินสมทบคา้งชาํระกองทุน
ประกันสังคมของเจ้าหน้าท่ีประกันสังคมผูป้ฏิบัติงานเร่งรัดหน้ีเงินสมทบของสํานักงานประกันสังคมจังหวดั
กาญจนบุรี ภายหลงัการนาํคู่มือการปฏิบติังานการติดตามเร่งรัดหน้ีเงินสมทบคา้งชาํระมาใช้ โดยแยกเป็น 4 ดา้น    
ตามเทคนิคการวดัผลการปฏิบติังานดุลยภาพ (Balanced Scorecard) กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ เจา้หนา้ท่ี
ผู ้ปฏิบัติงานท่ีมีหน้าท่ี เก่ียวข้องโดยตรง และนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการท่ีมีสถานะดําเนินการ                
การประเมินผลการปฏิบติังานแบ่งเป็นดา้นๆ ไดแ้ก่ 1) ดา้นการเรียนรู้และดา้นนวตักรรม 2) ดา้นความพึงพอใจต่อ
ขั้นตอนการปฏิบติังานการติดตามเร่งรัดหน้ีเงินสมทบคา้งชาํระตามคู่มือการติดตามเร่งรัดหน้ีเงินสมทบคา้งชาํระของ
นายจา้งหรือเจา้ของสถานประกอบการ ใชแ้บบประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการดว้ยแบบตรวจสอบรายการ      
3) การปฏิบติังานดา้นการเงิน และ 4) ผลการดาํเนินงานดา้นกระบวนการภายในองคก์ร ใชก้ารรวบรวมขอ้มูลรายงาน
ผลการดาํเนินงาน และทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  ผลการประเมินแสดง
ใหเ้ห็นวา่ ผลการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานเร่งรัดหน้ีเงินสมทบคา้งชาํระภายหลงัการนาํคู่มือการปฏิบติังาน
การติดตามเร่งรัดเงินสมทบคา้งชาํระมาใชใ้นทุกดา้นดีข้ึน โดยพิจารณาจากค่าอตัราส่วนค่าใชจ่้ายในการติดตามการ
ชาํระหน้ีท่ีลดลง  อตัราร้อยละเงินสมทบคา้งชาํระลดลง นายจ้างหรือเจา้ของสถานประกอบการมีความพึงพอใจ      
ต่อการปฏิบัติงานในการติดตามการชําระเงินสมทบของเจ้าหน้าท่ีผู ้ป ฏิบัติงานและนายจ้างหรือเจ้าของ                 
สถานประกอบการเห็นดว้ยกบัการเพ่ิมช่องทางการชาํระเงินแบบบริการอีเลก็ทรอนิกส์ (e-services) 

 

คาํสําคญั: ประเมินผลการปฏิบติังาน, การวดัผลการปฏิบติังานดุลยภาพ, เร่งรัดหน้ี 
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Abstract 

 The objective of this research is to evaluate the performance of collected contribution debt competent 
officials at Kanchanaburi Provincial Social Security Office by using the balanced scorecard technique after 
implementation of the manual for follow some employers who do not pay contribution or cannot pay full amount of 
contribution within the prescribed time. The sampling groups were competent officials and the employers who were 
active. The dimension of performance evaluation were 1) learning and innovation of performance, 2) employer ’s 
satisfaction, 3) financial performance and 4) internal business process performance are practical data derived by the 
monthly to conduct a descriptive analysis. This research result showed that the competent officials in charge of debt 
collection performance after implementation of the manual for follow an employers who do not pay contribution or 
cannot pay full amount of contribution within the prescribed time were better for all perspectives. Because of the 
lower contribution debt collection ratio for financial perspective, the lower percentage of contribution debt for the 
internal business process perspective, the more employer’s satisfaction, and the more agreement to e-services of 
payment channel provided for learning and innovation perspective. 
 

KEYWORDS: EVALUATE THE PERFORMANCE, BALANCED SCORE CARD, COLLECTED DEBT 
 
1. บทนํา 
 การประกนัสังคม เป็นโครงการบริการสังคมระยะยาวท่ีรัฐเป็นผูด้าํเนินการจดัข้ึน เพ่ือให้เป็นหลกัประกนั
ในการดาํรงชีวิตแก่ผูป้ระกนัตนให้เกิดความมัน่คงโดยเป็นระบบของการเฉล่ียทุกข์เฉล่ียสุขซ่ึงกนัและกนัระหว่าง
สมาชิก โดยจัดเก็บเงินสมทบจาก 3 ฝ่าย คือ นายจ้าง ลูกจ้าง ในอัตราส่วนท่ีเท่ากัน และรัฐบาลออกสมทบด้วย       
ส่วนหน่ึง การบริหารกองทุนให้มีเสถียรภาพจึงตอ้งมีมาตรการสําคญั ๆ หลายดา้นท่ีตอ้งดาํเนินการควบคู่กนัไป 
มาตรการท่ีสํ าคัญมากเร่ืองห น่ึ ง  คือ  การจัด เก็บ เงินสมทบให้ เป็นไปอย่างมีประสิท ธิภาพ  และเป็นไป                        
ตามพระราชบญัญติัของกฎหมาย เพ่ือมิให้ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพ และความมัน่คงของกองทุนประกนัสังคม 
ดงันั้นจึงไดมี้การจดัตั้งหน่วยงานท่ีทาํหน้าท่ีติดตามเร่งรัดหน้ีของสํานักงานประกนัสังคมข้ึน เพ่ือปฏิบติัหน้าท่ีใน     
การติดตามเร่งรัดหน้ีในส่วนของนายจา้งท่ีไม่นาํส่งเงินสมทบ หรือนาํส่งเงินสมทบไม่ครบจาํนวนภายในระยะเวลา    
ท่ีกฎหมายกาํหนด ปัจจุบนัสํานักเงินสมทบ กลุ่มงานตรวจสอบเงินสมทบและเร่งรัดหน้ี สํานักงานประกนัสังคม      
ไดจ้ดัทาํคู่มือการปฏิบติังานการติดตามเร่งรัดหน้ีเงินสมทบคา้งชาํระกองทุนประกนัสังคม ส่งผลให้ผูว้ิจยัมีความสนใจ  
ในการศึกษาถึงการประเมินผลการปฏิบติังานการติดตามเร่งรัดหน้ีเงินสมทบคา้งชาํระกองทุนประกนัสังคมดว้ยระบบ
การวดัผลการปฏิบัติงานดุลยภาพ กรณีศึกษาสํานักงานประกันสังคมจังหวดักาญจนบุรี โดยใช้ระบบการวดัผล         
การปฏิบติังานดุลยภาพ (Balanced Scorecard) (วรรณพร,2546) เพ่ือประเมินผลการปฏิบติังาน 4 ดา้น คือดา้นการเงิน 
กระบวนการบริหารภายใน ดา้นลูกคา้ และดา้นการเรียนรู้และนวตักรรม 
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2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
 เพ่ือประเมินผลการปฏิบติังานการติดตามเร่งรัดหน้ีเงินสมทบคา้งชาํระกองทุนประกนัสังคมของเจา้หนา้ท่ี
ประกนัสังคมผูป้ฏิบติังานเร่งรัดหน้ีเงินสมทบของสํานักงานประกนัสังคมจงัหวดักาญจนบุรี ภายหลงัท่ีไดน้าํคู่มือ  
การปฏิบติังานการติดตามเร่งรัดหน้ีเงินสมทบคา้งชาํระ กองทุนประกนัสังคม (สํานักเงินสมทบ กลุ่มงานตรวจสอบ
เงินสมทบและเร่งรัดหน้ี,2556) มาใชใ้นทางปฏิบติั เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบติัของหน่วยงาน โดยแยกเป็น 4 ดา้น
ตามเทคนิคการวดัผลการปฏิบติังานดุลยภาพ (Balanced Scorecard) คือดา้นการเงิน ดา้นกระบวนการบริหารภายใน 
ดา้นลูกคา้ และดา้นการเรียนรู้และนวตักรรม 
 

3. การดาํเนินการวจิัย 
 การประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีผู ้ปฏิบัติงานติดตามเร่งรัดหน้ีเงินสมทบ  เป็นการวิจัย               
เชิงพรรณนา  โดยศึกษาจากกลุ่มประชากรทั้ งหมดประกอบด้วยผูป้ฏิบัติงานท่ีโดยตรงกับการติดตามเร่งรัดหน้ี          
เงินสมทบ จาํนวน 10 คน นายจา้งหรือเจา้ของสถานประกอบการท่ีมีสถานะดาํเนินการ ณ เดือนตุลาคม 2556 จาํนวน 
97 คน ใชว้ิธีวิจยัเชิงสํารวจเพื่อประเมินผลการปฏิบติังานดา้นการเรียนรู้และดา้นนวตักรรม และดา้นความพึงพอใจ
ของนายจา้งหรือเจา้ของสถานประกอบการ ท่ีมีต่อการปฏิบติังานการติดตามเร่งรัดหน้ีเงินสมทบคา้งชาํระตามคู่มือ
การติดตามเร่งรัดหน้ีเงินสมทบคา้งชาํระฉบบัใหม่  ใชว้ิธีเปรียบเทียบอตัราส่วนค่าใชจ่้ายการออกติดตามเร่งรัดหน้ี   
เงินสมทบ เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานดา้นการเงิน และอตัราส่วนเงินสมทบคา้งชาํระสําหรับการประเมินผล      
การปฏิบติังานดา้นกระบวนการภายในองคก์รก่อนและหลงัการนาํคู่มือฉบบัใหม่มาใชใ้นทางปฏิบติังาน  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1 กรอบแนวคิดการวจิยั 

การประยกุตใ์ชก้ารวดัผลการปฏิบติังานดุลยภาพ (Balanced Scorecard) 
ประเมินผลการปฏิบติังานการติดตามเร่งรัดหน้ีเงินสมทบคา้งชาํระ 

กองทุนประกนัสงัคมหลงัการใชคู่้มือการปฏิบติังานการติดตามเร่งรัดหน้ี 
เงินสมทบคา้งชาํระ 

1.ด้านการเงิน :อตัราส่วนระหว่างค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากการออกติดตามเร่งรัดหน้ีเงิน
สมทบกบัจาํนวนเงินท่ีเก็บจากนายจา้งท่ีคา้งชาํระ เม่ือเปรียบเทียบหลงัการนาํคู่มือการ
ติดตามเร่งรัดหน้ีเงินสมทบคา้งชาํระ กองทุนประกนัสงัคม มีอตัราส่วนนอ้ยกว่าก่อนการ
นาํคู่มือการติดตามเร่งรัดหน้ีเงินสมทบคา้งชาํระ กองทุนประกนัสงัคมมาใชอ้ยา่งต่อเน่ือง 

2.ด้านกระบวนการบริหารภายใน: เจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานตามติดตามเร่งรัดหน้ี มีผลการ
ดาํเนินงานตามท่ีสาํนกังานประกนัสงัคมกาํหนดเป้าหมายมีจาํนวนเงินสมทบคา้งชาํระไม่
เกินร้อยละ 0.25 ของประมาณการเงินสมทบรับทั้งส้ิน 

3.ด้านลูกค้า: นายจา้งหรือเจา้ของสถานประกอบการมีความพึงพอใจต่อขั้นตอนการ
ปฏิบติังานการติดตามเร่งรัดหน้ีเงินสมทบคา้งชาํระ 

4. ด้านการเรียนรู้และนวตักรรม: นายจา้งหรือเจา้ของสถานประกอบการ เห็นว่า การเพ่ิม
ช่องทางการชาํระเงินแบบบริการอีเลก็ทรอนิกส์ (e-services) ช่วยอาํนวยความสะดวกใน
การชาํระเงินสมทบมาก 

ประสิทธิภาพการปฏิบัตงิาน
การตดิตามเร่งรัดหนีเ้งนิสมทบค้างชําระกองทุน
ประกนัสังคมหลงัการใช้คู่มือการปฏิบัตงิาน 
การตดิตามเร่งรัดหนีเ้งนิสมทบค้างชําระ 
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 จากรูปท่ี 1 ผูว้ิจัยได้แสดงกรอบแนวคิดให้เห็นถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานการติดตามเร่งรัดหน้ี        
เงินสมทบคา้งชาํระกองทุนประกนัสังคม กรณีศึกษาสํานักงานประกนัสังคมจงัหวดักาญจนบุรี จะวิเคราะห์ตาม
จาํนวนปัจจัยหลักแห่งความสําเร็จและตัวช้ีวดัการดาํเนินงาน (สํานักงานส่งเสริมประสิทธิภาพในสํานักงาน
ประกนัสังคม,2544) ตามภารกิจ อาํนาจ หนา้ท่ี ความรับผดิชอบของสาํนกังานประกนัสังคมจงัหวดักาญจนบุรี  

สําหรับปัจจัยหลักแห่งความสําเร็จท่ีใช้เฉพาะตามขอบเขตของการวิจัยคร้ังน้ี  ดําเนินการตามกรอบ
ความสําเร็จผลสัมฤทธ์ิในการดาํเนินงาน 4 ดา้น ตามระบบการวดัผลการปฏิบติังานดุลยภาพ (Balanced Scorecard) 
ดงัน้ี 

-  ด้านการเงิน : อตัราส่วนระหวา่งค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการออกติดตามเร่งรัดหน้ีเงินสมทบ กบัจาํนวนเงิน
ท่ีเก็บจากนายจ้างท่ีคา้งชาํระ เม่ือเปรียบเทียบหลงัการนําคู่มือการติดตามเร่งรัดหน้ีเงินสมทบคา้งชาํระ กองทุน
ประกนัสังคม มีอตัราส่วนน้อยกว่าก่อนการนาํคู่มือการติดตามเร่งรัดหน้ีเงินสมทบคา้งชาํระ กองทุนประกนัสังคม    
มาใชอ้ยา่งต่อเน่ือง 

-  ด้านกระบวนการบริหารภายใน: เจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานตามติดตามเร่งรัดหน้ี มีผลการดาํเนินงานตามท่ี
สาํนกังานประกนัสังคมกาํหนดเป้าหมายมีจาํนวนเงินสมทบคา้งชาํระไม่เกินร้อยละ 0.25 ของประมาณการเงินสมทบ
รับทั้งส้ิน 

-  ด้านลูกค้า: นายจา้งหรือเจา้ของสถานประกอบการมีความพึงพอใจต่อขั้นตอนการปฏิบติังานการติดตาม
เร่งรัดหน้ีเงินสมทบคา้งชาํระ 

-  ด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม: นายจา้งหรือเจา้ของสถานประกอบการ เห็นวา่ การเพ่ิมช่องทางการชาํระ
เงินแบบบริการอีเลก็ทรอนิกส์ (e-services) ช่วยอาํนวยความสะดวกในการชาํระเงินสมทบมาก  
 

4. ผลการวจิัย 
 1. ผลการปฏิบัตงิานด้านการเงนิ 
     อตัราส่วนท่ีใชเ้ปรียบเทียบ   คาํนวณไดจ้าก 

           ค่าใชจ่้ายเพ่ือการติดตามเร่งรัดฯ X 100 
                จาํนวนเงินท่ีเกบ็ไดจ้ากการติดตามเร่งรัดฯ    

    หมายเหตุ  อตัราส่วนยิง่นอ้ยยิง่ดี การปฏิบติังานดีข้ึน 

     อตัราส่วนค่าใช้จ่ายการออกติดตามเร่งรัดหน้ีเงินสมทบ กับจาํนวนเงินท่ีเก็บจากนายจ้างท่ีคา้งชาํระ 
ภายหลงัการนาํคู่มือการติดตามเร่งรัดหน้ีเงินสมทบคา้งชาํระ กองทุนประกนัสังคมมาใชมี้ค่าอตัราส่วนนอ้ยกวา่ก่อน
การนาํคู่มือการปฏิบติังานการติดตามเร่งรัดหน้ีเงินสมทบคา้งชาํระกองทุนประกนัสังคมมาใชอ้ยา่งต่อเน่ือง กล่าวคือ 
อตัราส่วนก่อนการใชคู้่มือการปฏิบัติงานการติดตามเร่งรัดหน้ีเท่ากบัร้อยละ 3.32 และอตัราส่วนหลงัการใชคู้่มือ         
การปฏิบติังานการติดตามเร่งรัดหน้ีเท่ากบัร้อยละ 2.56 แสดงวา่ผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานเร่งรัดหน้ี
ของสาํนกังานประกนัสังคมจงัหวดักาญจนบุรี มีผลการปฏิบติัท่ีดีข้ึน 
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   2. ผลการดาํเนินงานด้านกระบวนการภายในองค์กร 
         อตัราส่วนท่ีใชเ้ปรียบเทียบ คาํนวณจาก 

              ยอดคา้งชาํระ         x 100 
     จาํนวนเงินรับชาํระ  

   หมายเหตุ  อตัราส่วนยิง่นอ้ยยิง่ดี การปฏิบติังานดีข้ึน 

       เจ้าหน้าท่ีผู ้ปฏิบัติงานตามติดตามเร่งรัดหน้ี  มีผลการดําเนินงานสูงกว่าเป้าหมายท่ีสํานักงาน
ประกนัสังคมกาํหนดกล่าวคือมีจาํนวนเงินสมทบคา้งชาํระไม่เกินร้อยละ 0.23 ของประมาณการเงินสมทบรับทั้งส้ิน
ตั้งแต่งวดค่าจา้งมกราคม 2538 ถึงมิถุนายน 2556  ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบัเป้าหมายท่ีกาํหนด ร้อยละ 0.25 ของประมาณ
การเงินสมทบรับจะเห็นวา่มีค่าลดลง 
    3. ด้านความพงึพอใจของนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ 
        จากแบบสอบถามท่ีไดรั้บกลบัคืนมีอตัราร้อยละ 63.40 ของจาํนวนสถานประกอบการท่ีคา้งชาํระเท่านั้น 
เน่ืองจากสถานประกอบการบางแห่งท่ีคา้งชาํระไดปิ้ดกิจการและไม่สามารถติดต่อได ้พบวา่ สถานประกอบการส่วนใหญ่
มีขนาดของธุรกิจท่ีจาํแนกตามจาํนวนผูป้ระกนัตนท่ีจาํนวน 1 – 10 คน มีมากท่ีสุดเท่ากบัร้อยละ 84.5  เป็นขนาดธุรกิจ
ท่ีมีการคา้งชาํระเงินสมทบล่าชา้มากท่ีสุดเช่นกนั และพบวา่ส่วนใหญ่สถานประกอบการท่ีคา้งชาํระมากท่ีสุดมีท่ีตั้ง 
อยู่ในอาํเภอเมือง ร้อยละ 37.1  ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงานเจา้หน้าท่ีในดา้นการปฏิบติังานการ
ติดตามการชาํระเงินสมทบของนายจา้ง ดงัตารางท่ี 1 ตารางท่ี 2 และตารางท่ี 3 ตามลาํดบั 
 
ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉล่ียของความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานเจา้หนา้ท่ีในดา้นการปฏิบติังานใน 
  การติดตามการชาํระเงินสมทบของนายจา้ง 

ลาํดบั 
ความพึงพอใจ 

การปฏิบติังานในการติดตามการชาํระเงินสมทบ
ของนายจา้ง 

ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความพึงพอใจ 

1 หนังสือเตือนให้ชําระเงินสมทบ  มีรายละเอียด
ชดัเจนช่วยใหเ้ขา้ใจไดง้าน 

4.08 .471 มาก 

2 หนงัสือแจง้การประเมินเงินสมทบ มีรายละเอียดท่ี
ชดัเจนช่วยใหเ้ขา้ใจไดง่้าย 

4.05 .465 มาก 

3 การให้คาํแนะนําเก่ียวกบัจาํนวนเงินสมทบท่ีคา้ง
ชาํระและวธีิการชาํระเงินสมทบ 

3.97 .669 ปานกลาง 

4 การส่งหนงัสือเตือนการประเมินเงินสมทบ เป็นไป
ในเวลาท่ีเหมาะสม 

3.90 .757 ปานกลาง 

5 การส่งหนังสือแจง้การประเมินเงินสมทบ เป็นไป
ในเวลาท่ีเหมาะสม 

3.87 .731 ปานกลาง 

6 การช้ีแจงทางโทรศพัท ์เก่ียวกบัการชาํระเงินสมทบ 3.86 .816 ปานกลาง 

 เฉลีย่รวม 3.96  ปานกลาง 
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ตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉล่ียของความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานเจา้หนา้ท่ีในดา้นการปฏิบติังาน 
  ในดา้นการออกตรวจสถานประกอบการ 

ลาํดบั 
ความพึงพอใจ 

การปฏิบติังานในดา้นการออกตรวจสถาน
ประกอบการ 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความพึงพอใจ 

1 การนัดหมาย กบันายจา้งเป็นไปในระยะเวลา
ท่ีกาํหนด คือ ไม่ควรเกิน 7 วนั 

4.08 .534 มาก 

2 ความสามารถในการให้ข้อมูล /คําแนะนํา 
เก่ียวกบัการประเมินจาํนวนเงินสมทบและการ
นาํส่งของพนกังานเจา้หนา้ท่ี 

4.07 .617 มาก 

3 การประเมินจํานวนเงินสมทบ ท่ีต้องนําส่ง 
เป็นไปอยา่งถูกตอ้ง โปร่งใส 

4.06 .452 มาก 

4 ความเป็นกลัยาณมิตรของพนักงานเจา้หน้าท่ี
ในการออกตรวจสถานประกอบการ 

3.94 .801 ปานกลาง 

 เฉลีย่รวม 4.04  มาก 
 

ตารางท่ี 3 แสดงค่าเฉล่ียของความเห็นต่อระเบียบปฏิบัติ เก่ียวกบัการชาํระเงินสมทบล่าช้าในการปฏิบติังานของ
  พนกังานเจา้หนา้ท่ี 

ลาํดบั 
ความพึงพอใจ 

ความเห็นต่อระเบียบปฏิบติั เก่ียวกบัการชาํระ
เงินสมทบล่าชา้ 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความพึงพอใจ 

1 การเปล่ียนแปลงจาํนวนหน้ีประเมินเป็นหน้ี
จริง เม่ือพนักงานเจ้าหน้าท่ีได้ตรวจสอบ
ขอ้เทจ็จริงของสถานประกอบการแลว้ 

4.11 .378 มาก 

2 เม่ือพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งหนังสือเตือนให้
ชําระ เงินสมทบแต่น ายจ้างไม่ม าชําระ 
พนักงานเจ้าหน้าท่ี มีอ ํานาจประเมิน เงิน
สมทบและแจง้เป็นหนังสือให้นายจา้ง ชาํระ
เงินภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือ 

4.04 .628 มาก 

3 การประเมินเงินสมทบ จากแบบรายการท่ี
นายจ้างเคยยื่นไว  ้หรือจากจาํนวนลูกจ้างท่ี
พนกังานเจา้หนา้ท่ีตรวจพบแลว้แต่กรณี โดย
ถือว่าลูกจ้างแต่ละคนได้รับค่าจ้างเป็นราย
เดือนในอตัราท่ีไดเ้คยมีการยื่นแบบรายการ
ไว ้

4.02 .577 มาก 
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ตารางท่ี 3 แสดงค่าเฉล่ียของความเห็นต่อระเบียบปฏิบัติ เก่ียวกบัการชาํระเงินสมทบล่าช้าในการปฏิบติังานของ
  พนกังานเจา้หนา้ท่ี (ต่อ) 

ลาํดบั 
ความพึงพอใจ 

ความเห็นต่อระเบียบปฏิบติั เก่ียวกบัการชาํระ
เงินสมทบล่าชา้ 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความพึงพอใจ 

4 หากการส่งหนังสือเตือน/เชิญพบ  ถูกตีกลับ
เน่ืองจากไม่ มีผู ้รับตามจ่าหน้า  หรือสถาน
ประกอบการยา้ยไม่ทราบท่ีอยู่ใหม่ ให้ออก
ตรวจสถานประกอบการ  และดําเนินการ
ติดตามเร่งรัดหน้ีในขั้นตอนต่อไป โดยไม่ตอ้ง
ส่งหนงัสือซํ้ าตามท่ีอยูเ่ดิมอีก 

4.00 .707 มาก 

5 การประเมินเงินสมทบ ถา้ไม่เคยมีการยื่นแบบ
รายการหรือยืน่แบบรายการไม่ครบถว้น ให้ถือ
วา่ลูกจา้งแต่ละคนไดรั้บค่าจา้งรายเดือนไม่นอ้ย
กว่าอตัราค่าจ้างขั้นตํ่ารายวนัตามกฎหมายว่า
ดว้ยการคุม้ครองแรงงานท่ีใชบ้งัคบัอยูใ่นทอ้งท่ี
นั้นคูณดว้ยสามสิบ 

3.85 .768 ปานกลาง 

 เฉลีย่รวม 4.00  มาก 
 

 จากตารางท่ี 1 ตารางท่ี 2 และตารางท่ี 3 ค่าเฉล่ียของความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานเจา้หนา้ท่ี
ในด้านการปฏิบัติงานในการติดตามการชําระเงินสมทบของนายจ้าง แสดงให้เห็นว่า นายจ้างหรือเจ้าของ             
สถานประกอบการมีความพึงพอใจท่ีสอดคลอ้งกนั ความพึงพอใจต่อการปฏิบติังานการติดตามเร่งรัดเงินสมทบท่ี
นายจา้งคา้งชาํระของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานเร่งรัดหน้ีเงินสมทบทั้ง 3 ดา้นไดแ้ก่ 
        1) ดา้นการปฏิบติังานในการติดตามการชาํระเงินสมทบของนายจา้ง มีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง  
        2) ดา้นการปฏิบติังานในดา้นการออกตรวจสถานประกอบการ มีความพึงพอใจในระดบัมาก 
        3) ความเห็นต่อระเบียบปฏิบัติ เก่ียวกับการชําระเงินสมทบล่าช้าในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เจา้หนา้ท่ี มีความพึงพอใจระดบัมาก 
   4. ผลการดาํเนินงานด้านการเรียนรู้และนวตักรรม 
       จากการสาํรวจความคิดเห็นของนายจา้งหรือเจา้ของสถานประกอบการท่ีมีช่องทางการชาํระเงินสมทบ  
ท่ีทางสํานกังานประกนัสังคมไดเ้พ่ิมเติมช่องทางอีเล็กทรอนิกส์(e-services) เพ่ืออาํนวยความสะดวกแก่นายจา้งหรือ
เจ้าของสถานประกอบการ   ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นพบว่าการเพ่ิมช่องทางการชําระเงินแบบบริการ
อีเล็กทรอนิกส์ ช่วยอาํนวยความสะดวกในการชาํระเงินสมทบมากข้ึน แต่นายจา้งหรือเจา้ของสถานประกอบการ  
ส่วนใหญ่ยงัคงใชบ้ริการท่ีสํานักงาน อยา่งไรก็ตามมีนายจา้งหรือเจา้ของสถานประกอบการจาํนวนหน่ึง ประมาณ 
8.2% ท่ีใชช่้องทางอีเลก็ทรอนิกส์ 
 
 



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 10 ปีการศกึษา 2558 

 

วนัองัคารที ่11 สงิหาคม พ.ศ.2558 หน้า  967 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

5. บทสรุป 
ผลการปฏิบติังานแสดงใหเ้ห็นถึงการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพท่ีเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีดี แต่มีบางเร่ือง

ท่ียงัตอ้งมีการปรับปรุงในดา้นนายจา้งหรือเจา้ของสถานประกอบการ เน่ืองจากผลการศึกษาระดบัความพึงพอใจใน
การปฏิบติังานของพนกังานเจา้หนา้ท่ีในการปฏิบติังานในการติดตามการชาํระเงินสมทบของนายจา้งของสาํนกังาน
ประกนัสังคมจงัหวดักาญจนบุรี โดยนายจา้งหรือเจา้ของสถานประกอบการให้ความพึงพอใจระดบัปานกลาง คือ    
การให้คาํแนะนาํเก่ียวกบัจาํนวนเงินสมทบท่ีคา้งชาํระและวิธีการชาํระเงินสมทบ การส่งหนังสือเตือนการประเมิน  
เงินสมทบเป็นไปในเวลาท่ีเหมาะสม  การส่งหนงัสือแจง้การประเมินเงินสมทบเป็นไปในเวลาท่ีเหมาะสม การช้ีแจง
ทางโทรศัพท์ เก่ียวกับการชําระเงินสมทบ  ความเป็นกัลยาณมิตรของพนักงานเจ้าหน้าท่ีในการออกตรวจ               
สถานประกอบการ และการประเมินเงินสมทบ ถา้ไม่เคยมีการยื่นแบบรายการหรือยื่นแบบรายการไม่ครบถว้น ให้ถือวา่
ลูกจา้งแต่ละคนไดรั้บค่าจา้งรายเดือนไม่น้อยกว่าอตัราค่าจา้งขั้นตํ่ารายวนัตามกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน     
ท่ีใชบ้งัคบัอยูใ่นทอ้งท่ีนั้นคูณดว้ยสามสิบ จะสังเกตไดว้า่เป็นการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีเองโดยตรง สอดคลอ้งกบั
ผลการศึกษาวิจยัของลกัขณา ยิ่งยงชยั (2542:หน้า 74) ซ่ึงไดท้าํการศึกษาเร่ืองการวดัผลการปฏิบติังานดว้ยเทคนิค 
Balanced Scorecard ศึกษากรณี:ธนาคารออมสินสาขากาฬสินธ์ุ ในส่วนของการผลการประเมินความพึงพอใจของ
ลูกคา้ท่ีมีต่อตวัธุรกิจหรือบริการท่ีไดรั้บจากการมาใชบ้ริการท่ีธนาคารนั้น ข้ึนอยูก่บัการปฏิบติังานของพนกังานดว้ย
ว่ามีทักษะและความชาํนาญมากน้อยเพียงไร ดังนั้ นจึงควรมุ่งเน้นการพฒันาเจ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบัติงานโดยควรเพ่ิม
หลกัสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ (Workshop) ให้เขม้ขน้และกวา้งขวางยิ่งข้ึน สอดคลอ้งกบัดวงภทัร ธีรฐิตยางกูร 
(2554: บทคดัยอ่) ศึกษาเร่ืองทศันะของเจา้หนา้ท่ีประกนัสังคมต่อปัญหาและอุปสรรคในการเร่งรัดหน้ีเงินสมทบของ
นายจ้าง : ศึกษาเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ให้ข้อเสนอแนะด้านบุคลากรควรมีการฝึกอบรม          
ให้ผูป้ฏิบติังานมีความเขา้ใจในระเบียบและขั้นตอนการติดตามเร่งรัดหน้ีอยูเ่สมอ รวมทั้งความรู้ดา้นกฎหมายอ่ืน ๆ    
ท่ีเก่ียวขอ้ง ควรมีการจดัสัมมนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นของเจา้หน้าท่ี และนอกจากการพฒันาบุคลากรในองค์กร   
แลว้ยงัตอ้งมีการพฒันาดา้นการเรียนรู้และนวตักรรมในช่องทางการชาํระเงินสมทบ ปัจจุบนัช่องทางการทาํธุรกรรม
ทางการเงินมีอีกหลากหลายช่องทาง สํานักงานประกนัสังคมควรเพ่ิมช่องทางการชาํระเงินสมทบผ่านทางATM 
ปัจจุบนัธนาคารมีบริการรับชาํระค่าสินคา้และบริการต่าง ๆ ผา่นทางตู ้ATM ในทุกธนาคาร ซ่ึงอาจจะสะทอ้นให้เห็นวา่ 
นายจา้งหรือเจา้ของสถานประกอบการไดมี้การใชบ้ตัรเดบิต ATM กนัอยา่งแพร่หลายดงันั้น สาํนกังานประกนัสังคม
ควรดาํเนินการติดต่อทาํความตกลงกบัธนาคาร เพ่ือเพ่ิมช่องทางการชาํระเงินสมทบผา่นตู ้ATM เพ่ือลดหน้ีคา้งชาํระ
ต่อไปในอนาคตได ้สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของดวงภทัร ธีรฐิตยางกูร (2554:บทคดัย่อ) ศึกษาเร่ืองทศันะของ
เจา้หนา้ท่ีประกนัสังคมต่อปัญหาและอุปสรรคในการเร่งรัดหน้ีเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมของนายจา้ง : ศึกษา
เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เกณิกา ฉายแสงเดือน (2549:บทคดัยอ่) ศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของ       
ผูน้าํส่งเงินสมทบกองทุนประกนัสังคม ผลการศึกษาสรุปไดว้า่ สาํนกังานประกนัสังคมตอ้งเร่งขยายหน่วยบริการและ
เพ่ิมช่องทางรับเงินสมทบแทนสาํนกังานประกนัสังคมใหค้รอบคลุมและทัว่ถึงทุกพ้ืนท่ี 

 

กติติกรรมประกาศ  
 ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณ สาํนกังานประกนัสังคม ท่ีใหโ้อกาสและสนบัสนุนทุนการศึกษา และขอขอบพระคุณ
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.น่ิมนวล วิเศษสรรพ์ เป็นอย่างสูง ท่ีไดก้รุณาสละเวลาอนัมีค่าในการให้คาํปรึกษา แนะนํา
แนวทาง และแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ ในการจดัทาํการคน้ควา้แบบอิสระฉบบัน้ีจนแลว้เสร็จ     
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ความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราแลกเปลีย่นและเงินเฟ้อของประเทศไทย 
THE RELATIONSHIP BETWEEN EXCHANGE RATE AND INFLATION OF THAILAND 
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บทคดัย่อ      

การวจิยัมีวตัถุประสงค ์1) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราแลกเปล่ียนและเงินเฟ้อของประเทศไทยภายใต้
กรอบทฤษฎีความเท่าเทียมกนั 2) ทดสอบความสัมพนัธ์ดุลยภาพในระยะยาวของอตัราแลกเปล่ียนและเงินเฟ้อของ
ประเทศไทย 3) ศึกษาความเป็นเหตุเป็นผลของอตัราแลกเปล่ียนและเงินเฟ้อของประเทศไทยการศึกษาคร้ังน้ีเป็น
การศึกษาความสัมพนัธ์ของ 2 ตวัแปรคืออตัราเงินเฟ้อและอตัราแลกเปล่ียนของประเทศไทย ซ่ึงเป็นขอ้มูลทุติยภูมิเป็น
แบบรายไตรมาสตั้ งแต่  พ .ศ .2545-2555โดยใช้เทคนิคทางเศรษฐมิติด้วยวิธีโคอินทิเกรชันเพ่ือให้ทราบถึง
ความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวและทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราแลกเปล่ียนและเงินเฟ้อโดยวิธี Granger 
Causality และหาความสัมพนัธ์ในลกัษณะเชิงเป็นเหตุเป็นผล ผลการศึกษาพบวา่ 1) ภายใตก้รอบทฤษฎีความเท่าเทียม
กนัของอาํนาจซ้ือน้ี พบวา่ไม่มีความสอดคลอ้งกนั ตามทฤษฎีท่ีไดก้ล่าวไวว้า่ ราคาสินคา้เปรียบเทียบของ 2 ประเทศ
เป็นตวักาํหนดอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  2) การทดสอบความน่ิงของขอ้มูลโดยวิธี Unit Root ของอตัรา
แลกเปล่ียนและเงินเฟ้อ พบว่าข้อมูลทั้ งสองชุดมีความน่ิงท่ีผลต่างลาํดับท่ี 1 หรือ I (1) จากนั้ นนํามาทดสอบ
ความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวพบวา่ อตัราแลกเปล่ียนและอตัราเงินเฟ้อมีความสัมพนัธ์กนัในเชิงดุลยภาพระยะ
ยาว 3) การศึกษาความเป็นเหตุเป็นผลของตวัแปร (Granger Causality Test) พบว่าดชันีราคาผูบ้ริโภคของไทยและ
ดชันีราคาผูบ้ริโภคของสหรัฐอเมริกา มีผลต่อกนัและกนัท่ีระดบันัยสําคญั 0.05 แต่ดชันีราคาผูบ้ริโภคของไทยกบั
อตัราแลกเปล่ียนบาทต่อดอลลาร์สหรัฐไม่มีความสัมพนัธ์กนั ซ่ึงไม่สนบัสนุนตามทฤษฎีความเท่าเทียมกนัของอาํนาจ
ซ้ือ 
 

คาํสําคญั: อตัราแลกเปล่ียน, เงินเฟ้อ, ดชันีราคาผูบ้ริโภค 
 

Abstract 

 The purposes of this study were to: 1) study the relationship between exchange rate and inflation in Thailand 
under the Purchasing Power Parity. 2) test the long run equilibrium relationship between exchange rate and inflation; 
and 3) test the causal ralationship between exchange rate and inflation in Thailand. The study focused on two 
variables, i.e. exchange rate and inflation in Thailand, secondary quarterly data from 2002 to 2012 were used. The 
econometric technique, cointegration was employed to investigate the long run equilibrium relationship between the 
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exchange rate and inflation rate. Grenger Causality Method was also applied to explore the causality between the 
exchange rate and inflation. The results showed that: 1) the purchasing power parity did not hold in this study. Because 
exchange rate was not determined by the related prices in two countries. 2) For the unit root test of the exchange rate 
and inflated by Augmented Dickey Fuller test, there were not stationary in both valuable at their level. However, after 
the data were applied to do first difference, the results showed that both of them achieved stationary on I(1) process. 
For the long run relationship, the result showed that the exchange rate and inflation had a long run relationship. 3) A 
study on causal relationship showed that Thailand’s consumer price index and consumer price index of the United 
States had bidirectional effect at the 0.05 significant level, but no causal relation from consumer price index to 
exchange rate. It has only partial support of purchasing power parity.   
 

KEYWORDS: Exchange Rate, Inflation, Consumer Price Index  
 
1. บทนํา 

ภายใตท้ฤษฎีความเท่าเทียมกนัของอาํนาจซ้ือ PPP มีความเช่ือว่าการดูแลเงินเฟ้อโดยเปรียบเทียบให้มี
เสถียรภาพ จะช่วยดูแลอตัราแลกเปล่ียนให้มีเสถียรภาพไดเ้ช่นกนั(อภิญญา  วนเศรษฐ, 2554) และมีงานศึกษาจาํนวน
มากท่ีมีทั้งผลสรุปท่ีสอดคลอ้งและขดัแยง้กบัทฤษฎีน้ี ดงันั้นในการศึกษาน้ีตอ้งการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัรา
แลกเปล่ียนและเงินเฟ้อของประเทศไทยว่ามีความสัมพนัธ์กนัหรือไม่และมีทิศทางเป็นอยา่งไร เพ่ือท่ีจะนาํไปใชใ้น
การกาํหนดนโยบายทางเศรษฐกิจของการวางแผนในภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง  

ปัจจุบนัอตัราแลกเปล่ียนมีการเปล่ียนแปลงข้ึนลงตลอดเวลาตามข่าวเศรษฐกิจและประเทศไทยมีการทาํ
ธุรกรรมทางการคา้กบัต่างประเทศซ่ึงส่วนใหญ่ใชเ้งินดอลลาร์สหรัฐเป็นเงินสกุลแลกเปล่ียนในการทาํธุรกิจกนั การ
เพ่ิมข้ึนลงของราคาสินคา้อุปโภคบริโภคในทอ้งตลาด รวมถึงรัฐบาลมีการประกาศใชน้โยบายการเงินโดยควบคุมเงิน
เฟ้อให้อยูใ่นระดบัท่ีกาํหนด ซ่ึงมองวา่ความเป็นจริงแลว้เป็นเร่ืองใกลต้วัและมีผลกระทบกบัตวัเรา ดว้ยเหตุน้ีจึงเป็น
เหตุให้ผูศึ้กษาสนใจศึกษาอตัราแลกเปล่ียนและเงินเฟ้อนั้นมีความสัมพนัธ์กนัหรือไม่อย่างไร และเม่ือนาํทฤษฎีมา
เปรียบเทียบกบัความเป็นจริงแลว้เป็นไปตามนั้นหรือไม่ 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
ในการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราแลกเปล่ียนและเงินเฟ้อของประเทศไทย มีวตัถุประสงคด์งัน้ี 
2.1) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราแลกเปล่ียนและเงินเฟ้อของประเทศไทยภายใตก้รอบทฤษฎีความ

เท่าเทียมกนั 
2.2) เพ่ือศึกษาดุลยภาพในระยะยาวของอตัราแลกเปล่ียนและเงินเฟ้อของประเทศไทย  
2.3) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ใชเ้ชิงเหตุและผลของอตัราแลกเปล่ียนและเงินเฟ้อของประเทศไทย 

 
3. การดาํเนินการวจิัย 

การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราแลกเปล่ียนและเงินเฟ้อในคร้ังน้ี ใชข้อ้มูลทุติยภูมิอนุกรมเวลา (Time 
Series Data) รายไตรมาส ตั้งแต่ ไตรมาสท่ี 1 พ.ศ. 2540 ถึง ไตรมาสท่ี 4 พ.ศ.2555 โดยใช้ดชันีราคาผูบ้ริโภคเป็น
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ตวัแทนของเงินเฟ้อและอตัราแลกเปล่ียนบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ทั้งน้ีเป็นขอ้มูลท่ีรวบรวมจากฐานขอ้มูลออนไลน์ของ
เวบ็ไซด ์Trading Economics และ ธนาคารแห่งประเทศไทย  รวมถึงขอ้มูลอ่ืนๆ ทางอินเตอร์เน็ตท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ี
ศึกษา 

ในการศึกษาน้ีใชต้วัแปรเศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราแลกเปล่ียนและเงินเฟ้อ
จาํนวน 3 ตวัแปรดงัน้ี 

3.1) อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์ (Exchange Rate : EXR) รวบรวมขอ้มูลจากธนาคารแห่งประเทศ
ไทย  

3.2) ดัชนีราคาผูบ้ริโภคทั่วไปของไทย (Consumer Price Index of Thailand : CPITH) เก็บรวบรวมขอ้มูล
จากสาํนกัดชันีเศรษฐกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์โดยใชปี้ 2554 เป็นปีฐาน 

3.3) ดชันีราคาผูบ้ริโภคทั่วไปของสหรัฐอเมริกา (Consumer Price Index of USA : CPIUS)  เก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากสาํนกัดชันีเศรษฐกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
 

4. ผลการวจิัย 
ผลการทดสอบความน่ิงของขอ้มูล พบว่าขอ้มูลอนุกรมเวลาของตวัแปรท่ีทาํการศึกษาส่วนใหญ่มีความไม่

น่ิงของข้อมูลในระดับ level ณ  ระดับนัยสําคัญ  0.05 และต่อมานําข้อมูลดังกล่าวไปหาผลต่างลาํดับท่ี  1 (First 
Difference) แล้วนําไปทาํการทดสอบความน่ิง (Unit Root) อีกคร้ัง ซ่ึงพบว่าข้อมูลทั้ งหมดมีคุณสมบัติความน่ิง 
(Stationary) ท่ี Order of integration เท่ากบั 1 หรือ  I(1) 

 
ตารางท่ี 1 ผลการทดสอบความน่ิงดว้ยวธีิ Augmented Dickey Fuller (ADF)  

Unit Root 

test 

ADF-test 

None No Trend Trend 

CPITH 4.140293 0.533346 -1.506028 
CPIUS 6.267144 0.372025 -2.400262 
EX -0.121802 -2.836913 -5.784535* 

∆ CPITH -4.554265* -6.771885* -5.785452* 
∆ CPI_US -2.302127* -8.788998* -8.751788* 
∆ EX -6.049430* -6.005725* -6.265018* 

หมายเหตุ * ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 
 
                ผลการทดสอบความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาว (Cointegration Test) ดว้ยวิธีของ Johansen (1988) พบว่า 
ดงัตารางท่ี 2 ค่าสถิติ Trace และ ค่าสถิติ Max-Eigen นั้นระบุการเกิด Cointegrating จาํนวน 1 สมการ ณ ระดบันัยสําคญั 
0.05โดยท่ีค่าสถิติ Trace เท่ากับ 51.64129 ส่วนค่าสถิติ Max-Eigen เท่ากับ 43.36682 สรุปได้ว่า จากการทดสอบ
ความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว (Cointegration Test) ของตวัแปรท่ีสําคญัท่ีนาํมาศึกษา ไดแ้ก่ อตัราแลกเปล่ียนเงิน
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บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ดชันีราคาผูบ้ริโภคของไทย และ ดชันีราคาผูบ้ริโภคของสหรัฐอเมริกา นั้นมีความสัมพนัธ์ เชิงดุลย
ภาพในระยะยาวท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 
 
ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบ Cointegration Test 

Hypothesized 
No. of CE(s) 

 
สถิติ Trace 

 
ความน่าจะเป็น 

 
สถิติ Max-Eigen 

 
ความน่าจะเป็น 

None* 51.64129 0.0000* 43.36682 0.0000* 
At most 1 8.274463 0.4365 8.032947 0.3754 
At most 2 0.241515 0.6231 0.241515 0.6231 

หมายเหตุ *ปฏิเสธสมมติฐานหลกั ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 
 
ผลการทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลสามารถอธิบายไดถึ้งความเช่ือมโยงของตวัแปรทางเศรษฐกิจท่ีส่งผล

กระทบต่อกนัและกนั กล่าวคือดชันีราคาผูบ้ริโภคของไทยและดชันีราคาผูบ้ริโภคของสหรัฐนั้นต่างมีผลกระทบซ่ึงกนั
และกนั ถา้เงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกาเปล่ียนแปลงไป จะส่งผลต่อเงินเฟ้อของไทย ในขณะท่ีการเปล่ียนแปลงเงินเฟ้อ
ของไทยก็ส่งผลต่อเงินเฟ้อสหรัฐฯเช่นกนั ซ่ึงจากการทดสอบความเป็นเหตุเป็นผล (Granger Causality Test) ทาํให้
ทราบว่าตัวแปรมีความเช่ือมโยงและสัมพันธ์ต่อกันเพราะประเทศไทยทําธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศกับ
สหรัฐอเมริกาเป็นหลกัและใชส้กุลเงินดอลลาร์สหรัฐเปล่ียนอตัราแลกเปล่ียนในการคา้ระหว่างประเทศ รวมถึงการ
อุปโภคบริโภคสินคา้และบริการของประชาชนภายในประเทศ อยา่งไรก็ตามกลบัพบว่าระดบัราคาของทั้งไทยและ
สหรัฐอเมริกา ไม่มีอิทธิพลต่ออตัราแลกเปล่ียนแต่อยา่งใด เน่ืองจากปัจจยัราคาทั้งในประเทศและต่างประเทศไม่ได้
ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนอยา่งมีนยัสําคญัตามกรอบแนวคิดทฤษฎีความเท่าเทียมกนัของอาํนาจ
ซ้ือ 
ตารางท่ี 3 ผลการทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลของตวัแปร 

ตวัแปร ความเป็นเหตุเป็นผล F-Test P-Value 

∆ CPITH และ ∆ CPIUS ∆ CPITH         ∆ CPIUS 3.97722 0.0243* 
 ∆ CPIUS         ∆ CPITH 3.36824 0.0416* 

ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ไม่เป็นเหตุเป็นผลต่อกนั   
หมายเหตุ A       B หมายถึงความสัมพนัธ์ท่ีตวัแปร A เป็นเหตุใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงท่ีตวัแปร B   
                * ท่ีระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 และ ∆ เป็นผลต่างลาํดบัท่ี 1 (First Difference) 
 
5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาภายใตก้รอบทฤษฎีความเท่าเทียมกนัของอาํนาจซ้ือน้ี พบว่าไม่มีความสอดคลอ้งกนัตาม
ทฤษฎีท่ีไดก้ล่าวไวว้่า ราคาสินคา้เปรียบเทียบของ 2 ประเทศเป็นตวักาํหนดอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ี
สาํคญัมาก หรืออีกนยัหน่ึง อตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหวา่งประเทศจะสะทอ้นให้เห็นถึงอาํนาจซ้ือเปรียบเทียบของ
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เงิน 2 สกุล(ไพฑูรย ์ ไกรพรศกัด์ิ, 2554) เน่ืองปัจจยัราคาทั้งประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ไดส่้งผลต่อการ
เปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนบาทต่อดอลลาร์สหรัฐแต่อยา่งใด จากท่ีทราบวา่ในระบบเศรษฐกิจเรามีการดาํเนิน
นโยบายทางการเงินแบบกําหนดเป้าหมายเงินเฟ้อ  (Inflation Targeting) โดยธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงมี
วตัถุประสงคเ์พ่ือใหร้ะบบเศรษฐกิจนั้นมีเสถียรภาพดา้นราคา รวมถึงการมีอตัราเงินเฟ้อท่ีระดบัตํ่าและไม่ผนัผวนมาก 
และเม่ือเกิดเงินเฟ้อ ธนาคารแห่งประเทศไทยจะตอ้งเขา้มาดูแลไม่ให้อตัราเงินเฟ้อเกินกรอบท่ีกาํหนดไวคื้อ ร้อยละ 
0.5-3.0 ของเป้าหมายเงินเฟ้อ ซ่ึงจากการศึกษาน้ีไดท้าํการวิเคราะห์โดยทาํการทดสอบดว้ยวิธี Granger Causality 
พบว่าในระยะสั้ นดชันีราคาผูบ้ริโภคของไทย ดชันีราคาผูบ้ริโภคของสหรัฐ และอตัราแลกเปล่ียนบาทต่อดอลลาร์
สหรัฐ มีผลต่อการเกิดเงินเฟ้อ โดยมีสาเหตุเกิดจากดา้นอุปสงคจ์ากการใชจ่้ายของภาครัฐ การลงทุน และการบริโภคท่ี
มากเกินไปจึงส่งผลใหไ้ม่สอดคลอ้งกบัอุปทานของปริมาณสินคา้และบริการเป็นเหตุใหเ้กิดเงินเฟ้อ โดยสอดคลอ้งกบั
สมมติฐานตามทฤษฎีอาํนาจซ้ือเสมอภาคท่ีกล่าววา่เม่ืออตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐเพ่ิมสูงข้ึน(เงินบาท
อ่อนค่า) ส่งผลกระทบต่อเงินเฟ้อสูงข้ึน  

 
6. บทสรุป 

จากการการศึกษา “ความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราแลกเปล่ียนและเงินเฟ้อ” โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิอนุกรมเวลา 
(Time Series Data) แบบรายไตรมาสตั้งแต่ไตรมาสท่ี 1 พ.ศ. 2540 ถึงไตรมาสท่ี 4 พ.ศ. 2555 รวม 64 ไตรมาส ภายใต้
กรอบแนวคิดทฤษฎีความเท่าเทียมกันของอํานาจซ้ือ  (Purchasing Power Parity : PPP) ของประเทศไทยและ
สหรัฐอเมริกาพบว่าไม่มีความสอดคลอ้งกบัทฤษฎีความเท่าเทียมกนัของอาํนาจซ้ือ ท่ีกล่าววา่ระดบัราคาในประเทศ
และต่างประเทศโดยเปรียบเทียบเป็นปัจจยักาํหนดการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน เน่ืองจากมีปัจจยัอ่ืนท่ีไม่เป็นไป
ตามเง่ือนไขของทฤษฎี คือเม่ือสองประเทศไม่ไดท้าํการคา้เสรีและมีอุปสรรคกีดกนัทางการคา้ 

 
กติติกรรมประกาศ  

งานวิจยัน้ี ผูศึ้กษาขอขอบพระคุณมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชท่ีให้ทุนอุดหนุนการศึกษาคน้ควา้อิสระ 
และขอขอบพระคุณความอนุเคราะห์อยา่งดียิ่งจาก ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. อภิญญา วนเศรษฐ อาจารยท่ี์ปรึกษาการ
คน้ควา้อิสระ และรองศาสตราจารย ์สุนีย ์ศีลพิพฒัน์ ท่ีไดก้รุณาให้คาํแนะนาํ ตรวจสอบและติดตามการทาํการศึกษา
คน้ควา้อิสระน้ีอยา่งใกลชิ้ด  
 

เอกสารอ้างองิ 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานกังานสถิติแห่งชาติ. “อตัราแลกเปล่ียนและดชันีราคาผูบ้ริโภค เป็นราย

ไตรมาส ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2540 – 2555.” เข้าถึงได้จาก : Web Site http://www.nso.go.th, สืบค้นวันท่ี  10 
พฤษภาคม 2556. 

ปรัชญ ์ ปราบปรปักษ.์ “อตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหวา่งประเทศ” พิมพค์ร้ังท่ี 1. โรงพิมพแ์ห่งมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 
2553.  

ไพฑูรย ์ ไกรพรศกัด์ิ. “เพอร์เชสซ่ิงเพาเวอร์พาริต้ีในวิธีการทางเศรษฐมิติและตวัแบบเศรษฐศาสตร์สําหรับขอ้มูลอนุกรม
เวลา”  พิมพค์ร้ังท่ี 1. โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั , 2554. 



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี 10 ปีการศกึษา 2558 

 

วนัองัคารที ่11 สงิหาคม พ.ศ.2558 หน้า  974 จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

อภิญญา  วนเศรษฐ.“ความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราแลกเปล่ียนและราคาภายใตท้ฤษฎีความเท่าเทียมกนัของอาํนาจซ้ือ” วารสาร
เศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ. ปี 2554 : หนา้ 27-45 



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
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วนัองัคารที ่11 สงิหาคม พ.ศ. 2558 หน้า  975  จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญประเมนิผลบทความวจิัย (Peer Review) 
การประชุมนําเสนอผลงานวจิัยบัณฑติศึกษา คร้ังที ่10 ประจําปีการศึกษา 2558 

วนัองัคารที ่11 สิงหาคม 2558 ณ  มหาวทิยาลยัรังสิต 
 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 
รองศาสตราจารย ์ ดร.รัตนศิ์ริ ทาโต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุเมธ วจนรจนา มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 
ดร.ทุติยรัตน ์ร่ืนเริง วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี 
อาจารย ์ฐิติพทัธ์ อิศเดชมบ์ณัฑิต ศูนยแ์พทยแ์ผนไทยพนสันิคม 
ดร.นุชระพี สุทธิกลุ โรงพยาบาลราชวิถี 
ศาสตราจารย ์คลินิก ทญ.อิศราวลัย ์บุญศิริ มหาวิทยาลยัรังสิต 
Assoc.Prof.Ozgur Erdogan, Ph.D. Rangsit University 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ทพ.ดร.ไกรสร ทรัพยะโตษก มหาวิทยาลยัรังสิต 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปถมาพร สุกปลัง่ มหาวิทยาลยัรังสิต 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อจัฉราวรรณ ทองมี มหาวิทยาลยัรังสิต 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วนิดา พงศส์ถาพร มหาวิทยาลยัรังสิต 
ดร.กญั อนนัตสมบูรณ์ มหาวิทยาลยัรังสิต 
ทพ.ดร.ตุลย ์ศรีอมัพร มหาวิทยาลยัรังสิต 
ทญ.จิรัฏฐ ์ศรีหตัถจาติ มหาวิทยาลยัรังสิต 
 

กลุ่มสาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี 
ดร.นงพงา จรัสโสภณ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อุบลรัตน ์หวงัรักษดี์สกลุ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
รองศาสตราจารย ์ ดร.ไพบูลย ์พฤกษสุ์นนัท ์ นกัวิชาการอิสระ 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เพียงจนัทร์ โกญจนาท มหาวิทยาลยัรังสิต 
ดร.อรรจน ์โกญจนาท มหาวิทยาลยัรังสิต 



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
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วนัองัคารที ่11 สงิหาคม พ.ศ. 2558 หน้า  976  จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญประเมินผลบทความวจิยั (Peer Review) 
การประชุมนําเสนอผลงานวจิยับัณฑติศึกษา คร้ังที ่10 ประจาํปีการศึกษา 2558 

วนัองัคารที ่11 สิงหาคม 2558 ณ  มหาวทิยาลยัรังสิต 
 
กลุ่มสาขาวชิาศิลปกรรม วจิิตรศิลป์ และประยุกต์ศิลป์ 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ขนบพร แสงวณิช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ดร.สาธิดา สกลุรัตนกลุชยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชยัยศ อิษฎว์รพนัธุ ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จิรวฒัน ์วงศพ์นัธุเศรษฐ ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
รองศาสตราจารย ์ดร.กฤษมนัต ์วฒันาณรงค ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ดร.มหศกัด์ิ เกตุฉํ่า มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นพดล อินทรจนัทร มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์จรุงยศ  อรัญนาค มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
รองศาสตราจารย ์ดร.สกนธ์ ภู่งามดี มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
ดร.อติเทพ แจด้นาลาว มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
ดร.จิราย ุพงส์วรุตม ์ Tokoha University, Japan 
ดร.อฐัวฒิุ จ่างวทิยา บริษทั Innovative Design & Consultancy 

 
กลุ่มสาขาวชิาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.วรัชญ ์ครุจิต สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์พ.ต.ต.ดร.พชร สนัทดั โรงเรียนนายร้อยตาํรวจ 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศิตา เยีย่มขนัติถาวร มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กาญจนา มีศิลปวิกกยั มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุบิน ยรุะรัช มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์โสภณ เจริญ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
 



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี10 ปีการศกึษา 2558 

 

วนัองัคารที ่11 สงิหาคม พ.ศ. 2558 หน้า  977  จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญประเมินผลบทความวจิยั (Peer Review) 
การประชุมนําเสนอผลงานวจิยับัณฑติศึกษา คร้ังที ่10 ประจาํปีการศึกษา 2558 

วนัองัคารที ่11 สิงหาคม 2558 ณ  มหาวทิยาลยัรังสิต 
 
กลุ่มสาขาวชิาศึกษาศาสตร์ 

รองศาสตราจารย ์ ดร.จินตวร์ี คลา้ยสงัข ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย ์ ดร.เนาวนิตย ์สงคราม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อรุณี หงษศิ์ริวฒัน ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ร.ท.ดร.ไพบูลย ์อ่อนมัง่, ร.น. มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
รองศาสตราจารย ์ ดร.ทวีศกัด์ิ จินดานุรักษ ์ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุวรรณี ยหะกร มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศิตา เยีย่มขนัติถาวร มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กนัตฤ์ทยั คลงัพหล มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ 
 ในพระบรมราชูปถมัภ ์
ดร.ภทัราวดี มากมี มหาวิทยาลยับูรพา 
รองศาสตราจารย ์ดร.ลดัดาวลัย ์เพชรโรจน ์ มหาวิทยาลยัราชพฤกษ ์
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ ์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
ดร.วราภรณ์ ไทยมา มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
ดร.ดรุณี ชูประยรู มหาวิทยาลยัเกริก 
วา่ท่ี ร.ต.กิตติพงศ ์ภู่สาย วิทยาลยัเทคนิคราชสิทธาราม 
ดร.กลัยรัตน ์หล่อมณีนพรัตน ์ มหาวิทยาลยัรังสิต 
 

 



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
ครัง้ท่ี10 ปีการศกึษา 2558 

 

วนัองัคารที ่11 สงิหาคม พ.ศ. 2558 หน้า  978  จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญประเมินผลบทความวจิยั (Peer Review) 
การประชุมนําเสนอผลงานวจิยับัณฑติศึกษา คร้ังที ่10 ประจาํปีการศึกษา 2558 

วนัองัคารที ่11 สิงหาคม 2558 ณ  มหาวทิยาลยัรังสิต 
 
กลุ่มสาขาวชิาบริหารและการจัดการ 

รองศาสตราจารย ์ดร.อาณติั ลีมคัเดช มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อุบลรัตน ์หวงัรักษดี์สกลุ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ดร.บญัชา วงศเ์ลิศคุณากร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เพญ็ศรี จนัทร์อินทร์ มหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 
ดร.นงนภสั แกว้พลอย มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ลลิตา หงษรั์ตนวงศ ์ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุบิน ยรุะรัช มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
ดร.นารี วงศเ์ลิศคุณากร มหาวิทยาลยัเซนตจ์อห์น 
ดร.ธเนศ จิตสุทธิภากร มหาวิทยาลยัภาคกลาง 
คุณ สมศกัด์ิ เจียรสมบูรณ์ บริษทั CEVA Logistics (Thailand) 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เพียงจนัทร์ โกญจนาท มหาวิทยาลยัรังสิต 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วภิาดา คุปตานนท ์ มหาวิทยาลยัรังสิต 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พฒัน ์พิสิษฐเกษม มหาวิทยาลยัรังสิต 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.รุจาภา แพง่เกษร มหาวิทยาลยัรังสิต 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์มุกดา โควหกลุ มหาวิทยาลยัรังสิต 
วา่ท่ี รต.ดร.ภูริพฒัน ์ชาญกิจ มหาวิทยาลยัรังสิต 
ดร.ณกมล จนัทร์สม มหาวิทยาลยัรังสิต 
ดร.กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ มหาวิทยาลยัรังสิต 
ดร.ปิยภรณ์ ชูชีพ มหาวิทยาลยัรังสิต 
ดร.สุมาลี สวา่ง มหาวิทยาลยัรังสิต 
ดร.ไกรชิต สุตะเมือง มหาวิทยาลยัรังสิต 
ดร.นพปฎล สุวรรณทรัพย ์ มหาวิทยาลยัรังสิต 
ดร.ภทัรณชัชา โชติคุณากิตติ มหาวิทยาลยัรังสิต 



 การประชมุนาํเสนอผลงานวจัิยระดับบณัฑิตศกึษา 
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วนัองัคารที ่11 สงิหาคม พ.ศ. 2558 หน้า  979  จดัโดย  บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัรงัสติ 

กองบรรณาธิการ 
เอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวจิยับัณฑิตศึกษา  

คร้ังที ่10 ประจาํปีการศึกษา 2558 
 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์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 
(นกัวิชาการอิสระ) 

6. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธนาดล คงสมบูรณ์   กองบรรณาธิการ 
(สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั) 

7. ผูช่้วยศาสตราจารย ์พ.ต.ต.ดร.พชร สนัทดั   กองบรรณาธิการ 
(โรงเรียนนายร้อยตาํรวจ) 

8. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อุบลรัตน์ หวงัรักษดี์สกลุ  กองบรรณาธิการ 
(มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ) 

 



 




